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1)

Danmark har mange skakklubber
med en lang historie bag sig. En del
har faktisk eksisteret i over 100 år.
En af disse har arrangeret danmarks-
mesterskabet i nærskak, ‘påsketur-
neringen’ hele tre gange i indevæ-
rende århundrede.

A) Hvilket år kunne 100-års
jubilæet fejres?

Da klubben senest arrangerede på-
sketurneringen blev landsholdsklas-
sen og altså danmarksmesterskabet
vundet af en spiller, der ikke er uvant
med æren. Denne spillers talent ind-
skrænker sig langtfra til skak. Han
skriver i en blog i et stort dansk dag-
blad om et helt andet emne.

B) Hvor mange gange har han
vundet den fine titel?

Jule-quiz
Julen er de gode traditioners højtid. Vi pynter juletræ, spiser
jule-godter og pakker julegaver ind. Og Skakbladet har sin
julekonkurrence. Men traditioner udvikler sig – juletræet var
ikke kendt i Danmark før 1808 – og efter 62 år med jule-
skakopgaver inviterer Skakbladet nu til Jule-quiz 2010.

24 spørgsmål i 10 kategorier. Præmietraditionen er ikke ændret,
så der et gavekort til Dansk Skaksalg på 500 kr. til løseren med
flest rigtige besvarelser, 250 kr. til løseren med næstflest rigtige,
samt 10 gavekort a 100 kr., som fordeles ved lodtrækning blandt
alle løsere, der har mindst 5 rigtige svar ud af 24 mulige.

Løsninger skal være modtaget senest fredag den 7. januar 2011.

Sendes som brev eller email til:

Skakbladets redaktion, Kongestien 16, 2830 Virum.
Email: skakbladet@skak.dk.

2)
Om en stor international begivenhed
skrev en verdensberømt dansk for-
fatter:

‘Nu er vi der! Det var en flugt, en
fart, aldeles uden trolddom; vi gik
med damp i fartøj og på landevej.
Vor tid er eventyrets tid.’

I forbindelse med denne begiven-
hed blev der afholdt en stærk inter-
national skakturnering med en dansk
deltager.

A) Hvem var denne spiller?

Samme deltager har efternavn til fæl-
les med en anden stærk skakspiller,
der engang ved et DM slog Bent
Larsen. Denne anden spiller havde
noget til fælles med Bent Larsen
sammen med to yngre spillere, der
er blevet stormestre.

De har også alle dette til fælles med
en person, der har lagt navn til et

system der stadig bruges flittigt i
skakklubber både i Danmark og in-
ternationalt og er anerkendt af FIDE.
Vedkommende deler efternavn med
en fra historien kendt dansk politi-
ker og en dansk komiker.

B) Hvem var denne person?

Vedkommende gjorde i den ende-
lige udarbejdelse af systemet brug
af støtte fra en stærk skakspiller, der
i en høj alder i en turnering scorede
1½ af 2 mod to internationale me-
stre. Denne stærke spiller opnåede i
sin lange karriere at blive danmarks-
mester og at deltage på det hold, der
skaffede Danmark den bedste place-
ring nogen sinde ved skak-OL.

C) Hvem var det?

I et senere spørgsmål i quiz’en er det
korrekte svar navnet på en person,
der har skrevet nogle bøger med re-
lation til enten A eller B ovenfor.

D) Hvad skrev han om?

3)

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

Ovenstående stilling blev i sin tid
publiceret i Skakbladet med en til-
hørende løserkonkurrence. Med til
løsningen hørte også en længere ar-
gumentation i form af et bevisparti,
som vi dog af pladshensyn ikke spør-
ger efter her. En løser skrev således: �
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... JULE-QUIZ

‘Tak for opgaven. Jeg ville gerne
have gjort lidt mere ud af bevis-
partiet, men min kone siger, at jeg
har spildt tid nok på det pjat.’

Vi nøjes med at spørge om kon-
klusionen.

A) Er denne stilling

1) Vundet for Hvid?
2) Vundet for Sort?
3) Remis?

I forbindelse med opgaven var der i
Skakbladet en længere artikel om
dens tilblivelse og komponist, skre-
vet af en meget stærk spiller.

B) Hvem skrev denne artikel?

4)

En del skakspillere fra andre lande
har i kortere og længere perioder
opholdt sig i landet og givet gode
input til vores skakliv. Så tænker de
fleste nok umiddelbart på Nimzo-
witsch, men han indgår ikke i denne
quiz.

Når det kommer til skakåbninger,
er der to overordnede referencevær-
ker, der har haft en enorm udbredelse
internationalt, måske den største af
alle sammenlignelige. Nogle af ud-
gaverne af disse bøger er redigeret
og delvist skrevet af to udenlandske
skakspillere, mens de boede i Dan-
mark.

A) Hvilke to værker?

Før eller senere måtte det jo ske: En
dansker vandt, som den første no-
gensinde, et regulært parti over en
regerende verdensmester. Samme
verdensmester lagde navn til en åb-
ning. Om denne åbning blev der
skrevet en omfangsrig bog, faktisk
med titlen ‘The Complete [...]’, hvor

forordet slutter med ‘Svendborg
1991’. Vedkommende forfatter blev
senere redaktør af et stort, inter-
nationalt anerkendt skakforlag.

B) Hvem er denne forfatter?

En udenlandsk skakspiller opnåede
i 1940’erne en tredje- og en fjerde-
plads i to på hinanden følgende
københavnsmesterskaber. Senere
tog han rekorden som den spiller,
der har vundet flest nationale me-
sterskaber i nærskak.

C) Hvem er denne spiller?

5)

K-skak spilles i dag mest via email,
men for ikke så mange år siden var
det posten, der befordrede trækkene
med de såkaldte k-skakkort. Her ses
to af sådanne kort, dog med visse
informationer slettet.

Som det fremgår, er de sendt af
eks-VM Jørn Sloth, som spiller sort.

A) Men hvem er hans modstander?

Førstetrækket i partiet har som åb-
ning haft flere forskellige betegnel-
ser. En af dem, der ligefrem har væ-
ret brugt i adskillige skakbøger,
kommer fra navnet på en ottebenet
hest fra mytologien.

B) Hvad hed denne hest?

6)

Ved en dansk international turnering
udtalte en dansk spiller ved starten
af en runde:

‘Jeg er et dovendyr, ikke en abe!’

A) Hvem?

En dansk politiker og skakspiller har
skrevet:

‘Og selv om skakspillet er fuld af
psykologi, så er det et område, hvor
skak og politik har mindst med hin-
anden at gøre. Man kan ikke vinde
ved at slå modstanderen i gulvet.’

B) Hvem?
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En hel del danske skakspillere har
fået udgivet bøger på engelsk. For-
ordet i en af de nyere slutter med
følgende:

‘Enough. Let’s hit the engine and
start rolling – I hope you enjoy the
films, the songs and the moves.’

C) Hvem skrev dette?

7)
Hvid i nedenstående fyrige angrebs-
parti, der er spillet i 90’erne, er en
dansk stormester og hans modstan-
der en tidligere verdensmester.

1. e4 e5 2. Lc4 Lc5 3. b4 Lxb4 4. c3

La5 5. d4 exd4 6. Dh5 d5 7. Lxd5 Df6

8. Sf3 Lxc3† 9. Sxc3 dxc3 10. Se5 Se7

11. Lxf7† Kf8 12. Lb3 Lf5 13. Lg5 Lg6

14. Sxg6† Dxg6 15. Lxe7† Kxe7 16.

De5† Kf8 17. Dxc7 Sc6 18. 0-0 Df6 19.

Tad1 Te8 20. Td6 1-0

A) Hvem spillede hvid?

Sort i nedenstående parti, der er spil-
let i en international turnering med
mange titelholdere, er en stærk stor-
mester. Hvid er en kendt politiker,
der døde for nylig. Sort vandt i knap
30 træk, men de første seks træk må
være nok...

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. e3 Lg7 4. h3

0-0 5. Sc3 d6 6. a3 Sbd7

B) Hvem spillede hvid?

8)

Spilleren på billedet øverst næste
spalte er en gennem mange år vigtig
person i dansk skak.

A) Hvem er han?

Billedet er fra en jubilæumsbog om
en kendt international skakturnering.

Af en særlig grund omtales perso-
nen på fotoet indgående, hvilket også
fremgår af bogens billedtekst: ‘Hvis
ikke [...] er et vanemenneske, hvem
er så?’

B) Hvad hedder turneringen?

9)
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I julequiz’en skal der selvfølgelig
også indgå rigtige skakopgaver. Dia-
grammet viser en slutspilstudie med
fordringen: ‘Hvid trækker og hol-
der remis’. Løsningen er kort, men
overraskende.

A) Hvad er løsningen?

Komponisten til studien, der i øvrigt
har et godt dansk skakefternavn, var
i mange år medlem af en skakklub,
der i indeværende årtusind har fejret
100-års jubilæum. Klubben har også

i dette årtusind arrangeret tre stærke,
internationale turneringer.

B) Hvilken klub?

10)
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En opgave af en dansk komponist
med fordringen: ‘Hvid trækker og
sætter mat i fire træk’. Løsningen er
overordentlig flot og overraskende,
så det anbefales, at man giver sig lidt
tid til at komme rundt i alle opga-
vens hjørner.

A) Hvad er løsningen?

Komponisten har et pænt forfatter-
skab bag sig med danske skakbøger.
Opgaven blev publiceret i forbin-
delse med afholdelsen af en dansk
stormesterturnering.

B) Hvilken turnering?

På www.dsu.dk kan downloades et
opgaveark, der blot skal udfyldes
med svarene. Men det er kun tænkt
som en julehjælp, og alle løsninger
kommer i betragtning, uanset hvor-
dan de er skrevet og indsendt.

For at sikre opgaveforfatternes jule-
fred venter vi til Skakbladet nr. 1 med
at fortælle, hvem de krøllede hjerner
bag jule-quiz’en er.
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