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Som det vil være en del læsere bekendt, stiller
jeg op til posten som formand for Unionen, når
Steen Juul Mortensen træder tilbage ved det
forestående delegeretmøde i påsken. I den for-
bindelse falder det naturligt her at præsentere
nogle af de tanker, vi i forretningsudvalget gør
os om skakspillets nuværende situation i Dan-
mark og ikke mindst den fremtidige udvikling
af Dansk Skak Union.

Skak er bredt i befolkningen et både populært
og højt respekteret spil. De alment dannende
egenskaber, den lange spændende historie samt
det væsentlige faktum, at skak er et retfærdigt
spil fri for snyd og eksempelvis terningernes
eller kortenes tilfældigheder, er væsentlige og
alment accepterede egenskaber.

Der er dog paradoksalt nok to meget væsentlige
områder, hvor skakspillets generelle populari-
tet ikke afspejler sig. Det er dels i medlems-
udviklingen der, som det fremgår af Henrik
Knudsens beretning andetsteds i bladet, fortsat
er negativ. Dels i skakspillets placering i for-
hold til myndigheder, medier, sponsorer og det
øvrige idrætsliv.

Det er på disse felter, at der i særlig grad er brug
for handling og nye tiltag. Det er åbenlyst ikke
nogen let opgave Unionen står overfor. Et par
af de vigtigste forudsætninger for at kunne
handle er dog tilvejebragt de seneste par år. Der
er i både FU og HB stor vilje til at samarbejde
om opgaven, og det økonomiske råderum til at
kunne iværksætte nye tiltag er til stede.

I forhold til medlemsudviklingen er det FU
magtpålæggende, at tilbudene til klubberne og
til de enkelte medlemmer løbende forbedres.
Udviklingen af lettilgængelige undervisnings-
materialer på dansk, for både klublederen og
den individuelle spiller, er på vej fra Unionens
side. Desuden kan der nu tilbydes nye kurser
for klubledere i DIF-regi.

Der udvikles for tiden en særlig hjemmeside til

udveksling af gode ideer skakklubberne imel-
lem, så ideerne kan genbruges landet over.

Fremadrettet er der også al mulig grund til at få
forbedret samarbejdet med Dansk Skole Skak
på klubplan, hvor overgangen fra skole- til klub-
skak jo er helt central.

Personligt tror jeg, at den mest perspektivrige
opgave i relation til medlemsudviklingen lig-
ger i, at Unionen i de kommende år får udviklet
et tilbud med onlineskak via internettet. Mulig-
heden for derved at få de mange skakinteres-
serede uden for klubberne tilknyttet Unionen
og dermed også bragt i kontakt med de traditio-
nelle skakklubbers gode tilbud gør, at det er
overvejelser, der bør have særdeles høj priori-
tet. Men det kræver grundige undersøgelser af
de tekniske muligheder, og ikke mindst af, hvor
ressourcekrævende et sådan arbejde vil være,
både økonomisk og bemandingsmæssigt.

Synliggørelse af skak i forhold til sponsorer og
medier kræver en indsats på flere fronter. Det
kontinuerlige arbejde med pressemeddelelser
og pressekontakt er netop blevet opprioriteret
væsentligt. I forlængelse heraf er deltagelsen af
vores stærkeste spillere i landsholdsregi, og de
største danske turneringer, et andet vigtigt ele-
ment i at skabe den opmærksomhed vi savner
på skakspillet i Danmark.

At få placeret skakspillet på det idrætsorgani-
satoriske landkort er en anden af de helt funda-
mentale, om end meget vanskelige opgaver. Det
er efterhånden en rum tid siden, der sidst er
gjort et systematisk arbejde på at få overbevist
DIF om, at skak og bridge begge hører hjemme
hos dem. Og når skak kan optages i de tilsva-
rende organisationer i eksempelvis Tyskland
og Østrig, hvorfor så ikke i Danmark? En ting
er i hvert fald sikker – hvis vi ikke selv gør en
indsats for at bringe emnet på bane, sker det
aldrig.

Erik Søbjerg
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Bov Skakklubs grand old man og
æresmedlem Frederik Schmidt døde
nytårsdag, 84 år gammel.

Frederik Schmidt lærte at spille
skak i en forholdsvis sen alder som
28-årig, og han yndede selv at for-
tælle, hvordan det gik til. En kollega
på politistationen i Padborg, hvor
han var stationeret, tog ham i 1948
med til en international skaktur-
nering i Flensborg, og her oplevede
Schmidt på nært hold partiet mel-
lem Jens Enevoldsen og den russi-
ske stormester Bogoljubow. Partiet
gjorde stort indtryk på Schmidt, og
han glemte aldrig den intense spæn-
ding – en spænding han selv skulle
komme til at opleve under sine
mange kampe som aktiv.

Men selv om han kom sent i gang,
blev han alligevel en ganske habil
skakspiller og var i sine bedste år en
af klubbens stærkeste spillere.

Frederik Schmidt var en ivrig og
god historiefortæller, og hans ynd-
lingshistorie var hans første parti
med den dengang kun 12-årige Curt
Hansen. Den granvoksne Frederik
Schmidt løftede ham spøgefuldt i
vejret og sagde – Sådan en bette én
kan jeg da sagtens banke! – Ja, men
ikke i skak! Svarede knægten, og han
fik ret.

Men det blev ikke som spiller, men
derimod som organisationsmand, at
Frederik Schmidt kom til at betyde
mest for skaklivet i Bov Kommune.
Først som formand for Padborg
Skakklub fra 1960 og som sådan
faktisk frem til 1978, og var endvi-
dere i den periode en af drivkræfterne

�������������
Med John Tornerups død den 6. ja-
nuar 2005 har Dansk Skak Union
mistet en af de solide rødder, der stak
dybest i den nærende muld fra det
20. århundredes danske skakliv.
John Tornerup blev født den 3. sep-
tember 1914, kom forholdsvis sent i
gang med vort kongelige spil, men
blev alligevel mesterspiller som 21-
årig.

John Tornerups force var hans ko-
lossale talent for kombinationer,
hvormed han kunne slå selv de stær-
keste. Således blev det til sejre over
danmarksmestrene H. Norman-Han-
sen, Jens Enevoldsen, Bjørn Niel-
sen, Eigil Pedersen og Palle Ravn.
Særligt huskes dog gevinsten i 1947
over canadieren D. A. Yanofsky, der
i 1946 i Groningen havde besejret
verdens allerede da formodentligt
stærkeste spiller, M. Botvinnik. Par-
tiet gik snart verden rundt.

Tornerup vandt Dansk Arbejder
Skak Forbunds mesterskab i 1944,
1949, 1952 og 1953 – og dermed
vandrepokalen til ejendom. Var han
gået lige så målbevidst efter titler i
Dansk Skak Union var det givetvis
blevet til et eller flere danmarksme-
sterskaber.

Tornerups samling af egne partier
var mildest talt mangelfuld. Eksem-
pelvis var hans gevinstparti over
Bjørn Nielsen (Frederiksbergs inter-
nationale turnering 1947) blevet
væk!? Til gengæld førte han en smuk
scrapbog, der kom til at danne grund-
lag for hans selvbiografi, ‘Skakroser
med torne’, der udkom i 1990.

Tornerups seneste år var præget

D�>/;

af svær sygdom. Hans hjerne og san-
ser fungerede fint, men han havde
en akilleshæl i form af meget svage
lunger. For nogle år siden måtte han
opgive at spille turneringsskak, fordi
han fysisk ikke kunne fuldføre et
langvarigt parti endsige en turnering.
Alligevel blev skakken en lise for
den gamle mester. Med stor glæde
dystede han med sin computer, og
med endnu større glæde kompone-
rede han skakopgaver – næsten til
det sidste.

Problemskakken blev i det hele
taget Tornerups foretrukne gren af
skakken den sidste snes år. Genrens
mere avancerede temaer kendte han
ikke, men sit talent for kombinatio-
ner førte han over på sine komposi-
tioner, og han skabte en lang række
perler. Følgende er bare en blandt
mange mindesten over et smukt
skakliv.

John Tornerup.
Skakbladet, juli 1989.
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Mat i 2 træk!

Løsning:
1. Te4! Truer 2. Tcxd4‡. Et forbløf-
fende ‘dobbelt tårnoffer’. 1... Kxc4
2. Sxe3‡ og 1... Kxe4 2. Sxc3‡. I
disse varianter udnytter hvid sort
selvbinding. 1... Txc4 2. Te5‡ og 1...
Lxe4 2. Lf7‡. I disse varianter ud-
nytter hvid sort selvblokade på c4
hhv. e4. Opgavens krystalklare skøn-
hed udspringer af en bemærkelses-
værdig symmetri.

Æret være hans minde!

Kaare Vissing
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Onsdag den 12. januar døde Tage
Larsen, 85 år gammel. Tage Larsen
var medlem af Frederiksværk Skak-
klub i 70 år og var et usandsynligt
positivt menneske, som man ikke
kunne blive sur på, og i de godt 40 år
jeg har kendt ham, har jeg aldrig hørt
nogen negative bemærkninger om
ham. Tage Larsen boede det meste
af sit liv i Frederiksværk og efter endt
skolegang kom han i frisørlære hos
sin far, hvis forretning han senere
overtog. Hans far var ivrig skakspil-
ler og fik hurtigt lært sønnen det ædle

spil, så de kunne hygge sig, når der
blev en pause mellem kunderne.

I en alder af 16 år blev det muligt
for Tage Larsen at blive medlem af
Frederiksværk Skakklub, det var før,
der var noget der hed junior, og han
var her et trofast medlem, som mødte
op til alle klubaftenerne, holdkampe
og i sine yngre dage enkeltmands-
turneringer, hvis det overhovedet var
muligt. Tage Larsen deltog aktivt i
klubbens arbejde og var med i be-
styrelsen i mere end 40 år heraf ca.
30 år som kasserer. Tage Larsen blev
udnævnt til æresmedlem af Frede-
riksværk Skakklub i 1986.

K-skak var Tage Larsens store li-
denskab og han opnåede her mange
flotte resultater i 60- og 70’erne, og
spillede k-skak indtil sin død.

Ud over skak var tage Larsen en
stor naturelsker og tilbragte megen
tid med lystfiskeri.

Æret være hans minde.

Flemming Stald
Frederiksværk Skakklub

bag Bov Sogns Skakklub, en slags
paraplyorganisation for skakklub-
berne i Kruså og Padborg, som der-
ved i årene 1961-70 kunne stille med
fælles hold i turneringen.

Dette samarbejde sluttede til Fre-
derik Schmidts store fortrydelse i
1970, men blev på initiativ af denne
genoptaget i 1978, hvor man denne
gang tog det fulde skridt og nedlagde
de to moderklubber og dannede en
klub, Bov Skakklub, med Frederik
Schmidt som den første formand,
hvilket han var frem til 1984.

Frederik Schmidts største glæde
og succes som skakleder var imid-
lertid, da holdet fra Frøslev-Padborg
Skole, som han var træner og leder
for, i 1969 sensationelt vandt DM i
skoleskak.

Bov Skakklub og skakspillet har
mistet en forbilledlig og utrættelig
forkæmper.

Æret være Frederik Schmidts
minde.

Bov Skakklub
Svend Erik Kramer
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Skanderborg Skakklub afholder
igen en GM-turnering i topklasse.
2. Samba Cup vil blive spillet i
efterårsferien 2005, nærmere be-
stemt fra fredag d. 14. oktober til
søndag d. 23. oktober.

Turneringen vil som 1. Samba
Cup få et ratinggennemsnit pænt
over 2600, og med deltagelse fra
verdenseliten vil danskerne igen
få kamp til stregen.

Som en nyskabelse vil det blive
forsøgt at spille i flere internatio-
nale grupper, med normmulighe-
der. Der undersøges p.t. om det
vil være muligt af skaffe den for-
nødne kapital til disse grupper.

Turneringens hjemmeside:
www.skanderborgskakklub.dk/
gm2003 kan forventes opdateret
omkring påske.

Michael Andersson

'(�����������
)$*����������
I scoringsoversigten side 29 i Skak-
bladet nr. 1 var ved en beklagelig
fejl tre af Elena Steffensens resulta-
ter godskrevet Oksana Vovk, nem-
lig i 3., 7. og 10. runde. Den korrige-
rede tabel ser således ud:

+�#�,������� !-!
Af artiklen 'Til minde om Sjus' side
49 i Skakbladet nr. 1, kan man ud-
lede, at Bent Larsen deltog i en tur-
nering i Riga 1937. Men dengang
var han blot to år gammel – begi-
venheden fandt sted 42 år senere.

Evgenia Hansen 1 ½ 1 ½ 0 ½ ½ - 1 ½ 1 ½ ½ 0 7½ / 13
Oksana Vovk 0 ½ - ½ ½ ½ - 0 0 - 0 - 1 0 3 / 10
Elena Steffensen 0 - ½ - 1 ½ 1 ½ 0 0 - 0 1 - 4½ / 10
Miriam Olsen - 1 0 ½ - - 1 0 - 0 1 0 - 1 4½ / 9

DANMARK 1 2 1½ 1½ 1½ 1½ 2½ ½ 1 ½ 2 ½ 2½ 1 19½
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regnskab regnskab budget budget
2004 2003 2005 2004

Indtægter
Kontingentindtægt 1.783.303 1.481.825 2.132.300 1.834.700
Ratingafgift 153.460 153.000 130.000 130.000

Medlemsbidrag i alt 1.936.763 1.634.825 2.262.300 1.964.700

Tilskud DTF 152.226 161.230 150.000 165.000

Tilskud fra fonde 44.738 47.289 43.500 43.500
Sponsorindtægter 0 15.000 0 0
Andre indtægter 0 55.882 0 0

Indtægter i alt 2.133.727 1.914.225 2.455.800 2.173.200

Udgifter
Skakaktiviteter 487.163 745.903 527.000 541.000
Informationsaktiviteter 960.675 896.860 1.101.030 1.037.750

Medlemsservice 76.682 81.851 79.000 73.000
Administration 70.592 88.791 120.000 120.000
Lederudgifter 99.254 588.282 89.500 89.500
Vækstaktiviteter 175.745 263.949 350.000 350.000
Diverse 18.806 (10.708) 0 0

Udgifter i alt 1.888.918 2.654.928 2.266.530 2.211.250

Overskud / (underskud)
før renter 244.809 (740.703) 189.270 (38.050)

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v. af anlægsaktiver 75.660 108.922 52.500 52.500
Renter og gebyrer driftskonti (7.279) (5.781) (7.000) (7.000)

Renter i alt 68.381 103.141 45.500 45.500

Over- / (underskud )
efter renter 313.190 (637.562) 234.770 7.450

Resultatdisponering
Overført netto til fonde
og henlæggelser 24.483 (809.390) 21.900 27.750
Overført til fri egenkapital 288.707 171.828 212.870 (20.300)

Resultatdisponering i alt 313.190 (637.562) 234.770 7.450
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Det fuldstændige regnskab med spe-
cifikationer kan ses og downloades
på Dansk Skak Unions hjemmeside:
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Årets resultat
Årets resultat er overskud på 288.707
kr., som overføres til den frie egen-
kapital. Overskuddet fremkommer
ved et overskud på 313.190 kr. efter
renter, hvoraf netto 24.483 kr. over-
føres til vedtægtsmæssige fonde og
formålsbestemte henlæggelser.

Kommentarer
til indtægtsposter
Kontingentindtægten er påvirket
positivt af stigningen på 80 kr. pr. år
og negativt af, at det gennemsnitlige
medlemstal i 2004 i forhold til 2003
er faldet fra 6.516 til 6.243.

På turneringsfronten har det vi-
gende medlemstal ikke haft indfly-
delse i 2004. I 2004 er antallet af
deltagere steget til 7.673. I forhold
til 2003 er der tale om en marginal
stigning på ca. 73 deltagere. Dette
skal dog ses i lyset af at en række
hovedkredse i 2004 har ladet deres
holdturneringer rate.

Kommentarer
til udgiftsposter
På aktivitetssiden har 2004 været
præget af væsentligt lavere aktivitet
end forventet. Af 40.000 kr. afsat til
individuel elitestøtte er kun anvendt
8.000 kr. Af 350.000 kr. afsat til
vækstaktiviteter er kun anvendt halv-
delen. Endelig er der samlet på Skak-
bladet i 2004 opnået besparelse i pro-
duktion og distribution på ca. 60.000
kr i forhold til det budgetterede.

Kommentarer
til aktiver og passiver
I forhold til 2003 er debitorer og
kreditorer nedskrevet med 76.868 kr,
da der for at vise den reelle risiko er
foretaget modregning af gæld til
debitorer.

Endvidere har jeg valgt at vise
værdien af anparterne i Dansk Skak
Salg ApS med deres fulde værdi, det
betyder at værdi af depoter er ned-
skrevet med 150.000 kr. og at vær-
dien af anparterne i ApS'et er
opskrevet tilsvarende.

Anparterne er optaget til den indre
værdi i Skaksalget.

Kommentarer til budget
I 2005 er budgetteret med et samlet
overskud på 234.770 kr.

Fra 2005 har vi skiftet til Det store
københavnske trykkeri Schultz Haf-
nia, som via en konsolideringsaftale
med Post Danmark har kunnet til-
byde Skakbladet en væsentlig rabat
på distributionen af bladet. For at
opnå den fulde rabat har vi på grund
af vores fortsatte vigende medlemstal
måttet vælge at fordele stoffet på 9
numre i stedet for de oprindeligt
planlagte 8 numre.

I december 2004 er hjemmesiden
www.dsu.dk relanceret i denne for-
bindelse er der ansat en nyheds-
redaktør, så de samlede lønudgifter
må forventes at blive ca. 30.000 kr.
højere i 2005 end oprindeligt bud-
getteret.

Næstved, den 11. januar 2005

Henrik Knudsen
Kasserer

regnskab regnskab
2004 2003

Aktiver
Likvide midler 902.704 327.388
Udlæg og forskud 19.687 4.934
Debitorer 316.638 321.361
Mellemregninger 4.277 119.820

Omsætningsaktiver i alt 1.243.306 773.502

Obligationer, afkastkonto m.v. 1.120.417 1.219.766
Anparter i Dansk Skaksalg ApS 357.207 357.207

Anlægsaktiver i alt 1.477.624 1.576.973

Aktiver i alt 2.720.930 2.350.475

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn. 326.863 312.837
Feriepengeforpligtelse 34.613 34.613
Løn 35.297 17.465
Offentlige kreditorer 38.188 12.781

Gæld i alt 434.962 377.696

Fonde og henlæggelser
Fonde og henlæggelser primo 730.537 1.589.927
Årets nettooverførsel 24.483 (809.390)
Andre overførsler 50.000 (50.000)

Fonde og henlæggelser ultimo 805.019 730.537

Fri egenkapital
Fri egenkapital primo 1.242.242 1.020.414
Overførsel fra årets resultat 288.707 171.828
Andre overførsler (50.000) 50.000

Fri egenkapital ultimo 1.480.949 1.242.242

Passiver i alt 2.720.930 2.350.475
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16. februar fyldte Dansk Skak Uni-
ons kasserer Henrik Knudsen 50 år.

Henrik Knudsen var tidligt på fær-
de i det skakorganisatoriske miljø –
allerede som 23-årig var han for-
mand for Vordingborg Skakklub, og
kort tid efter sad han i bestyrelsen
for 2. hovedkreds.

I 1980 startede karrieren på lands-
plan, da Henrik blev juniorleder i
Dansk Skak Unions forretningsud-

>D�,;�/2

valg, hvor han sad i 6 år. Ikke kun
juniorarbejdet involverede han sig i.
Henrik fik hurtigt et intimt kendskab
til Unionens turneringsreglementer,
og han blev ekspert i de forskellige
turneringssystemer.

I denne periode var han engageret
i meget andet skakarbejde – vi næv-
ner i flæng DM i 1985 og Nimzo-
witsch Memorial, der begge blev
afviklet i Næstved, og der blev også
tid til bestyrelsesarbejde i Næstved
Skakklub.

Henrik Knudsen har imidlertid
også haft evnen til ‘at rode sig ind i’
i andet organisatorisk arbejde; med
sin baggrund som revisor og civil-
økonom har han været den oplagte
kandidat til flere kassererposter –
spejderbevægelsen og grundejerfor-
eningen har nydt godt af hans eks-
pertise i så henseende.

Efter sin udtræden af Forretnings-
udvalget i 1986, helligede han sig
sin civile karriere, men fik dog tid til
i midten af 90’erne at blive leder af

Unionens turneringslederuddannel-
se, hvor han ofte havde været under-
viser på internatkurserne.

I 2000 genoptog Henrik så sit
skakarbejde på landsplan, da han
vendte tilbage til forretningsudval-
get, hvor han blev kasserer. Jeg har
de sidste par år haft fornøjelsen af at
genoptage samarbejdet fra 1980 til
1986 med Henrik. Unionens finans-
minister har et enestående overblik
over ikke blot økonomiens mange
aspekter, men også over detaljerne i
diverse turneringsreglementer og be-
stemmelser.

Saglighed, kompetence og viden
karakteriserer Henrik Knudsens vir-
ke for Dansk Skak Union, men også
udpræget humoristisk sans gør det
til en fornøjelse at være sammen med
Henrik.

Vi er mange, der håber, at du i
mange år fortsat vil arbejde for
Dansk Skak Union.

God vind fremover!
Steen Juul Mortensen

�����4��#���4�����
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Vi bliver alle ældre, men Jens Haa-
gen Hansen, trods sin noget frem-
skredne alder, 70 år den 7. marts, er
stadig aktiv i Københavns Skakfor-
ening. Det er med beundring og glæ-
de, at vi i klubben stadig kan benytte
Jens på vort 1. hold.

Jens startede med at spille turne-
ringsskak i Brønshøj Skakklubs vin-
terturnering 1949-50, 14 år gammel,

og blot 1½ år senere blev han mes-
terspiller i Odense 1951 og samme
år udtaget til Junior-VM sammen
med Bent Larsen. Jens har været
mesterspiller lige siden og i en pe-
riode sågar elitespiller. I 1957 kom
han til Studenterforeningens Skak-
klub, hvor han var medlem indtil fu-
sionen med Københavns Skakfor-
ening.

I disse to klubber har Jens spillet
både på 1. og 2. holdet, 9 gange i
den daværende 1.  division, 18 gange
i 2. division og 16 gange i 3. divi-
sion. Jens har dermed deltaget i alle
Dansk Skak Unions divisionstur-
neringer i 43 år. En aldeles fornem
præstation. Og så har Jens været top-
scorer 12 gange og holdleder 14 gan-
ge.

Jens er uddannet jurist og har væ-
ret ansat i statsadministrationen, og i
en årrække var han medlem af Dansk
Skak Unions skaknævn.

Jens har altid haft Tarrasch og

Nimzowitsch som sine forbilleder,
når det gjaldt positionel skak.  ‘Men
også i respektable resultater, er jeg
forblevet vandbærer i den store sam-
menhæng.’ Et beskedent udsagn –
og rigeligt beskedent, ikke mindst
med tanke på de senere års k-skak.
Da Jens gik på efterløn, fik han chan-
cen for at deltage i Norbalt Senior
Championship I, og så tænkte han
helt rigtigt: ‘Nu eller aldrig!’

Turneringen startede 1. november
1995, og efter godt to års hårdt ar-
bejde havde Jens 10 point af 15 og
kunne hyldes for en imponerende
IM-norm.

Kort før jul 2004 blev det klart, at
han fo tredje gang havde vundet dan-
marksmesterskabet i computerfri
veteran k-skak. (se parti side 44).

Jens er et meget rart og venligt
menneske, og vi ønsker ham alle
mange gode år i dansk skak!

Gert Werner,
Københavns Skakforening
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Dansk Skak Union afholder delegeretmøde på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge,
søndag den 27. marts 2005 kl. 15.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2004 fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes uændret, således at det udgør kr. 360,-
for seniorer, kr. 280,- for juniorer og pensionister, og kr. 190,- for børn.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes uændret til kr. 20,-

6. Indkomne forslag
Fra Rødovre Skakklub v/Per Kühlmann er modtaget følgende:
På baggrund af forløbet på delegeretmødet i 2004, hvor unionens regnskab angiveligt først
blev uddelt på selve mødet, skal jeg på Rødovre Skakklubs vegne fremsætte følgende forslag
til DSU’s love § 6, afsnit 6, 1. punktum:
„På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden
beretning, og kassereren aflægger regnskab, der forud
skal være offentliggjort i Skakbladet eller – hvis dette
ikke har været muligt – være fremsendt til klubberne
senest 14 dage før delegeretmødet.“
(Den ønskede ændring angivet med kursiv).

7. Valg af:
a. Formand (Steen Juul Mortensen modtager

ikke genvalg. FU foreslår Erik Søbjerg).
b. Et medlem af forretningsudvalget.
c. Et medlem af Skaknævnet (Lau Bjerno er på valg).
d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen,

Helle Kronborg Petersen og Lars Lindhard er på valg).
e. To revisorer (Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle

og Ole Gjelstrup er på valg).
f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg).

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2006

9. Eventuelt

Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Hotel Hvide
Hus samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde sted
efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må
forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt
fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Steen Juul Mortensen
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Indkaldelse til generalforsamling i Dansk
Skak Unions Støtteforening, torsdag den
24. marts 2005 kl. 18.00 spillestedet for
DM i skak, Hotel Hvide Hus i Køge.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af:

a) Kasserer
b) 2 bestyrelsesmedlemmer
c) 1. og 2. bestyrelsessuppleant
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Allan Bangsbro, fmd.
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Meget få mennesker er fælles
kulturgrundlag i en sådan grad,
at vi med det samme ved, hvad
de repræsenterer, når vi hører
deres navn. Og endnu færre er
så suveræne på deres område,
at man spontant tænker på
netop dem, når talen falder på
et fag eller en genre. Sig ‘even-
tyr’, og vi tænker på H.C.
Andersen, eller ‘atomfysik’, og
vi ser Niels Bohr med pibe og
tavlekridt.

Skak er Bent Larsen.
Når man sådan lidt stolt af

sin intellektuelle hobby fortæl-
ler ved forretningsfrokosten, at
man i øvrigt er skakspiller, er
der næppe nogen, der interes-
seret spørger, om man spiller
på klubbens førstehold. Næh
nej - men: ‘Bent Larsen, ken-
der du ham? Han ku’ banke alle
russerne – spiller han endnu?’

Bent Larsen fylder 70 år den
4. marts, og kende ham, det gør
vi. Den yngre generation for
hans værk, hans store turne-
ringssejre og partier, og ikke
mindst hans bøger. Netop nu
er Dansk Skak Union på vej
med en genudgivelse af hans
lærebogsserie fra Samlerens
Forlag. Den mere voksne ge-
neration har mødt Larsen un-
der turneringer, på skaklejre og
til foredrag og simultaner.
‘Skak skal være på mange må-
der’ udtalte han engang til
Skakbladet, og når man ople-
vede ham slide sine skosåler i
en 6-7 timers simultan mod 110
skalplystne juniorspillere efter
først at have besvaret spørgs-
mål og diskuteret på lige så
mange sprog, som det inter-
nationale felt diskede op med,
vidste man, at han havde ret,

��������	���
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og at skak på Bent Larsens må-
der var fascinerende.

I dag er hans fysik hverken
til simultanskak eller toptur-
neringer, men som han har gjort
det fra han som 12-årig kom
ned i Holstebro Skakklub, kig-
ger han hver eneste dag på skak,
og han skriver og analyserer i
sit arbejdsværelse i Buenos
Aires, hvor han nu bor med sin
hustru Laura.

Kombinationen af intelli-
gens, interesse, systematik og
fighteregenskaber skaffede
ham en position som en af ver-
dens stærkeste skakspillere
med gennembrud og GM-titel
ved OL allerede i 1956, sejre i
interzoneturneringen 1964
(plus to gange mere!) verdens-
rekord med otte store turne-
ringssejre i træk 1967-68 (ind-
bragte den internationale Skak
Oscar). Førstebræt for ‘Resten
af Verden’ mod USSR i 1970
osv. osv. Så exceptionel var
hans skaklige indsats, at det
paradoksalt nok oplevedes som
en næsten naturgiven ting.

Bent Larsen er blevet en del
af dansk skaks identitet. På de
ydre linier har han hentet de
sejre, vores historie skrives
over, og på de indre skaber hans
eksempel til stadighed begej-
string og respekt om skakspil-
let.

70-års dagen er en god an-
ledning til at erindre os selv om,
hvor meget alle vi skakspillere
har at være Bent Larsen tak-
nemlig for.

Til lykke på fødselsdagen!

Thorbjørn
Rosenlund
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OL 1956: USSR,
Jugoslavien og Ungarn
kommer først over stregen,
men lille Danmark, i skikkelse
af Bent Larsen, giver dem kamp.
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I Eikrem-æraen valfartede et utal af
danske skakspillere til Norge, pri-
mært Gausdal, for at deltage i den
lange række af internationale turne-
ringer, den legendariske og karisma-
tiske nordmand arrangerede. Selv
om Gausdal-turneringerne fortsatte
efter Arnold Eikrems død, blot i no-
get mindre målestok, har internatio-
nal skak i Norge været i tilbagegang.

En udvikling, der med fremkomsten
af Nordens største talent nogen sinde,
Magnus Carlsen, måske er ved at
vende. Medieinteressen om den nu
14-årige nordmand er enorm. I flyet
på vej mod Oslo falder ens blik på
‘Dagbladet’ – med Magnus Carlsen
på forsiden: Kavalek har udtalt, at
han er skakkens Mozart – fyldig
reportage side 6-8. Sponsorerne står

9��#���������������
måske ikke decideret i kø, men me-
diedækningen er på en anden skala,
end hvad vi er vant til herhjemme.

Feltet til Smartfish Chess Masters
bærer præg af eksklusivitet, Shirov
og Khalifman er verdensnavne,
sidstnævnte nok desværre på vej
nedad, men mere end fem år siden,
han blev verdensmester, er det ikke.
Korchnoi og Stefanova er mere om-

Foto: Rune Elven.

Af Peter Heine Nielsen

Peter Heine Nielsen ved starten af sidste-runde partiet mod Leif E. Johannessen.
Tilsyneladende i færd med at åbne for begge fianchetto-løbere  i ét træk.
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tale end ratingpoints for pengene,
hvilket bestemt ikke er nogen dårlig
idé. Viktor sætter kolorit på enhver
turnering. Alderen er dog begyndt
at trykke, man aner sympatiske træk.
Jeg selv tilhørte det lidt mere ano-
nyme men højtratede midterfelt sam-
men med McShane og Macieja,
Nordmændene var naturligvis Carl-
sen og Agdestein, sidstnævnte fik
dog startforbud af sin læge pga. en
lungebetændelse og blev erstattet af
Kjetil Lie.

Turneringen afvikledes i Dram-
men, beliggende lidt uden for Oslo.
Arrangementet var fremragende,
præget af en sund blanding af opti-
mismen ved at have et større arran-
gement for første gang i lang tid,
kombineret med flere rutinerede ar-
rangørkræfter, der ved, hvilke pro-
blemer der typisk opstår, og tager
hånd om dem i tide. Arrangementet
havde i overflod, hvad man med ri-
melighed kan forvente. Live-kom-
mentering, undergrupper, junior-
træningslejr, etc. etc., og alt forløb
planmæssigt, så vidt jeg kunne vur-
dere.

Hvad der nok var arrangørernes
drøm, men uden for deres kontrol,
var norsk succes. At de norske for-
ventninger til Magnus er større, end

hvad han nøgternt kan forventes at
indfri på kort sigt, er der næppe tvivl
om. Men at der skulle gå mindre end
fem minutter, før han stod til tab i
første runde, var dog stadig choke-
rende. Heldigvis var det mod mig!
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Slavisk / D17   1. runde
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Dagen før denne 1. runde i Smartfish
Masters havde Magnus spillet lyn-
skak på ICC med Morozevich, som
med succes anvendte denne idé som
sort mod ham. Efter at have tjekket
det lidt med Fritz besluttede han, at
det var et forsøg værd.
�������

Gendriver sorts idé, hvid vinder en
officer! Under partiet havde jeg en
fornemmelse af at have set gendri-
velsen før, men bortset fra i mine
egne notater har jeg ikke bagefter
været i stand til at spore den. 11. h3
De7! 12. hxg4 Sf3 mat illustrerer
nødvendigheden af at spille 11. f3!
Kongen behøver luft.
�������

11... De7 12. fxg4 Sd3† 13. Dxd3
Lxd3 14. Sd6† Kd8 15. 0-0-0 giver
hvid et knusende angreb.
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15. Dd3 forhindrer sort i at rokere
langt og vinder øjeblikkeligt. Mag-
nus havde planlagt 15... Ld4, men
overså det stærke 16. gxf4 med
dronningafbytning efter De4†, hvis
han slår tilbage.

������������������������

Stillingen er nu meget rodet, men –
mere eller mindre tilfældigt – stadig
vundet for hvid.
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At det var lige ved at gå galt, illu-
strerer ganske godt mit niveau i
Drammen. I turneringsstarten var jeg
endnu ikke helt rask efter en grim
halsbetændelse. Jeg forsøgte derfor
at være realistisk uden at blive for
uambitiøs. Det virkede over al for-
ventning, om end det mod både
Magnus og Shirov var ved at gå galt.
Mod den højestratede spanier(!) i 2.
runde fik jeg lovende chancer i et
dronningeløst midtspil, men da tid-
nøden blev gensidig, kiksede jeg et
par gode chancer, og var endda tæt
på at tabe.
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Fra en god stilling har jeg sat mine
chancer over styr, og her var jeg lige
ved at falde i Shirovs raffinerede
fælde.

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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Men ikke 34... Sd6? 35. Txe6!! a1D†
36. Kh2, og sort er hjælpeløs! En af
pointerne er 36... Txf2 37. Te8†
Sxe8 38. Tf7† Kg8 39. h7† Kh8 40.
Tf8† Kg7 41. Tg8†! Sort dækker
løberen og tager ny dronning med
skak.
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Remis ved evig skak. !�!

McShane og Macieja gjorde mig
følgeskab i forrest i feltet. Macieja
er tidligere europamester og et stort
navn i Polen. Ved åbningsceremo-
nien var den polske ambassadør til
stede! Vi er holdkammerater i den
tyske liga, og måske fordi han ken-
der mig, valgte han trods de sorte
brikker at gå aggressivt til værks,
men løb ind i et par gode kontrastød,
hvorefter jeg gik alene i spidsen.

Opmærksomheden samlede sig
dog mere om en underlig episode i
partiet mellem Korchnoi og Carlsen.
Begge spilleres noteringslister viste,
at de havde nået tidkontrollen, men
computermonitorerne noget andet.
Korchnoi forlangte klogeligt fintæl-
ling, og den fastslog, at Magnus ikke
havde udført træk 40. Et fjollet tab.

Trods de 60 års aldersforskel hav-
de Magnus ellers vist god slutspils-
teknik og havde nem remis i føl-
gende stilling:
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Nu holder Magnus remis ved at
skakke i b-linien og derefter lade tår-
net returnere til a6, men i stedet tabte
han altså unødvendigt på tid.
���

Shirov lignede turneringen igennem
ikke en mand i form, men han har
klassen til at vinde alligevel. Heldet
var ikke primært på hans side, men
her rækker Korchnoi ham dog en
hånd
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Fransk / C02  4. runde
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Jeg er ingen ekspert i denne variant,
men for mig ser det ud til, at Korch-
noi allerede står fint. Når man spurgte
Shirov efter partiet, fik man kun et
stort smil til svar, yderligere kom-
mentarer var unødvendige.
�����������������������	������������
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Ikke bange for spøgelser.
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23... Lb5! foreslår sig selv. Jeg ser
ikke, hvordan hvid vil være i stand
til at opbygge et kongeangreb bare
nogenlunde i rette tid.
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24... Txd2 25. Lh7†! Kxh7 26. Dh5†
Kg8 27. Sg5 sætter omgående mat.
	�����

Nedsmeltning på g6. 25... Le8 be-
svares af 26. Dxh4 med truslen Sg5.
���

I 4. runde havde jeg et underligt parti
mod Khalifman. Jeg spillede en ny,
og måske halvsuspekt idé i Russisk.
En fingerfejl havde nær kostet et par
bønder, men en time nede på klok-
ken valgte eks-verdensmesteren en
trækgentagelse. Kendetegnende for
hans dårlige præstation, at lovende
stillinger blev kikset.

I 5. runde havde jeg kvinde-ver-
densmester Stefanova i tovene, men
hun forsvarede sig godt og ihærdigt.
Dermed forspildte jeg en gylden
chance for at stikke af, da konkurren-
terne nu holdt sig inden for et halvt
points afstand.

En relativ nem sejr over Kjetil Lie
bragte mig dog igen på rette spor.
Partiet fik et lidt mærkeligt forløb.

Viktor Korchnoi , 73-årig skaklegende, mod Magnus Carlsen, 14-årigt stortalent.
Nordmanden forsvarede sig godt og havde remis inden for rækkevidde.
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Jeg fulgte som hvid den anbefaling,
jeg giver i ‘Experts vs. the Sicilian’,
lidt nervøs for, at han havde læst ka-
pitlet og måske opdaget de lidt tynde
steder, der altid vil være i en reper-
toire-bog.

Problemet ved for ærligt at for-
tælle ens holdninger om en konkret
åbning er, at man bliver meget sår-
bar. På den anden side var jeg nys-
gerrig efter, hvad han havde forbe-
redt, så jeg gik ind i varianten. Han
havde ikke set kapitlet... Jeg behø-
vede blot at følge den anbefalede
plan og vandt stort set uden at tænke,
før vi var inde i realiseringsfasen af
et tårnslutspil. Et dejligt nemt point.
Lie, der før vores parti blot behø-
vede 1½/4 til en GM-norm, gjorde
det ikke nemmere for sig selv ved
dagen efter at tabe med de hvide brik-
ker mod Stefanova.

En der nok heller ikke følte, at det
gik nemt, var Shirov. Hvor Magnus
hidtil ikke havde haft held med no-
get af det, han foretog sig, gik det
nemlig i tidnøden mod Shirov plud-
selig op i en højere enhed:
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Spansk / C95   7. runde
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Et interessant valg af Shirov, som
helt afgjort spillede på gevinst for at
indhente McShane og mig. Da Mag-
nus også altid spiller på gevinst, var
noget solidt måske i virkeligheden
den bedste vej til gevinst mod ham.
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Ikke den mest almindelige fortsæt-
telse, men da 15... Lg7 16. d5 Sb6
17. Tb1! for nylig har vist sig at være
godt for hvid, bremser Shirov d4-
d5.
�����������������	��
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Åbenbart en nyhed, og en god ny-
hed, tror jeg. Sort ser i det følgende
ud til at have tilstrækkeligt modspil.
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25. b4! gør Magnus mig kort før
deadline opmærksom på. Ifølge hans
opfattelse fastholder det hvids for-
del. Hvilket muligvis gør, at mine
forrige kommentarer er upræcise.
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Bluffer – men det virker.
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29... dxe3 30. gxh7† Sxh7 31. De2
bevarer visse chancer, selv om det
næppe er godt nok objektivt.
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Intet hastværk. Hvids trussel er at
rykke h-bonden med frem.
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Shirov så, at 36...Tf8 37. Lxg7 Txg7
38. Txg7† Kxg7 39. Tg4† Kh7 40.
Th4† Kg8 41. Tg4† var remis, men
satsede på mere, da Magnus var nede
på det sidste halve minut. 36... Lc8
er flere steder anført som gevinst for
sort, men selv om sort står bedst, har
hvid tilstrækkelig kompensation til
at holde partiet. Nu slutter det i ste-
det aldeles pludseligt.
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Overset af Shirov, og spillet øjeblik-
keligt af Magnus.
������������������

Til slut hænger d4, og hvid har to
bønder i overskud. Magnus’ første
men afgjort ikke sidste 2700+ skalp.
���

Shirovs tab forværrede naturligvis
ikke ligefrem mine chancer i turne-
ringen, det gjorde derimod følgende
præstation, der i mine øjne var tur-
neringens klart bedste parti. At få

remis mod en Khalifman ude af form
virkede ikke som nogen stor kunst,
men fuldstændig at udspille ham po-
sitionelt er en anden sag. McShanes
karriere har ellers stået lidt stille på
det seneste, men her er han i sit rette
element. Et kompliceret strategisk
midtspil.
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Siciliansk / B20   7. runde
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Typisk for Luke, han foretrækker en
kompleks stilling i stedet for at
kæmpe for åbningsfordel.
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En overraskende beslutning, men det
sætter fart i modspillet på dronning-
fløjen, og den hvide springer ville
også have stået godt på e3. 17... b5
18. S1d2! a4 19. b4! var ifølge Mc-
Shane meget lovende for hvid, da
19... axb3 e.p. ville tillade hvid at
erobre c5 til springeren.
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Efter 20... b4 21. axb4 axb4 22. Le1
får sort ikke springeren til c3.
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Nu kan sort glemme alt om at spille
b5-b4, og dermed får hvid ro til lang-
somt at rykke frem på kongefløjen.
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23... Dc3 24. Dd1 er et slag i luften.
Sort prøver i stedet et kreativt dron-
ningoffer, men står alligevel skidt.
	����������	���
	���
	�	�����
	���
	

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

��������
�����������
���	��������

���������
	����������
�������	��
�

���������
��������	����������������

��������������������������������

Den sorte stilling kollapser, der er
intet forsvar mod f4-f5.
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Positionelt spil på højt niveau.
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Jeg forsøgte at holde forspringet på
et fuldt point ved at vinde mod
Korchnoi, men måtte nøjes med re-
mis i en ellers lovende stilling. At
partiet var min bedste kreative præ-
station understreger, at mine sejre var
noget rutine- og sygdomsprægede,
men meget resultatorienterede.
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Engelsk / A18   7. runde
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Ikke den store overraskelse, Viktor
har haft dette som yndlingstræk i
mange år efterhånden. På den anden
side har han jo stor erfaring med
næsten alle åbningssystemer og var
svær at forberede sig imod. Jeg lod
derfor være, og valgte at nyde ople-
velsen af at møde en af koryfæerne
fra en generation så længe før min.
En unik oplevelse man i konkurren-
cesport stort set kun får som skak-
spiller.
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En variant jeg tabte med mod Ivan-
chuk i Samba Cup – tydeligvis me-
ner jeg ikke det var åbningens skyld.
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Usædvanligt, det normale er 4. e5
d4 5. exf6 dxc3 etc. med ganske
forfladiget spil.
������������

Pointen med hvids trækfølge er, at
5... d4 6. exf6 dxc3 7. De2†! Le6 8.
Db5† ifølge min modstander vinder

materiale. Kun en bonde vil nogen
nok påpege, men dem er han jo kendt
for at være glad for.
��������������

Under partiet fik jeg den pudsige
tanke, at denne stilling, blot med en
bonde på c2 og ikke f2, er kendt fra
Wiener-parti. Teorien fortsætter dér
med Lc5 og giver sort en komforta-
bel stilling. Analogien er ikke nyt-
tig, d4 er nu et glimrende svar, på
Lb4 er Da4† generende. Jeg vidste,
at Korchnoi havde haft denne stil-
ling med Timman, men uden af-
bytningen på d5. Denne er naturlig-
vis til sorts fordel, Lg4 er et motiv,
men til min store overraskelse fandt
jeg stadig, at sort havde visse pro-
blemer at løse.
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7. d4 mente Korchnoi var mere i både
hans og min(!) stil. Han må vel mene
noget om vores hang til centrum, helt
klart står det mig ikke.
���������������

Med en vis ret antydede et par af mine
kolleger, at 8. Lxc6† bxc6 9. Da4
vandt en bonde, samt at jeg havde
overset det. Korrekt, men løberpar
centrum og udvikling gør, at man
ikke bør bruge alt for megen energi
på at beregne sådanne varianter. Pga.
computernes påvirkning er jeg holdt
op med at tro på sådanne generelle
leveregler, men her holder de stik.
Sort har mere end glimrende kom-
pensation efter 9... Ld7 10. Sxe4 c5
11. Dc2 dxe4 12. Dxe4 Lb5! 13. a4
Ld3 14. Dc6† Kf8. En sjov variant,
og det pudsige ved stillingen er, at
her er den oplagte måde at aktivere
samtlige tårne på via a3, h3, a6 og
h6! Geometrisk morskab til side, sort
står klart bedst.
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9. Sxd5 Sc5 10. Df4 med pointen, at
10... Sxe5 11. Sxe5 Lxb5 kan be-
svares stærkt med 12. Dxf7 mat. 10...
Se6 11. De4 Sc5 12. De2 a6 er dog
fint modspil.
��������

Jeg forestiller mig, at russisk humor
påkræver, at man i sådanne situatio-
ner nævner, at det ikke er dam, vi
spiller. Det er nu i Hviderusland,

spillet er mest populært, deres skak-
palads(!) har en dam-afdeling, og
netop dams grundvilkår, at man skal
slå, hvis man kan, gør det udmærket
som variantberegningstræning.
��������

Ekstremt ambitiøst og yderst tvivl-
somt! Efter partiet var det tydeligt,
at Korchnoi mente, jeg måtte have
været i store vanskeligheder i åbnin-
gen. Interessant, men jeg ser ikke helt
hvor. Det forklarer dog hans spil, han
ville straffe mine eksperimenter.
�����������

10... Lxf6 11. exf6 axb5 12. fxg7
Tg8 virkede også lovende, men med
11. Lxc6 fulgt af Df4 kunne hvid
forfladige til en rolig stilling. At jeg
forestillede mig, at Viktor kunne fin-
de på det, viser ikke stor psykolo-
gisk indsigt.
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For mig er det oplagt, at hvid er i
seriøse vanskeligheder. Løberpar og
dynamik er mine fordele. Korchnoi
var stadig optimist, og at computerne
giver mig ret, har han næppe meget
tilovers for!
�������

13. d4 Txg2, Og hvid har ingen kom-
pensation for bonden.
���������

Åbner for løberen på c6. I mine øjne
nærmer sort sig gevinststilling.
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14. Te1 fxe5 15. Sxe5!? er compu-
ternes forslag til hvidt modspil. Vi
vurderede dog begge, at sort efter
15... Txg2† 16. Kf1 Tg7 var ovenpå.
17. Sxc6 bxc6 18. d3 er dog ikke
nogen dårlig remischance i forhold
til partiet.
����������

Et mellemtræk, jeg formoder, han
havde overset. Hvid er på afgrun-
dens rand.
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15... Dxf4 16. Lxf4 Lxf3 17. Lg3!
Lxf6 18. gxf3 Kd7 vurderer compu-
terne som vundet. De har en pointe,
men jeg vurderede, at modspil gen-
nem at placere et tårn på e4 gav seri-
øst modspil.
����������������������������������

Topratede Alexei Shirov havde en ujævn
turnering, men viste i glimt sin farlighed.
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‘Du ofrede en kvalitet for en bonde
og to skakker?’ var en rammende
kritisk bemærkning, jeg blev udsat
for efter partiet. At vedkommende
ikke kan tælle, gør på sin vis ikke
min sag stærkere. Jeg faldt nok for
fristelsen til at spille lidt for „pub-
likumsvenligt“. Ikke at jeg tror pub-
likum foretrækker tricks fremfor
kvalitet, men det er en indbygget
svaghed hos mange, at lysten til at
kombinere forstyrrer dømmekraften.
18... Lb5 19. Td1 c5 er efter min
mening tæt på at være en positionel
gevinststilling.
Kvalitetsofferet er dog glimrende.
Jeg overvejede at forfine det med
18... Tg4 19. h3 Txg2, men blev
bange for 19. Se5† Lxe5 20. f3! men
Viktors 20... Txg2! lukker den de-
bat. Om det så er voldsomt væsent-
ligt at lokke hvids bonde til h3, er
dog en helt anden sag.
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En interessant idé er 21... Lg5!?
Pointen er, at efter afbytningen træn-
ger sort afgørende ind i stillingen,
men 22. Lg3! (22. Lxg5 Txg5 23.
Tac1 b6 24. Tc4 c5 hvorefter der intet

forsvar er mod Tg2xh2) 22... f6 23.
Tac1! Lxc1 24. Txc1 c6 25. Tc4
holder desværre remis. Jeg var af den
opfattelse, at sort nok stod bedst, men
næppe havde reelle chancer. Et beha-
geligt standpunkt, så slap jeg for at
ærgre mig over forspildte chancer.
Men sandheden skal man som be-
kendt høre fra børn og fulde folk.
Sidstnævnte kunne måske blive ver-
densmester i mellemkrigstiden, nu-
tidens skak lader til at tilhøre de før-
ste. Et af de bedre af slagsen påpe-
gede til morgenmaden: ‘Hvad med
21...c6?’ ’22. Tac1,’ svarede jeg, ‘der
er stadig et muligt kvalitetsoffer på
d5. ’22...b6?’ Jeg blev ham svar skyl-
dig. De to stærke profylaktiske træk
forhindrer hvids forsvarsmæssige
ideer, hvorefter sort i ro og mag kan
trænge ind i stillingen. Sort står til
gevinst, det gør han desværre ikke i
det følgende.
		��������	�����
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Dette havde jeg fuldstændig over-
set, for Viktor kom det hurtigt og
naturligt. Han søger remishavn i et
tårnslutspil.
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‘Do you play for a win?’ blev træk-
ket fulgt af. ‘Ikke længere’, var es-
sensen af mit kropssprog.
!�!

Vi gik ind til 8. runde med mig i
front et halvt point foran McShane
samt et helt foran Shirov. Jeg havde
de hvide brikker mod Luke samt sort
mod Leif Erland Johannesen i sidste
runde. To remiser var altså nok til
minimum delt turneringssejr, men
dem har jeg en del af. Færre udelte,
og jeg ville meget gerne have en så-
dan til samlingen i et så stærkt felt.
På den anden side virkede det dumt
at risikere noget gennem overilede
gevinstforsøg, så strategien blev at
presse uden at løbe for store risici.
Den taktik der havde gjort, at jeg
førte turneringen. Mod McShane
blev det ikke til det store, vi var el-
lers på vej ind i den variant, jeg vandt
et af mine bedre partier mod Erling
Mortensen ved DM i Århus tilbage i

1999. Luke spillede dog en ganske
oplagt forbedring, og det ebbede ud
i et ret kedeligt midtspil, hvor ingen
af os kom nogen vegne. Shirov ryk-
kede derfor tættere på ved at slå
Stefanova trods de sorte brikker. En
klassisk situation før sidste runde.
Jeg havde et halvt points forspring,
men sort, hvorimod begge mine for-
følgere havde hvid. Jeg var indstil-
let på at gamble mod en risikovillig
modstander, på den anden side er jeg
ikke typen, der spiller en halvsuspekt
åbning for at fiske i rørt vande. Leif
Erland valgte en rolig opstilling, og
mine forsøg på at komplicere var
ikke heldige, og jeg følte en vis let-
telse, da han modtog mit remistilbud.
Shirov var der straks efter modtagel-
sen, ‘står hvid ikke godt?’ En anelse,
men jeg havde holdt det, er jeg for-
holdsvis sikker på, tog mere kom-
mentaren som udtryk for, at han var
nervøs, og regnede egentlig Mc-
Shane for den største trussel mod min
solo-sejr. Han var oppe mod Lie, der
dagen før kom tilbage på stormester-
kurs gennem følgende håndsræk-
ning fra en gavmild Korchnoi.
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Korchnoi havde en lovende stilling
og stod stadig fint efter det planlagte
25... cxd6 26. Lxc6 Dd6. Imidlertid
spillede han...
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... og opgav samtidig i ærgrelse. Lidt
tidligt, men Viktor havde ikke lyst
til mere. ���

Mod McShane så det problematisk
ud, men Lie sikrede sin norm med
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stil gennem at finde følgende ele-
gante taktiske ressource, måske in-
spireret af sine mange hjemmefans
og et norsk radioprogram med live-
sending fra partiet:
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McShane holdt naturligvis let remis,
men det var Kjetil Lie, som fejrede
resultatet.
!�!

Det efterlod Shirov tilbage som ene-
ste konkurrent. Som nævnt virkede
han nervøs, og længe troede jeg, Ma-
cieja havde styr på situationen, men
for første gang i turneringen viste
Shirov, hvorfor han har tilhørt ver-
denseliten de seneste år.
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Siciliansk / B45   9. runde
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Aldrig før spillet af Macieja med sort,
men i sin match med landsmanden
Krasenkow ved FIDE-VM i New
Delhi sad han over for det tre gange
med hvid!
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En mærkelig bondestruktur. Som
Shirov påpegede, ligner det Wina-
wer-varianten i fransk med afbyttede
d-bønder, en stilling som ad den vej
dog ikke kan opstå ved normalt spil.
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Hvids eneste men også meget reali-
stiske chance er at erobre terræn på
kongefløjen. Svaghederne i den sorte
stilling er f7 og g7.
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Her troede alle, at sort stod fint. Ma-
cieja var som sædvanlig i tidnød,
men hvid synes at mangle en plan.
		�����������	������

Med et er sorts stilling blevet kritisk.
Der truer 24. Txf5, og sort bryder
sammen under presset.
	�������

Vi var flere, der troede, at Macieja
kunne holde remis med 23... Teh8,
men 24. Txf5! exf5 25. Lxf5† Kd8
26. Td1† Ke8 27. Lg3! fulgt af Lh4
vinder øjeblikkeligt. Sorts bedste
forsvar er 23... Td8! med pointen 24.
Txf5 Txd3, hvorefter hvid ikke så
let påviser fordel.
	�������������	�����������	����������
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Komplet dominans, f7 falder.
	���������	��������
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Turneringssejr delt med Shirov i den
stærkeste turnering i Norge nogen
sinde har jeg al mulig grund til at
være tilfreds med, selv om det var
inden for det muliges kunst at have
trukket fra tidligere i turneringen.

Arrangørerne gav ingen direkte
løfter ved afslutningsceremonien,
men forhåbningen om at følge dette
års succes op med endnu en turne-
ring næste år lagde de ikke skjul på.
Norsk skak har fortjent, at ambitio-
nen bliver opfyldt.

���� ���������%�������=

Stærkeste felt i norsk skakhistorie – i placeringsrækkefølge, fra højre: Peter Heine Nielsen, Alexei Shirov, Luke McShane, Kjetil
A. Lie, Viktor Korchnoi, Bartlomiej Macieja, Alexander Khalifman, Leif E. Johannessen, Antoaneta Stefanova og Magnus Carlsen.
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For tredje år i træk valgte jeg at til-
bringe nytår i fjendeland nr.1, Sve-
rige, ved at deltage i Rilton Cup i
Stockholm sammen med Leif Jen-
sen, der deltog for 31. år i træk. I år
havde også Davor Palo valgt at del-
tage, hvilket er større omtale, end jeg
tror, han ønsker.

De to forrige år var turneringen
meget stærk, men da Riltonfonden
stadig ikke har skilt sig af med sine
Ericsson-aktier fortsætter udbyttet
med at falde. I år var jeg seedet nr.
15, hvilket var et stort spring fra sid-
ste år, hvor jeg startede som nr. 30+.
Selv Taimanov var ikke med i år, da

 3 ���� =�=��
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Foto: Jörgen Elfström.
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den 78-årige GM er for nylig blevet
far!

For mit vedkommende handler
skak i øjeblikket om at vinde 50 Elo-
point, så jeg kan blive udnævnt til
stormester. Dvs. at jeg skal spille 5
ratingpoint bedre end forventet i re-
sten af mit liv. Det kan selvfølgelig
godt vise sig at være umuligt, men
uden at spille op til mit bedste lyk-
kedes det mig at lave en 2548 præ-
station med en blød remis i sidste
runde mod Nick de Firmian. Med
mit tredje 2500+ resultat i træk ty-
der det på, at det nok skal gå.

For Leif var turneringen også en
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Af Jacob Aagaard

IM Jacob Aagaard overgik seedningen.
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34. a4! giver hvid en fribonde (som
jo er ekstra), da 34... bxa3? 35. c4!
vinder materiale.
���������������
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Uf! En grim overraskelse. Nick
havde sikkert glædet sig til 35... Lxf2
36. e7! Nu vandt sort i 43 træk.
���

Før dette havde han været manden
bag den flotteste taktiske sekvens,
jeg har set i 2004. Det er 3. runde, vi
kommer ind efter 33. Sg3.
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Midtspillet er på sit højeste. Hvid har
positionel fordel, mens sort har sat-
set på at få taktisk modspil på konge-
fløjen. Tilsyneladende er f5-bonden
i problemer, men sort har nogle tricks
tilbage!
����������

Dette træk er sikkert spillet i begyn-
dende tidnød (for begge spillere) og
stiller hvid over for et svært over-

lingen er remis.
������
�����������

Sort har jo en fribonde.
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Tabstrækket. Efter 54. Lb5 eller; 54.
La6 kan hvid let dække f-bonden.
Han stiller kongen på e2 og rykker
rundt med løberen. Nu vinder sort.
�������������

For sent gik det op for hvid, at 55.
Le6 g6! kun hjælper sort, der får to
forbundne fribønder.
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Som sagt var en af de syv i Danmark
bosiddende stormestre med i år. Nick
de Firmian vandt turneringen sidste
år og har spillet godt i den senere tid,
men blev vist forført lidt af den
hyggelige stemning, man oplever i
Stockholm på denne tid af året. En
ellers god præstation blev ødelagt
med følgende overseelse imod
Bellon fra Spanien, der spiller me-
get i Sverige pga. sit ægteskab med
Pia Cramling. Hans held i denne tur-
nering rakte til en gevinst i 5 træk på
et topbræt med sort (1. d4 d5 2. c4
c6 3. Sf3 dxc4 4. e3 Le6 5. Sg5
Da5†), samt følgende gave fra Nick
i 6. runde:

positiv oplevelse. Det skarpe spil er
vistnok blevet væk et sted på loftet i
70’erne, men ingen under 2200 kun-
ne for alvor presse Leif, der kronede
en solid præstation med at tage 2.
præmien i sin gruppe, hvilket sættes
i relief af, at hans gruppe var fyldt
med juniorspillere.

Vi skal her se en meget typisk
partislutning, fra 4. runde:
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Sort har forsvaret et lidt dårligere
slutspil længe, uden at hvid er kom-
met tæt på at formulere en plan. Nu
vælger Leif at afvikle til uligefarvede
løbere.
�����������������	����	������

Hvid tilbød remis heromkring, men
når han ikke kan vise fordel fortje-
ner han i hvert fald at bevise, at stil-

Foto: Jörgen Elfström.

Nick de Firmian brillerede med angrebsskak i Rilton Cup, men i 6. runde mod Juan
Bellon tabte han dog efter en grov overseelse i en god stilling.
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skueligt valg. Tilsyneladende er slag
med både springer og tårn ok.
��������

Dette bliver mødt af en orkan af tak-
tiske finter. Rigtigt var 34. Sxf5!
Lxf5 35. Txf5 Sf8 36. Tf2, og sort
har ikke helt nok for bonden.
����������

Med truslen... Txg3.
�������

35. Th5 Sxh5 36. Sxh5 mødes med
endnu et supertræk: 36... Tg1!! (med
truslen T8g2† og i nogle varianter
Sf3†) baseret på 37. Dc3† De5!!
����������������

En variant er 36. Se2, hvor sort har
36... Lxh3!! 37. Kxh3 (37. Tf2 Lf5!)
37... Sg2! 38. Df2 Tg4 39. Kh2 Sxe3,
og hvids konge er fanget i et matnet.
������������

Fantastisk. Ren slik for skakelskere!
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Måske er!! i overkanten, men jeg kan
ikke rigtig styre min begejstring. Sort
vinder nu i alle varianter.
�����
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38. Dxh4 Tg2† 39. Kh1 Tg1† 40.
Kh2 T8g2 mat er en pointe. 38. Df2
var mere forsigtigt. Sort vil stadig
vinde efter 38... Dxh5, dog ikke så
hurtigt. F.eks. er der 39. e4 der for-
hindrer ... Lf5, men bliver mødt af
39...Ld7! fulgt af...Lb5 og sort har
fuld kontrol. På det rigtige tidspunkt
vil han endda overveje at vinde da-
men.
�������������������

Begge spillere var tydeligvis i tid-
nød her. Efter 39. Sxd6 Dxd5 40.
Tg3 Dxd6 41. Tg6 Dxd3 42. Txh6†

Dh7 burde sort også vinde. Nu øde-
lægges partiet lidt.
����������

39... Dh4! 40. Lg6 Lf5 og vinder.
���������

Psykologisk let at forstå. Sort vil
bytte løbere, så hvid undgår det in-
stinktivt. Men 40. Lxf5 Dxf5 41.
Sxd6 vinder let. 41... Dh5 42. Tg4
Kh7 43. Se4 og hvid vinder. Nu ven-
der sort tilbage til førersædet.
��������������

Mit eget spil var generelt for solidt,
og en forfærdelig overseelse i 4.
runde kostede et halvt point imod en
svagere modstander. Til gengæld var
der lidt til aviserne i 5. og her i 7.
runde.
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En overraskende nyhed, mest pga.
at stillingen faktisk var nået før. Jeg
baserede min forberedelse på Natafs
partier, men kunne altså ikke huske
så langt. Her spillede den franske
stormester 21. Te6, der vandt lang-
somt.
	����������		���������

At give dronningen ændrer ikke no-
get.
	������������

Hovedvarianten er 23... Kxf6 24.
Dc3† Kf5 25. Te5†! med mat.
	��������

Sort gav op. Hvid spiller 25. f5† og
26. Dg5 mat.
���

Specielt i 5. runde fik jeg en chance
for at bevise, at mit arbejde med an-
grebsspillets ideer har givet en prak-
tisk fordel.
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Caro-Kann / B15
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Bosse er en kreativ ung mand. Sid-
ste gang vi mødtes, spillede han 1...
Sc6 imod 1. e4. Jeg havde på for-
hånd besluttet, at jeg ikke kunne gæt-

Vi byder alle skakspillere i Dansk Skak Union velkommen til
påskens danmarksmesterskab på Hotel Hvide Hus, Køge, med
fine faciliteter, overnatning og fuld forplejning.

Enkeltværelse Kr. 525,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
Dobbeltværelse Kr. 365,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
(Booking og yderligere info via telefon, mail og hjemmeside)

Dagens frokostret kr. 55,-  /  Dagens varme ret, aften kr. 85,-
(Bestilles senest dagen før eller via tilmeldingsblanketten)

Herudover vil der være mulighed for at købe alle fornødenheder
som vand, øl, kaffe og kage m.m. til favorable priser.

������ ���	���
� � ����	������ ��� � ��������� � ���������� ��� ��� ��� ��
 �!��������������������"���#$����$��	�$
��	"���%%%�$����$��	�$
��	"&'()�"�"

����������	
���

�

�

�



���� =�=�� � 

te, hvad han ville spille. I stedet for
at forberede mig sov jeg derfor
længe...
�����������������������������������

Om inkluderingen af b5 og a3 er en
fordel for sort i denne normalt tvivl-
somme variant er ikke let at sige. På
plussiden kan det siges, at efter lang
rokade for hvid kan a5 + b4 give
sort noget angreb, selv om hvid sik-
kert vil besvare b4 med a4! hvoref-
ter der stadig skal mere til for at åbne
linjer på damefløjen. En anden posi-
tiv idé er kontrollen over d5, som
var det, Bosse spillede på. Hvid har
på sin side ideer med c3-c4 senere.
���
�

Jeg besluttede mig for at spille, som
om de to træk ikke var inkluderede,
og håbe på, at det ikke var en fordel
for sort. En anden mulighed var 7.
a4!? b4 8. Lc4 med lille fordel for
hvid.
�������������������������	��
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Jeg havde regnet med 10... Kh8!?
som det bedste, eller 10... h6, hvor-
efter jeg ville spille 11. Sg3 (11.
Le3?! Sd7 12. 0-0-0 a5 var godt for
sort i Biro - Boguszlavsky, Budapest
2003). 11... Te8† 12. Le3 Sd7 13.
0-0 med fordel. Læg mærke til, at
12... Lf4?! 13. 0-0! Lxe3 14. fxe3
Txe3 15. Le4 er godt for hvid.
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Med sit sidste træk har sort givet hvid
det, englænderne kalder en ‘hook’.
Det kan vel oversættes til en knage
til at hænge sit angreb på, som var
det en overfrakke!?
�����������	��������������

Sort havde tænkt sig at møde det te-
matiske 13. g4? med 13... Ld5!, hvor
hans chancer ikke er dårligere. Det
hvide tårn mangler felter. Derfor ind-
skyder jeg dette mellemtræk, der har
en meget tematisk pointe.
���������

Modsat hvid har sort ingen begrun-
delse for at ofre en kvalitet. Efter 13...
Sd7 14. Lxf8 Sxf8 15. c4 står hvid
til gevinst.
���������
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Dette var pointen. En af grundreg-
lerne for angrebsspillet er, at brik-
kernes individuelle værdi ikke er det
væsentlige, men deres antal, dér hvor
partiet afgøres (foran kongen). Dette
gælder specielt officersofre, kvali-
tetsofre og tårnofre. Men til tider ser
vi, at man kan ofre damen for en of-
ficer eller to og derefter have et me-
get stærkt angreb. I denne stilling er
der intet, der taler for, at hvid vil
komme til at savne sit tårn på d1.
����������

Reglen kan bruges begge veje. Sort
har ikke råd til at bytte sin bedste
brik af. Rigtigt var 15... fxg4 16.
hxg6 fxg6 17. Lxg6 Te6! Nu er der
ingen problemer med Db3. Hvid
spiller 18. Ld3! Lxh1. Hvis sort ikke
slår på h1 nu, har han ingen bortfor-
klaringer for, hvorfor han accepte-
rer at være under angreb. 19. Txh1

Df7 20. Lg5, og selv om det ikke er
helt slut, må angrebet siges at give
hvid fordel.
�������������

Sort har ikke noget bedre, så vidt jeg
kan se. 16... Sd7 17. hxg6 fxg6 18.
Db3† Kh8 19. Df7 Tg8 20. f4! med
ideen Dxh7† og Lf8 mat. Eller 16...
c5 17. gxf5 Db7 18. Th4! der også
giver hvid et uimodståeligt angreb.
�������������

Eller 17... hxg6 18. Lxg6 med afgø-
rende angreb.
��������

I kommentatorrummet forudså Ulf
Andersson fejlagtigt, at partiet ikke
ville blive 20 træk langt.
���������

18... Te6 19. Db3! og sort savner sin
løber. 18...Te7 taber pga. 19. Lxh7†!
Txh7 (19... Kh8 20. Dg6 Sd7 21.
Lg8! med mat eller lignende.) 20.
Dg6† Tg7 21. Lxg7 Dxg7 22. De6†
Kf8 23. Dxd6†, og hvid tager det
hele.
�������������	���������

20... Dg7 21. Lf6! er hovedpointen.
	��������

Jeg tænkte: Han kan ikke forhindre
slag på h7 alligevel, så jeg forbedrer
damens position. Det var først, da
jeg så Lars Schandorff’s artikel i
Berlingske Tidende, det gik op for
mig, at der også truer Lf6†.
	�������	

Nå ja.
		�����	�����

Slutstillingen i Rilton i år er mærk-
værdig. Emil Hermansson havde en
stor turnering, men intet stort resul-
tat. Til gengæld var Emanuel Bergs
7/9 kun lige netop nok til en IM-
norm! Jeg var hans stærkeste mod-
stander. Khenkin fortjente bedre,
men nederlaget til Volkov i 8. runde
ryddede ham af vejen. Og som anty-
det i indledningen havde Davor Palo
alt andet end grund til tilfredshed
med sin slutplacering som nr. 18-30.

Turneringens hjemmeside:

GM Emanuel Berg, Sverige, skaffede
værtslandet en delt turneringssejr.

Foto: Jörgen Elfström.
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Hvid trækker!
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Jeg har vundet mange partier mod
det tidligere vidunderbarn Arturo
Pomar. Så vidt jeg husker, har jeg
kun tabt to. Men mit mest berømte
tabsparti – blev remis!
Det drejer sig om partiet fra Palma
de Mallorca 1969. Det var den, jeg
startede med tre nuller i de første fem
runder, men vandt alligevel, med 12
af 17. Petrosjan var et halvt point
efter. Han spillede remis med Pomar
i sidste runde.
Pomar tabte kun tre partier, men han
vandt kun et eneste.
Med Hvid spillede han lige så solidt
og beskedent som med Sort. Men
hvordan skulle man udnytte det? Det
var jo ikke direkte dårligt, hvad han
lavede i starten. Han undgik bare de
skarpeste åbninger.

�������:����
2����$�����

Engelsk / A33
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Inviterer til Moderne Benoni (4. d5),
som jeg ikke anser for en korrekt
åbning. Men nej tak!
����
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Ifølge Informator en N, en nyhed.
Det er mig, der skriver det, men gad
vide, om det kan være rigtigt.
Invitation til at spille en Paulsen-Si-
cilianer med 6. e4 afslås høfligt.
���������������	�"�"��������
��������

���������	����������
�����

Sämisch’ yndlingstræk i den slags
stillinger. Jeg har faktisk selv brugt
det en del.
�	��������������
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I løbet af seks træk er jeg i yderste
tabsfare. Dette naturlige tårntræk er
allerede mistænkeligt!
13... d5 kom på tale, men efter 14.
cxd5 Sb4 15. Dd2 Sbxd5 16. Sxd5
Sxd5 17. Lf3 ved jeg ikke, om Sort
har udligning. Bedre er vel 14... Sxd4
15. exd4 exd5 16. Lf3 Tac8, men
remisfaren er overhængende.
Men måske var 13... Db6 nøjagti-
gere! DSS’ praktikregel 47 siger, at
man skal normalt lade sin dame virke
både som løber og tårn.
�����������������������������������
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En tanketorsk af rang. Der sker det,
at jeg ikke rigtig kan lide 16... Db6
17. Dg4 e5 18. Sf5 Lxf5 19. Dxf5
Dxb3 – jeg ser spøgelser på de hvide
felter.
Jamen, efter 17... Lf8(!) står jeg langt
bedre end i partiet!
Men 16... Db6 17. Sxc6 Lxc6 18.
Dd4 er selvfølgelig meget remis-
agtigt, og 17... bxc6 er risikabelt pga.
18. c5!
���������

Betænkeligt, men g6 var heller ikke
rart.
������������

Det bedste var sandsynligvis Se5,
men stillingen er vanskelig.
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Vi kom til diagramstillingen, og
Hvids næste træk får ingen kommen-
tar af mig i Informator. Men nogle
dage senere kommer Arturo og vi-
ser mig følgende variant:
19. c5 dxc5 20. Sxf5! exf5 21. Lc4†
Kh8 22. Td6!!
Der truer Th6, og der er intet godt
forsvar. 22... Lxd6 23. Lxg7† fulgt
af Dg5† og matsætning. Eller 22...
f4 23. Ld3!
Hvorfor angav jeg så ikke denne
variant i Informator? Simpelthen
fordi mine kommentarer var dikte-
ret straks efter partiet! Dette her fore-
gik i december, der var store turne-
ringer i Beograd, Palma og Tbilisi,

og redaktionen ville ikke vente til
næste nummer, et halvt år senere,
med disse partier.
Jeg havde selvfølgelig ikke set det
smukke Td6. Men hvis Hvid havde
spillet 19. c5, ville jeg have tænkt
mig godt om. Jeg var ved at blive
bange, og medens min modstander
tænkte, var jeg begyndt at se på 19.
c5 Db4!? Der er mange varianter, den
enkleste er tilsyneladende 20. Sxf5
Dxh4 21. Sxh4 dxc5 22. Lc4 Kf7
eller sandsynligvis stærkere 22. Sf3.
Hvid står bedst, men helt uspillelig
er stillingen vel ikke for Sort. Men
stop! 20... exf5 21. Lc4†
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Analysediagram

I stedet for 21... Kh8 22. Txd6 b5
23. Th6 bxc4 24. Txh7 Kg8 25. Dh5!
– er der måske en chance med 21...
d5!? Efter 22. Lxd5 Kh8 står løbe-
ren på d5 jo i vejen for Td6. Javel,
men efter 22. Txd5! Le6 23. Txd8
Sxd8? er dronningen udækket!
Men her er vi på sporet af svaret på
et andet spørgsmål: Hvorfor ikke
spille 19. Sxf5 exf5 20. c5 ? Pga.
20... Dc7! 21. Lc4† d5.
Summa summarum: Hvid har et godt
slutspil med 19. c5 Db4 20. Sxf5.
Men efterhånden kom der til stå
mange steder, at hele kombinationen
med 22. Td6!! var blevet spillet.
Nogle af stederne fik jeg dog de hvi-
de brikker!
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Meget kompliceret er 23... dxc4!?
(24. Sf5 Db4)
	����������
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Jeg foreslår 24... De5. Det ser van-
vittigt ud, men er ikke let at gendrive.
	����������	��������������	�������
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Omsider et godt træk. Efter 29. Lh5
Lxh5 30. Dxh5 cxb3 kan jeg endnu
kæmpe.
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I hvert fald ikke 32. Dg3? Dxg3 33.
hxg3 Tc8 34. Lxg6 hxg6 35. Ld2
Txc1† 36. Lxc1 Lb4 – og Sort be-
gynder at spille på gevinst!
�	������
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Tiden er ved at være knap. Db1 var
meget bedre.
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38... Tc2 er en dårlig idé pga. 39.
Le5 Le1 40. Lg3!
�������������������������������������
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Hvid var kørt træt. Et gevinstforsøg
med 42. Tb8 afstod han fra. Pyhha!
Men lad mig lige sige et par ting om
dette meget specielle år 1969. Året
efter var åbenbart 1970. Da foregik
FIDE’s kongres i Vancouver, Ca-
nada. Uden Rogard! Han var heller
ikke i Havana 66 eller Puerto Rico
69. Det irriterede de ikke-europæi-
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ske medlemslande voldsomt, at præ-
sidenten sendte afbud, når mødet
foregik uden for Europa. Vigtige be-
slutninger havde en tilbøjelighed
til at blive udskudt til næste kongres.
Men i Vancouver blev Elos rating-
system indført! Der var ellers mange
grunde til at udskyde beslutningen.
Russerne ville have to russiske navne
på. Det ville amerikanerne ikke være
med til. Elo havde været først med
offentliggørelsen. I et geriatrisk tids-
skift!
Det var langt værre med jugosla-
verne. De påstod rent ud, at syste-
met var dårligt. Hvis det blev ind-
ført, ville de sabotere det og gøre det
til grin. Simpelthen ved at lave nogle
turneringer med deltagelse af et par
turister.
Jugoslaverne havde lavet deres eget
system. Det bar den stærke interna-
tionale mester Rabars navn. Det hav-
de den fordel at være enklere. Jeg
har aldrig sat mig ind i det, men i
bind 8 står der ved mange af turne-
ringstabellerne et tal, der er et mål
for turneringens styrke. Det er gen-
nemsnittet af de deltagende mestres
tal. Og ved siden af de points, hver
især har scoret, står der noget, man
vel må kalde præstationsrating. Det
ser ret fornuftigt ud. Mallorca er den
stærkeste turnering i det halvår,
skarpt forfulgt af Beograd. Men min
præstation på 12 af 17 (925) er 4 p.
dårligere end Portisch’ 11,5 af af 15
i den klart svagere IBM-turnering i
Amsterdam.
I Beograd delte Polugajevski, Ivkov,
Gligoric og Matulovic førstepladsen
med 10 af 15, hvilket vurderes til
867. Men meget få danskere husker
vel, hvem der scorede 10,5 af 13 i en
meget svagere turnering. Det vurde-
res nemlig også til 867. Ja, Lange
Ole! Han sejrede jo overlegent i
Nordisk Mesterskab i Lidköping.
Eller Lidtscheping, som det efter en
tur om ad det kyrilliske alfabet blev
til i en teoribog fra Sportverlag.
I alle tilfælde, Elos system blev ind-
ført i 1970. Ed Edmondson holdt
velsagtens en af disse virkningsfulde
taler, der som indledning slog fast,
at FIDE skal være en verdensorga-

nisation, ikke et europæisk skakfor-
bund.
Jeg spurgte senere Ed, hvorfor man
havde haft så travlt. Systemet var
sikkert blevet bedre, hvis man havde
ladet en komite se på det et år.
– Ja, men Elo insisterede, det skulle
være nu!
Man havde, som et eksperiment, ar-
bejdet med systemet siden 1965. Og
USCF var kolossalt ffflinke, man
beregnede også Elo-tal for tyrkiske
skakmestre.
Men lad os lige gå tilbage til Mal-
lorca 1968. Der lykkedes det mig at
vinde, men det holdt hårdt.
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Engelsk / A43
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Nej tak til Fransk.
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Og til Siciliansk.
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Fornuftigt var d5.
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Hov! Siciliansk alligevel. Muligvis
med et ekstra tempo, hvis vi ikke
sammenligner med varianter med et
tidligt Db6.
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Der er en kvalitet for en bonde med
20. e5. Men Hvid bliver bange.
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32... Lxe3 giver også gevinstchancer.
Men på den anden side giver det også
Hvid remischancer...
�����������������	��
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Her var Lc3 godt. Jeg angav 37. Sxd4
Dxd4 38. Sd2 Db2!
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Med Dd6 var der stadig fordel.
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Jeg aner ikke, hvad der foregår.
Hvorfor spiller han ikke d6...
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I hvert fald ikke 49. Kh2 Dxb4!
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58. h4!
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Muligvis bedre h4.
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Både h4 og b4 er bedre.
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Mod 65... b4 er 66. Dc4 generende.
Nu har Hvid remischancer med a3.
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Afbrudt for anden gang. Vi hang i
flere dage.
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Det havde Arturo ikke set på. Den
sorte konge når det hele.
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Eller 71. Kf4 h4 osv.
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Men på Lanzerote 1976 var det også
helt mislykket. Det er i og for sig et
udmærket parti, men jeg fik aldrig
nogen gevinstchancer. I de første
træk genkender vi mine sædvanlige
invitationer til Fransk, Moderne
Benoni og Siciliansk, altsammen
afslået.
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Engelsk / A40
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Der var tre andre muligheder med
denne løber.
�	���������������	���	�

Eller eksempelvis Tfd8.
����������������
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Her begyndte jeg at tænke. Men bag-
efter fortrød jeg alligevel, at jeg ikke
slog med damen.
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Ikke 20... Lf8? 21. cxb5 exb5 22.
Txc6 Db7 23. Txe6.
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Nu har jeg et fritræk. Men hvad kan
jeg bruge det til?
		��������	�����

23. Txd8? Txd8 24. Td1 Txd1 25.
Dxd1 De4 er naturligvis OK for Hvid
efter 26. cxb5 axb5 27. a4!, men 25...
bxc4 26. bxc4 De4 27. Db3 h5 giver
Sort visse chancer.
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24. e5 er også remisagtigt. Men Sort
tør ikke tillade f5-f6.
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Bare rolig! Den hvide konge har
heller ikke noget solidt skjul.
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Hvis nu Df1, er De2 godt nok til re-
mis. Men Sort kan skam gå frem på
banen: 35. Df1 Te6 36. Td8† Kb7
37. Tc8 Th6!
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Men ind imellem var der et fuld-
stændig vanvittigt parti. Las Palmas
1972! Der er stof til mange siders
analyser. Dem springer jeg over.
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Dronningindisk / A40
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– og nu Tf7 remis. Er der andre træk?
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Pyhha! Dobbelt blindhed. 42. Tf2
vinder sandsynligvis (42... Sg7 43.
Dxh6†!)
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Hvid må have glemt 45. Txe3 Tf1†!
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Sædvanligvis har man ikke haft pro-
blemer med at forholde sig til ver-
densmesteren i skak. Den første blev
fundet i 1886, hvor Steinitz og Zu-
kertort spillede en match og enedes
om, at vinderen ville være verdens-
mester – en beslutning, der mødte
generel opbakning i skakverdenen
dengang. Indtil Aljekhins død i 1946
valgte den regerende verdensmester
altid selv sin modstander og fastsatte
også betingelser – betingelser, der

af Tartakower ofte blev benævnt som
en ‘guldbarriere’, da mange poten-
tielle udfordrere ikke kunne opfylde
dem. I 1947 tog FIDE kontrol over
verdensmesterskabet, og året efter
arrangeredes en turnering om den
ledige VM-titel. Favoritten Mikhail
Botvinnik vandt overlegent, og der-
med indledte Sovjetunionen en pe-
riode med VM-monopol, som med
en kort afbrydelse af Fischer 1972-
75 fortsatte til Murens fald.

Frem til 1993 blev udfordreren til
verdensmesteren blevet fundet via
zoneturneringer, interzoneturnerin-
ger og kandidatmatcher. Den ende-
lige match om verdensmesterskabet
har haft forskellige formater, men
som minimum er der blevet spillet
indtil seks gevinster eller 24 partier,
hvor verdensmesteren beholdt sin
titel i tilfælde af uafgjort. Et system,
hvor der sjældent har været diskus-
sion om, at verdensmesteren også var

Af Steffen Pedersen
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synonym med verdens bedste spil-
ler. Situationen er i dag en anden,
hvor to spillere berettiget kan kalde
sig verdensmester.

I 1993 brød den regerende ver-
densmester og ubetinget verdens
bedste spiller, Garry Kasparov, nem-
lig med FIDE og hjalp med at etab-
lere Professional Chess Association
(PCA, en organisation, der samlede
mange af verdens bedste spillere),
hvorunder der blev afviklet VM-
matcher mod Short og Anand. Si-
den har diskussionen om VM-titlen
(og VM-cyklusen) været et højaktu-
elt emne og givet generel anledning
til diskussion. PCA holdt ikke længe,
andre organisationer blev oprettet og
gik ned, og FIDE fastholdt deres ret
til at afvikle VM-turneringer.

Nu afvikler FIDE, som det sikkert
er de fleste bekendt, verdensmes-
terskabet som en knockout-turne-
ring, og regerende verdensmester er
uzbekeren Rustam Kasimdzhanov.
Men da FIDE’s VM ofte har haft
afbud fra mange af verdens ifølge
Elo-ratingen bedste spillere, er
FIDE-verdensmesteren ikke omgi-
vet af helt den samme respekt, som
de klassiske verdensmestre.

Kasparov mistede i 2000 sin titel,
da han mødte en uigennemtrængelig
mur i sin 12 år yngre landsmand,
Vladimir Kramnik. Siden 1995, hvor
Kasparov besejrede Anand, havde
der ikke været spillet en VM-match.
Faktisk spillede Kramnik og Shirov
(erstatning for Anand, der ikke øn-
skede at svigte sine aftaler med
FIDE) i 1998 en match om retten til
at udfordre Kasparov. En match, som
Shirov vandt, men matchen Kas-
parov - Shirov blev aldrig til noget.
Da en ambitiøs organisation ved
navn Braingames Network opstod,
mente man, at det var en ny situa-
tion, og løsningen blev altså Kas-
parov - Kramnik (da Anand stadig
ikke ville være med) i London i ok-
tober måned 2000.

Prag-aftalen
I et af flere forsøg på igen at samle
skakverdenen, fremlagde den ame-
rikanske stormester Yasser Seirawan
i 2002 et forslag, der for første gang

mødte så bred enighed blandt dig-
nitarerne, at der i Prag i maj måned
blev sat pen til papir på en genfor-
eningsaftale. Einstein TV, der havde
overtaget rettigheder fra Braingames
Network, havde allerede sammen
med Kramnik gang i deres egen lille
cyklus.

Den stærke Dortmund-turnering
skulle kvalificere vinderen til en
VM-match mod ‘Classical World
Chess Champion’, Vladimir Kram-
nik. Prag-aftalens løsning blev der-
for, at den regerende FIDE-verdens-
mester, Ponomariov, skulle møde
Kasparov (verdens nummer 1), hvor-
efter de to matchvindere skulle mø-
des i en genforenende match om
VM-titlen. Problemet med denne
løsning var, at flere berettigede spil-
lere ikke fik en chance i denne første
cyklus. Således var topspillere som
Anand og Ivanchuk ikke med i
Dortmund. Men holdningen blandt
de Prag-tilstedeværende skulle vise
sig som en slags ‘noget må gøres, og
vi kan ikke gøre alle tilfredse med
det samme’.

Aflyste matcher
Ungarske Peter Leko kvalificerede
sig til matchen mod Kramnik ved at
vinde Dormund-kvalifikationen ef-
ter at have finalebesejret Topalov
med 2½-1½. Genforeningsplanen
fra Prag skulle dog hurtigt vise sig
mere besværlig end ventet. Pono-
mariov - Kasparov gik i vasken, da
man ikke kunne blive enige om be-
tingelserne. Samtidig kunne Einstein
TV heller ikke holde sammen på
økonomien og gik ned, og matchen
mellem Kramnik og Leko blev ud-
skudt.

Kramnik - Leko på plads
Efter længere tids søgen lykkedes det
dog at finde en ny sponsor til mat-
chen Kramnik - Leko og med det
schweiziske tobaksfirma Danne-
mann i spidsen, havde man en for-
håbentlig holdbar aftale. Matchen
blev annonceret til 25. september -
18. oktober i Brissago, Schweiz –
Dannemanns eget hovedsæde i kan-
tonen Ticino, syd for alperne og så
italiensk, at det også er hovedsproget

der. Samlet præmiesum for matchen
var en million schweizerfrancs.

Betingelserne for matchen var der-
udover 14 partier med betænknings-
tiden 40 træk på 2 timer, 20 træk på
en time og dernæst 15 minutter til
resten af partiet med 30 sekunders
tillægstid (kun i sidste fase) pr. ud-
ført træk. Spilledatoerne var i sep-
tember den 25., 26., 28. og 30. og i
oktober den 2., 3., 5., 7., 9., 10., 12.,
14., 16. og 18.

Der blev indledt med en presse-
konference den 24. september, som
blandt andet skulle fastlægge farve-
fordelingen. Der var desuden mulig-
hed for at stille spørgsmål til Leko
og Kramnik, og en masse taler. Alt-
sammen naturligvis normal kutyme
ved den slags begivenheder. I stedet
for en normal lodtrækning, skulle
Leko og Kramnik spille et lynparti.
En repræsentant for Dannemann
havde forinden valgt et tilfældigt felt
på brættet, og den første, der besatte
feltet med en brik, fik hvid i første
parti. Leko, der med Sh4-f5 først fik
en brik på det hemmelige felt, star-
tede altså som hvid.
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Russisk / C42
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Åbningsfasen er altid noget af det
mest spændende i en VM-match.
Måneders arbejde skal afsløres, nye
trends bliver skabt. Denne VM-
match var måske lidt skuffende på
det punkt. Det skal nok ses i den sam-
menhæng, at de gode åbninger er ved
at være opdaget, der er kun for-
fininger tilbage. At Kramnik vender
tilbage til Russisk, som han egen-
hændigt populariserede nogle år til-
bage, kom næppe som den store
overraskelse for udfordreren.
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Pudsigt nok Kramniks træk, som han
introducerede mod Anand i forrige
års Wijk aan Zee turnering. Pointen
er, at efter det oplagte 16... Lf6 er
17. Sh2! stærkt. Ud fra klassiske
ideer om bondeøer står sort positio-
nelt fint, men hvids stilling indehol-
der en del dynamik, centrum er mo-
bilt.
�����������

Bologans idé fra hurtigskakomkam-
pene fra Årets Dortmund turnering,
spillet mod netop Leko! Det kan
derfor virke lidt naivt, hvad Leko
indlader sig på i det følgende.
�����������

Et fristende træk, felterne på b3 og
c4 virker svage. Min konklusion om
sådanne stillingstyper, da jeg forbe-
redte mig til VM i Las Vegas, var, at
når Sa5 kunne besvares med Se5!
var den hvide springer vægtigere end
sorts, svage felter eller ej. Her er det
dog væsentligt, at 18. Se5 Ld6 19.
c4, De6 fungerer konkret, hvids cen-
trum kollapser.

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

����
�

18. Sd2 besvares med Lg6, slag på
g2 taber pga. c4 fulgt af d5 og Lh5.
16... Le4 var designet til at lokke
hvids springer væk fra det atrraktive
felt e5. På d2 er den mindre aktiv.
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24... Lf4 25. Dxa7 b6 fulgt af Ld6 er
det svært at forestille sig, sort skulle
have problemer i. Et tegn på at Kram-
nik spiller moderat på gevinst.
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En svær stilling at vurdere, men un-

der partiet var det den gængse op-
fattelse, at sort vel burde holde re-
mis.
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[SP: Dette er formentlig forkert.
Kramnik angav senere 31.Tc2 som
det rigtige med varianten 31... g6 32.
Db4 Ld4 33. a5 Tb8 fulgt af Tb2
med lige spil. En pointe i sorts op-
stilling med 32... Td6 er, at det ak-
tive 33. Te7? giver bagslag efter 33...
Tf6! Leko havde  set det, men var i
vildrede med, hvordan han skulle
forbedre sin stilling.]
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Et oplagt træk i situationen – det er
planen, der førte til trækket, der im-
ponerer mig. Løberen hører hjemme
på a5. Den blokerer a-bonden og
understøtter samtidig egen c-bonde.
Man kender temaet fra slutspil. Dér
er det ofte vigtigt, at en løber kan
dække egen fribonde og stoppe
modpartens i samme diagonal.
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Et interessant slutspil som umiddel-
bart ligner remis. Spørgsmålet er, om
sort kan pejle sine tårne ind på en af
hvids bønder uden samtidig at til-
lade hvid evig skak.
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44. hxg6 hxg6 45. Df4 virker som
nem remis. Hvid placerer sin bonde
på g5, hvorefter evig skak såvel som
at de fleste bondeslutspil efter gene-
ralafbytninger på f4 er remis, bety-
der, at sort ikke kan gøre fornuftige
fremskridt.
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En yderst ubehagelig overraskelse.
Slås bonden følger T8-a6 med dron-
ningfangst. Nu kan sort manøvrere
tårnene i stilling, hvid har hverken
håb om evig skak eller remisagtige
bondeslutspil med h-bøndernes til-
stedeværelse.
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Der er sikkert mange, der har gået
med en fornemmelse af, at det var
det. At Leko skulle kunne vinde to
partier uden at tabe nogen virkede
næsten usandsynligt. Især fordi fore-
stillingen i første parti var så over-
bevisende af Kramnik. Leko er dog
den eneste af topspillerne, der kan
opvise en plusscore mod Kramnik,
men heller ikke +2 =23 ÷1 i ungarer-
ens favør inden matchen giver no-
gen fantastisk prognose.

Parti nummer to endte ret frede-
ligt remis, og i 3. parti forsvarede
Kramnik sig igen med Russisk. I
forhold til første parti afveg Leko
med 16. c4, men efter 16... De4 17.
Le3 producerede Kramnik nyheden
17... Dc2! Et træk han selv senere
kategoriserede som ‘måske årets ny-
hed’, og som helt neutraliserer hvids
spil, idet sorts største problem, dron-
ningen, bliver byttet af.

Fjerde parti var væsentligt mere
spændende end de to foregående.
Kramnik pressede men forpassede
en lovende mulighed i midtspillet,
og Leko viste for første gang i mat-
chen en prøve på sine fantastiske
forsvarsevner.

Femte parti bød på et slutspil, der
senere er blevet analyseret meget
grundigt, og som viste, at Kramnik
ikke er helt uovervindelig. I en kendt
variant i Dronninggambit endte spil-
lerne i et slutspil med en merbonde
til Leko. Det er muligt, at sort ved
præcist spil holder den slags, men
Kramnik gav efter matchen tydeligt
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udtryk for, at åbningsvalget havde
været en psykologisk fejl af rang:
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Dronninggambit / D37
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Udråbstegnet er for modet. Kram-
nik har næppe skænket 1. d4 en tanke
i sine forberedelser, men prisen for
at overraske er høj, for Leko har ikke
megen erfaring med stillingstyperne
efter 1. d4. Måske var han simpelt
hen nået dertil, at han ikke anede,
hvordan han skulle få en spilbar
chance mod Russisk.
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En kendt teoristilling, generelt anset
for at være tilfredsstillende for sort,
om end hvid  i et par partier har fået
et fuldstændig risikofrit pres med
følgende afvikling.
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19... Te6 20. Txe6 fxe6 21. Dc1 Da8
blev spillet i Atalik - Short, men et-
hvert rimeligt computerprogram an-
giver 22. Sg5! med afgørende for-
del.
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En interessant stilling. Under en ses-
sion med Vallejo og Anand diskute-

rede vi dette slutspil, men ud over en
generel enighed om, at det måtte
være remis, konkluderede vi ikke det
store. Jeg mente, man burde slå f3,
Anand noget andet, hvilket kan ses
af, at han spillede 23... Td8 mod
Karpov og holdt remis efter godt 100
træk!
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Hvorfor har hvid seriøse gevinst-
chancer i en sådan stilling? Byttes et
sæt officerer er der jo oplagt remis?
For det første fordi det nemt kan lade
sig gøre at undlade sådanne afbyt-
ninger, desuden er det en markant
faktor, at stillingstypen er ukendt,
sort kan ikke blot spille en standard
remis-plan. Det til trods er stillingen
alligevel remis til næsten allersidst.
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En slags klimaks. Hvid har optimeret
sin stilling, sort forsøger sig med at
antyde, at han har en fæstning. Leko
sætter sin lid til taktiske virkemid-
ler.
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55. e6† Lf6 56. e7 Txd4† 57. Ke3
Lxe7 58. Kxd4 Ld6 er remis direkte,
da f4 falder.
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Hvid vinder en kvalitet.
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Rigtigt var 59... Ld6! Sorts forsvar
består i at sætte bonden på f5, pla-
cere løberen i den lange diagonal,
f.eks. på b2 for derefter at besvare en
tårnskak på 7. række med Kg8, hvor-
efter hvid ikke bryder længere ind
med kongen end til e6 og må affinde
sig med, at det er remis. En fastlås
forsvarsstilling, en fæstning. Denne
strategi med udgangspunkt i det kon-
krete slutspil er interessant men må
vente til en selvstændig aretikel.
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Og dette er forkert af to årsager. Dels
får sorts løber flere muligheder, dels
er f3 et afgørende tempotræk i bon-
deslutspillene, som opstår efter de
mulige kvalitetsofre.
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62. Tc6† Kf7 63. Ke5 Ld8 og hvid
kommer ikke videre.
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62... Le1! 63. Tc6† Kf7 64. Ke5 La5!
nævnte Leko på det efterfølgende
pressemøde som sorts sidste chance,
men mente der nok var en eller an-
den træktvang. Kramnik begyndte
at se fjern ud, det var nok gået op for
ham, at han missede en gylden chan-
ce. Der er ingen træktvang, hvad
match-kommentator Jusupov påvi-
ste dagen efter, hvid har ikke bedre
end 65. Tf6† Kg7 66. Ke6 Lc3 67.
Tf7† Kg8 68. Tc7 La1, men dette er
som nævnt remis. Pudsigt er det, at
Leko vidste alt dette som følge af en
åbningsforberedelse, der endte i net-
op denne stilling! Moderne åbnings-
forberdelser leder dybt og mange
forunderlige steder hen.
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Taber trivielt, men træktvangen, der
tvangsmæssigt opstår efter 64... Lh4
kender vi jo. Og 64... Kh6 65. Kf6
Lxf4 66. Kf7 Kg5 67. Txg6† Kh4
68. Kf6 Kxh3 69. Kxf5 Lg3 70. f4
h4 71. Ta6 Kg2 72. Kg4 h3 73. Ta2†
vinder også for hvid.
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Udligning, og matchen var igen
åben. Efter tamme remiser i 6. og 7.
parti, springer vi til 8. parti, hvor der
igen skete ting og sager. Kramnik
tillader overraskende den farlige
Marshall-variant i Spansk, men spil-
ler meget hurtigt og virker velforbe-
redt:
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Spansk / C89
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Kramnik havde ikke den store suc-
ces med Anti-Marshall varianterne
og går nu ind i de kritiske varianter.
Øgede chancer, øget risiko.
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En sjældent spillet variant, men be-
stemt ikke uden pointer.
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Spillet efter lang betænkning. Slut-
spillet efter 16... Dxf1† 17 Kxf1 Lf5
18 f3! Tae8 19 Sd2 virker lovende
for hvid.
������	���������������

Væsentligt. Sort bør kun overveje at
modtage kvalitetsofferet, hvis han
kan slå tårnet med springeren. Des-
uden er det absolut topprioritet at
opløse blokaden af e4, hvis han skal
trænge ind i hvids stilling.
�������������	�������������	���������
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Kramnik spiller stadig som lyn og
torden, det er tydeligt, at vi befinder

os dybt i hans hjemmearbejde. Leko
derimod nærmer sig tidnød. For til-
skuerne var det oplagt, at VM-mat-
chen var ved at blive afgjort. 22. Se4
Sxe4 23. fxe4 Lxe4 24. Lxg5 (24.
axb5 Ld3! 25. Lxf7† Dxf7 26. Dxd3
Te1† vinder) 24... bxa4! angav
Kramnik på pressemødet som grun-
den til, at han fravalgte denne vari-
ant. Præcist og typisk computer-ar-
bejde. Det er tydeligt, at Kramnik er
inde i stillingens detaljer, måske lige
bortset fra en enkelt...
		���������	�����	���	�	������	

24. bxa6 var et af spørgsmålene på
pressemødet. Efter at Leko havde
svaret lidt undvigende, tog Kramnik
over, han havde jo computerchecket
det meste og gav følgende 24... Txf2
25. Kxf2 Dh5 26. Kg1 Lxg3 27.
hxg3 Dh3 med mindst remis og
måske mere. Der er faktisk mere, sort
vinder efter: 28. a7 Dxg3† 29. Kh1
g4! 30. a8D† Kg7, og det eneste for-
svar mod Dh3† fulgt af g3 er det tri-
ste 31. Db8...
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Kramnik virker glad og tilfreds,
Leko er nede på under ti minutter.
Alle computerprogrammerne siger
klar hvid fordel. Eller det er deres
første konklusion. Giver man Fritz
et halvt minut eller Junior lidt kor-
tere tid (den er god taktisk, men ringe
til det meste andet) finder de sorts
afgørende modtræk. Hvordan kan
den slags ske i en VM-match? Et
halvt minut er lang tid, må svaret
være! Åbningsforberedelse med
computer foregår typisk ved, at man
selv foreslår et træk, og så checker
computerens vurdering. Men hvor-
for checker Kramnik ikke stillingen

under partiet? Tja, han må have ment,
at der jo ikke var grund til at Leko
gratis tid, når nu han selv kendte fa-
cit, og Leko ikke gjorde.
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Afgørende. Live-væddemål på alt
muligt er blevet populært på inter-
nettet. Før dette træk kunne man få
20 gange sin indsats på Leko-sejr i
partiet. Et klart tegn på, at Fritz er en
dominerende faktor i den disciplin.
Oddsudviklingen kom nu til at ligne
et børskrak på Wall-street.
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Kramnik tænkte længe, behageligt
har det næppe været. Omstillingen
gik fra gevinst til tab, fra sikker VM-
sejr til krise. 26. a7 De3† 27. Kg2
Lxf3†! 28. Sxf3 De2† 29. Kg1 Sg4
30. a8D† Kg7 sætter ikke overra-
skende mat. Hvids tropper samarbej-
der dårligt. Ikke svært for et menne-
ske, men en computer behøver lidt
tid til den slags.
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Præcis til det sidste.
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31. Lxg5 kæmper en anelse bedre,
med lidt fantasi kan man forestille
sig et par mulige fæstninger, men
fantasi kræver det.
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Noget af en omvæltning. Leko skal
roses for god fight og for at finde de
ressourcer, der var, trods stort pres.
Heldig var han på den måde, at de
var der. Intuition? For Kramnik er
der derimod ingen undskyldning.
Dumpet i forberedelse, endda med
tab til følge. Én ting er ikke at vinde
– men at tabe... Leko begyndte at
ligne en favorit, specielt i betragt-
ning af, at Kramnik ikke rigtig havde
succes med de hvide brikker. Hvor-
dan Kramniks lejr reagerede, er svært
at sige. Sekundantfejl kan give in-
terne skænderier. Da jeg mødte Svid-
ler ved OL, spurgte jeg ham, om det
var ham, der lavede fejlen. En snak
om kollektivt ansvar endte med en
slags tilståelse. Men jeg forstår ham,
Kramnik bør finde hullet undervejs.
Flot af Kramnik-lejren at komme
videre efter fadæsen.
���
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Altså 2-1 til Leko i gevinstpartier.
En pludselig vending i matchen.
Hvad der for Leko virkede som en
nærmest uoverkommelig opgave
efter nederlaget i 1. parti blev næ-
sten løst for hurtigt.

Kramnik havde tre hvide partier
tilbage (det er selvfølgelig dem, der
vil satses på), og efter en fredelig
remis i 9. parti, måtte Leko forsvare
sig godt i det 10. parti. Man bemær-
ker, at Leko ikke igen forsøgte at
komme ind i en Marshall-variant.

11. parti endte hurtigt remis. Leko
er godt tilfreds med blot at spare
kræfterne og tror på, at hans forsvars-
evner er nok til at holde Kramnik fra
fadet. Det er en psykologisk svær
balancegang. For hvert parti, der går,
øges presset på Kramnik, men den
kan også vendes om: skulle det lyk-
kes Kramnik at skabe den nødven-
dige udligning, vil tiden også være
løbet ud for Leko.

12. parti var lige ved at give en
reel afgørelse af matchen, men i en
stilling med risikofri gvinstmulig-
heder valgte Leko det sikre og til-
bød remis.

I 13. parti kom Kramnik glim-
rende fra åbningen, den skarpe Mo-
derne Benoni. Konsekvent pressede
han Leko, indtil han i træk 50 mis-
sede en gevinstfortsættelse i tårnslut-
spillet. Stillingen var således 7-6 i
Lekos favør inden sidste parti:
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Caro-Kann / B12
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Det er ret sjældent, at man i et parti
mellem to så stærke spillere ser et
nyt træk så tidligt i partiet, men dette
er vist ikke spillet før. Åbningen er
lidt usædvanlig (normalt spiller sort
4... h5) men er kendt fra en anden
VM-match, Tal - Botvinnik, 1961.
Bemærk at 5... Lh7 ville være dår-
ligt, da bondeofferet 6. e6! skaber

alvorlige svækkelser i sorts stilling
for en ret lille investering.
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Begge spillere følte efter partiet, at
sort ikke burde have nævneværdige
problemer her, men hvid har trods
alt nogle fordele i løberparret og
mere terræn.
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17... Se7! var formentlig en bedre
plan med ideen a6, Sc6, f6 og Ke7.
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Hvid vil gladeligt bytte sin løber for
sorts springer, da hvids egen sprin-
ger i så fald vil blive sorts løber klart
overlegen.
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19... Sh3!? blev nævnt af Leko som
forbedringsforslag. Skulle det være
rigtigt, burde hvid måske have slået
på h5 trækket før.
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Shipov angav på førnævnte russiske
hjemmeside 20... Kf8! med ideen 21.
b4 Sxd3 22. Kxd3 a5! som væsent-
ligt stærkere, og hvis 21. Lf1, så
bremser 21... a5 igen hvids frem-
march på dronningfløjen, og bon-
den på h5 vindes nok igen.
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22... Lxa4 23. Tc7 Lb5! var nødven-
digt, for ikke at blive låst fast på
dronningfløjen, som det sker i par-
tiet.
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Nu var Kramnik forståeligt nok godt
tilfreds. Et indgangsfelt på c7 er skabt
til et tårn, og det er ikke til at se,

hvordan sort skal forsvare sig.
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Eller 34... Txd4 35. Ke3 Tb4 36. f5
exf5 37. e6 Te4† 38. Sxe4 fxe4 39.
Tc7 med den afgørende trussel Txc6.
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Der er mat efter 41... Ke8 42. Tc8†
Kd7 43. Td8†
���

Et fantastisk comeback af Kramnik i
dette sidste parti, men det var også
en synligt nervøs Peter Leko, der
spillede langt under vanlig standard.

Og hvad nu?
FIDE lægger stadig op til at VM-
titlerne skal genforenes, men i stedet
for Ponomariov - Kasparov hedder
det nu Kasimdzhanov - Kasparov,
en match, der seriøst var berammet
til Dubai her i januar. Men de arabi-
ske arrangører kunne alligevel ikke
tilvejebringe de nødvendige økono-
miske garantier, og dermed var Kas-
parovs tålmodighed slut. Den kuld-
sejlede FIDE-match havde tvunget
ham til at melde afbud til Corus-tur-
neringen i Wijk aan Zee, så hans
udmeldign ikke mere at ville vente
på FIDE er fuldt forståelig.

Derudover har Kramnik udtrykt,
at han ser sig helt fri for Prag-afta-
len, da han ikke ser et eneste punkt
deri opfyldt. Hans match mod Leko
var en reel match om VM-titlen og
ikke nogen form for kvalifikations-
match til en genforeningsfinale. Alt
i alt forekommer det mest sandsyn-
ligt, at det ikke lykkes at gennem-
føre Prag-aftalen. Forskellige forma-
ter til en ny aftale kan overvejes igen,
men man kommer med rimelighed
ikke uden om Anand, der i disse år
vinder stort set alt, hvad han rører
ved.
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Af Ole Jakobsen

Senior-VM blev spillet i Halle i
Tyskland i perioden 24. oktober til
5. november. Der deltog 216 mænd
og 19 kvinder, der her spillede deres
egen turnering.

Fra Danmark deltog Jørgen Hve-
nekilde, Eric Brøndum og underteg-
nede. Jeg spillede første gang med
Eric og Jørgen i 1957 og 1958 (jeg
har gemt partierne), så vi har kendt
hinanden i mange år.

Da det blev klart, at vi skulle del-
tage, ringede jeg til Jørgen for at høre,
om han havde en bærbar computer.
Jeg forbereder mig nemlig til hver
modstander med et databasepro-
gram, og jeg forudså, at de andre også
kunne få lyst til det (med min com-
puter!) Jørgen havde en god compu-
ter, men intet kendskab til skak-
programmer. Det fik han hurtigt, og
ankom til turneringen med en skak-
base, som han med nogen vanske-
lighed kunne bruge, og det var et
stort fremskridt.

Selv om det var en senior-turne-
ring, så opdagede Eric og Jørgen
hurtigt, at deres modstandere havde
et indgående kendskab til deres åb-
ningsvarianter. Specielt for Eric, som
spiller skarpe teorivarianter, var det
et problem, at relativt svage spillere
kunne afvikle komplicerede varian-
ter til remis.

Selve arrangementet var fint. Vi
spillede i en flot koncerthal i en kirke.
Der var en tribune, hvor de seks før-
ste partier blev spillet. Som noget
nyt ved en stor skakturnering, var
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der en gratis garderobe med opsyn,
så deltagerne ikke behøvede at hæn-
ge deres overtøj på stoleryggen. Jeg
regner dog ikke med, at dette kon-
cept vinder indpas ved større opens
herhjemme.

De fleste deltagere boede på sam-
me gode hotel, og om aftenen hyg-
gede vi os med de andre deltagere,
mest med nordmændene og blandt
dem Svein Johannessen, Erling Kri-
stiansen og Per Ofstad. Før de fire
sidste runder, var der to fridage (hvis
man ikke ville spille VM i lyn) med
udflugter.

Der er kun en ting at kritisere,
nemlig at hjemmesiden næsten ikke
indeholder partier fra de to sidste run-
der. Jeg har henvendt mig adskillige
gange uden resultat. Det betyder, at
jeg ikke kan bringe en del vigtige
partier.

Flere om budet
Og nu til selve turneringen. Den ab-
solut dominerende spiller de første
9 runder var GM Janis Klovans. Han
førte alene med 7½ point og havde
afgivet tre halve bl.a. til underteg-
nede i 7. runde. Dertil kommer, at
han også havde langt den bedste
korrektion.

I 10. runde sker det utrolige, at
han i let vundet stilling med kvalitet
mere mod IM Donchenko, sætter et
helt tårn direkte i slag og taber.

Efter 9. runde har jeg 6½ point på
en 9. plads, Jørgen 5½ point på en
37. plads og Eric 5 point på en 64.
plads. Efter 10. og næstsidste runde
fører IM Klaus Klundt og IM A.
Donchenko med 8 point. Jeg ligger
på 6. pladsen med 7½ point. I 11.
runde spiller Klundt og Donchenko
et langt remisparti præget af nerver
(gevinst ville indbringe GM- og VM
titel), Klovans taber et vundet slut-
spil med merbonde mod GM Spas-
sov (gevinst havde givet VM-titel
nok en gang), jeg spiller remis med
GM Malich og GM Yuri Shabanov
vinder over GM Kraidman, og bli-
ver for andet år i træk senior-ver-
densmester.

Det følgende parti blev spillet i 7.
runde, og er efter manges udsagn det
mest spændende parti i senior VM.

Det blev spillet på tribunen, og gan-
ske hurtigt var der så mange tilsku-
ere, at det var et problem for mig at
finde min plads. Efter partiet blev
jeg dagligt kontaktet af deltagere, der
med stor interesse havde fulgt par-
tiet. Partiet blev i begyndelsen sendt
online, men der skete et teknisk
uheld, og det blev ikke bragt i sin
helhed, heller ikke i bulletinen.

Jeg har analyseret partiet med Ti-
ger 2004. Ret tidligt i partiet opgav
jeg at beregne nøjagtige varianter,
og støttede mig i stedet til min intui-
tion. Det gik godt i lang tid, og jeg
vandt meget tid på klokken.

Det er meget svært i skak at af-
gøre, hvornår man skal gå fra intui-
tion til konkret beregning (afhæn-
ger bl.a. af det øjeblikkelige over-
skud), og det gik også galt til slut i
partiet. Klovans beregnede mere
konkret, det tog lang tid, men han
fik også fordel. Imidlertid kom han i
tidnød og satte fordelen over styr.
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Siciliansk / B86
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16. Dg3 Sh5 17. Dh3 g6 er efter min
base OK for sort.
�������������������

17... Tad8 18. Tae1 b4 19. Se4 Lxe4
20. Txe4 Td5 21. Te2 a5 22. f5 exf5
23. Txf5 Dc5 24. Txf6 Lxf6 25. Lxf6
g6 26. Le7 1-0 Klovans - Jasnikow-
ski, Göteborg 1994.
�����������

18... g6!? kommer i betragtning
f.eks. 19. f5?! (19. Le2 f6 20. Lxh5
gxh5 21. Dd3 Tf7) 19... exf5 20.
Lxf5 b4 21. Sa4 Dc6 22. Ld7 Dxc2.
������������	������

20. Se2 Sd7 (20... Tfd8) 21. Lxg7
Kxg7 22. Dg3 Kh8 23. Dh3 med
remis.
	������
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Eller 22... Sd7 23. Sc4 Dc5 24. f5
Sxe5 25. Txe5 Td5.
	����
�����	��������

Stærkere var 24... axb3! 25. axb3
exf5 26. Se3 g6.
	���������	������

Eller 26. Dxh6 Lf8 27. Dh4 Lg7 28.
Dxb4 Sd5 29. Sxd5 Dxd5 30. Te2
Lxe5 31. Lc4 Dc6 32. De7 Lg7 33.
Lxf7 Kh7 34. Dh4 Lh6 35. De7 Kh8
36. De5.
	�������	�

Under partiet tog jeg ikke gxf5 al-
vorligt. 26... gxf5 27. Sxf5 Lf8 28.
Sxh6 Lxh6 29. Txf6 Dd5 30. Dg3†
Lg7 31. Tf4 Dxg2†  32. Dxg2 Lxg2
33. Kxg2 er til hvids fordel.
	������

27. Lxf6 Lxf6 28. Le6 Dxe6 29.
Dxe6 fxe6 30. Txf6 axb3 31. axb3
Le4 32. Txe6?? Te2.
	���������	���������# $

Med remistilbud. Klovans havde
omkring et kvarter tilbage til 12 træk,
jeg havde omkring en time. Efter 29.
Dg3 så jeg ikke andet end 29... Se4
30. Df3 og kunne ikke komme vi-
dere. Klovans afslog!
	������������

29... axb3 30. axb3 (30. Lxg6 fxg6
31. Dxg6†  Kh8 32. Lxh6 Txh2 33.
Kxh2 Sg4 34. Dxg4 Dxh6 35. Kg1
Ld6 duer ikke for hvid) 30... Kh7
31. Te2 Txe2 32. Lxe2 Se4 33. De1
Lh4 34. Dxb4 Sf2† 35. Kg1 (35.
Txf2 Lxf2 36. Lf3 Tb5 37. Dd4 Dxf3
38. Df6 Tf5 39. Dxf5 gxf5 40. gxf3
Lxf3 41. Sg2) 35... Sh3 med remis.
�������

30. Lxe4 Dxe4 31. Sd5 Dxg2† 32.
Dxg2 Txg2 33. Kxg2 Lxd5† 34. Kf2
Lh4† 35. Lg3 Lxg3† 36. Kxg3 Tg5†
37. Kf4 axb3 38. cxb3 Tg2 39. Ke5
Le6 er OK for sort.
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Herefter er sort tæt på tab. 30... Lh4!
31. Te2  (31. Sg4 Sf2 32. Sxf2  Dxf3
33. Te8 Kg7 34. gxf3 Lxf2 med for-
del for sort) 31... Txe2 32. Dxe2 Sc3
33. Dd2 Se4 34. Lxe4 Dxe4 35. bxa4
Le7 36. Sg4 Dc4 37. Dd3 De6 38.
Sxh6† Kh7 39. De3 Dc4 40. Dd3
De6 med uklar stilling.
����������	���	�����	����	����������

Rigtigt er 33. Sxe7†! Dxe7? (33...
Kg7! 34. Txe6 Txf1 35. Lxf1 fxe6
36. bxa4 e5  37. Le3 Th3 38. Lc5
Tc3 39. Lxb4 Txc2 40. Kg1 Txa2
41. Lc3 Txa4 og hvid har gevinst-
chancer) 34. Txe7 Lxg2† 35. Kg1
Txf1 36. Lxf1 Lxf1 37. Kxf1 Tf5
38. Te4 axb3 39. cxb3 g5 40. Txb4
med vundet slutspil.
���������������������������

34... Txd5 er nok bedre. 35. Txe7
Td1 36. Kg1 La6 37. Kf2 Txf1 38.
Kg3 g5 39. Ld6 axb3 40. axb3 f5
41. Lxb4 Tc1 42. c3 Tb1 43. h4 Ld3
med gode remischancer.
����������������������������������
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En unøjagtighed i tidnød. 39. Ld3!
Lxd3 40. cxd3 Th5 41. Lxb4 Tb5
42. Sc6 Kg8 43. Ld2 Txb3 44. h4 g5
45. hxg5 Txd3 46. Lf4 hxg5 47.
Lxg5 Kg7 48. Lf4 Kf6 med fordel
til hvid.
��������
	

Klovans havde under et minut til-
bage til træk 40.
�����
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40. Sc6 Lxb3 41. Lxb4 Lc2, og hvid
har små chancer.
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Kongeindisk / E84
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En gammel fortsættelse, som gav
mig to point i Halle.
���������

En nyhed. 10... a5 11. g3 b6 12. Lg2
e5 13. d5 Se7 14. 0-0 Sh5 15. Sf2 f5,
og 10... e5 11. d5 Se7 12. Sf2 Se8
13. g3 c5 14. b4 b6 er kendte alter-
nativer.
����������	����������������	��# $

Med remistilbud.
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En fejl i en trang stilling. Bedre 23...
Tf7.
	�����������	����������

25... Sd7 26. Te8 Lf8 27. Dd6 Dxb2
28. Sxd7
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26... Lxf6 27. Te8† Kg7 28. g5 og
vinder.
	�����������

27... Kf7 28. De3 Lf8 (28... g5 29.
Te1 Kg6 30. Dd3 Kh6 31. f4 Txf4
32. Dh3) 29. g5 Tf5 30. Txc8.
	����
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Der truede Txf8 og T1e7.
	�������������������������	��������
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Sorts stilling er tabt, f.eks. 31... Db4
(eller 31... Te8 32. Tf1) 32. Tf1 De7
33. Sxg7 Kxg7 34. g5 Te8 35. Lh3
���
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Aljechins forsvar / B05
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10. d5 exd5 11. cxd5 Lxf3 12. Lxf3
Se5 13. Le2 er klart bedre for hvid.
������������
��
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12. Le3 Lf6 13. h3 Lxf3 14. Lxf3
0-0 15. Tb1 S8e7 16. g4 g5 17. Lg2
Sg6 18. Se2 Le7 19. Dd2 f5 20. f4
gxf4 21. Sxf4 Sxf4 22. Txf4 fxg4
23. Txg4 Kh8 24. Tf1 Txf1 25. Lxf1
Lf6 26. Lf2 De7 27. Lb5 Sd8 28.
Ld3 Sf7 29. Df4 Tf8 30. Kg2 Lg5
31. Dg3 h5 32. Txg5 Dxg5 33. Dxg5
Sxg5 34. Lg6 Sxh3 0-1, Suran -
Panchenko, 1993.
�	�����������������������������������
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Svækker voldsomt.
�����������������������

18. gxh5 Sf5 19. hxg6 fxg6 20. Te1
Dc7
�������������������	����������	��
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22... axb5 23. axb5 Dd7 med fint
spil for sort.
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28... Tad8 29. Dxc4 Lxd4 30. Db4
Tc8 31. Sg3 Sxg3 32. Lxg3 Lb6 33.
Le5 Tfd8 34. Kg2 Lc5 35. De4 Ld4
og sort bør vinde.
	�����
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Heller ikke 29. Sxd4 Dxd4 30. Lxa8
Dxf4 levnede hvid mange chancer.
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29... Da4! vinder omgående.
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v/ Steffen Pedersen
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I Montreal blev der 14. - 22. januar
afholdt en lukket stormestertur-
nering arrangeret af firmaet Monroi.
Monroi har udviklet et specielt elek-
tronisk system til at lagre og vise
skakpartier, der gør vores traditio-
nelle noteringslister overflødige.
Dette blev for første gang testet i en
stærk turnering – vundet af 21-årige
Dmitry Jakovenko, Rusland med
den flotte score 8/9 og en præsta-
tion på den gode side af 2800! Her
følger en af hans 7 gevinster:
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Caro-Kann / B19
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Sort har nogle problemer i de fleste
hovedvarianter i den klassiske ud-
gave af Caro-Kann. Dette er en af
de varianter, man sætter sin lid til i
øjeblikket, men heller ikke den er
helt skudsikker.
�	����	���������
�

Jeg havde selv et parti for kort tid
siden i den svenske liga, hvor min
modstander spillede 13. Db3. En
anden mulighed er 13. Se4, men
måden, hvid spiller på her, er langt
det kritiske.
��������������
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Tidligere kritiseret, og sort gør i dette
parti ikke meget for at rette op på
den påstand. Strategisk vil sort gerne
bytte løberne, da afbytninger gene-
relt vil lette sorts spil, fordi han i
forvejen ikke har så meget plads til
sine officerer. Derudover er det klart,
at hvids løber på grund af den store
rækkevidde (mod for eksempel en
Le7-opstilling) vil være stærkt med-
virkende i forskellige hvide angrebs-
opstillinger. At partitrækket ikke er
det bedste hænger derfor sammen
med det, man kan kalde tempoet i
partiet. Hvids udvikling er en anelse
bedre, og sort mangler akkurat et
par træk i at få kongen i sikkerhed.
�������

Dette var som sagt også en mulig-
hed for to træk siden, men er nu
meget stærkere. Forskellen er, at
hvids c-bonde er fremme på c4 og
vil kunne understøtte Sd6.
�����������������������

Dette virker mest naturligt, men det
skal vise sig, at sorts konge står ud-
sat på e7. 16... Kf8 var at foretrække,
og nu er 17. c5 b6 en bedre udgave
for sort end partiet.
����
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Hvid kan ikke være tilfreds med at
trække sig baglæns, og taktisk fun-
gerer dette, fordi sorts konge står på
e7, hvor temaer lurer i form af for-

skellige springergafler til sorts dron-
ning.
��������
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Da sort ikke kan tage Sd6 på grund
af Sc4†, og der truer direkte på c6
og f7, er næste sorts træk stort set
tvunget.
���������

19... Dc7 besvares nemmest med 20.
Sdxf7.
	����������	��

I partiet Acs - Gyimesi, Ungarsk
mesterskab 2003, spillede sort 20...
Sd5, som er bedre men heller ikke
godt. Efter 21. Df3 f5 22. Le3 har
hvid stor fordel i form af den stærke
springer på d6, sorts usikre konge-
stilling og løberplacering på b4.
	��������������		�����������	��������

Helt afgørende. Sorts bedste er 23...
Dc7 24. Sxh8 Txh8, men han hol-
der ikke i længden. Hvid forstærker
i første omgang trykket med 25.
Tfe1, og sorts konge vil aldrig slippe
ud af farezonen.
	����������	�������

Sort bliver mat i få træk.  ���
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31... e5 32. Le3 Da6 33. Sg3 Tc7 34.
Dd5 Tac8 35. Tc5 Txc6 36. Se4
Txc5 37. Lxc5 Tb8 med gevinst.
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40... Ld4 41. Sb6 (41. Tb6 Ta5 42.

Tb4 La7) 41... Lxb6 42. Txb6 Ta5
43. Ke2 Taa8 44. Tb8 f6 og sort bør
stadig vinde.
�������

I det følgende står hvid næsten og
kun næsten til gevinst.
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I 2004 var VM for ungdom henlagt
til Grækenland, eller nærmere beteg-
net ved Heraklion, hovedbyen på
Kreta. Stedet var meget velvalgt, idet
omgivelserne var nærmest perfekte.
Deltagerne var indkvarteret i bun-
galows i to af Maris-kædens op til
hinanden stødende hotelkomplekser.

Vi boede nede ved vandet, og
havde derfor den daglige vandring
mellem hotellerne, der tog et lille
kvarter, og som var godt givet ud i
bytte for nærheden til vandet.

De deltagende drenge havde alle-
rede et godt forhåndkenskab til ste-
det. To år tidligere havde man nem-
lig ligeledes afviklet denne enorme
turnering i disse omgivelser, der med
store flotte sale og gulvtæpper på
gulvene intet overlod at ønske i kom-
fort. Sådanne fysiske rammer er jo
ikke en selvfølgelighed, så det var
naturligvis et glædeligt gensyn.

Turneringen afvikles i to gange
fem aldersgrupper: Drenge under 10

år, 12 år, 14 år, 16 år og 18 år, samt
piger under 10 år, 12 år, 14 år, 16 år
og 18, år. I drengenes grupper (som
også var åbne piger!) var der 115-
125 deltagere og i pigernes knap
hundrede. I alt var der 988 spillere
tilmeldt. Løseligt beregnet vil jeg an-
slå, at der derudover har været ca.
800 øvrige medrejsende og invol-
verede, så det er en turnering, der
kræver en stor og effektiv organi-
sation.

Danmark deltog med fire spillere:
Jakob Vang Glud og Benjamin
Skjoldan i ‘Drenge u. 16’, Peter
Skovgaard og Alexei Hansen i
‘Drenge u. 14.

Dansk IM-norm
Turneringens, set med danske øjne,
mest interessante indsats blev leve-
ret af Jakob Vang Glud: IM-norm
med 7 point af 11. Jakob viste med
klar tydelighed, at hans daværende
ratingtal og hans styrke i internatio-

nalt sammenhæng lå et pænt stykke
fra hinanden. Kort fortalt vandt han
over alle, der havde under 2400 (på
nær sidste runde), og spillede næ-
sten ‘lige op’ med resten (2½/6), der-
iblandt en remis imod den regerende
Europamester GM Mamedov.

Jakob sluttede på en 16. plads,
hvilket jo er et vældigt resultat i
denne stærke turnering, men var kun
et halvt point fra at komme i top-10.
Det ekstra halve point, kunne man
muligvis godt skimte i slutrundens
remis imod Bosiosic (2313) fra
Kroatien, og det skal til Jakobs ros
siges, at han kæmpede for den! Men,
det gjorde modstanderen altså også...

Der er om Jakobs indsats meget
godt at berette, og med indsatsen på
Kreta in mente, håber og tror jeg, at
styrken er kommet for at blive, og at
denne første IM-norm på 11 partier
ikke kommer til at stå alene.

Jakob spillede i 10. runde dette
parti:
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Spansk / C68

Partiet er fra 10. runde, og det var et
‘must’ at vinde, hvis normen skulle
i land... Jeg spillede mod en lille ty-
sker, som tilsyneladende havde mere
respekt for mig, end jeg havde for
ham...
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Afbytningsvarianten i spansk... Hvid
spiller for en fordel i bondestruk-
turen, og går efter sejren i slutspillet...
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Spillet af de bedste i verden. Også
efter min mening et af de bedste al-
ternativer for sort.
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Lidt af en hjemmeforberedelse...
Hvid håber stadig på fordel.
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11... Lh5 12. Sg5! Lxe2 13. Sxe6
Kd7 havde været en bedre chance.
Måske havde han set 13... Lxd1? 14.
Sxc7† Kd7 15. Sxa8 med klar for-
del.
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Nu står hvid godt!
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Med det første remistilbud. Men
dæleme nej... Hvid står også beha-
geligt.
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Sad med en idé om at spille d4, og
derefter nappe hans konge efter af-
bytningerne!
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Spillet med stor tilfredshed... Sorts
brikker står som en klat mudder.
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Desperation... offeret duer ikke.
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Og her sad jeg så. Vidste godt, at jeg
havde gevinst, men lige her har hvid
svært ved blot at befri sig... sort har
dog heller ikke noget... vi fortsætter
lidt endnu.
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Så kom planen!
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Med remistilbud igen?? Hvad sker
der? Du kan tro nej!
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Partiets næsten første blunder... Men
største! I den begyndende tidnød
misser jeg en vigtig pointe, men til
mit held gjorde han det samme! I
stedet var 32. f3!! godt. Jeg for-
kastede dette p.g.a. 32... Txg2 men
overså 33. Td8†! Ka7 34. Lc5† b6
35. Dxe6! og tårnet er dækket!
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32... f3! og stillingen er yderst uklar.
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Her var vi begge nede og svømme i
tiden... Stillingen er dog vundet for
hvid.
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Med et tårn mere... giv dog op,
knægt!
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Men nej...
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Her sad jeg så og brugte næsten al
min tid på et blændværk... Lxb6?
Han kan ikke slå igen...?
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Jo!
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Stadig med klar fordel, men mindre
klart...
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Sort må ikke få for meget modspil.
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Her var jeg ved at genvinde humø-
ret. Stillingen er vundet for hvid, men
vi var stadig i denne vedvarende tid-
nød, så jeg rykker lidt rundt.
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Pokkers også... det virkede heller
ikke!
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Så kom der endelig gang i noget...
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Og nu sidder han med et meget,
meget dårligt tårn.
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63... f5 64. Txe5
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66... f5 67. Tg6†
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Er det nu det tårn igen?
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Og han opgav endelig dette forvir-
rende parti... Tak!  ���

Offer for modens luner
Jakob Vang Glud og Benjamin
Skjoldan var i meget stærkt selskab
i ‘Drenge u. 16’. Faktisk var grup-
pen lige så stærk som ældste gruppe
‘Drenge u. 18’! For Benjamin gen-
giver turneringsresultatet ikke helt
kampen og anstrengelserne. De eks-
tra halve, der oplagt var i partierne,
gled bort, og et andet moment var
åbningerne, eller nærmere hans sorte

sicilianere, der var på hård prøve
imod russernes c3-opstillinger, som
de havde terpet godt hjemmefra.
Mange delegationer havde med-
rejsende trænere, og blandt dem var
der mange stormestre... Mest promi-
nent var nok Ivanchuck, der under-
støttede sine landsmænd.

Disse trænere har jo deres kæp-
heste, og med hyppigheden af c3-
sicilianere tror jeg, at noget i den
retning var i spil. Benjamin var med
andre ord muligvis offer for modens
lune i de russiske træningslokaler.
Det blev i hvert fald en hård erfaring
for Benjamin.

Men! Så var der jo også lige denne
her fra Benjamins hånd. Modstan-
deren er en stærk tysker, som for
nylig deltog i Faaborg IM-turnering.
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Benoni / A43
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Her vidste jeg ikke, hvad han spil-
lede, men jeg havde forberedt mig
på b5.
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Jeg tænkte også på at spille c3, men
kunne bedre lide Sbd2.
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8... Dxb5? 9. c4!
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9... Sxd2 ser bedre ud, men hvid står
nok klart bedst efter 10. Dxd2 eller
10. Sxd2.
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Prøver at forhindre Ld5.
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14-årige med 2500+
I ‘Drenge u. 14’ deltog Peter Skov-
gaard og Alexei Hansen. Det gjorde
GM Kuzubov 2530 og IM Nguyen
2527 (udtales Ny Yen), IM Khairulin
2514 og IM Andreikin, og hvad de
nu alle hedder, også. Gruppen var
bestemt et verdensmesterskab vær-
digt!

Peter lagde fra land med lyn og
torden – 2½ af 3, for så at falde til-
bage, så igen to gevinster, og atter
tilbage til de 50%, og dér endte han
da også turneringen. Peter var na-
turligt nok skuffet, men kan se til-
bage på gode partier mod gode mod-
standere. Peter mødte fire af spil-
lerne, der endte i top-10, og scorede
dér 1½ point – det er bestemt i or-
den! Og jeg ved, at Peter allerede
har planlagt at gøre det endnu bedre
næste gang! Her følger Peters parti
fra 7. runde (modstanderen er fra
Indonesion):
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Siciliansk / B90
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Min modstander er en stærk spiller,
der bl.a. har vundet over Kuzubov
og som kendte Najdorf-varianten
godt, men jeg valgte at spille den
variant, jeg har spillet mest på det
sidste.
��������������������������

Jeg vidste, at dette kunne spilles, men
havde ikke varet ude for det før, så
jeg kendte det ikke.
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En afvigelse fra teorien, som jeg syn-
tes var ok.
���������	�������
�����������������

����������������������
�

Sort har lige spil, men det var fint
nok, eftersom jeg ikke havde planer
om at smadre ham i åbningen
�������������������	��
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Fra søndag den 20. juni til søn-
dag den 27. juni 2005 afholdes
der endnu en gang en fantastisk
skoleskaklejr på Tjele Efterskole
for alle skoleskakspillere her i
landet.

Programmet indeholder et rig-
holdigt udbud af aktiviteter
spændende fra fodbold og lejr-
turnering til undervisning og
kykskak. En af dagene går turen
til Djurs Sommerland, og en-
treen hertil er indeholdt i delta-
gergebyret.

Vi bor i behagelige tomands-
værelser, og skolens køkken sør-
ger for en lækker og varieret
menu.

Prisen er 1200 kr., men da
Dansk Skak Union yder 200 kr.
til hver deltager, der er medlem
af unionen, skal du blot betale
1.000 kr. for at være med hele
ugen.

Der vil være to elitespillere i
lederkorpset, og det er os en sær-
lig glæde allerede nu at kunne
offentliggøre, at den ene er Sune
Berg Hansen, som gennem hele
ugen vil strø om sig med sin
skaklige viden til gavn for alle
deltagere!

Tilmelding sker til Tjele Ef-
terskole, Skolevej 2, 8830 Tjele.
Tlf. 86 45 12 11. Senest den
1. juni 2005.

Her spiller jeg vistnok på den for-
kerte plan.
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Med remistilbud, da jeg syntes, at
jeg ikke stod så godt.
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Nok ikke særlig godt, for jeg havde
ikke set, at han bare kunne lade lø-
beren stå. Jeg havde regnet med 22...
Lxd3 23. cxd3, hvorefter hvid har
fået c-linien.
		�������	�����	���

23... Sxe2 24. Dxe2 d5, og sort har
fordel.
	�������������	��������
�

Sort troede nok, at hvid ikke kunne
forsvare sin stilling pga. 26. Sf3 La3
27. Dxe5 Dxe5 28. Sxe5 Lxc1.
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Det havde min modstander nok ikke
fået med. Nu vinder hvid!
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27... exd4 havde jeg regnet igennem
og fandt ud af, at det vandt: 28.
Dxb8† Kd7 (28...Ke7 29. exd5† gi-
ver mat) 29. Se5† Ke7 30. Dc7† Ke8
31. Dc8† Ke7 32. Sg6† fxg6 33.
exd5† Kf7 (33... Se4 34. Txe4† og
mat i få) 34. fxg6 mat.
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Det mest præcise. 28. Dxe5† er ikke
det bedste, fordi hvids angreb fuser
lidt ud.
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30. Dxb8 giver ifølge Fritz større
fordel, men jeg havde ikke tid til at
regne på 30... Dc3, vi var begge i
tidnød.
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Sort kunne lige så godt give op nu.
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35. Sc6†? Txc6 36. Dxc6? (36. Dg7†
kan stadig holde sammen på det)
36...Dc3, og hvid må nøjes med evig
skak.
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Alexei havde en turnering mere på
det jævne. Og med hensyn til mis-
forholdet mellem anstrengelser og
udbytte lignede hans turnering Ben-
jamins en del. Det blev dog til et par
remiser imod gode folk, og gode
sejre imod de uratede spillere. Alt i
alt svarede pointhøsten til seednin-
gen, men dette har næppe været til-
fredsstillende for Alexei, der havde
ventet sig mere. Op på hesten igen!

Tilbage står et klart indtryk af vær-
dien af disse internationale arrange-
menter. Det er vigtigt at komme ud
og prøve kræfter med andre, og der-
ved udvikle sig. For drengenes ved-
kommende ligger konkurrencen for
længst ikke i det indenrigske, eller
indbyrdes, man skeler i stedet til de
velkendte nordmænd og svenskere,
og nu også i retning af de bedste...

Disse ambitioner skal nok føre
resultater med sig! Det bliver spæn-
dende at følge.

Komplette slutstillinger osv.:
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Er der noget godt?
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Skal den angrebne springer
ikke flyttes?
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Tårnslutspil! Hvid har en
fribonde!
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En udsat konge!
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Skal den angrebne springer
ikke flyttes?
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En kanongod g-linie!
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Kan man ikke bare
slå den bonde?
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Er der nok for bonden?
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Hvordan angribe?
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13270.
Leonid Makaronez.
Israel.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk. C+ 5+2
a) diagram.  b) Bc6 �g2.

13271.
Lars Larsen.
Sønderborg.
Originalopgave.
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Mat i 3 træk. C+ 8+10

13272.
Leonid Makaronez, Israel
& Igor Jarmonov, Ukraine.
Originalopgave.
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Mat i 3 træk. C+ 12+11

13273.
Frank Müller.
Tyskland.
Originalopgave.
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Mat i 8 træk. C+ 2+5
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De nye opgaver
Denne gang lutter direkte opgaver.
Lars Larsen, Leonid Makaronez og
Frank Müller er gamle kendinge her
i spalten – sidstnævnte først og frem-
mest for sine fine flertrækkere.
Denne gang lader han sig præsen-
tere med en minimalopgave i minia-
ture. En miniature er som bekendt et
problem med højst syv brikker, mens
det er mindre kendt, at en minimal er
et problem, hvor hvid ud over sin
konge kun har én brik til sin rådig-
hed til matsætningen, dvs. to i alt,
altså det mindst tænkelige antal brik-
ker til det gøremål. Blandt dette num-
mers komponister er tillige et nyt
navn, hvad nærværende spalte an-
går, nemlig Igor Jarmanov fra Ukra-
ine. Som det vil være den opmærk-
somme læser bekendt er netop pro-
blemister fra Ukraine for alvor be-
gyndt at gøre sig gældende i Skak-
bladet. Dermed nøjes Ukraine, der
nyligt vandt OL i praktisk skak, sig
altså også bemærket i problemskak.

Løsninger bedes indsendt senest
den 2. april.

Løsninger til nr. 1
13265. (Stoyanov) Løsning: 1. Df6!
Truer 2. Dxe5‡. 1... Se5~ 2. Sd2‡.
1... Sc4! 2. Sxc5‡. Fortsat forsvar
med sort liniespærring, idet sorts Sc4
ophæver Tc1’s gardering af c5. 1...
Sf3! 2. Dxf4‡. Fortsat forsvar med
sort liniespærring, idet Sf3 ophæver
Tf1’s gardering af f4. 1... Kxd5 2.
a8 (D/L)‡. Selvbinding. Den temati-

ske brik, Se5, kan ikke gå imellem
på c6, da den er bundet efter sorts
træk med kongen til d5.
13266. (Stoyanov) Forspil: 1... Dxe4
2. Dxd7‡ og 1... Sxe4 2. Dg8‡.
Begge forspil viser frigørelse af
hvids Dg4 fra gardering af e4, da
sort opretter selvblokade på feltet.
Forførelser: 1. Tc6? Truer 2. Sc7‡.
Men 1... Dh2! Og 1... Df4? Truer 2.
S4f6‡ og 2. S8f6‡. 1... Dxe4 2.
Dd6‡. Udnytter selvblokade på e4.
1... Sxe4 2. Df7‡. Udnytter selv-
blokade på e4. Men 1... Dxh3! Løs-
ning: 1. De2! Truer både 2. S4f6‡,
2. S8f6‡ og 2. Sc7‡. 1... Dxe4 2.
Dxb5‡ og 1... Sxe4 2. Dxa2‡. Op-
gaven fremstiller temaet ‘Zago-
ruiko’, hvor der mere er tale om
‘struktur’ end et egentligt strategisk
tema. Såvel i forspil og forførelser
som løsning udgøres de tematiske
varianter af de sorte selvblokader på
e4, Dxe4 og Sxe4, der udgør 6 vari-
anter i alt. Disse besvares højst for-
bløffende med lige så mange forskel-
lige matsætninger med hvid dron-
ning! Sorts gendrivelser på de to
forførelser udgøres lige så overra-
skende af to korte dronningetræk. En
fremragende opgave!
13267. (Alaikow) Forførelser: 1.
Dh7? Truer 2. Dd3‡ og 2. Df5‡. 1...
Sxh7 2. Le6‡ og 1... Dg6 2. Te5‡.
Men 1... Lg7! 1. Lc3~? Truer 2. Sc3‡
Men 1... Lg7! 1. Ld4? fxe2! 1. Le5?
Tg2! Og 1. Lxa5? Txa5†. Løsning:
1. Lf6! Truer 2. Sc3‡. 1... fxe2 2.
Dd3‡. 1... Tg2 2. Df5‡. 1... Se4 2.

Le6‡. Fortsat angreb: Lc3 skal flytte
for at frigøre feltet c3 til springeren,
men den skal også sættes på et gan-
ske bestemt felt. Rudenko tema.
13268. (Larsen) 1. De4! Truer 2.
Txe6†, 2. Dxe6† og 2. Txd7†. 1...
Txe7 2. Td8. Truer 3. Dc6‡. 2... Te8
3. Txd7‡. 2... Tf7/Tg7 3. Dxe6‡. 2...
Se5 3. Dxe5‡. 2... Lxd4 3. Dxd4‡.
1... Sxe7 2. Dxe6† dxe6 3. Td8‡.
1... Kxe7 2. Dxh7† Kd6 3. Dxd7‡.
1... Lxd4 2. Dxd4† Kxe7 3. Dxd7‡.
1... Se5 2. dxe5† Kxe7/Kc5 3.
Dxh7‡/Sxd7‡. En kompleks kom-
position med et noget ‘centralistisk’
nøgletræk!?
13269. (Hansen) 1. Lb2 g4 2. Lf6
La7† 3. Kf4 Kh3 4. Kg5 Le3‡. En-
kel og elegant miniature. Den sorte
bonde på e4 hindrer biløsninger.

Dansk Skakproblem Klub
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 af-
holder DSK løserturnering ved Erik
Hansen i Nørrebro Medborgerhus,
Blågårds Plads 3, 3. sal. Der vil sæd-
vanen tro blive serveret 18 opgaver
efter opskriften ‘mat i 2 træk’ (6 lette
+ 6 halvsvære + 6 svære), der skal
løses inden for to timer.
Alle, ikke mindst skakjournalisterne,
er velkomne til at dyste mod pro-
blemklubbens medlemmer i kunsten
at løse skakopgaver.
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Løsninger til taktikøvelserne
side 40.

1. Zandor Nilsson
Henrik Carlsson

International turnering, Stockholm
1954. 29. Txd7! Lxd7 30. Lxe5. De
to lange diagonalers skæringspunkt!
Dobbelttruslen tvinger sort til tilba-
gelevering af kvaliteten. 30... Txe5
31. Sxe5 Le6, og ‘resten er teknik’.
32. f4 Sh5 33. g4 Sg7 34. Tf1 h5
35. Dd1 g5 36. Sd3 hxg4 37. hxg4
Lxd5 38. exd5 Dd6 39. Df3 gxf4
40. Sxf4 Lc7 41. Dh3 f5. 1-0.

2. Jens Kristiansen
Noel Gregory Craske

Junior-VM, B-finalen, Stockholm,
1969. Sort har satset på et voldsomt
kongeangreb. Men der er lige noget,
han havde overset: 34. Sa5†! bxa5
35. Db1†. Dobbelttruslen, kombina-
tionernes moder.

35... Kc6 36. Th6† Kc5 37. Dxf5
Dxc3† 38. Kg4 Dd4† 39. Kxg5
De3† 40. Df4 De7† 41. Kg4 De2†
42. Kg3 De1† 43. Df2† Dxf2† 44.
Kxf2 Kb5. 44... c6 45. Ke3. 45. Ke2
c5 46. Kd3 Kb4 47. Ta6 a4 48.
Txa7 c4† 49. Kd4 c3. Han tager det
hele med. 50. Tb7† Ka3 51. Kxc3
Kxa2 52. Td7 a3 53. Txd5 Kb1 54.
Kb3 a2 55. Td1 mat. 1-0.

3. Christin Andersson
David Coleman

Politiken Cup, Brøndby 1996. Nej,
det går ikke: 29. Dxe4?? Tf1†. Så
kan hun lære det! 30. Txf1 Dxe4.
Men hun løber linen ud. 31. Tae1
Dd5 32. Tf5 Lb7 33. Te2 Dd1† 34.
Kf2 e4 35. Sd4 Txd4 36. cxd4
Dxd4† 37. Ke1 La6 38. Tef2 e3 39.
Tc2 Dd3 40. Tff2 exf2† 41. Txf2
De3†. 0-1.

4. Mads Reinert
Mogens Moe

Politiken Cup, København 1984. 17.
e5! Det sicilianske standardangreb.
Undertiden slår det igennem. 17...
dxe5. Man bør naturligvis se på fort-
sættelsen 17... axb3 18. exf6 g6 19.

Ekstra løsning
Claus Munck Petersen, Århus, har
påpeget en fejl i kommentaren til
nr. 1 i årets første Tag stilling, Iskov
- Johannesen. Det viser sig nu, at
Iskov også kunne have vundet 'nemt'
med 26. Dh6! (i stedet for det spil-
lede 26. Sf5!) 26... Dc7, og nu 27.
Se4! med dobbelttruslen 28. Th3 og
28. Sg5. Slut.

Dh6 Tg8, hvor der kan komme 20.
Tf3 e5 21. f5 Lxf5 22. Lxf5 gxf5 23.
Dxh7†! Kxh7 24. Th3† Kg6 25. Th6
mat! 18. fxe5 Sxe5. Og her duer 18...
Sh5 19. Dxh5 g6 20. Dh6 axb3 21.
Lxg6 heller ikke.

19. Txf6!! Sxd3. Eller 19... Sg6
20. Lxg6 fxg6 21. Txf8† Txf8 22.
Sc5 etc. 20. Th6!! Kg8. Enden er
nær: 20... gxh6 21. Df6† Kg8 22.
Lxh6. 21. Txh7 f6 22. Dh5.  1-0.

5. Rani Nolsøe
Tom Juul Andersen

Lyngby Open 1991. 17. Th4 Sh5.
Angrebet flyder også efter 17... f6
18. Sd5! Ld8 19. Dxh7† Kf7 20.
gxf6 Lxf6 21. Sxf6 Sxd4 22. Th6!
etc. 18. Txh5 gxh5 19. Sf5! exf5
20. g6!! Ja, der er jo mat i fire træk!
1-0.

6. Carsten Bank Friis
Stefan Brettschneider

Lyngby Open 1991. 19... Sc5!! 20.
bxc5? Det eneste fornuftige svar var
20. Sd5; men 20... cxd5 21. bxc5
dxe4 22. fxe4 Dd2† 23. Kf2 Te6
bliver afgørende, f.eks. 24. h3 Tf6†
25. Kg1 Le3† 26. Kh2 Txf1 27. Txf1
Dxe2 etc. 20... Dd2† 21. Kf2 Le3†
og mat i næste træk. 0-1.

7. Davor Palo, Skolerne
Morten Johansen, Nordre

Første division 2000/2001. 38... f4!
‘Forærer’ hvid to samlede fribønder
for at få f-bonden et skridt nærmere
mål. 39. g4. Alternativet 39. gxf4
exf4 ville medføre en isoleret h-bon-
de, som ville blive genstand for an-
greb: 40. Tc1 Th6 41. Th1 c3! etc.

39... Td3! Derfor! Nu vinder nem-
lig bondeslutspillet for sort efter 40.
Txd3 cxd3† 41. Kxd3 c4† 42. Kc3
e4! 43. fxe4 f3 44. Kd2 f2 45. Ke2
f1D† 46. Kxf1 c3!

40. Tc1 Te3† 41. Kf2 c3 42. h5.
Hvid kunne forsøge 42. bxc3 Kc4
43. h5, for sort vinder ikke efter 42...
e4 43. fxe4 b2 44. Tb1 Kxc3 45. h6
Th3 46. g5 Kc2 47. Txb2† Kxc2 48
e5! etc. Derimod var 43. Txc3! ge-
vinsttrækket. 42... e4! 43. fxe4 cxb2
44. Tb1 Th3 45. e5 c4 46. e6 c3 47.
e7 Te3. 0-1.

8. Lajos Portisch
Lubomir Kavalek

Amsterdam 1981. 26. Lxh6! Sb6.
Der var intet at stille op mod de hvide
brikkers indtrængen, f.eks. 26...
Kxh6 27. Tg6† Kh7 28. Dg4 Sf7
29. Txg7†; eller 26... Df8 27. Lf4
Sf7 28. Tg6 Te8 29. Dg4 Sh6 30.
Dh5 etc. 27. Lxg7 Tf7 28. Tg6. 1-0.

9. Slavoljub Marjanovic
Turham Yilmaz

Zoneturneringen i Pucarevo 1987.
18. Sf6†!! gxf6. Det er bemærkel-
sesværdigt, at selv om de hvide brik-
ker står klar til indsats, udkræves al-
lerstørste præcision. 19. Lh4! Te6.

Andre træk var A) 19... Lg7 20.
Tg3 Kh8 21. Txg7 Te6 (21... Kxg7
22. Lxf6†) 22. Lxf6 Txf6 23. exf6†
med hvid sejr. B) 19... Le7 20. Df4!!
(Men ikke 20 . Dg4† Kh8 21 . Dh5
Tg8 eller 20. exf6 Lf8) 20... Dd8 21.
exf6 Lf8 22. Tg3† Kh8 23. Dg5 Lh6
24. Dxh6 Tg8 25. Dg7†!! med kva-
litet.

20. Tg3† Kh8 21. Dg4 Lh6 22.
Dxe6!! Ikke bare flot, men også
bedre end det ikke helt overbevi-
sende 22. Lxf6† Txf6 23. exf6 d6
24. Dh5 Df8 25. Tc3 Le4 26. Txc7
Dg8 27. g3 Dg6. 22... fxe6 23. Lxf6†
Lg7 24. Txg7 h5. Eller 24... h6 25.
Td1 med lignende spil. 25. Td1!
Reserven rykker uimodståeligt frem.
25... Df8 26. Tg5† Kh7 27. Txh5†
Kg6 28. Tg5† Kf7 29. Td4 Dh6.
Sort er ganske hjælpeløs. Hvids mer-
bønder garanterer sejr i slutspillet.
30. Tf4 Dh7 31. Tfg4 Kf8 32. Tg7
Dh8 33. Le7† Ke8 34. Lb4, og sort
havde fået nok. Hvid har tre bønder
mere efter 34... d6 35. exd6 cxd6 36.
Lxd6 Ld5 37. Tg8† etc. 1-0.
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Afsluttet gruppe
DM 2003: 1. Torben Teimer, Sol-
rød Strand, 7, 2. Svend Erik Kramer,
Padborg, 6½, 3.-4. Klaus H. John-
sen, Veflinge og Tonny Christian-
sen, Hinnerup, 6, 5. Søren Peschardt,
Glostrup, 5½, 6.Bjørn Laursen, Rask
Mølle, 5, 7. Jens Rasmussen,
Odense, 3½, 8. Karsten Fyhn, Søn-
derborg, 3, 9. Knud-Erik Lylloff,
Ørbæk, 2½, 10. Flemming Madsen,
Taastrup, 0

Peter Lindegaard
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‘Jeg hilser guden i dig’. Sådan lyder
en ganske normal velkomsthilsen i
Indien! Høflige folk, det må man sige
– og det var da også høflighed og
imødekommenhed, der mødte de
cirka 60 delegerede og andre, der
mødte frem til ICCF-kongressen i
Mumbai primo november sidste år.
Alle blev indlogeret på et fremra-
gende resortagtigt hotel med alle
tænkelige faciliteter – og så ventede
der ellers fire dages marathonmøder
om alt mellem himmel og jord, der
vedrører k-skak!

Det officielle kongresreferat på 74
A4-sider kan hentes på ICCF's hjem-
meside www.iccf.com – så jeg vil
nøjes med at misbruge Skakbladets
kostbare sider med emner, der har
speciel dansk interesse.

Det suverænt vigtigste punkt un-
der hele kongressen var ICCF’s nye
webserver – som blev udførligt be-
skrevet i Skakbladet nr. 8, 2004.
ICCF har investeret i omegnen af en
halv million danske kroner i projek-
tet indtil videre – og det er ikke slut
endnu. For de penge har vi nu fået
en yderst konkurrencedygtig plat-
form for fremtiden – livsnødvendigt,
idet der er flere andre konkurrenter
på markedet. Der blev også afsat
midler til løbende forbedringer – og
dem er der stadig mange af! Server-
ens etableringsomkostninger blev
dækket af ICCF’s formue – men for-
bedringerne skal finansieres af øgede
indtægter, så i samme åndedrag blev
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Fra 1. april forhøjes indskuddene til
ICCF’s turneringer. Det betyder, at
en Open Class og/eller en Higher
Class koster 85 kr., mens en Master
Class og eller en tematurnering ko-
ster 120 kr. En Master Norm 220
kr., og en GM Norm turnering stiger
til 320 kr. Yderligere turnerings-
indskud meddeles løbende på k-
skakkens hjemmeside.

Søren Peschardt

indskuddene sat en smule i vejret.
Det kommer også til at gå en anelse
ud over danske spillere – se selv-
stændig notits om det!

Det var også på tide med en revi-
sion af spillereglerne. Ganske mange
synes, at 60 dage til 10 træk er alt for
meget! Efter 20 træk oplever man
ofte at have over 100 dage ‘i ban-
ken’ – hvilket er lidt absurd, når man
f.eks. har en klart vundet stilling og
modstanderen kun trækker en gang
om måneden.... Noget andet kunne
vi dog blive enige om: Den gamle
regel, om at transmissionstiden for
en email kunne være op til 1 dag,
blev afskaffet.

Fremover betragtes en email som
modtaget umiddelbart efter, at den
er blevet afsendt af ens modstander.
Der kan selvfølgelig forekomme for-
sinkelser, man ikke selv er herre over,
men dem skal man i givet fald kunne
dokumentere. En yderligere krølle:
Et træk betragtes som modtaget
samme dag, hvis det er tilgængeligt
på ens mailserver inden klokken
20.00 lokal tid. Ankommer trækket
20.01 og senere, kan man betragte
det som modtaget næste dag. Ellers
var der derudover kun småændrin-
ger – men vigtigt: De nye regler træ-
der i kraft for turneringer, der er star-
tet efter 1.januar 2005. Samtlige nye
spilleregler kan hentes på ICCF's
hjemmeside.

Fast punkt på dagsordenen er også
afhentning af diplomer og  medaljer
til alle nye titelholdere. Dog var der
kun en yderst sparsom høst til Dan-
mark i år: Henrik B. Pedersen blev
SIM og Hans Chr. Lykke IM. Nå ja
– og så var der lige en anden IM-
medalje, der var specielt dejlig at
afhente!

Billeder fra kongressen (og den ef-
terfølgende uges turisme), samt link
til både denne og tidligere kongres-
sites kan findes på adressen: http://
correspondencechess.com/congress/

Søren Peschardt
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Alle kan deltage i denne
turnering, hvor man gennem
tilmeldingen forpligter sig til
ikke at benytte computer til
analyser.

Der er ingen kontante præ-
mier, men forhåbentlig en
masse spændende partier med
nye modstandere. Turnerin-
gen starter i midten af april.

Tilmelding til undertegnede
senest den 20. marts 2005.
Indskuddet, som er på 50 kr.,
indsættes samtidigt på
girokonto 4950356 eller
6426-4950356 hvis du
benytter PC-bank.

Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10,
8000 Århus C
Tlf. 86 19 17 25

peter.lindegaard@stofanet.dk

International Correspondance
Chess Federation:
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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
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21/3 - 9/5. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5 - 7 runders ratet tur-
nering med afbudsmulighed. – Man-
dagene 21. marts, 4., 11., 18. og 25.
april samt 2. og 9. maj 2005. – Spille-
sted: Pakhuset, Vesterbros Torv, Ny-
købing Sj., sidebygningen. Indgang
fra Savværksvej ved Badmintonhal-
len. – Betænkningstid: 2 timer 30 min.
til hele partiet. – Spilletid: 5 timer,
fra 19,15 - 0,15. – Rundelægning:
Tilpasset Monrad (procentvis score,
seedningsgrupper, farver); afbud se-
nest lørdag kl. 9,00 før runden. – Præ-
mier: Beskedne; Indskud 30 kr. inkl.
ratingafgift. – Tilmelding: Senest 3
dage før første deltagelse til Villum
Sejersen, 59 91 31 57 (telefonsvarer),
mobil 30 34 03 44, email: vse
@privat.tdcadsl.dk.
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30/3 - 11/5. – Koordineret EMT for
børn! Forkortet betænkningstid! –
Skakforeningen ØBRO indbyder til
7 runders EMT på følgende onsdage:
30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 og 11/5
i klubbens lokaler i Rosenvængets
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Jens Haagen Hansen har med 10½
point i 12 partier vundet Computer-
fri Veteran-DM 2003. Christian
Waagner Nielsen sluttede på 9½, og
det indbyrdes parti var derfor altaf-
gørende for placering af mesterska-
bet, som er Jens Haagen Hansens
tredje DM i computerfri k-skak for
veteraner.

Aksel Ros har 9 point af 12, men
Niels Bertelsen med 8 point og to
uafsluttede partier kan endnu nå at
passere både ham og Christian Waag-
ner Nielsen og nå andenpladsen.
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Fransk / C16

Partiets første 45 træk gengiver jeg
uden bemærkninger. Jeg kan allige-
vel ikke hamle op med Fritz.
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Heromkring begyndte jeg at drøfte
det videre forløb med min bror Jør-
gen H.H. Det er åbenlyst, at sort har
fordel i god springer mod dårlig lø-
ber – nok en gang. Men der er ikke
mange brikker, så det er ikke helt
nemt.
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Der truede Te2†. Hvid prøver at
holde feltet a3, selv om det koster en
bonde.
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Måske skulle han have prøvet 50.
Ta1.
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Det brugte han 11 dage på. Nu ser
det ud til, at hvid enten får ryddet
alle sorte bønder eller får en dron-
ning først og sikkert får fat i bonde-
b6. Og så er det nok remis, selv om
jeg har en springer mere. Men jeg
spillede
	�����
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Da jeg foreslog Jørgen dette træk og
de tre næste, var det, at han udtalte:
„Man skal blot tælle til tre!“
�������������������������������

�����

Det eneste træk; hvis i stedet for 56.
Kd7, så 56... Sf3, og springeren får
fat i f-bonden.
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Og nu tæller vi så: Én ...
�������	��... To ...
������������...Tre!
Hvid har nu kun én skak, men efter
59. Dc5† Kd3 har sort stadig bon-
den, og hvid ingen skak! Waagner
prøvede:
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Jørgen foretrak 60... Dd5† 61. Kc7
De5†. Det vinder også.
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Nu er varianten 65. Db8 Sa5 66. Ka6
Db7† et argument for 61... De7. Men
Waagner skrev på sit næste kort: ‘Det
tapper mig for lyssyn og energi at
sidde og glane med det her – så jeg
giver op!
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2: 200 kr. – Lokaleforhold: Der er
rygeforbud indendørs på skolen. –
Andre forhold: Der er spisesteder og
overnatningsmulighed (vandrerhjem)
5 minutters gang fra spillestedet. –
Tilmelding: Senest fredag den 25/3
til Erling Bech Andersen, tlf. 62 21
86 81, e-mail: easn@mail.tele.dk, el-
ler på hjemmesiden: www.frankly.dk/
taarnet.
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2/4. – Valby Skakklub indbyder til 8
runders hurtigturnering for 3-mands
hold + evt. reserver lørdag den 2/4
2005 fra kl. 9.00 til ca. 18.15. – Be-
tænkningstid: 20 min. pr. mand. pr.
parti. – Spillested: Valby medborger-
hus Teatersalen, Valgårdsvej 4, 2500
Valby. – Turneringsform: Monrad-
gruppe med opdeling i 2-3 præmie-
grupper efter ratinggennemsnit. – Ind-
skud: 300 kr. pr. hold (betales ved
turneringsstart). – Præmier er 100%
af indskuddet. Tilmelding: Senest 28.
marts til Erling Nilsson, tlf. 20 20 75
62, email: ernil@privat.dk, med spil-
lernavne, ratingtal, og holdnavn. –
Obs: Max. 40 hold. – Se den løbende
tilmelding på www.valbyskakklub.dk.
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4/4-2/5. – Skakforeningen ØBRO
indbyder til 5 runders EMT, fem man-
dage i træk: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4 samt
2/5 i klubbens lokaler i Rosenvængets
Allé 31, kld, 2100 Kbh. Ø. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk, ½ time
til resten. – Alle dage startes kl. 19.00.
– Der spilles fortrinsvis i 6-mands
grupper, mester eller nederste gruppe
evt. Monrad. – Indskud 170 kr. – Alt
indskud, minus EMT går til præmier.
– Se også KSU’s kalender. – Tilmel-
ding med navn, klub, rating, fødsels-
dato og tlf.nr. senest 25/3 til Chri-
stian S. Christensen, tlf: 20 98 77 76,
email: heraklit@ofir.dk. Kom og nyd
foråret i ØBRO!
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4/4 - 6/6. – Herlev Skakklub indby-
der hermed til 7-runders koordineret
turnering i klubbens lokaler, i 8-
mands grupper hvis det er muligt. Tur-
neringen afvikles over ni mandage.
Hver spiller har således mulighed for
to afbud, idet der er afsat to spille-
dage til udsatte partier. – Spilletids-
punkter: Mandagene 4/4, 11/4, 18/4,
2/5, 9/5, 23/5 og 6/6, alle dage kl. 19-

24. Urene startes præcis kl. 19.00.
Udsatte partier afvikles mandagene
25/4 og 30/5, ligeledes kl. 19-24. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + evt. opsparet tid til
resten af partiet. – Spillested: ‘Marie-
lyst’, Herlev Hovedgade 172, 2730
Herlev (indgang fra J. E. Pitzners
Vej). Bus 350S kører lige til døren
(stå af ved Marielundvej). – Indskud:
125 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 100 kr. Hele indskuddet mi-
nus EMT-afgift går til præmier. – Til-
melding og indskud: Telefonisk til-
melding til Kenneth Nielsen, tlf. 44
91 30 30, senest d. 25/3 2005. Hurtig
tilmelding anbefales pga. max. 32
deltagere. Indskud betales ved 1.
runde. – Bemærk: Der må ikke ryges
i spillelokalet.
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7/4 - 12/5. – Valby Skakklub indby-
der til Valby Skakklubs forårs EMT
2005. – Turneringen er på 5 runder
og afvikles i 6-mands grupper efter
rating, sidste gruppe evt. som Mon-
rad, på torsdagene: 7., 14., 21., 28.
april, og sidste runde den 12. maj. –
Spilletid: 19-23, og der er røgfrit i
spillelokalet de første 2 timer af spille-
tiden. – Betænkningstid: 1½ timer til
32 træk, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Spillested:
Valby Kulturcenter, Høffdingsvej 10,
2500 Valby (tlf. 36 17 83 22). – Ind-
skud: 120 kr. som betales inden
1. rundes start på giro 674-7914. Hele
indskuddet minus EMT-afgift går til
præmier. – Tilmelding: Senest søn-
dag den 27. marts til Frank Stilou tlf.
46 19 02 19 / mobil 50 70 69 59, mail:
frank.stilou@post.cybercity.dk. – Se
mere på www.valbyskakklub.dk.
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8/4 - 10/4. – Taastrup Skak Forening
indbyder til EMT på  Gadehavesko-
len, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taa-
strup. – 5 runder i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. som Monrad, Elo-
rates, røgfri lokaler. – Tidspunkt: Fre.
18.00-23.00, lør./søn. 10.00-15.00 &
15.30-20.30. – Indskud: 120 kr. – Præ-
mier: 100 % af indskuddet ÷ EMT-
afgift. – Tilmelding senest 2. april til:
Jan Mose Nielsen, Spaden D1, 2. tv.,
2630 Taastrup. Tlf.  22 18 61 20. –
Vel mødt i Taastrup !

Allé 31, kld, 2100 Kbh. Ø. – Betænk-
ningstid: 1 time til 32 træk, 15 min til
resten. Alle dage startes kl. 16.45.
NB! Deltagere skal være født 1993
eller senere. Der spilles i én stor
gruppe, som spiller 7 runder monrad.
Indskud kr. 50,-. Præmier: Bog-
præmier. – Antal afhænger af delta-
gerantal. Diplom til alle (i år er de
lavet!). – Tilmelding med navn, klub,
evt. rating, fødselsdato og tlf.nr. se-
nest 19/3 til Christian S. Christensen,
tlf. 35 10 22 01 / 20 98 77 76, email:
heraklit@ofir.dk. – En forudsætning
for deltagelse er indskrivning 30/3 kl.
16.30 på spillestedet. – Kom til ØBRO
og få rating.
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30/3 - 25/5. – Gå foråret i møde i
Lyngby. LVS indbyder traditionen tro
til forårsturnering. – Spillested: Ny
Lyngbygaard, Toftebæksvej 17,
Lyngby. Røgfri spillelokaler. – Spille-
tider: Der spilles på følgende onsdage:
30. marts, 6., 13., 27. april, 4., 11.
samt 25. maj. Alle dage med start kl.
18.30. Der vil være mulighed for at
afvikle udsatte partier den 20. april
samt 18. maj. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. – Tur-
neringsform: Flest mulige 8-mands
grupper, alle-mod-alle, nederste grup-
pe dog eventuelt Monrad. – Indskud:
125 kr., som betales senest på første
spilledag. – Præmier: Indskuddet
(minus EMT-afgift) går ubeskåret til
præmier. Ved pointlighed deles pen-
gepræmier; der foretages ikke korrek-
tion. – Elo: Såfremt betingelserne er
til stede, vil turneringen blive Elo-
ratet. – Tilmelding: Til Jan Petersen,
45 89 13 37, email: jan-petersen
@post.tele.dk, senest torsdag den 24.
marts 2005.
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1/4 - 3/4. – Skakklubben ‘Tårnet’
Svendborg indbyder til 5-runders
koordineret weekend-EMT den 1.-3.
april 2005. – Spillested: Haahrs skole,
Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg.
– Spilletider: Fredag kl. 19.00 - 24.00,
lørdag og søndag kl. 10.00 - 15.00 og
15.30 - 20.30. – Betænkningstid: NB!
1½ time til 34 træk plus 1 time til
resten. – Klasser: Der spilles i 6-
mands grupper evt. suppleret med en
Monrad-gruppe nederst. – Indskud:
120 kr. – Præmier: Nr. 1: 300 kr. Nr.
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9/4. – Allerød Skakklub indbyder til
8 runders hurtigskak lørdag den 9.
april 2005. – Spillested: Centerhallen,
M.D. Madsensvej 16A, 3450 Allerød.
(2 min. fra station). – Spilledag og
tid: Knock-out: Lørdag 10.00-ca
20.00 (indskrivning senest 9.30). –
Turneringsform: Deltagerne opdeles
i 4 ratinggrupper. De 16 højest ratede
spiller en dobbeltrundig knock-out
turnering (4 højstratede seedes). Det
samme gælder de 16 spillere, der er
nummer 17-32 i ratingordenen. Der
er altså to K.O.-grupper! – Spillere,
der slås ud af knock-out grupperne
indgår efterfølgende i øverste Schwei-
zer-gruppe. De resterende deltagere
(ratinggruppe 3 & 4) spiller i neder-
ste Schweizer-gruppe. Alle partier
afvikles med 25 min. betænknings-
tid. Ved uafgjort match i knock-out
grupperne findes en afgørelse i et lyn-
parti. – Præmier: Fire præmier i  begge
K.O. grupper samt i øverste Schwei-
zer-gruppe. Garanteret 1. præmie på
2.000 kr i øverste K.O. gruppe og
1.000 kr i nederste K.O. gruppe.
I ratinggruppe 3 og 4 går 100% af
indskudet til præmier. – Indskud: 125
kr. – Tilmelding: Senest den 3. april
til Johannes Jensen, Lærkenborg Allé
10, 3450 Allerød, tlf. 48 17 57 68,
email: johannes.jensen@webspeed.dk.
– Gode kantineforhold forefindes på
spillestedet. – Sponsor: Advokat-
firmaet Birger Hagstrøm, Frederiks-
berggade 2, 2., 1439 Kbh.K.
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14/4 - 19/5. – Kolding Skakklub ind-
byder til 5-runders EMT torsdagene
14/4, 21/4, 28/4, 12/5 og 19/5 2005.
Start kl. 19.00. – Spillested: KFUM/
K, Dalbygade 31, Kolding. – Tilmel-
ding: Michael Andersen, tlf. 75 56 77
12, email: mich.and@stofanet.dk se-
nest søndag d. 3/4 2005 med angi-
velse af navn, fødselsdato, ratingtal
og tlf. nr. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, ½ time til resten af partiet
+ opsparet tid. Der spilles i 6 mands
grupper, evt. Monrad i nederste
gruppe. – Indskud: 120 kr. Hele ind-
skuddet går til præmier og EMT-af-
gift.
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14/4 - 2/6. – Grenaa Skakklub indby-
der til den 62. udgave af Djurslands-

turneringen. – Spilledage: 7 torsdage:
(evt: kun 5, afhængigt af deltageran-
tallet): 14/4, 21/4, 28/4, 12/5, 19/5,
26/5 og 2/6 med start kl. 19.00. –
Afslutning: Lynskak og præmieud-
deling, d. 9/6 kl. 19.30. – Spillested:
Grenaa Idrætscenter, Ydesvej. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Turneringsform:
Alle-mod-alle grupper, evt. Monrad.
– Indskud: 125 kr., betales ved 1.
runde. – Præmier: Pokaler. – Ryg-
ning: Der er rygeforbud i spillelokalet
til kl. 21. – Tilmelding: Senest 5. april
til Asger Hartelius, Herman Bangs
Vej 7, 8500 Grenaa, tlf. 86 32 23 72.
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14/4 - 2/6. – Skakklubben Evans ind-
byder herved til koordineret turnering
på følgende torsdage: 14/4, 21/4, 28/
4, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6. – Spilletid:
Kl. 18.30 - 23.30. Ingen hængepartier.
Bemærk spilletidspunktet! – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk, og deref-
ter færdigspil med ½ time til hver plus
opsparet tid efter FIDE’s regler for
hurtigskak. – Spillested: Hældager-
skolen i den nordlige del af Vejle
(Bredballe), Nørremarksvej 157. –
Turneringsform: Der spilles så vidt
muligt i 8-mands grupper. Turnerin-
gen vil blive Elo-ratet, hvis det er
muligt. Der er rygeforbud i spille-
lokalerne. – Indskud: 130 kr. for alle,
juniorer dog 80 kr. – Tilmelding: Med
angivelse af ratingtal senest 7. april
til Preben Sørensen, Skovparken 49,
8722 Hedensted, tlf. 75 89 06 09, el-
ler Erik Pontoppidan, Underager 14,
7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55 54. – Vel
mødt i Vejle!
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15/4 - 17/4. – Spilledage: Fredag, lør-
dag og søndag d. 15/4, 16/4 og 17/4
2005. – Spillested: Aktivhuset Ols-
bækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670
Greve. – Starttidspunkt: Fredag kl. 19
(1 runde), lørdag og søndag kl. 10.00
og 15.30 (2 runder). – Antal: Max-
imum 42 deltagere. – Form: 6-mands
grupper, laveste gruppe spilles evt.
som Monrad. – Indskud  100 kr. Titel-
holdere: ingen indskud. – Spilletid 2
timer til de første 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten. – Præ-
mier: Oplyses efter 1. runde. – Elo-
rating: Turneringen Elo-rates hvis be-
tingelserne er opfyldt. – Tilmelding:

Senest den 8. april 2005 til Thorkild
Thomsen, Koglevej 14, 2680 Solrød
Strand, tlf. 56 14 35 79, email:
fo@greveskakklub.dk / tbt@e-far.dk.
– Rygning er ikke tilladt i spillelo-
kalerne, der henvises til de tilstødende
fælleslokaler. – Mobiltelefoner er
ikke tilladt i spillelokalerne.
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18/4 - 23/5. – Aars Skakklub indby-
der hermed til 7 runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. – Elo-ra-
ting, om muligt. – Spillested: Er-
hvervsskolerne, Aars. – Spilledage:
18/4, 20/4, 25/4, 2/5, 9/5, 17/5, 23/5.
– Lynturnering og præmieuddeling
30/5. – Betænkningstid: 2 timer til 40
træk, ½ time + evt. opsparet tid til
resten af partiet. Alle runder starter
kl. 19.00. – Indskud: M-kl. 150 kr.,
øvrige klasser 110 kr. Juniorer u/18
og pensionister 80 kr. Opkræves før-
ste spilleaften. – Præmier: M-kl: 1.
pr. 1500 kr., øvrige klasser: 1. pr. 600
kr. – Tilmelding: Senest 8/4 til Hen-
ning Larsen, Løvsangervej 6, 9600
Aars. Tlf. 98 62 36 72. – Sponsor:
Spar Nord.
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22/4 - 24/4. – Skakforeningen Odys-
seus inviterer traditionen tro alle skak-
spillere til Gladsaxemesterskabet
2005, koordineret EMT i Store Bede-
dagsferien 22/4 - 24/4. – Turnerings-
form: 5 runder Dansk Schweizer i
følgende klasser: 1900-?, 1600-1899
og under 1600. Grupperne Elo-rates
hvis muligt. – Betænkningstid: 2 ti-
mer pr. spiller til hele partiet. – Spil-
start: Fredag kl. 12.00, lørdag kl. 9.30
og 14.00 og søndag kl. 9.30 og 14.00.
– Indskud: Indskud på 150 kr. kan
overføres til bankkonto 5336-
0393939. – Præmier: Indskud fratruk-
ket EMT-afgift går 100% til præmier.
– Spillested: Gladsaxe Ungdomssko-
le, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg. –
Bus 42, 68, 69, 166, 200S, 250S og
300S stopper 5-10 min. fra spille-
stedet. – Kantine forefindes. Fredag
dog kun kaffe, vand, slik og øl. – Til-
melding: Senest onsdag d. 13. april
med oplysning om navn, klub, fød-
selsdato, tlf.nr. og ratingtal til: Orla
Jørgensen, Provst Bentzons Vej 45,
1.-4, 2860 Søborg. Tlf. 27 36 85 05.
Email: odysseusskak@users.1go.dk.

�1 ���� =�=**�



�����A� )���
9��3�*�B����55" ��

25/4 - 30/5. – Spilledage: Mandag-
ene 25/4, 2/5, 9/5, 23/5 og 30/5 2005.
– Spillested: Aktivhuset Olsbækken,
Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. –
Starttidspunkt: Alle dage kl. 19.30. –
Antal: Maximum 42 deltagere. –
Form: Schweizer modificeret. – Ind-
skud: kr. 25,00. Titelholdere ingen
indskud. – Spilletid: 2 timer til hele
partiet. – Præmier: Ingen. – Elo-ra-
ting: Turneringen Elo-rates, hvis be-
tingelserne er opfyldt. – Tilmelding:
Senest fredag d. 22. april 2005 til Thor-
kild Thomsen, Koglevej 14, 2680 Sol-
rød Strand, tlf. 56 14 35 79, email:
mo@greveskakklub.dk eller tbt
@e-far.dk. – Rygning er ikke tilladt i
spillelokalerne, men i de tilstødende
fælleslokaler. – Mobiltelefoner må
ikke være tændt i spillelokalerne.
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26/4 - 7/6. – Erritsø Skakklub indby-
der hermed til koordineret turnering
på følgende 7 tirsdage: 26/4, 3/5,
10/7, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6. – Spille-
tidspunkt: Kl. 18.30 - 23.30. Ingen
hængepartiet! – NB! Bemærk spille-
tidspunktet! – Spillested: Bakkesko-
len, Erritsø Bygade 15, Erritsø (klyn-
ge 5) – Betænkningstid: 40 træk på 2
timer + ½ time til resten af partiet.

Der tilstræbes 8-mands grupper.
Øverste gruppe Elo-rates, hvis det er
muligt! – Indskud: 120 kr. Pensioni-
ster og juniorer: 80 kr. – Præmier:
Hele indskuddet minus EMT-afgift.
– Tilmelding: Senest fredag den 15/4
til Børge Guldager, Thygesminde Allé
164, 7000 Fredericia. Tlf. 75 92 92 17.
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5/5 - 8/5. – Erritsø Skakklub indby-
der hermed til 5-runders koordineret
turnering i forbindelse med Kr.
Himmelfartsdag. – Spillested: Bakke-
skolen, Erritsø Bygade 15, Erritsø
(klynge 5). – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer + ½ time til resten af par-
tiet. – Der tilstræbes 6-mands grup-
per. Øverste gruppe Elo-rates, hvis
det er muligt! – Spilletidspunkt: Tors-
dag d. 5/5 og lørdag d. 7/5 kl. 10-15
og 15.30 - 20.30. Søndag d. 8/5 kl.
10-15. – Indskud: 120 kr. Pensioni-
ster og juniorer: 80 kr. – Præmier:
Hele indskuddet minus EMT-afgift.
– Tilmelding senest mandag d. 25/4
til Børge Guldager, Thygesminde
Allé 164, 7000 Frederia. Tlf. 75 92
92 17.
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19/5-16/6. – Skakforeningen Odys-

seus indbyder til 5 runders EMT i
klubbens lokaler Frødings Alle 8A,
2860 Søborg, på torsdagene 19/5-16/6.
Der spilles i 6-mands grupper alle-
mod-alle (Elo-rates om muligt). –
Indskud: 150 kr. kan overføres til
bankkonto 5336 0393939. Præmier i
hver gruppe: 500, 250. – Spilletid:
19.30-23.30 (2 timer pr. spiller til hele
partiet). – Tilmelding: senest mandag
den 16/5 til Simon Reusch, email
sr@uni-c.dk, tlf. 28 69 90 56.
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28/7 - 31/7. – Horsens Skakforening
indbyder atter til 7-runders sommer
weekend EMT over fire dage, i år fra
torsdag til søndag i uge 30. – Spille-
sted: Højvangskolen, Højvangsallé 20,
8700 Horsens. Gode busforbindelser
til spillestedet. Overnatning: Tilby-
des på Højvangskolen for 100 kr. plus
depositum på ligeledes 100 kr. Med-
deles ved tilmeldingen. – Spilledage:
28.-31. juli. Torsdag, fredag og lør-
dag 10-16 og 17-23. Søndag 10-16. –
Turneringsform: Alle deltagere i én
åben gruppe efter FIDE-Schweizer-
systemet. Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne herfor er opfyldt.
Rundelægning foretages af program-
met Swiss Perfect. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter 1 time +
opsparet tid til resten af partiet. – Ind-
skud: 250 kr. for alle deltagere. – Præ-
mier: 100 % af indskuddet går til præ-
mier. Hver deltager kan kun vinde én
præmie, som ved ligestilling afgøres
efter den korrektion, der anvendes i
programmet Swiss Perfect. – Tilmel-
ding senest torsdag den 21. juli: En-
ten via email til www.horsensskak
@sol.dk eller telefonisk til Eigil
Straarup på tlf. 75 62 32 40 eller Mor-
ten Jensby på tlf. 76 25 17 77. Sidste
tilmeldingsfrist er torsdag den 21. juli.
– Flere informationer om turneringen
på Horsens Skakforenings hjemme-
side www.horsensskakforening.dk.
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Læseforenings Skakklub indbyder alle til hurtigskak til minde om vort
netop afdøde æresmedlem Axel Nielsen. Der spilles i røgfrie lokaler, og
der vil være en velassorteret og billig kantine på stedet.
For nærmere information henvises til www.lfskak.dk, hvor deltagerlisten
jævnligt opdateres.

Dato: Lørdag d. 30. april 2005 kl. 10.00 - 20.00.

Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indg. G., 5200 Odense V.

Turneringsform: 7 runders hurtigskak. 30 minutters betænkningstid
pr. spiller pr. parti. Der spilles i 3 grupper: mester (fra 1900), basis 1
(1500-1899) og basis 2 (1000-1499).

Præmier: Mester: 1. præmie 5000, 2. præmie 2000, 3. præmie 1000,
4. præmie 500, ratingpræmie 500.

Basisklasserne: 1. præmie 1000, 2. præmie 700, 3. præmie 500,
4. præmie 300, ratingpræmie 500.

Indskud: 100 kr. pr. deltager. GM'ere, IM'ere og FM'ere deltager gratis.

Tilmelding: Senest tirsdag d. 26. april til Jakob Grauslund, tlf. 66 14 13
42 (formand@lfskak.dk) eller Mads B. Svendsen, tlf. 28 21 61 82
(accblackbird@hotmail.com).

4�����#�/� 
Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i tidligere
numre af Skakbladet:

DM i Køge
20/3 - 28/3

Ribe Weekend EMT
1/4 - 3/4
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Afsender:
Schultz/Hafnia PortoService

Hjulmagervej 13
9490 Pandrup.

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

 • Åbent Man - Fre 11-17 • Telefon 63 44 00 13
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Learn from the Legends,
Chess Champions at their Best
Af Mihail Marin, Quality Chess 2004, 312 sider.
Pris: 229,-

Det er en velkendt faktor, at alle verdens mestre
har været medvirkende til den fortsatte udvikling
af skakstrategi. Rent symbolsk var det den
første verdensmester, Wilhelm Steinitz, der
grundlagde moderne skak med sine
evolutionerende tanker omkring positionel skak,
som det er bestemt af en række love og regler
og ikke kun med de brillante, individuelle spilleres synspunkt.
En senere verdensmester, Jose Raul Capablanca, forklarede, at
studierne af slutspillet ikke blot er relevant for selve slutspillet, men for
alle skakkens aspekter. I slutspillet kan vi studere hver enkelt brik i
dens reneste form og derved erhverve en mere intim forståelse af
deres individuelle styrker. Denne forståelse vil tilgodese den aktive og
beredte skakspiller i alle dele af spillet. Det er intet tilfælde, at den
meget succesfulde træner Mark Dvoretsky fokuserer stærkt på studier
af slutspillet.
(Læs også Steffen Pedersens anmeldelse på DSUs hjemmeside)

Experts vs. the Sicilian
Af Aagaard og Shaw, Quality Chess Europe
2004, 288 sider. Pris: 199,-

Det sicilianske forsvar er den populæreste
åbning på alle niveauer af turneringsskak, lige
fra Linares til det lokale klubmesterskab.
Siciliansk er brugt regelmæssigt af blandt andre
Kasparov, Anand, Kramnik, Leko, Topalov og
Shirov, der jo i øjeblikket er verdens bedste
spillere. I denne bog giver en række internatio-
nale eksperter deres meninger og anbefalinger
sat op imod deres eget spil i siciliansk og afslører, hvad de selv frygter
mest med sort. Denne bog har i høj grad dansk islæt; blandt forfatterne
er Peter Heine Nielsen, Sune Berg Hansen og Jacob Aagaard, som
sammen med andre velkendte gode forfattere har frembragt et af de
senere års absolut bedste værker om siciliansk.

Fritz Powerbook 2005
På DVD, Chess Base 2005. Pris: 425,-

Fritz Powerbook 2005 på DVD er en åbningsbog og database der kan
køre sammen med Fritz eller Fritz kompatible engines, f.eks. Shredder,
Junior, Tiger, m.m. Den kan også bruges i ChessBase 7, 8 eller 9.
Den indeholder 20 millioner åbningsstillinger, der er udvalgt fra mere
end 1 million toppartier. Al relevant information til de enkelte stillinger
er medtaget, herunder alle træk og resultater, som stillingen har
resultateret i. Fritz 6, 7, og 8 kan udnytte powerbooken som en
åbningsbog, der vil gøre åbningsspillet langt mere varieret og under-
holdende.

DM 2005 nærmer sig allerede – og selvfølgelig er
Skaksalget til stede. Du kan finde os på spillestedet
fra den 23/3 til det sidste træk tages den 28/3.

Nye skakbøger


