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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 52
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Farlige bønder!

5. Hvid trækker!
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König am Rande!

8. Sort trækker!
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h8!

3. Hvid trækker!
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Hvad nu?

6. Hvid trækker!
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König am Rande!

9. Hvid trækker!
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Nok for officeren?

1. Sort trækker!
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Diagonalspil!

4. Hvid trækker!
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Tre bønder investeret!

7. Sort trækker!
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Kan tårnet reddes?
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DØDSFALD

Lars Thiesen

Tølløse Skaklub har mistet et man-
geårigt og markant medlem. Lars
Thiesen var ud over at være lektor

ved Himmelev Gymnasium også
gennem mere end 30 år organist ved
Stenmagle og Stenlille kirker. Lars
Thiesen døde efter kort tids sygdom
den 14. september 2012, han blev
73 gammel. Lars Thiesen satte sit
præg på den midtsjællandske klub.
Han vandt adskillige klubmester-
skaber, også Tølløse-turneringen
vandt han mange gange. Desuden
kasserer igennem 16 år.

Lars Thiesen var en yderst bega-
vet spiller, som hvis han havde villet
det, kunne være blevet meget stær-
kere, end hans ratingtal viste.

Lars Thiesen vil også blive husket

for sin store interesse i litteratur og
malerkunst. De sidste år frembragte
han et litterært værk om den tyske
maler Franz Marc. Lars Thiesens
bogsamling bestod af mere end
20.000 bøger. I klubben huskes han
også for sin humor og personlighed.
Lars Thiesen vil blive et stort savn
for den lille klub på Midtsjælland.

Æret være Lars Thiesens minde.

Janech Hansen
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Dansk Skaksalg ApS

Med virkning fra 1. oktober 2012
har Trine Treppendahl opsagt stil-
lingen som leder af Dansk Skak
Unions forretning, Dansk Skaksalg
Aps. Hun overtog driften af forret-
ningen september 2011, gjorde den
mere synlig ved turneringerne i Dan-

Jeg vil gerne sige tak til alle Skaksalgets

kunder og til dem der har hjulpet med til at

gøre arbejdet spændende. Det har været

en fornøjelse at køre butikken. Min afgang

skyldes primært svigtende fysik i relation

til det manuelle arbejde og derfor har jeg

valgt at sende stafetten videre.

Trine Treppendahl

ket indlevering af regnskaber for
2011 har Erhvervsstyrelsen admini-
strativt taget Dansk Skaksalg Aps
under tvangsopløsning, men når
Skakbladet læses, er regnskaberne
med stor sikkerhed godkendt og for-
retningen tilbage i fuld vigør.

mark og øgede omsætningen,
men af private årsager valgte
hun alligevel at stoppe.

I stedet for at ansætte en ny
daglig leder har forretningens
bestyrelse overtaget driften,
indtil forretningens fremtid er
afklaret. Som følge af forsin-

Korrektioner...

Divisionsturneringen: – Side 39
tilbage i Skakbladet nr. 3, var der en
beklagelig dobbeltfejl i den histori-
ske oversigt over klubbernes delta-
gelse i holdturneringens øverste
række. Ifølge oversigten spillede
Brønshøj Skakforening i 1. division
1995/96 og blev nr. 7, mens AS04
tog 7. pladsen i den efterfølgende tur-
nering. Men det forholder sig om-
vendt, altså: AS04  blev nr. 7 i sæso-
nen 1995/96 – i øvrigt klubbens 11.
og indtil videre sidste optræden i top-
rækken – mens Brønshøj Skakfor-
ening blev nr. 7 i sæsonen 1996/97.
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Problemskak: – Side 61 i Skakbla-
det nr. 5, manglede der en hvid bonde
i opgave 13636. Det gjorde der også
i kilden, men det er jo en ringe trøst
for de løsere, der brugte tid på den
ukorrekte opgave. Undskyld!

Hvid trækker
og vinder.

Læs mere om problemskak side 54.

Mads Andersen

scorede GM-norm

Mads Andersen, Skanderborg, vandt
Brønshøj Skakforenings GM-turne-
ring BSF Cup i efterårsferien og op-
fyldte med sin score kravet til stor-
mesternormen, den 17-årige IM’ers
første. Turneringssejren blev rundet
af med gevinst over GM Henrik
Danielsen i kun 19 træk, og der var
1½ point til forfølgerne i denne slut-
stilling: 1. IM Mads Andersen, Dan-
mark (2461) 6½, 2-5. IM Michael
Richter, Tyskland (2460), GM
Krasimir Rusev, Bulgarien (2549),
IM Rasmus Skytte, Danmark (2406)
og GM Nikolai Ninov, Bulgarien
(2507) 5, 6-8. IM Jakob Vang Glud,
Danmark (2520), Rasmus Svane,
Tyskland (2394) og IM Andreas
Skytte Hagen, Danmark (2416) 4,
9. GM Henrik Danielsen, Island
(2524) 3½, 10. IM Nikolaj Mikkel-
sen, Danmark (2431) 3.

Brønshøj Skakforening fortsatte
sin internationale skak i efterårsfe-
rien med Copenhagen Cup. GM
Henrik Danielsen vandt A-gruppen
med 6½ point, mens Igor Teplyi,
Nordre, med 6 point tog sin første
IM-norm. Mere om GM-turnerin-
gerne i Brønshøj skal følge.

www. bsfskak.dk/bsf_cup
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Frede Arnfeldt Andersen

Frede Arnfeldt Andersen, mangeårig
formand for Vojens Skakklub, er
død, 78 år gammel. Som så mange
andre før ham tabte han kampen mod
en alvorlig kræftsygdom.

Frede var smed, men med en kom-
bination af vidt forskellige interes-
ser og evner, der gjorde ham til idé-
mager, opfinder og iværksætter med
en stærk overbevisning om, at næ-
sten alle ideer kan realiseres, hvis
man satser på det.

Skak var én af hans store hobbier,
og han gjorde en kolossal indsats på
det organisatoriske område. Efter en
periode i 1980-erne med skiftende
formænd overtog Frede i 1989 for-
mandsposten i Vojens Skakklub.
Han skabte stabilitet i klubben, idet
han beholdt formandsposten indtil
generalforsamlingen i 2010, hvor
han selv ønskede at fratræde.

Fredes perspektiv rakte imidler-
tid langt videre end til den lokale
skakklub. Han var en meget aktiv
repræsentant for Vojens Skakklub i
andre sammenhænge. Først og frem-
mest i 4. Hovedkreds, hvor han på
skift var henholdsvis sekretær, kas-
serer og formand frem til 2009. Frede
var ikke organisationsmand for at
opnå magt og anerkendelse, men for
at kæmpe mangesidigt for skakkens
udbredelse. Det foregik stilfærdigt,
men også ihærdigt og dedikeret.

Frede var i den grad foregangs-
mand for anvendelsen af it i for-

eningsarbejdet. Han anskaffede ikke
blot computer og tilhørende pro-
grammer. Han udviklede løsninger,
så en række foreningsopgaver blev
klaret lidt lettere. Da han trak sig til-
bage fra formandsposten, forærede
han den nye formand en CD-rom,
hvor alle skakdokumenter fra hans
lange formandsperiode var gemt i et
overskueligt bibliotekssystem. Et
fantastisk arkiv og et fantastisk
grundlag for arbejdet med at videre-
føre og udvikle Vojens Skakklub.

I 2003 fik Frede tildelt DSU’s
hæderstegn, og i efteråret 2011 blev
han udnævnt til æresmedlem af Vo-
jens Skakklub.

En stor, uegennyttig personlighed
og en god ven er nu borte. Selv om
Fredes død til sidst ikke kom som
nogen overraskelse, efterlader den
sorg og savn. Æret være Fredes
minde.

Karl Posselt,
 Vojens Skakklub
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Godtfred Sloth Jensen

Sønderjysk Skaks mest farverige
spiller fyldte den 25. august 90 år.
Stadig ved godt helbred og i godt
humør efter et langt livs glæder og
sorger holdt han på dagen en stor
fest,  hvor han var i strålende humør
og som så ofte før selskabets levende
midtpunkt. Godt at tænke på, for tre
uger senere døde han efter et døgns
indlæggelse på Haderslev Sygehus.

Med Godtfred Sloth Jensen død
har sønderjysk skak, ja, dansk skak i

det hele taget, mistet et utroligt men-
neske med et helt ekstraordinært ta-
lent for skak. Han deltog ikke i det
organisatoriske arbejde, men inspi-
rerede i den grad andre skakspillere.
Han var ikke nogen tør teoretiker,
men bevarede en konstant udfor-
skende og nysgerrig tilgang til spil-
let. Og han stillede sig til rådighed
med sin ekspertise for alle interesse-
rede – uanset rang eller spillestyrke.
Det var bare om at suge til sig.

Godtfred var et mangefacetteret
menneske. Utroligt, at så mange for-
skellige træk og egenskaber kunne
rummes i én krop og sjæl. Histori-
erne om ham er utallige og bliver
bedre og bedre, hver gang de bliver
fortalt. Godtfred var en gøgler, der
elskede at optræde med en god hi-
storie, violinspil eller som ‘skuespil-
ler’ med paryk eller andre virkemid-
ler ved brættet. Ved et DM mødte
han op til de første runder med fuld-
skæg – og tabte. Derefter barberede

han sig i den ene side af ansigtet – og
spillede remis. Til sidst var han glat-
barberet – og vandt! Han havde i
sjælden grad sans for underhold-
ningsværdien i livets begivenheder.
F.eks. blev han sønderjysk mester i
1953, 1980 og 2007 – altså hvert
27. år, som han selv gjorde opmærk-
som på. Besynderligt. Helt tilfældigt,
eller...?!

Godtfred var æresmedlem af Vo-
jens Skakklub. Han deltog senest i
kampen om det sønderjyske mester-
skab i 2011 og spillede med i holdt-
urneringen 2011-12. I sin høje alder
var han ikke uforberedt på døden,
men imødeså den – trygt hvilende i
sin kristne tro.

Man kan kun udtrykke taknem-
lighed over at have fået lov til at
kende et sådant ekstraordinært men-
neske. Tak – og æret være Godtfreds
minde.

Karl Posselt,
Vojens Skakklub
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Ny landstræner

for kvinderne

Som ny landstræner for kvinderne har
Dansk Skak Union med virkning fra
1. januar ansat Thomas Schou-Moldt.
Han afløser Thorbjørn Bromann, som
efter tre gode år på posten ønskede at
fratræde.

Thomas Schou-Moldt er 44 år og som skakspiller i toppen af
kandidatklassen. Han meldte sig allerede som 10-årig i Skak-
foreningen ØBRO, hvor han nu atter er medlem efter en typisk
skakpause i det tidlige voksenliv, dengang børnene var små og job-
karrieren ny. I dag er han med sine 10-15 ugentlige timer skak mest
optaget af selve processen og glæden ved at fordybe sig – og tror på,
at resultaterne kommer som en naturlig følge.

Og det er netop dette, der er centalt i Thomas Schou-Moldts
landstræner-vision for kvindeskakken: At det er den vedholdende
indsats, der skaber resultaterne. Objektiv analyse af egne partier,
vilje til at gøre tingene anderledes og justere spillestilen – men
frem for alt aktivitet, både hjemme ved compter/analysebræt og i
turneringer. Med et af hans egne ord, må man ud af ‘komfortzonen’
– for resultater og for virkelig at få glæde af spillet. Det er ambitio-
nen at skabe større transparens i udtagelsen af landsholdet, at øge
dansk turneringsdeltagelse, at afholde træningssamlinger og koble
elitearbejdet med bredden, så Danmark på sigt får både flere og
bedre kvindelige skakspillere.

Dansk Skak Unions

forretningsudvalg

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse
konstituerede på sit møde 3.-4. november
formanden for 6. hovedkreds, Aage
Dalstrup Olsen, til forretningsudvalget,
hvor han overtager posten efter Ivan
Plougmann Madsen, der blev indvalgt i
påsken 2012, men valgte at forlade FU allerede i oktober.

Aage Dalstrup Olsen får som ansvarsområder lederudvikling,
dommeruddannelse, regeludvalg, divisionsskak, ratingkomite, samt
opdatering af organisationens info-materiale i Skakhåndbogen og til
hovedbestyrelsen. Han er 48 år og en af organisationens mest
erfarne ledere. Før han blev formand i 6. hovedkreds, var han bl.a.
formand i Mårslet Skakklub, og han har, eller har haft, bestyrel-
sesposter i Chess House, Dommerforeningen, Dansk Skak Unions
Støtteforening samt den århusianske skoleskak. Han er desuden
turneringsleder, har afholdt adskillige dommerkurser og blev
udnænt til FIDE-arbiter i 2011.

Præstø S

Foto: tr.

Klubaften med skak-garanti – Grand Prix turn

mod Morten Frank Jensen, og bag dem Frede

Skakklubben i den smukke sjælland-
ske købstad Præstø har 38 medlem-
mer. Ganske mange for en by med
4000 indbyggere, og hvis skakinter-
essen blev lige så stor i resten af lan-
det, ville Dansk Skak Union nå op
omkring 50.000 medlemmer!

Landsorganisationen har da også
lagt mærke til succesen, i 2008 fik
klubben DSU’s initiativpræmie, og
på delegeretmødet 2011 fremhævede
DSU-formanden turneringsinitiati-
verne i Præstø – og i 2012 blev klub-
bens dynamiske formand siden
1994, Morten Frank Jensen så tildelt
DSU’s hæderstegn.

Men hvad er det da, Præstø Skak-
klub kan? Formand Morten siger det
enkelt og beskedent: Klubben har et
program, så der sker noget på alle
klubaftener, og alle uanset rangliste-
placering kommer i klubben.

Om det sidste tilføjer Morten, at
alt for mange klubber er ‘telefon-
hold’, helt uden klubaftener, og da
Præstø Skakklub nu for anden gang
rykkede op i divisionsturneringen –
første gange var i 1973 – var der
stærke spillere fra andre klubber, som
viste interesse for at spille på holdet.

– en seriøs hygge

Af Thorbjørn Rosenlund
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Skakklub

Ungdom og erfaring – Villiam Vester-

gaard er færdig med sit parti og suger

lærdom af den 84-årige Knud Hansen,

som har været klubmester i alt 19

gange (første gang i 1953!).

Knud Hansen var klubbens førstebræt,

da holdet rykkede op i 3. division i

1973, og han var også manden bag

Gøngeturneringen, som i 80'erne trak

op mod 250 deltagere til hurtigskak i

Præstø. Efter 30 år i bestyrelsen nyder

Knud Hansen, at andre har taget over,

så han bare kan spille skak.

Præstø Skakklub

klar til 2. division med

Møns Bank som sponsor

og i nye klubtrøjer.

Forrest fra venstre: Finn

Andersen, Thomas

Wesche, Uffe S.

Christensen, Morten F.

Jensen. Bagest fra

venstre: Torben B.

Jensen, Morten Madsen,

Bjarne Petersen, Erik O.

Hansen. Foto: Morten F. Jensen.

Foto: tr.

neringen ‘Skak Hygge’, forrest Torben B. Jensen

Rasmussen mod Erik O. Hansen.

Det bliver først rigtig sjovt, når der er styr

på tingene, og alle kan følge med i stilling

og resultater. I Præstø Skakklub er der

styrkelister, turneringstabeller og

Grand Prix rundekort hver klubaften.

www. p-skakklub.dk/

De fik at vide, at de var velkomne
som aktive medlemmer, men ikke
som ‘telefonspillere’.

Klubbens medlemmer er ellers i
alle måder forskellige: alder, spille-
styrke, men også i forventninger til
blubben. Der er ‘brugerne’, dem der
siger: ‘der er ikke mere kaffe...!’, men
også dem, der bare går ud og sætter
mere kaffe over.

Fleksibilitet er et nøgleord. Grand
Prix turneringen afvikles med fire
partier pr. aften – de aftener spillerne
ikke er optaget af f.eks. holdskak –

og  børn kan nøjes med at spille de
første to partier. Der er deltagere helt
ned til seks år, som bliver fulgt hen i
klubben af deres forældre.

En anden Præstø-opfindelse er
‘Max 1300’ og ‘Max 1600’, som ud
over at være et godt tilbud til ny-
tilkomne deltagere fungerer som træ-
ning for de turneringsledere, Mor-
ten Frank Jensen sammen med Bjar-
ne Petersen sørger for at uddanne.

Bjarne er i øvrigt også webmas-
teren bag klubbens levende og bru-
gervenlige hjemmeside, hvor både
nuværende og kommende medlem-
mer kan se aktivitetskalenderen og
orientere sig om klubben, dens til-
bud og dens historie.

Et af årets højdepunker er besøg
af den tyske venskabsklub SC Uetze.
Så står den på tre dage med hold-
match, lynskak, udflugt og hygge-
middag. Til næste år er det 25. gang,
og det bliver hos vennerne i Uetze.

Da en knæskade tvang Morten
Frank Jensen til at stoppe med fod-
bold, prøvede han og hans far en
billardklub, men det var en spildt
aften. Faderen, Mogens Jensen, er
imidlertid også skakspiller med en
fortid i Kampklubben, og så blev
det i stedet skak. Her nærmer vi os
den måske vigtigste egenskab ved
Præstø Skakklub: Så snart man er

indenfor i de venlige lokaler kom-
mer man til at møde mennesker – og
til at spille skak!

eklub
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Finland ............... 11

Tunesien ............ 11

Skotland ............ 11

ICSC* ................. 11

Algeriet ............... 11

Qatar .................. 11

Estland ............... 11

Costa Rica .......... 11

Litauen ............... 11

For. Arab. Emir. .. 11

Guatemala ......... 11

Botswana ........... 11

Andorra .............. 11

87 Irland .................. 10

Montenegro ....... 10

Belgien ............... 10

Uganda ............... 10

Libanon .............. 10

Zimbabwe .......... 10

IPCA* .................. 10

Myanmar ............ 10

Jamaica .............. 10

Nigeria ............... 10

New Zealand ..... 10

Jordan ................ 10

Monaco .............. 10

Yemen ................ 10

Thailand ............. 10

Panama .............. 10

Pakistan ............. 10

Sri Lanka ............ 10

Trinidad Tobago 10

Wales ................. 10

Libyen ................. 10

Ethiopien ............ 10

109 Ecuador ................ 9

Barbados ............. 9

Sudan ................... 9

Luxembourg ......... 9

Nepal .................... 9

Angola .................. 9

Syrien ................... 9

Afghanistan ......... 9

Irak ....................... 9

Cypern .................. 9

El Salvador ........... 9

Nicaragua ............ 9

Honduras ............. 9

Liechtenstein ....... 9

123 Japan .................... 8

South Korea ........ 8

Surinam ............... 8

Hong Kong ........... 8

Maldiverne ........... 8

Hol. Antiller .......... 8

Jersey ................... 8

Mozambique ........ 8

Macau .................. 8

Malawi .................. 8

Palæstina ............. 8

Papua New Guin. . 8

Guernsey .............. 8

136 Haiti ...................... 7

Mauritius ............. 7

Namibia ............... 7

Kenya ................... 7

Kinesiske Taipei .. 7

Malta .................... 7

Mauritanien ......... 7

Kuwait .................. 7

Aruba .................... 7

US Virg. Isl. ........... 7

Ghana ................... 7

Fiji ......................... 7

San Marino .......... 7

Sierra Leone ........ 7

150 Sao Tome & Prin. 6

* IPCA = Int. handicapskak

IBCA = Int. blindeskak

ICSC = Int. døveskak

OL 2012 – Åben række

Guld Armenien

1 GM Levon Aronian 7 / 10 2816 2854
2 GM Sergei Movsesian 5 / 10 2698 2653
3 GM Vladimir Akopian 7½ / 10 2687 2824
4 GM Gabriel Sargissian 7 / 11 2693 2687
5 GM Tigran L. Petrosian 2½ / 3 2661 2736

Sølv Rusland

1 GM Vladimir Kramnik 5 / 9 2797 2778
2 GM Alexander Grischuk 7 / 11 2763 2748
3 GM Sergey Karjakin 7 / 10 2785 2797
4 GM Evgeny Tomashevsky 2½ / 5 2730 2564
5 GM Dmitry Jakovenko 7 / 9 2722 2804

Bronze Ukraine

1 GM Vassily Ivanchuk 6 / 10 2769 2780
2 GM Ruslan Ponomariov 7 / 10 2734 2785
3 GM Andrei Volokitin 6 / 9 2709 2761
4 GM Pavel Eljanov 5½ / 8 2693 2710
5 GM Aleksandr Moiseenko 5 / 7 2706 2712
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Med forventninger om en kulturrig
rejse stod et dansk landshold klar i
lufthavnen. Skak-OL 2012 blev spil-
let i Istanbul, en by med historie.
Skønt skakken har stor fremgang i
Tyrkiet, levede arrangementet dog
på ingen måde op til standarden i de
seneste skak-olympiader, Dresden
2008 og Khanty Mansiysk 2010.

Trods den skuffende turnerings-
ramme havde et dansk landshold at-
ter fundet en hold-spirit frem, som
jeg personligt ikke tidligere har op-
levet. Skal man forsøge at samle de
parametre, som skabte den, er det
værd at fremhæve, at alle fem OL-
spillere: Sune Berg Hansen, Lars
Schandorff, Jacob Aagaard, Allan
Stig Rasmussen og Jakob Vang Glud
på DSU’s initiativ blev inviteret til

at spille Politiken Cup, der jo pas-
sende lå ca. en måned forinden OL.
En hammer god idé, der gjorde, at vi
på landsholdet kunne mødes, træne
og skabe et godt samvær.

Seriøse forberedelser

Desuden var ‘Nikos’, holdets hårdt-
arbejdende græske sekundant, Niko-
laos Nitirlis, allerede begyndt at
fodre os med åbningsforberedelser,
så der var rig mulighed for at få pud-
set åbningerne af inden den virke-
lige fight skulle begynde. Forbere-
delsesfasen var i top, og som hold
var alle opsat på at skaffe et positivt
resultat med hjem.

Lars Schandorff, der havde sagt
ja til opgaven som spillende holdle-
der, benyttede dog også muligheden

for et indledende holdmøde, så vi
undgik komplikationer i forhold til
holdpraktiske beslutninger.

Personligt havde jeg besluttet no-
get tid inden, at jeg ville arbejde frem
imod dette års OL. Åbningerne
skulle gøres skarpere – og selv om
junglen er stor, hjalp det markant at
have sekundant-hjælp allerede inden
OL.

Her kan man passende knytte et
par rosende ord til Nikos’ indsats.
Trods hans 1900 i rating har han en
kæmpestor indsigt i den nærmest
uendelige labyrint af åbninger. Som
regel findes der ganske mange parti-
referencer i hans varianter, selvføl-
gelig typisk computerbaserede løs-
ninger, hvorfor nogle varianter sim-
pelt nok ikke er tilpasset den enkelte

OL i Istanbul

Af Jakob Vang Glud
www. chessolympiadistanbul.com

Armeniens guldvindere – fra venstre Sergei Movsesian, Gabriel Sargissian, holdkaptajn Arshak Petrosian, Levon Aronian,

Vladimir Akopian og Tigran L. Petrosian. Det var Armeniens tredje sejr i de seneste fire skak-olympiader.

Foto: Cathy Rogers.

Danmark vandt fem matcher i træk og blev nr. 18.
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spiller. Indimellem er varianterne
ikke baseret på forståelse, men på
knastør regnekraft, og der opstod
situationer, hvor man i dialog måtte
instruere Nikos i, hvordan man ville
spille, og hvordan man ikke ville
spille. Det lykkedes imidlertid at få
nogle store åbningssystemer dækket,
samtidig med at nye træk kunne
introduceres. En løsning, som jeg
personligt gerne så gentaget.

Tyrkisk og ikke tyrkisk

Under Politiken Cup havde Sune og
Lars fortalt inspirerende historier fra
det tidligere OL i Istanbul i år 2000,
hvor de boede i byens hjerte med
udsigt over Bosporusstrædet. Sådan
skulle det dog ikke gå. Alle mand
blev placeret i et uinspirerende om-
råde ca. en halv kilometer fra luft-
havnen. Dejligt nemt i forhold til
rejsen, men knap så fornøjeligt rent
kulturelt.

Man bliver bare ikke inspireret på
samme måde til at spille skak, når

omgivelserne er store og intetsigende
betonklodser samt et menneskefor-
ladt indkøbscenter, der kunne byde
på noget så tyrkisk som en Starbucks.
Ok, den blev vi nu ret glade for alli-
gevel – men set i bakspejlet havde
jeg nok foretrukket en tyrkisk café
med lidt liv i stedet.

Bosporusstrædet var byttet ud
med en mindre, men udtørret flod.
Til gengæld var den fyldt med
skrald! Skal man nævne lidt positivt
omkring området var det, at spille-
stedet lå tæt på hotellerne.

Samtidig med lufthavnsstuntet
havde de desuden sørget for, at væ-
relsespriserne på hotellet var tårn-
høje. Generelt er der plads til, at alle
spillere kan få et enkeltværelse. Men
med en snedig prisforhøjelse fra tyr-
kernes side og intet alternativ, måtte
det blive dobbeltværelser. Ikke at
dette er nogen katastrofe for mig
personligt, men som skakspiller med
mange rutiner og behov for ro, er
det klart mest bekvemt at have et

enkeltværelse. Alle tog dog nyhe-
den med ja-hatten på, og afsted kom
vi!

Russerne favoritter ... igen!

Det er altid interessant at se, hvilket
hold russerne stiller med. Med den
brede vifte af spillere skal der efter-
hånden noget af et Elo-tal til, for at
man kan komme på holdet. I den
danske lejr var vi alle enige om, at
Tomashevsky måtte være det sva-
geste led ... ha, for han har 2730 på
Elo-listen!

Skønt de manglede både Moro-
zevich og Svidler troppede de op
som favoritter med et ratinggen-
nemsnit på 2769!

På andenpladsen så man Ukraine
med Ivanchuk i toppen. Med et gen-
nemsnit på 2730 var de bestemt også
et godt bud på den samlede vinder.
Seedet som nummer tre var de dob-
belte guldvindere fra de sidste tre
olympiader, Armenien. Et utrolig
giftigt hold, der virkelig arbejder

Vanskelige

beslutninger

Jakob Vang Glud
kommenterer:

Sort udlignede i åbningen, og remis
var et nærliggende resultat. Men med
nogle principielle valg lykkedes det
Sort at ændre stillingstypen og skabe
gevinstchancer.

Kirill Kuderinov
Kazakhstan (2484)

Jakob Vang Glud
Danmark (2498)

Katalansk / D30

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. g3 Lb4†

Et solidt og interessant svar mod
katalansk.
5. Ld2 Le7 6. Lg2 0-0 7. 0-0 c6 8. Dc2

Noget senere i turneringen spillede
Berkes fra Ungarn 8. Lf4 og 9. Sc3
mod mig, hvorefter jeg desværre
ikke kunne huske mine eksakte åb-

ningsforberedelser og hurtigt måtte
træffe nogle svære beslutninger. Jeg
tabte, uden at partiet blev rigtig inter-
essant.
8... b6 9. Lf4 La6

9... Sbd7 er det mest spillede træk,
men jeg kan egentlig godt lide det
hurtige La6.
10. Sbd2 Sbd7 11. Tac1

11. Tfd1 Sh5 12. Le3 Shf6 minder
lidt om partifortsættelsen.
11... Sh5 12. Le3 Shf6

Et remistilbud? Tjah, det er svært at
sige. Vi stod okay på de andre bræt-
ter, muligvis endda lidt bedre. Det
var Kuderinovs første parti ved dette
OL, han var hvid mod en spiller på
samme styrke og ville næppe tage
imod. At trække springeren tilbage
er standard. Stillingen er meget luk-
ket og begge spillere har derfor tid
til at manøvrere og afvente modstan-
derens brud.
13. h3

Forhindrer ideer med Sg4 og g5.
13... Tc8 14. Tfd1
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14... b5!?

En interessant beslutning, som com-
putere ikke vil stå inde for. Jeg er
dog selv glad for trækket, da det
ændrer stillingstypen på en måde,
som gør det svært at spille for begge
parter. Jeg fik ideen, da jeg før har
set et b5-brud i lignende stillinger.
At gå forbi er eneste svar, ellers får
Sort fantastisk spil på dronning-
fløjen. 14... dxc4 15. Sxc4 Sd5 16.
Ld2 c5 er den mere simple måde at
spille det på, hvorefter stillingen for-
mentlig er helt lige. Det ligner blot
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godt sammen – og med en killer som
Aronian i spidsen også et godt bud
til at løbe af med sejren.

Nok om det, videre til det vigtige
– skakken!

Første runde er altid lidt nervepir-
rende. Hovedet skal i gang, nervøsi-
teten er høj, og overraskelser kan ske.
Men heldigvis ikke i denne omgang.
Jacob sad over, om end alle egentlig
gerne ville spille. Det er altid rart at
spille 1. runde. Man kommer lige-
som i gang og vælter ikke ind i en
superstormester lige fra start, og med
en sejr (forhåbentlig!) er man klar til
de lidt mere udfordrende runder.

Kampen startede hektisk. De fire
spillere fra Honduras virkede lidt
fortumlede over situationen, og
pludselig stod en dommer og sagde,
at de havde nogle forkerte spillere

siddende. Efter lidt snakken frem og
tilbage viste det sig dog blot, at de
ikke havde fået ændret navnene på
de spillere, som de havde skiftet ud.
Og da de heller ikke var mødt op til
kaptajnsmøde dagen inden, så var det
jo ikke blevet ordnet. Overdom-
meren tilkaldtes, og efter reglerne var
det op til os at bestemme, om de
skulle have lov til at spille.

Okay, vi var jo allesammen kom-
met for at spille noget skak, og siden
de var rejst så langt, skulle dette selv-
følgelig ikke koste dem point alle-
rede fra start. Vi er vel danske gentle-
men.

en katalaner, hvor Sort har befriet
sig.
15. c5 b4

Ideen. Sort truer på e2. Den simple
idé med b6-b5-b4 er, at Sort nu kan
placere løberen på b5, hvorfra den
angriber e2 samtidig med, at den
forsvarer c6.
16. Te1

16. Kf1 Lb5 17. Ta1 er grunden til,
at computerne ikke er glade for b5-
ideen. 17... Ta8 18. a4 La6, og her
mener de, at b-bonden bliver svag.
16... Lb5 17. Lf4 Sh5 18. Le5 f6

Igen en svær beslutning. Sort tvin-
ger Hvids løber til d6. Men tør man
slå den? Det er nemt at se, at den
hvide bonde kan komme til at stå
vældig usikkert på d6, og at den for-
mentlig bliver ædt på et tidspunkt.
Hvad jeg til gengæld havde proble-
mer med at forudse var, i hvor stor
en grad Hvid kunne få modspil for
bonden. Da jeg ikke kunne se, hvor-
for jeg ikke skulle forsøge at slå den,
gik jeg for det...

Hvid overser min idé! Han forhin-
drer Sa4, men...
22... Sd7 23. Dc2 Sb8! 24. a4?

Efter at have misset 23... Sb8 går
Hvid i panik og giver mig en vigtig
fribonde. Bedst var 24. e4 Dxd6 25.
h4, hvor Hvid er bagud med en
bonde, men har et vist pres som kom-
pensation.
24... bxa3 25. e3

Igen det listige træk, hvor Sort lige
skal huske at holde øje med springe-
ren på h5!
25... g6 26. Dc5?!

26. Ta1 kan umiddelbart holde ba-
lancen. 26... Dxd6 27. Sb1 Sa6 28.
Sxa3 Sb4 29. Dd2 La6 30. g4 Sg7 er
endnu et af de eksempler, hvor Sort
har en bonde i overskud, men hvor
Hvid har en fantastisk positionel
kompensation.
26... a2 27. Da3 Sa6 28. Lf1

En bedre chance var faktisk 28.
Dxa2. Efter 28... Sb4 29. Da3 Sd3
30. Lf1 Sxe1 31. Txe1 Tb8 har Sort
vundet en kvalitet, men Hvid har

1. runde: Godt fra start

Honduras (139) – Danmark (39) 0-4

Alcides Ivan Meza Martinez (2187)– GM Sune Berg Hansen (2577) 0-1

FM Sergio Huguet Mainar (2094) – GM Lars Schandorff (2516) 0-1

Yelso Bobadilla (1874) – GM Allan Stig Rasmussen (2496) 0-1

Elvis Hernandez Reyes (0) – IM Jakob Vang Glud (2498) 0-1
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19. Ld6 Lxd6 20. cxd6 Sb6
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21. Dc5

Et snedigt træk var 21. e3, der truer
med at fange springeren og samtidig
gør plads til Lf1. F.eks. 21... g6 22.
Dc5 a5 23. Lf1 Sa4 24. Dc2 Sb6 med
lige spil, eller 21. e4 Dxd6 22. e5
De7, som var min idé under partiet.
Dronningen dækker b4 og e6, og
Sort er klar til at spille f5. 23. Sb3 f5
24. Lf1! er dog positionelt uklart,
Sort har vundet en bonde, men har
en del svagheder.
21... a5 22. b3

Sune Berg Hansen – indledte sin sjette

skak-OL med sejr på førstebrættet.

Foto: Calle Erlandsson.
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Kampen kom i gang, og alle mand
gav den fuld skrue. Matchen var ikke
på noget tidspunkt i fare, og de fire
point kom lidt efter lidt i land. En fin
dansk start, der ikke viste rustne hjer-
ner. Vi var håbefulde!

Bedste officer

blev byttet af

Jacob Aagaard
kommenterer:

En god forberedelse – og jeg huskede
pointen!

Jacob Aagaard
Danmark (2517)

Torbjørn Ringdal Hansen
Norge (2469)

Skotsk / C45

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sxc6 bxc6 6. e5 De7 7. De2 Sd5

8. c4 La6 9. Sd2

Jeg følger en anbefaling i John Wat-
sons kommende bog. Det gjorde jeg
også i 2. runde, men dér glemte jeg
hele pointen i den forberedte vari-
ant!
9... g6 10. Sf3 Lg7 11. Lg5 Db4† 12.

Dd2 Dxd2† 13. Lxd2 Se7?

Det ligner et naturligt felt til sprin-
geren, men den kritiske variant er
13... Sb6 for øjeblikkeligt at tage
kampen op mod det hvide centrum.
14. 0-0-0

Pludselig er Sort uden fornuftige
træk.
14... Lb7 15. Lc3 Td8 16. Sd2 c5 17.

Sb3?!

Jeg havde planlagt 17. Te1 med
ideen 18. Sb3, men troede, at det blot
var en simpel trækomstilling. Men
havde jeg indset, at 17... Tg8 var
Sorts bedste svar på 17. Te1, havde
jeg spillet sådan for nu at fortsætte
med 17. Se4! med klar fordel for
Hvid.

Æv! En ufattelig vigtig kamp, et
kanon hold at møde og en fin match
undervejs. Det er altid spændende,
hvem man møder i 2. runde – for
vinder man, så er man helt inde i den
zone, hvor man allerhelst vil sidde.
Med kampånden helt i top var vi dog
også vældig opsatte på at vinde mat-
chen og blive siddende der! Men
vinden ville have os den modsatte
vej, og det kom vi desværre...

Kazakstan er et ungt hold, der
nogenlunde har samme rating hele
vejen som os. I toppen var de margi-
nalt stærkere, i bunden var det os,
der var en smule over. Sune havde

hvid på bræt et. Han blev overrasket
af sin modstander, der pludselig spil-
lede russisk, en åbning, der generelt
er kendt for at være et godt remis-
våben. Som jeg så det, pressede Sune
en lille smule hele vejen. Modstan-
deren forsvarede sig dog så køligt,
som en 2600-mand nu gør det, og
det mindre plus ebbede relativt hur-
tigt ud i et dødt tårnslutspil. Med den
nye remis-regel måtte de to dog lave
syv trækgentagelser, før de var nået
til det magiske træk 30. Reglen om
ingen remiser før træk 30 er som
sådan rigtig god. Man er tvunget til
at spille aktivt og godt hele vejen, og
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2. runde: Grus i maskineriet

Danmark (39) – Kazakhstan (40) 1½-2½

GM Sune Berg Hansen (2577) – GM Murtas Kazhgaleyev (2594) ½-½

GM Lars Schandorff (2516) – GM Rinat Jumabayev (2525) 0-1

GM Jacob Aagaard (2517) – GM Anuar Ismagambetov (2471) 0-1

IM Jakob Vang Glud (2498) – IM Kirill Kuderinov (2484) 1-0

Her kunne han godt have opgivet.
Men i holdkampe spiller man ofte
lidt længere.
37. Sdf3 Se2 38. Da3 Sf4† 39. Kg1

Te2 40. Kf1 De7

40... Txf2†! var smukkere, men i
træk 40 tog jeg ingen chancer.  41.
Kxf2 Sbd3† 42. Ke3 Dxa3
41. Da8† Kg7 0-1

�

beholdt den generende bonde på d6.
Sort bør dog stå til gevinst.
28... Lxf1 29. Txf1 Sb4

Nu er det helt slut. Det var vist aldrig
planen, at den bonde skulle nå til a2
– og blive stående dér!
30. Tc5 Ta8 31. Ta1 Dxd6 32. Se1 e5!

Simpelt og godt. Følger de gamle
læresætninger, f.eks. om skabelsen
af to svagheder. Dronningfløjen er
den første, kongen bliver den næste!
33. Kg2 exd4 34. exd4 Tfe8 35. Txa5

Txa5 36. Dxa5
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36... Sxg3

Lars Schandorff – erfaren spiller og

holdkaptajn for Danmark.

Foto: Cathy Rogers.
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de kedelige stormesterremiser fjer-
nes. Men når arbiterne ikke rigtig kan
spille skak og nægter to stormestre
at tage remis i en helt død stilling,

som allerede er opstået tre gange tid-
ligere – ja, så er der et eller andet
sted i forberedelsesprocessen, hvor
tyrkerne kunne have optimeret ar-

17... d6 18. Te1 Tg8

Af en eller grund havde jeg troet, at
19. exd6 nu vandt øjeblikkeligt, men
indså nu, at 19... cxd6 var helt okay
for Sort. Ikke ‘årets taktiske fejl’,
men stadig en temmelig fjollet fejl.
19. h4!

Partiet fortsætter, og tårnet behøves.
Sort må omgående blokere h-bon-
den.
19... h5!

Sort behøver muligheden for i nogle
varianter at spille Lh6.
20. Th3 Lc8 21. Td3

21. The3? Lh6! ville ikke være hel-
digt.
21... Le6

Det var en overvejelse værd at spille
21... Lf5 22. Tdd1 Le6. Det hvide
tårn står bedre på tredje række end
på første.
22. Sd2 Sc6 23. exd6 cxd6

Hvid beholdt også nogen fordel ef-
ter 23... Lxc3 24. d7†!
24. Lxg7 Txg7 25. g3.

bejdet en smule. Nok om det og til-
bage til matchen.

Da Sune tog remis så det nu gan-
ske fornuftigt ud. Lars var kommet
helskindet fra åbningen. Jacob havde
trukket en giftig skotte op af hatten
og stod lidt bedre. Undertegnede
havde spist en bonde og konsolide-
ret fordelen. Jeg var da også den
næste til at blive færdig, da min
modstander indlod sig på en større
fejlaktion og blev sat på plads. Par-
tiet er kommenteret side 11.

Matchen tegnede lovende, men så
slog den danske maskine en kold-
bøtte. Lars’ modstander spillede et
par krafttræk i tidnøden, og pludse-
lig stod Lars helt til tab. Jacobs stil-
ling vendte også ganske drastisk, da
Jacob i træk 40 satte løberen forkert,
kom i stormvejr og blev sat smukt
mat. Matten var faktisk så spektaku-
lær, at Gelfand i høj fart forbi plud-
selig stoppede brat op – nikkede et
par gange med et skjult smil – og
drønede videre igen!

�

og Hvid har vindende angreb. Ho-
vedtruslen er 33. Tb3† fulgt af 34.
Tab8 med snarlig matsætning.
31. Txa7† Ke8?

En buk, men 31... Kd8 ville forment-
lig kun udskyde nederlaget.
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32. Txe6 1-0
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Hvid står lidt bedre, men jeg tror, at
Sort skulle søge en løsning på pro-
blemet med det dårligt placerede
tårn. I stedet tillader han afbytning
af sin bedste officer.
25... Sd4?! 26. Sb3 Sxb3† 27. Txb3

Td7?

Taber forceret en bonde. 27... Kf8
28. Tb7 Td7 29. Tb8† Ke7 30. Te3
gav Hvid en masse spil, men om det
reelt fører til noget, er svært at af-
gøre.
28. Lh3 Te7 29. Tb8† Kd7 30. Ta8 f5

30... Kc6? 31. Lg2† Kb6 32. Te3!,

Danmark igen på vej op i tabellen, her mod Algeriet i 6. runde. – Sune Berg Hansen,

Lars Schandorff, Jacob Aagaard og Jakob Vang Glud mod Mohamed Haddouche,

Mahfoud Oussedik, Ali Nassr og Said Medjkouh. Dansk Skak Unions formand,

Lars-Henrik Bech Hansen (i blå skjorte) følger matchen.

Foto: Calle Erlandsson.
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strofe og et trykket dansk landshold.
Men håbet havde vi ikke mistet.

fik kompliceret med g5, så endte
partiet remis. Næste mand var Al-
lan, der stod  fortræffeligt (tror jeg)

Skotterne har vi haft problemer med
før. Det er svært at sige, hvad det er,
der gik galt. Og ærgerligt var det.
Jeg havde fri og havde sat mig på en
tyrkisk café (så tyrkisk som den nu
blev i en ‘lufthavn’!).

Åbningerne var lovende, men
pludselig væltede korthuset. Sune
missede et smart f5, hvorefter hans
stilling lå positionelt i ruiner. Jacob
bukkede en bonde væk og opgav,
da stillingen samtidig blevet fuld-
stændig ødelagt.

Heldigvis vandt både Lars og Al-
lan et par gode partier, og matchen
sluttede uafgjort. En mindre kata-

Fire gode bønder

for en løber

Jakob Vang Glud
kommenterer:

Det er svært at overvinde sig til at
trække en brik tilbage til et felt,  den
har forladt få træk forinden. Men det
skulle Hvid have gjort, for alternati-
vet tillod et afgørende løberoffer.

Atanas Kizov
Makedonien (2418)

Jakob Vang Glud
Danmark (2498)

Dronninggambit / D31

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3

En mindre overraskelse. Min mod-
stander spillede ofte katalansk, hvil-
ket jeg selvfølgelig var godt forbe-
redt imod. Opstillingerne med sprin-
geren på c3 giver en anden type spil,
ofte lidt mere dynamisk.
3... Le7

Et træk, der spilles for at undgå Sge2-
opstillingen, som f.eks. Kasparov har
rigtig gode resultater med. Hvids
plan er at opbygge centrum med f3
og e4.
4. Sf3

4. Lf4 samt 4. cxd5 exd5 5. Lf4 er to
andre muligheder, der i moderne teo-
ri anses for at være det kritiske.
4... Sf6 5. Lg5

Her vælger min modstander så at gå
ind i den klassiske afslåede dron-
ninggambit. Umiddelbart skulle man
tro, at dette så var hans forberedelse
inden partiet, da jeg ofte har spillet
varianten med sort.
5... 0-0 6. cxd5 exd5 7. e3 Sbd7

Sort kan lige præcis ikke nå Lf5, som
jo ellers er planen. På 7... Lf5 kom-
mer 8. Db3, og b7 er i problemer.
8. Ld3 c6 9. Dc2 Te8 10. h3!?

Et interessant og ganske profylak-
tisk træk, som jeg blev introduceret
for for mange år siden. Så vidt jeg
husker, er det Karpovs idé. Trækket

9
. 
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Jacob var den første, der var færdig.
Modstanderen spillede afbytnings-
varianten i slavisk, og skønt Jacob

3. runde: De skotter vil bare ikke ned!

Skotland (65) – Danmark (39) 2-2

GM Colin Mcnab (2446) – GM Sune Berg Hansen (2577) 1-0

GM K. Arakhamia-Grant (2421) – GM Lars Schandorff (2516) 0-1

FM Alan Tate (2332) – GM Jacob Aagaard (2517) 1-0

FM Graham Morrison (2360) – GM Allan Stig Rasmussen (2496) 0-1

4. runde: Forfærdelig match

Danmark (39) – Costa Rica (77) 1½-2½

GM Lars Schandorff (2516) – IM Leonardo Valdes (2366) ½-½

GM Jacob Aagaard (2517) – IM Bernal Gonzalez (2413) ½-½

GM Allan Stig Rasmussen (2496) – IM Alexis Murillo Tsijli (2278) 0-1

IM Jakob Vang Glud (2498) –  Alfonso Alfaro Rojas (2239) ½-½

�

er nyttigt, samtidig med at det ud-
skyder Hvids intentioner. I visse
varianter kan det vise sig fordelagtigt
at rokere langt, hvorefter der startes
et angreb på kongefløjen mod Sorts
konge. Ud over at fungere som et
ventetræk skaber det også plads på
h2 til Hvids sortfeltede løber.
10... Sf8

Jeg kan normalt gode lidt ideer med
g6 og Sh5, men efter 10...g6 kan
Hvid rokere langt, og pludselig er
Sorts konge meget svag.
11. 0-0
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Fotos: Cathy Rogers.

Tre store OL-profiler...

Vassily Ivanchuk,

 Ukraine
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efter åbningen. Men modstanderen
var  ikke synderlig sportslig, en rig-
tig svindler. I Allans tidnød gik han
i lag med en stor og knasende müsli-
bar, og fra en kompliceret stilling
bukkede Allan og røg i et matnet. Et
bittert nederlag.

Imens stod Lars og jeg noget bedre
begge to. Lars havde et fint positio-
nelt pres og vist også en god chance
undervejs – men efter en unøjagtig-
hed og et par smarte træk fra mod-
standeren endte partiet remis. Under-
tegnede havde en bonde mere, men

spillede så et håndledstræk og tillod
modstanderen at bytte sin bovlamme
løber af for min aktive løber. Tårn-
slutspillet var chancerigt, men par-
tiet kom aldrig videre end remissen
og matchen var tabt. Et meget skuf-
fende nederlag til et hold, som vi bare
skulle slå.

Favoritholdene var begyndt at
tørne sammen. Flere af topholdene
måtte afgive det første matchpoint.
Russerne var dog nådesløse og slog
kineserne overbevisende 3-1. Gris-
chuk stod for følgende perle:

11... Le6

Jeg brugte meget tid heromkring på
at overveje forskellige trækomstil-
linger, fordele og ulemper ved di-
verse planskift og positionelle trus-
ler. Sort skal selvfølgelig altid være
på vagt, da Hvid har den meget
simple plan at starte et minoritets-
angreb på dronningfløjen. 11... g6
er den gamle løsning, hvor den hvid-
feltede løber endelig byttes af. En
smuk plan, der viser stor forståelse
for stillingen – men samtidig en lang-
som plan, der tillader Hvid at skyde
b-bonden fremad og skabe et beha-
geligt og langvarigt positionelt plus.
F.eks. 12. Tab1 Se6 13. Lh4 Sg7 14.
b4 a6 15. a4 Lf5 16. b5 axb5 17.
axb5 Lxd3 18. Dxd3 Sf5 med en stil-
ling, der efter min mening er meget
behagelig for Hvid – og nærmest
umulig at vinde for Sort.
12. Tab1 S6d7!?

Igen brugte jeg lang tid. Jeg havde
store udfordringer i sammenlignin-
gen af forskellige varianter, fordele

og ulemper. Måske var det største
problem frygten for at sidde med en
blød c-bonde og skulle forsvare stil-
lingen indtil en eventuel remis. Der-
for valgte jeg en plan, hvor Sort får
mere aktivt spil!
13. Lxe7?!

Det træk, jeg frygtede mest under-
vejs, var 13. Lf4!?, hvorefter den
bedste måde at bremse minoritets-
angrebet på nok er 13... Sb6 14. b4
Tc8.
13... Dxe7

Herefter mener jeg ikke, at Sort har
de store problemer.
14. b4 a6 15. a4 Sb6!

Ideen bag 12... S6d7. Springeren står
rigtig godt på b6, da den overdækker
d5 og kigger på c4. Ideen er, at hvis
Hvid spiller b5, slår Sort med a-bon-
den og spiller c5. Den stilling, der
opstår herefter, ser måske god ud for
Hvid. Sort har en isoleret d-bonde,
Hvid har et godt felt på d4 og gode
åbne linier. Men så simpelt er det dog
ikke. Hvids b-bonde er kommet for

�

langt frem, og Sorts d-bonde er ikke
reelt svag, da den er solidt overdæk-
ket. Desuden er mange slutspil gode
for Sort, da c5 pludselig er et virke-
lig godt felt at placere kongen på!
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16. a5

En svær beslutning. Hvid vinker far-
vel til angrebet på dronningfløjen.
Men efter 16. b5 axb5! 17. axb5 c5
18. dxc5 Dxc5 19. Se2 Dxc2 20.
Lxc2 Ld7! kigger løberen på b5, og
Sort står fint.
16... Sc8!

�

Alexander Grischuk
Rusland (2763)
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Yue Wang
Kina (2685)

19... g5!!

Sort ofrer en bonde for angreb!
20. hxg5 hxg5 21. Lxg5 Dd7 22. De3

Df7 23. Kg2 Lf6 24. La4 Lxg5 25. Dxg5

Th2† 26. Kf1 Th1† 27. Kg2 Th2† 28.

Kf1 Dh7 0-1

Teimour Radjabov,

Aserbajdsjan

Alexander Grischuk,

Rusland
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Okay, vi var røget langt ned. En fri-
dag hjalp dog på humøret, og nye
friske kræfter gik til kamp. Sune
vandt lynhurtigt, da modstanderen
overså et simpelt mellemtræk. Der-
efter fangede undertegnede mod-
standerens dronning med en finur-
lig finte. Jacob havde sat et fanta-
stisk angreb ind og vundet en del
materiale. Elegant blev der givet lidt
træ tilbage, og en let vundet teknisk
stilling opstod, hvorefter modstan-
deren opgav, skønt han et par træk
tidligere havde tilbudt en remis. Al-
lan var en smule presset efter godt
åbningsspil af modstanderen – men

da partiet blev kompliceret, viste
Allan overblikket og satte et stærkt
angreb ind med gevinst til følge.
Sådan! 4-0 til Danmark.

I toppen var det nu ved at blive
rigtig interessant. Armenien og U-
kraine tørnede sammen, og Aronian
sablede Ivanchuk i et smukt og dy-
namisk parti og sikrede armenerne
en 2½-1½ sejr. Grischuk viste igen
formen og blev den afgørende super-
mand i Ruslands sejr over Ungarn.
Lidt længere nede overraskede Kroa-
tien med at slå Frankrig, der set i
bakspejlet bestemt ikke var et hold i
storform.

Springeren skal til det tematiske felt
på d6!
17. Sa4

17. e4 dxe4 18. Sxe4 Sd6 19. Tfe1
h6 er fint for Sort. Hvid har pludse-
lig nogle svage bønder på d4 og b4.
17... Sd6 18. Sc5 Tad8 19. Sd2

Ikke 19. e4 dxe4 20. Sxe4 Sxe4 21.
Lxe4 Lxh3!
19... Lc8

Denne variant havde jeg med efter
mit 12... S6d7. Ideen er, at Sort kom-
mer Hvids plan i forkøbet. Eneste
svage punkt i den sorte stilling er
bonden på b7. Den er dog ikke let
tilgængelig, da Hvids bønder står i
vejen. Ved at overdække den med
Lc8, frigør Sort springeren på d6 og
vanskeliggør derved Hvids eneste
aktive plan: Et bondefremstød i cen-
trum med e4!
20. Tbe1 Dh4

Et logisk og ubehageligt træk.
21. f4?

21. Sf3 var et svært, men nødven-
digt træk. Det svære ved trækket er

Simpelt og stærkt. Jeg kunne se, at
jeg ville vinde den fjerde bonde også,
da Hvid er tvunget til at bytte tårnet.
25. Txe3 Dxe3† 26. Kg2 Dxd4 27. Db1

Hvid forsøger at holde fast i sine
bønder. Desværre er Sorts aktivitet
mod den svage konge allerede afgø-
rende.
27... Te8 28. Kg3?

28. Tf2 havde været et bedre forsvar,
f.eks. 28... h5 29. Sf1 Se6 30. Sxe6
Txe6, og de fire bønder for office-
ren samt en kold konge sikrer Sort
en klar fordel.
28... Te3† 29. Tf3 Sg6 30. Lxg6 hxg6

31. Sdb3 Sf5† 32. Dxf5

Et træk jeg heldigvis havde forud-
set.
32... Txf3†

Og Hvid opgav, da han taber dron-
ningen efter 33. Kxf3 Dd1†.
0-1

5. runde: Op igen

Trinidad & Tobago (114) – Danmark (39) 0-4

FM Ryan Harper (2222) – GM Sune Berg Hansen (2577) 0-1

Marcus Joseph (2206) – GM Jacob Aagaard (2517) 0-1

FM Mario Merritt (2103) – GM Allan Stig Rasmussen (2496) 0-1

Ravishen Singh (2067) – IM Jakob Vang Glud (2498) 0-1

�

det psykologiske. Springeren er lige
gået til d2, og nu skal den sættes til-
bage. Hvid skulle altså have erkendt
at have lavet en fejl, men heldigvis
for Danmark formåede han ikke at
gøre dette! 21... Dh6 22. Se5 Te7 er
langtfra klart.
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21... Lxh3

Min modstander troede formentlig,
at der kun var remis ved evig skak,
men...
22. gxh3 Dg3† 23. Kh1 Dxh3† 24. Kg1

Txe3!

Allan Stig Rasmussen – overgik sit resultat

fra OL 2010 med et halvt point til 6½ af 9

og fightede hårdt turneringen igennem.

Foto: Cathy Rogers.
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Jacob spillede igen et meget over-
bevisende parti i siciliansk. Modstan-
deren spillede til gengæld ikke så
overbevisende og blev fuldstændig
krøllet sammen. Tilbage sad Lars,
der havde været en smule presset i
noget tid. Efter et skidt træk baseret
på en overseelse blev stillingen des-
værre så ringe, at den ikke stod til at
redde. Heldigvis kom matchpointene
hjem!Lidt af en nøglematch. Algeriet er

selvfølgelig en modstander, som vi
skal slå, og som vi normalt slår. Men
som formen opførte sig, var denne
sejr afgørende for selvtilliden. Og af-
gørende for, om vi kunne nå op igen
og møde de sjove modstandere.

Sune var den første, der blev fær-
dig. Med hvid mod Philidors forsvar
havde han en superforberedelse klar,
hvor Hvid i træk 17 trækker tårnet
tilbage til a3 og dermed forhindrer
Sorts brud med b5. Af en eller an-
den årsag (‘babyhjerne’ kaldte han
det selv) trak Sune a tempo tårnet til
a1, og modstanderen brød med b5.

Ærgerligt, for derefter var der ikke
noget at komme efter, og partiet blev
remis.

Jeg selv havde samtidig spillet et
tåbeligt træk i en variant, som Sune
tidligere havde spillet mod Skotland.
I begge partier spillede vi a7-a6? og
stod klart under. Måske en forban-
delse havde ramt os. Med lidt fusk
(ja, det kalder man det jo!) fik jeg
dog kompliceret partiet og pludse-
lig virkede de lange og forcerede
varianter for mig. Min unge mod-
stander forstod forståeligt nok ikke
forandringen fra fordel til ingenting
og gik i baglås og tabte.

1. d4 g6 2. c4

Jeg er bedre inde i stillingerne efter
2. e4, men foretrak at stile mod min
forberedelse - og undvige min mod-
standers.
2... Lg7 3. Sc3 d6 4. Sf3 Sf6 5. e4

Velsagtens en overraskelse for Pan-
cevski, eftersom jeg hidtil kun havde
spillet g3 mod kongeindisk.
5... 0-0 6. Le2 e5 7. 0-0 c6

Ikke noget han har spillet før i de
partier, jeg har i basen. En trækom-
stilling var dog endnu ikke udeluk-
ket.
8. Le3 Sa6

Men det var det nu. Han lader nor-
malt aldrig krikken hoppe den vej,
før der er afklaring i centrum. Så var
jeg ude af min forberedelse, men
trods alt ikke helt på bar bund.
9. d5 c5

Det har lange udsigter med at spille
b5, så for mig virker det egentlig en
smule underligt, at Sort giver sig selv
så dårlig en brik, som Sa6 nu er. Det
er godt nok teori, men jeg har mere

fidus til det klart mere populære 9...
Sg4 10. Lg5 f6. Hvis ikke svaret stod
2 cm væk, ville dette være et natur-
ligt sted, at bede læseren finde en
plan for Hvid. Nuvel:
10. Se1

En omgruppering til d3, hvor den
understøtter planer med både b4 og
f4, og samtidig forhindres Sg4. Nu
var det rart at kunne stoppe her, men
computeren foretrækker 10. a3!?, der
nemt kan ende med en trækomstil-
ling til partiet, men også har en pointe
i forhold til gennemførelsen af b4.
10... Sd7 11. Sd3 De7

11... Sb4 var en overvejelse værd,
hvorefter Hvid kan vælge mellem at
slå eller hoppe midlertidigt væk, ind-
til der er spillet a3. En tredje mulig-
hed var 11... f5 direkte. Uanset ser

Positionelt greb

blev fastholdt

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Min modstander havde hidtil klaret
sig rigtig godt, ja faktisk vundet ra-
ting i alle sine partier, og eftersom
han er årgang ‘88, kunne det godt se
ud til, at han var på vej til nye høj-
der. På den anden side følte jeg, at
mit spil var i fremgang, for jeg havde
egentlig spillet glimrende dagen før
mod Norge, med undtagelse af en
enkelt, men til gengæld helt fatal fejl.

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2496)

Filip Pancevski
Makedonien (2461)

Kongeindisk / E94

Planen var at få en forberedelse ind,
eller et positionelt parti med pres –
og ikke mindst at tage mig sammen
til at undgå tidnød.
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6. runde: Trods et par knækkede trin...

Danmark (39) – Algeriet (101) 2½-1½

GM Sune Berg Hansen (2577) – IM Mohamed Haddouche (2429) ½-½

GM Lars Schandorff (2516) – CM Mahfoud Oussedik (2242) 0-1

GM Jacob Aagaard (2517) – FM Ali Nassr (2030) 1-0

IM Jakob Vang Glud (2498) –  Said Medjkouh (2081) 1-0

David Navara – spillede alle 11 runder

på andetbrættet for Tjekkiet og blev

med 9½ point topscorer ved OL.

Foto: Calle Erlandsson.
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Dd7 26. Db6 De8 27. b5 Sxd4 28. Txc7

Se2† 29. Kh1 Sxc1 30. Txc8 Dxc8 31.

Dc6 Dd8 32. b6 Kf7 33. Dc7† Ke8 34.

Da7 d4 35. b7 1-0

Hvid ud til at være ovenpå.
12. Dd2

Det er nemt at finde gode træk for
Hvid, f.eks. a3 + b4. Sort skal være
markant mere påpasselig.
12... f5

Et træk jeg forventede, men compu-
teren er ikke imponeret. På den an-
den side foreslår den f.eks. at spille
Td8, dér tør jeg godt overrule den...
13. exf5

Det gør jeg til gengæld ikke her.
Bedre var 13. Lg5, hvilket jeg da
bestemt også overvejede, men følte
partifortsættelsen var en mere sik-
ker fordel. En variant kunne være
13... Lf6 (13... Sf6 14. f3) 14. Lh6
Lg7 15. Lxg7 Dxg7 16. f4, og Hvid
er bedre forberedt til, at stillingen
bliver åbnet.
13... gxf5 14. f4?!

Giver en fastlåst struktur uden en
masse taktisk halløj, hvilket var præ-
cist det, jeg gerne ville have. Planen
med 14. Lg5 var nu stadig objektivt
bedre, og f.eks. også 14. f3 gav større

17. g3

Det var givetvis stærkere at spille 17.
Sfd1 fulgt af Lf2(-h4) og Se3. Jeg
ville bare ikke tillade Sort mulighe-
den for at spille h4. Til gengæld ville
det løse problemet med den halv-
lamme løber på e3. Uanset er evalu-
eringen, at Hvid har et behageligt lille
pres, og Sort mangler reelt modspil.
17... Ld7 18. a3 Kh8 19. Kh1 Tg8 20.

Tg1 Lh6

Virker småsuspekt.
21. Tg2 Tg7 22. Tag1 Tag8

En del manøvretræk, der kunne spil-
les hurtigt, for der er reelt ikke det
vilde på færde.
23. Scd1!

Et udråbstegn for planen. Compute-
ren mener, at 23. h4 var stærkere.
Jeg påstår, at den ikke forstår stillin-
gen. Vi har sikkert begge ret. Ind-
rømmet, jeg overvejede selv træk-
ket, for at spille Sh3-g5, men truslen
er som bekendt værre end ud-
førelsen, og derfor bruger Sort alt sit
krudt på at forhindre g4.

�

fordel. Selv om det ikke just overra-
skede mig, må jeg erkende, at det
nok udstiller et manglede kendskab
til sådanne strukturer. Det er jo et af
de problemer, man kan løbe ind i,
når man forsøger en ny åbningsva-
riant, men på den anden side giver
det også anledning til videreudvik-
ling af sit spil (og mere hjemme-
arbejde til fremtidige modstandere!).
14... e4 15. Sf2

Forbereder g4.
15... Sf6 16. h3 h5
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På det absolutte topbræt så man
Kramnik fra hans bedste side:

Levon Aronian
Armenien (2816)
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Vladimir Kramnik
Rusland (2797)

Efter en harmløs afbytningsvariant
har Aronian måske taget lidt for let
på sagerne. Det skal man ikke gøre
mod Kramnik, der er god til at regne
langt og konkret!
23. Sxb7!! Txb7 24. Dxa6 Tbc7 25. b4

Vladimir Kramnik (med hvid) i venskabelig snak med Levon Aronian ved starten på  top-

matchen Rusland - Armenien i 6. runde. Kramnik vandt, men matchen sluttede 2-2. Bag

Aronian ses Sergei Movsesian, Vladimir Akopian og Gabriel Sargissian. Efter tre partier

til 5. manden Tigran L. Petrosian spillede de fire topstormestre otte runder i træk.

Foto: Cathy Rogers.
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hjem, og tilbage sad Allan med en
fuldstændig tabt stilling. Modstan-
deren kunne adskillige gange med
et meget simpelt træk afgøre kam-
pen – men hver gang han trak, var
det som om, at han ikke kom tættere
på netop det moment, hvor Allan
måtte opgive. Allan fightede til gen-
gæld alt, hvad han havde lært, og
det lykkedes at komplicere bonde-
slutspillet så meget, at modstande-
ren ikke kunne holde hovedet koldt
og endte med at tabe. Et mirakuløst
slutresultat på 3-1 var en realitet, fan-
tastisk kæmpet af Allan.

Rusland i spidsen

Samtidig så man et hold russere, der
virkede fuldstændig urørlige. Igen
var det Grischuk, der slagtede en
‘svag’ modstander. Russerne har
skuffet de sidste mange olympiader
trods deres knusende hold, men ef-
ter endnu en sejr over en stornation
tænkte man, at de måske endelig
havde fået brudt forbandelsen. Ki-

Det er sjovt, hvordan en match-
stilling i holdskak drastigt kan æn-
dre sig. Af og til faktisk dreje 180
grader. Det gjorde den her, og hel-
digvis var heldet med os! Vi mødte
atter et hold, som vi normalt blot bør
skrue fuldstændig fra hinanden –
men med vores rystende hænder
kunne intet tages for givet.

Vi kom godt fra start. Sune havde
forberedt sig godt mod modstande-
rens italiensk. Det blev dog også en
klassisk italiener, hvor stillingen
langt hen ad vejen er i balance. Mod
slutspillet spillede Sune bedst og fik
chancer – desværre missede han det

relativt simple 35... Tb4, der sætter
Hvid under et stort pres. Uden denne
finesse ebbede den magre fordel ud,
og partiet blev remis. Lars havde hele
vejen et vældigt pres. Fra hans ny
bog kom en af de interessante vari-
anter frem mod det solide a6 i sla-
visk. Desværre missede han det
fantastiske 14. Sxf7, hvorefter Sort
er helt færdig. I partifortsættelsen
stod Hvid dog også overlegent, men
med lidt sprællen lykkedes det Sort
at bytte for mange bønder af, og en
remis blev taget. I mellemtiden havde
jeg selv fået snydt min modstander
fra en ret lige stilling. Sejren kom

23... Tg6 24. Dc3

Det bliver lidt for kunstigt flytten
rundt nu. Planen er noget i retning af
opstillingen Lc3 (eller afbytning af
de sortfeltede løbere), Se3, b4 og
Db2. Det svære er den gode ud-
førelse, hvor Sort f.eks. ikke får gen-
nemført b5. Af samme grund burde
jeg nok have spillet 24. b4 her.
24... Lg7 25. Db3 b6

Sort missede en chance for at komme
ud af presset: 25... b5!! Det kræver
dog mod at spille sådan et træk, uden
at være tvunget til det. Samtidig skal
man kunne se, at følgende er
tilstrækkeligt for Sort: 26. cxb5 Sc7
27. Sc3 Lc8! 28. a4 Lb7 29. Lc4 Sd7
30. a5 Lxc3!, og computeren siger
helt lige. Skræmmende.
26. Ld2! Th6 27. Se3

Nu opnår jeg det vigtigste i det øn-
skede setup, selv om det bliver lidt
snørklet.
27... Se8 28. Lc3 Ld4 29. Dc2 Dg7 30.

Sfd1 Kh7 31. Dd2

Bedre var nok 33... a6 34. b4 b5,
hvorefter der kommer lidt gang i
butikken.
34. Se3

Hvid har fået byttet de sortfeltede
løbere, undgået modspil og har for-
nuftig koordination, mens Sort ikke
har opnået noget særligt.
34... Tg6 35. De1

En bedre udførelse af samme plan
var 35. Ld1, fordi Sort må dække f5,
og derfor ikke kan bryde med b5.
35... Dh6 36. Df2 Kg7 37. Ld1! Kf7 38.

b4

Endelig! Åbner en ny front.
38... Dh8

Lurer på afdækkeren Sg4.

7. runde: Heldet er med os

Bolivia (80) – Danmark (39) 1-3

GM Osvaldo R. Zambrana (2471) – GM Sune Berg Hansen (2577) ½-½

FM Jose Daniel Gemy (2345) – GM Lars Schandorff (2516) ½-½

IM Jonny Cueto (2282) – GM Allan Stig Rasmussen (2496) 0-1

CM Boris Ferrufino (2171) – IM Jakob Vang Glud (2498) 0-1
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31... Sac7

Et træk der nok burde være spillet
for 10-20 træk siden. Temaet er selv-
følgelig ‘forbedring af den værst-
placerede brik’.
32. Sc2

Afbytningen kan ikke længere und-
gås:
32... Lxc3 33. Sxc3

Det ville være en fejl at tillade dame-
bytte med 33. Dxc3, for min er p.t.
mere nyttig end hans, og Sorts konge
er potentielt svagest.
33... Sf6

Gaprindashvili Cup

1. Rusland 38, 2. Kina 36,
3. Ukraine 36 ... 40 Danmark 26.

Slutresultaterne i åben række og
kvinderækken lagt sammen.
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neserne slog overraskende Arme-
nien, og Ukraine kom op igen med
en vigtig sejr mod Spanien. Rundens
overraskelse blev Filippinerne, der
spillede 2-2 mod Ungarn og derved
fastholdt placeringen i toppen. I øv-
rigt et spændende hold med den unge
og meget lovende Wesley So på
førstebrættet.

39. De1  Dh6?

Dette er også computerens umiddel-
bare forslag, men tilsyneladende den
tabende fejl! Alternativer var f.eks.
39... Tb8 og 39... Lc8, hvorefter
Hvid stadig skal prøve at finde en
vej igennem Sorts forsvar.
40. bxc5! bxc5

Sorts plan var måske at spille 40...
dxc5, og håbe på en manøvre som
Sce8-d6, hvorefter han ville stå fint.
Det når han dog ikke, for Hvid vin-
der med 41. La4 Lc8 (41... Lxa4 42.
Sxf5 er problemet, f5-bonden er helt
vital) 42. d6 og f.eks. 42... Sce8 43.
d7.
41. Tb2

Tårne har det bedst i åbne linjer, og
b-linjen står til fri afbenyttelse. Hvid
høster frugterne af den bedre brik-
koordination.

41... h4

Det er et par steder blevet beskrevet
som et desperat træk, og det er må-
ske meget korrekt, for lovende er det
ikke, men det kan man heller ikke
just sige, alternativerne er. Compu-
teren anbefaler 41... Df8, men føl-
gende variant er nogenlunde forceret
for Sort: 42. Tb7 Dc8 43. Txa7 Db8
44. Ta5 Db6 45. Sa4 Db7 46. Tg2.
Hvid har en bonde og tid til at forbe-
rede sin invasion, eftersom det er
svært at finde et konstruktivt træk
for Sort. Han kunne også indskyde
41... Dg7 42. Kh2 først, selv om det
næppe gavner, så længe Hvid ikke i
stedet vælger 42. Se2. Sort har nem-
lig en fantastisk ressource: 42...
Sfxd5! 43. Tb7 Sxe3 44. Txc7 Td8
45. La4 Th6!! 46. Lxd7 (46. Txd7†?
Txd7 47. Lxd7 Dg4! 48. Kh2 Df3
49. h4 Sg4† 50. Kh3 Sf2† og re-
mis!) 46... Kf8. Ok, nu går der lidt
for meget computervariant i det, jeg
tror ikke nogen af os var i nærheden
af at se alt dette.

42. g4 Dxf4

Et bedre forsøg var måske 42...
fxg4!?, men 43. f5! (derimod ikke
43. Tb7?? gxh3 44. Txg6 Dxg6 45.
Txc7 Dg3 46. Dxg3 Txg3, og Hvids
brikker står så uheldigt, at compute-
ren siger 0.00. Under partiet prøvede
jeg f.eks. at få 47. Sg4 til at virke,
men om nogen er det Sort, der ender
med at være ovenpå. 43... T6g7 44.
Sxg4 og tæppe.
43. Tf1 De5 44. Sxf5

Ingen grund til at tillade 44. Tb7 f4.
44... Tc8 45. Tb7

Computeren påpeger, at 45. Sxd6†
er en knuser. Jeg overvejede selv-
følgelig trækket, men så ikke, hvor
stærkt 45... Dxd6 46. Sxe4 De5 47.
Te2! faktisk er.
45... Kg8 46. Lc2 Lxf5 47. Txf5 Dd4 48.

Sxe4 Te8

Objektivt bedre var 48... Sxe4 49.
Dxe4 Dxe4† 50. Lxe4, men det
burde ikke ændre noget på bund-
linjen.

Endnu to matchpoint ind på kontoen.
Sådan! Og så mod vores nordiske
venner, Norge. Man er altid lidt eks-
tra opsat, når man møder en anden
nordisk nation. Sidst vi mødte Norge
(til EM), fik de meget store smæk,
og det havde vi selvfølgelig tænkt
os at gentage. Norge var noget svæk-
kede – hverken Magnus Carlsen,
Hammer, Agdestein, Lie eller Johan-
nessen var med ved OL. Okay, så-
dan en match er jo alligevel relativt
lige og kan let tippe, skønt der er
omtrent 100 ratingpoint i forskel hele
vejen. Så vi tog kampen meget seri-
øst og kom super godt forberedt alle

sammen. Jeg selv havde tygget mig
igennem en halv Marin-bog, men
måtte meget hurtigt konstatere en
overraskelse og gå i boksen. Surt
nok, men mon ikke jeg får brug for
det en anden gang.

Første afsluttede parti blev en po-
sitiv afgørelse, da Jacob igen havde
succes med sin giftige skotte. Han
fik hurtigt en behagelig stilling, og i
stadigt større vanskeligheder lavede
nordmanden en buk, der kostede en
officer. Lækkert parti, 1-0. Lidt ef-
ter var det Allan og Lars, der afslut-
tede med to gange remis. Lars havde
på professionel vis neutraliseret

8. runde: Fjerde sejr i træk

Norge (54) – Danmark (39) 1-3

IM Frode Elsness (2498) – GM Lars Schandorff (2516) ½-½

IM Torbjørn R. Hansen (2469) – GM Jacob Aagaard (2517) 0-1

IM Frode Urkedal (2473) – GM Allan Stig Rasmussen (2496) ½-½

IM Torstein Bae (2420) – IM Jakob Vang Glud (2498) 0-1

Wesley So – Filippinernes unge topbræt

scorede 6½ af 11 uden nederlag.

Foto: Cathy Rogers.
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Offerspil i

vigtigt parti

Lars Schandorff
kommenterer:

Matchen i sidste runde mod Geor-
gien var utrolig vigtig. Vi var meget
opsatte på at slutte ordentligt af og
vise hele verden, at vi godt kunne
spille skak!

Lars Schandorff
Danmark (2516)

Merab Gagunashvili
Georgien (2578)

Slavisk / D45

Jeg brugte det meste af fridagen før
på at forberede mig. Gagunashvili
spiller altid slavisk. Jeg valgte at satse
på en invitation til Meraner-varianten
ved at spille 3. Sc3 og 4. e3. Mod det
havde han tre(!) favoritopstillinger:
enten e6 med en normal meraner,
endvidere g6 med en lidt passiv, men
solid stilling, eller også en moderne

Hvids åbning, mens Allan efter at
have udspillet sin modstander, be-
gik en af vores typiske overseelser
og kom i problemer. Men Allan er jo
heldigvis en fighter og holdt remis.

Jeg havde bonde mere og overle-
gen stilling med uligefarvede løbere.
Der var ingen direkte vej til mat, men
til sidst kortsluttede min modstan-
ders hjerne, og dronningen røg. Med
3-1 kunne vi ikke andet end at være
glade og tilfredse, vi var på vej til-
bage mod toppen.

Russerne fortsatte deres hårdhæn-
dede behandling af konkurrenterne.
Denne gang gjorde det ondt på ukrai-
nerne. Det virkede virkelig som om,
at russerne havde fundet sammen
som hold, og med en stribe af 2½-
1½ sejre mod alle de største skak-
nationer lignede de et hold, der ikke
ville og ikke kunne stoppes.

I toppen så man stadig hold som
Kina, Armenien, USA, Tyskland og
Filippinerne – dog med to vigtige
matchpoint mindre end russerne!

En overraskende parring. Efter fire
sejre i træk ventede vi et tophold,
men rendte så i stedet ind i en jævn-
byrdig modstander – godt nok en af
dem, der havde klaret sig klart over
forventet. Men vi havde til gengæld
været flyvende siden fridagen! Før-
ste mand færdig var Sune. Med hvid
overraskede han sin modstander med
skotsk, en åbning som den danske
lejr jo havde temmelig godt styr på.
Det havde modstanderen desværre
også, og partiet kom aldrig i uba-
lance og blev korrekt remis. Næste
mand var undertegnede i et parti, som
er kommenteret side 14.

Jacob havde forsøgt sig med at spille
fransk. En åbning, der er kommet på
mode igen, f.eks. ser man ofte Mag-
nus Carlsen anvende den, men des-
værre virkede den ikke i den danske
lejr. Der var ellers lige spil, indtil
Jacob i 18. træk sendte sin springer
ud på randfeltet h5, og omgående
kom i tabsstilling. Modstanderen af-
sluttede sikkert, og matchen stod nu
lige.

Fra hotelværelset kunne vi heldig-
vis som samlet hold følge Allans
udspilning af Pancevski, som han
selv har kommenteret side 17.

1
1
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9. runde: Danmark helt i top!

Danmark (39) – Makedonien (49) 2½-1½

GM Sune Berg Hansen (2577) – GM Vladimir Georgiev (2566) ½-½

GM Jacob Aagaard (2517) – GM Trajko Nedev (2494) 0-1

GM Allan Stig Rasmussen (2496) – IM Filip Pancevski (2461) 1-0

IM Jakob Vang Glud (2498) – IM Atanas Kizov (2418) 1-0
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49. Tf4!

Geometrisk en smule spøjst. Ingen
af Sorts officerer står sikkert!
49... Te7 50. Txc7 opgivet.

En rigtig dejlig sejr, med en ny ho-
vedvariant, og egentlig et glimrende
partiforløb, som man ofte håber på,
men sjældent får lov til at få (mod så
stærk modstand), hvor der næsten
kun har været spil om to resultater,
uden at remis var klart det overve-
jende.
1-0

udgave af a6-varianten.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6

5. Sf3 a6

En populær hybrid mellem meraner-
varianten og a6-slavisk. Anand be-
nyttede ideen i VM-matchen mod
Gelfand. Personligt tror jeg dog ikke,
at det er helt godt nok.
6. b3

Et fleksibelt svar. Sort truede dxc4
fulgt af b5 og c5, men nu kan Hvid
slå igen på c4 med bonden.
6... Lb4

En af pointerne med hele systemet.
Sort tvinger Hvids løber til d2, hvor
den står helt forkert. Senere trækker
Sort sin egen løber tilbage til d6.
Tidstabet betyder ikke det store i
sådan en lukket stilling. Til gengæld
sidder Hvid og ville ønske, at han
havde løberen på b2.
7. Ld2 Sbd7 8. Ld3 0-0 9. 0-0 Ld6

Hvad skal Hvid gøre? Fornuftige
træk som Tc1 og Dc2 er spillet mas-
ser af gange, men de virker en anelse
planløse. Det optimale ville være,
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hvis 10. e4 var godt. Det ville åbne
for løberen på d2. Problemet er, at
Sort svarer 10... dxc4 fulgt af 11...
e5 med fint spil.
10. Te1!

Dette træk havde jeg koncentreret
mig om i forberedelserne til partiet.
Pointen er delvis profylaktisk. Det
er tydeligt, at Sort gerne vil gennem-
føre e6-e5. Det vil jeg besvare med
et e3-e4! Derfor står tårnet rigtig godt
på e1 i modsætning til f.eks. på c1.
10... e5?!

Naturligt, men vand på Hvids mølle.
Bedre var et ventetræk som 10... h6.
11. cxd5 cxd5 12. e4!

Stillingen er meget symmetrisk, og
der kommer adskillige afbytninger,
men Hvid er foran i udvikling, og
det er en vigtig faktor.
12... exd4 13. Sxd5 Sxd5 14. exd5 Sf6

15. Lg5

En lille triumf. Løberen kom ud.
15... h6 16. Lh4

En nyhed. Under partiet skænkede
jeg dog ikke 16. Lxf6 mange tanker.
Det er klart, at det ikke giver noget.
16... Lg4 17. h3 Lxf3

17... Lh5 18. g4 Lg6 kom på tale.
18. Dxf3 g5
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I 9. rundes absolutte topmatch kom
så overraskelsen! USA gik til rus-
serne med kløerne fremme og vandt
2½-1½. Nakamura slog Kramnik i
et finurligt og meget kompliceret
parti, vi normale mennesker ikke rig-
tig forstår. Og Kamsky overspillede
Grischuk i slutspillet. Kina hamrede
Filippinerne af scenen, og Armenien
slog Tyskland i et spændende op-
gør. Holland, der med en top-10 pla-
cering kunne sikre sig et statsligt
sponsorat af en habil størrelse, slog
Israel. Det tegnede til et par spæn-
dende slutrunder!

Ja, vi havde faktisk store forhåbnin-
ger. Med en sejr skulle vi spille om
bronzemedaljer i sidste runde. Det
var selvfølgelig et godt hold, der sad
foran os – men med fem sejre i træk,
hvorfor skulle man så ikke også tro
på den sjette?

Men håbet brast, da de fire unga-
rere spillede en super professionel
match. Et skræmmende godt hold.

Jeg har selv tidligere været med
til at tabe 4-0 mod Italien, men den-
gang med en helt anden følelse i
kroppen. Skuffelse og en smule pin-
lighed efter en match, hvor vi havde
fine chancer. Denne gang var det

anderledes – ungarerne spillede bare
helt fantastisk.

Jeg selv var den første til at løbe
ind i ubehageligheder. Berkes er
åbningsekspert og især i katalansk.
Jeg havde brugt en masse tid på at
forberede andre varianter, da jeg
mente at kunne huske størstedelen
af mit repertoire i katalansk. Desvær-
re glemte jeg alligevel den eksakte
trækfølge og rendte ind i en 22 træks
teorivariant – spillet a tempo. Skønt
jeg formåede at bruge tiden fornuf-
tigt, tog jeg en forkert praktisk be-
slutning og ofrede materiale for ak-
tivt spil frem for at forsøge at holde

10. runde: Sejrsrækken brudt med stil

Danmark (39) – Ungaern (4) 0-4

GM Sune Berg Hansen (2577) – GM Peter Leko (2737) 0-1

GM Jacob Aagaard (2517) – GM Zoltan Almasi (2713) 0-1

GM Allan Stig Rasmussen (2496) – GM Judit Polgar (2698) 0-1

IM Jakob Vang Glud (2498) – GM Ferenc Berkes (2685) 0-1

19. Lxg5!

Et stærkt officersoffer. 19. Lg3 gav
kun lige spil.
19... hxg5 20. Df5!

Truer 21. Dxg5†. Sorts brikker står
så uheldigt, at han ikke kan dæmme
op for angrebet.
20... Lf4

Bedste chance. 20... Kh8 21. Dxg5
Sh7 22. Dh5 f5 23. Lxf5 med tre
bønder og angreb for officeren var
næsten umuligt at forsvare for Sort,
f.eks. 23... Dc7 24. Tac1 Df7 25.
Lg6! Dg7 26. Te6 Lf4 27. Tc4, og
Hvid har alle brikker med. Compu-
teren bedømmer det som +3, hvilket
vil sige, at der hurtigt falder ekstra
materiale ned.
21. h4!

Præcision er altid påkrævet. 21. g3
Dd6! 22. gxf4 Dxf4 gav Sort chan-
cer for at overleve.
21... Dxd5

Der er ikke andet.
22. Dxf6 Dd6 23. Dxd6

Hikaru Nakamura, USA – slog Kramnik

og banede vejen for den overraskende

sejr over favoritten Rusland.

Foto: Cathy Rogers.
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Jeg stillede mig tilfreds med et slut-
spil med en ren bonde mere. Fri-
stende var 23. Df5, men Sort svarer
Dg6, og det bliver nogenlunde det
samme som partiet.
23... Lxd6 24. hxg5 Tfe8

25. g6! f6

Ellers får Hvid to forbundne fri-
bønder, men nu er der en evig kile
midt i Sorts stilling.
26. Tac1 Lf4 27. Tcd1 Kg7

Sorts eneste chance for at holde er at
få byttet alle tårne. Derfor burde han
have forsøgt 27... Txe1† 28. Txe1
Tc8 med planen Tc1.  Hvid vinder
dog med 29. Lc4† Kg7 30. Te7†
Kxg6 31. Txb7
28. g3 Lc7 29. Kg2

Forbereder Th1 og indtrængen på
h7.
29... La5 30. Th1 Th8 31. Le4 Tad8 32.

Txh8 Kxh8 33. Th1† Kg8 34. Ld3

Det er slut. Hvid truer direkte Th7
fulgt af Lc4†, men også ved roligt
spil vinder Hvid let. Løberen på d3
blokerer Sorts fribonde og en frem-

Judit Polgar er jo en sand verdens-
stjerne, og under dette OL havde hun
netop udgivet sin første bog gennem
Jacob Aagaards Quality Chess (kan
anbefales!). Jacob havde set frem til
et OL-parti mod hende, nu var det
i stedet Allan, der fik ‘fornøjelsen’
... av!

Også Jacob blev hurtigt neutrali-
seret. Utroligt hvordan Almasi for-
måede at lukke af for alt. I slutspillet
kunne Jacob muligvis have kæmpet
længere med passivt forsvar – men
stillingen var ikke behagelig.

Sidste mand var Sune, der var rø-
get i problemer mod Leko. Efter en

rykning på kongefløjen vil hurtigt
skabe nye trusler.
34... b5 35. Th7 Td6 36. Tf7

I tidnøden ville jeg forhindre ethvert
modspil. Teksttrækket er rettet mod
f5, hvor Lxf5 kan besvares med d3.
Jeg kunne dog have vundet øjeblik-
keligt med 36. b4! Lxb4 37. Lc2 fulgt
af Lb3†.

�

en dårligere positionel stilling. Ber-
kes neutraliserede dog hurtigt mit
modspil og afsluttede elegant:

Jakob Vang Glud
Danmark (2498)
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Ferenc Berkes
Ungarn (2685)

33. Dg5!!

Sort kan ikke slå dronningen, da der
er mat på baglinien. Til gengæld truer
Hvid utallige matter!
1-0

Under OL præsenterede Judit Polgar sin ny bog sammen med udgiveren Jacob

Aagaard. Mod Danmark viste Polgar endnu en gang sin imponerende spillestyrke.

Foto: Nikolaos Ntirlis.

36... Ld2

36... f5 37. Txf5 Txg6 38. Txb5
Txg3† 39. Kxg3 axb5 40. Lxb5 er
håbløst for Sort.
37. Kf3

Kongen skal med.
37... Lh6 38. Kg4 Lg7 39. Ta7 f5† 40.

Kg5! f4 41. Ta8† Lf8 42. gxf4 1-0

For to år siden tabte formanden for
det tyrkiske skakforbund, Ali Nihar
Yazici, til bulgareren Silvio Da-
nailov i kampen om at blive præsi-
dent for det europæiske skakforbund
ECU. Siden har ordkrig og sågar
retssager præget samarbejdet mellem
tyrkerne og ECU, og stridighederne
fik ved OL den bizarre konsekvens,
at Dansk Skak Unions formand,
Lars-Henrik Bech Hansen, måtte se
sig vraget som arbiter ved OL – han

var nemlig blandt de navne, ECU
havde anbefalet! Den tyrkiske be-
grundelse var politisk og meget søgt,
nemlig at visse personer havde støt-
tet Karpov i en retssag mod FIDE.
Men for det første var det vel ikke
diskvalificerende, og for det andet
var Lars-Henrik Bech Hansen slet
ikke blandt dem.

Nu kunne DSU-formanden så hel-
lige sig FIDE-kongressen, hvor et
forslag om 200.000 Euro i deposi-

OL og skakkens storpolitik

Af Thorbjørn Rosenlund



rolig åbning (igen italiensk) satte
Leko maskinen i gang. Han pressede
Sune i slutspillet, men missede et par
stød, der kunne have afgjort, og i
gensidig ‘evig’ tidnød kæmpede
Sune heroisk. Stillingen efter 108
træk var remis, men her tabte Sune
desværre på tid, og 4-0 til ungarerne
var en realitet.

Tæt opløbskamp

Spændingen i toppen spidsede til.
Kina slog USA, Rusland tog begge
matchpoint mod Argentina, og Ar-
menien tævede Holland, der nu vir-
kelig skulle sætte alle sejl til for at
opnå en top-10 placering. Efter ne-
derlag i 2. og 3. runde var hollæn-
dernes korrektion meget dårlig.

Før sidste runde førte Kina, Ar-
menien og Rusland med 17 match-
point fulgt af Ukraine med 16. Kina
skulle møde Ukraine, de øvrige ind-
byrdes matcher var allerede spillet.
Der var lagt op til drama om poin-
tene.

Sidste runde, nu gælder det slut-
placeringen! En sejr giver et godt ryk
opad, et nederlag efterlader holdet
et sted dernede, hvor det er lidt lige-
gyldigt. Som sidste gang i Sibirien
mødte vi et godt, men ikke umuligt
hold. Og med en stadig høj selvtillid
var vi klar!

Skønt georgierne havde spillet en
fantastisk turnering og taget point fra
flere stornationer, kom de altså ikke
godt fra start i morgenrunden. Må-
ske de ikke havde fået samme
mængde morgenkaffe som os, for
allerede efter en time havde både
Allan og Lars klar fordel! Allan

havde med en snedig åbningsfinte
fanget modstanderen dronning – og
skønt georgieren kæmpede, så kæm-
pede han forgæves. Sækken blev
snøret, og 1-0. Min modstander spil-
ler altid nogle underlige systemer,
hvor man skal være vældig påpasse-
lig med trækomstillingerne, og skønt
jeg havde tænkt meget over det, kom
vi alligevel ud i noget ukendt. To
træks teori og derefter spillede vi. Et
okay parti, hvor jeg kunne have op-
nået klar fordel, men spillede safe
og tillod en udligning. Lars havde
dog imens vundet i flot stil, han kom-
menterer selv partiet her i artiklen.

11. runde: Farlige i sidste runde!

Georgien (26) – Danmark (39) 1-3

GM Mikheil Mchedlishvili (2659) – GM Sune Berg Hansen (2577) ½-½

GM Merab Gagunashvili (2578) – GM Lars Schandorff (2516) 0-1

GM Tornike Sanikidze (2585) – GM Allan Stig Rasmussen (2496) 0-1

GM Konstantine Shanava (2569) – IM Jakob Vang Glud (2498) ½-½

24 2012 /6/312

tum, hvis man anlægger sag mod
FIDE, mødte modstand – fra Bulga-
rien og Tyrkiet, som her nok kunne
blive enige om, at man bør have råd
til at tage sine sager i retten.

Mest kontroversielle sag ved OL
var dog udelukkelsen af den russi-
ske Net-journalist, chefredaktøren
ved Chess-News.ru, Evgeny Surov.
Arrangørerne havde nægtet ham
akkreditering, og da han alligevel
prøvede at komme ind, blev han
håndfast afvist.

Surov havde skrevet kritisk, men
også hvad Skakbladet kollegialt ikke
tøver med at kalde hovent og perfidt
om tyrkisk skak og OL-arrangemen-
tet. Imidlertid er et skak-OL jo ikke

land havde dansk islæt, nemlig GM
Henrik Danielsen, som nu er stats-
borger deroppe, og denne gang sco-
rede 5 point af 9 på holdets 2. bræt.

Mest synlige danske stormester
var dog nok Peter Heine Nielsen,
som var åbningscoach for Tyskland
og med sine knap to meter spadse-
rede omkring i salen, mens spillerne
sad og svedte over deres partier.

Fem danske ungdomsspillere, Jes-
per Søndergård Thybo, Rasmus
Thøgersen, Tobias Ilsø Jensen, Filip
Boe Olsen og Sophus Mecklenburg
Møller var sammen med landstræ-
ner Mads Boe taget til Istanbul for at
deltage i OL for U16-landshold. Det
gav gode oplevelser, mange autogra-
fer og en placering som nr. 27 i det
stærke felt.

Og som den sidste – og sidst til-
komne – danske OL-deltager fortje-
ner Martin at blive nævnt. Martin er
blot få måneder gammel og deltog
sammen med sin far, Danmarks GM
Sune Berg Hansen, og sin mor, Sve-
riges WIM Christin Andersson.

tyrkernes private arrangement, og
inddeling af pressen i ‘velkomne’ og
‘uvelkomne’ altid et skråplan. Der
blev protesteret til FIDE-præsident
Kirsan Iljumshinov, men spørgsmå-
let er endt i et af den slags udvalg,
der skal afklare problemstillingens
principielle aspekter i en senere be-
tænkning.

Også en slags danskere

Mens DSU-formand Lars-Henrik
Bech Hansen altså ikke fik lov at
virke som arbiter ved OL, lykkedes
det DSU-medlem og IA Arild Rime-
stad at passere sindelagskontrollen.
Men han repræsenterer Færøerne, og
dem har tyrkerne vist ingen proble-
mer med, så Arild var turneringsle-
der (og fotograf for Skakbladet) ved
OL.

For Færøerne scorede i øvrigt
John Rødgaard 6 point af 9 på 3.
brættet. Han er international mester,
født og opvokset i Esbjerg, men har
boet lange perioder af sit liv på de
nordatlantiske klippeøer. Også Is-

OL-topchef Ali Nihar Yazici, Tyrkiet, og

FIDE-præsident Kirsan Iljumshinov.

Foto: Cathy Rogers.



Sune spillede et spændende og me-
get kompliceret parti – i slutstillingen
stod Sune formentlig bedst, men da
en remis gav cifrene 2½-½, tog han
den!

Kampen om guld

På topbrætterne var stemningen in-
tens. Kineserne var de eneste af de
tre førende, der ikke kunne klare
presset – og tabte til et pludselig utro-
ligt velspillende ukrainsk hold. Rus-
land 3-1 sejr over Tyskland gav kun
søvmedaljer, for Armenien slog
Ungarn 2½-1½ og havde bedst kor-
rektion – og for øvrigt også flest
brætpoint. Armenerne har nu vun-
det tre ud af de sidste fire olympia-
der. En fantastisk bedrift. Efter 2-2
mod Rusland i 6. runde og nederlag
1½-2½ til Kina i 7. runde var holdet
i vanskeligheder, men med sin spek-
takulære sejrsvilje og holdånd – de
fire højestratede spillede de sidste
otte runder i træk trods 2½ af 3 til
femtemanden – kæmpede Armenien
sig tilbage til guldet.

Epilog

Danmarks slutplacering på en delt
9. plads(!!) lyder temmelig godt –
og den endelige placering som nr.
18 efter korrektionen er da også gan-
ske pæn i forhold til en seedning som
nr. 39.

Hvorfor vi ikke gjorde det endnu
bedre kan forklares enkelt: taktiske
overseelser. Alle mand på holdet
oplevede desværre at lave grove fejl,
nogle med værre konsekvenser end
andre.

Sunes præstation var under for-
ventet. Han tager skakken seriøst og

er en god mand for holdet – denne
gang var spillet bare ikke optimalt.

Lars endte også under forventet,
primært på grund af et par ærgerlige
nederlag, hvor et par præcise træk
havde holdt balancen. Det skal dog
nævnes, at der også kom et par vig-
tige sejre hjem – blandt andet i sid-
ste runde mod Georgien.

Jacob var hårdt ramt af skakblind-
hed og kom desværre til at lave et
par store bukke undervejs. Han var
farlig med hvid i skotsk, men des-
værre med sort noget mere usikker
end sædvanligt.

Allan startede temmelig shaky og
havde også en del udfald i form af
store overseelser. Men med sin fan-
tastiske kampånd fik han mange
point hjem, og slutscoren pænt over
ratingforventningen  var glimrende.

Jeg selv startede kanongodt med
7½ point af 8, men desværre nåede

der først en stormester til 4. brættet i
10. runde, hvorfor GM-normens
krav om mindst tre stormestre ikke
kunne opfyldes. Ved OL er det el-
lers ekstra sjovt at spille efter nor-
mer, for laver man én, tæller den for
to! Min slutscore svarede dog til en
startrating på 2629, og generelt har
denne olympiade været den mest
succesrige for mig.

Alt i alt en holdpræstation, der kan
ses fra to vinkler. Placering og point
lever op til forventningerne – men
vejen dertil var smule ujævn, da vi
mødte mange ‘dårlige’ nationer og
ikke så mange fra toppen.

Hvad der imidlertid er vigtigt at
hæfte sig ved er, at der var holdånd,
godt samarbejde, og at de danske
OL-spillere leverede en fælles ind-
sats.

1 GM Sune Berg Hansen 1 ½ 0 – 1 ½ ½ – ½ 0 ½ 4½ / 9 2577 2484
2 GM Lars Schandorff 1 0 1 ½ – 0 ½ ½ – – 1 4½ / 8 2516 2439
3 GM Jacob Aagaard – 0 0 ½ 1 1 – 1 0 0 – 3½ / 8 2517 2341
4 GM Allan Stig Rasmussen 1 – 1 0 1 – 1 ½ 1 0 1 6½ / 9 2496 2578
5 IM Jakob Vang Glud 1 1 – ½ 1 1 1 1 1 0 ½ 8 / 10 2498 2629

DANMARK 4 1½ 2 1½ 4 2½ 3 3 2½ 0 3 27 / 44

Danske scorer,
Åben række
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Danmark på præmiepodiet – fra venstre åbningscoach Nikolaos Ntirlis, Lars Schandorff,

Allan Stig Rasmussen, Jakob Vang Glud, Sune Berg Hansen og Jacob Aagaard.

Foto: Cathy Rogers.
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1 Rusland .............. 19

Kina .................... 19

3 Ukraine .............. 18

4 Indien ................. 17

5 Rumænien ......... 16

6 Armenien ........... 16

Frankrig .............. 15

8 Georgien ............ 15

9 Iran ..................... 15

USA ..................... 15

Tyskland ............. 15

Kazakhstan ........ 15

Mongoliet ........... 15

Hviderusland ..... 15

15 Polen .................. 14

Bulgarien ........... 14

Ungarn ............... 14

Letland ............... 14

Cuba ................... 14

Holland ............... 14

Uzbekistan ......... 14

Slovakiet ............ 14

Peru .................... 14

Indonesien ......... 14

Mexico ................ 14

26 Vietnam .............. 13

Tjekkiet .............. 13

Aserbajdsjan ...... 13

Israel .................. 13

Serbien .............. 13

Colombia ............ 13

Spanien .............. 13

Italien ................. 13

Venezuela .......... 13

Montenegro ....... 13

Estland ............... 13

Øsrig ................... 13

Chile ................... 13

Bolivia ................ 13

40 Grækenland ....... 12

Slovenien ........... 12

Tyrkiet ................ 12

Filippinerne ....... 12

Litauen ............... 12

Kroatien ............. 12

England .............. 12

Belgien ............... 12

Ecuador .............. 12

Turkmenistan .... 12

Australien ........... 12

Moldova ............. 12

Bangladesh ........ 12

Island ................. 12

Bosnien Herz. .... 12

Portugal .............. 12

Tajikistan ........... 12

Norge ................. 11

58 Brasilien ............. 11

Tyrkiet 2016 ...... 11

Switzerland ........ 11

Malaysia ............. 11

El Salvador ......... 11

Danmark ............ 11

Canada ............... 11

Sydafrika ............ 11

Makedonien ...... 11

IPCA* .................. 11

Luxembourg ....... 11

Kirgisistan .......... 11

Paraguay ............ 11

Finland ............... 11

72 Argentina ........... 10

Algeriet ............... 10

Costa Rica .......... 10

Sri Lanka ............ 10

Syrien ................. 10

Dominik. Rep. .... 10

Albanien ............. 10

Guatemala ......... 10

Irland .................. 10

Egypten .............. 10

Wales ................. 10

Skotland ............ 10

Kinesiske Taipei 10

85 ICSC* ................... 9

Jordan .................. 9

New Zealand ....... 9

Sverige ................. 9

Nigerien ............... 9

IBCA* ................... 9

For. Arab. Emir. .... 9

Uruguay ................ 9

Thailand ............... 9

Puerto Rico .......... 9

Tyrkiet 2023 ........ 9

Qatar .................... 9

Jamaica ................ 9

Zambia ................. 9

Japan .................... 9

Nicaragua ............ 9

101 Panama ................ 8

South Korea ........ 8

Libanon ................ 8

Surinam ............... 8

Zimbabwe ............ 8

Tunesien .............. 8

Monaco ................ 8

Kenya ................... 8

Hol. Antiller .......... 8

110 Irak ....................... 7

Mozambique ........ 7

Pakistan ............... 7

Botswana ............. 7

Uganda ................. 7

Malta .................... 7

Yemen .................. 7

117 Barbados ............. 6

Palæstina ............. 6

Trinidad Tobago .. 6

Fiji ......................... 6

Angola .................. 6

122 Ethiopien .............. 5

Aruba .................... 5

124 Namibia ............... 4

125 Afghanistan ......... 1

* IPCA = Int. handicapskak

IBCA = Int. blindeskak

ICSC = Int. døveskak

Foto: Arild Rimestad.

OL 2012 – Kvinderækken
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Godt nok deltog der et rekordstort
antal lande i dette års OL i skak i
Istanbul, men man kunne alligevel
godt tale om et discount-OL. Da de
tyrkiske værter med kontroversielle
Ali Nihat Yazici i spidsen fik tildelt
arrangementet, havde de en garanti
fra det tyrkiske sportsministerium på
flere millioner euro.

Desværre for OL-turneringen blev
der i mellemtiden skiftet sports-
minister, og så blev støtten halveret.
Det betød, at både spillestedet og
indkvarteringen lå klos op ad luft-
havnen, hvilket især var en stor skuf-
felse for de spillere, der havde ople-
vet OL i 2000, hvor det hele var pla-
ceret centralt i hektiske Istanbul.

Maden var vist også en af de man-
ge ting, der blev sparet på – det var
stort set de samme halvkedelige ret-
ter, der blev serveret hver eneste dag.
Desuden skulle man denne gang
betale for vand, te og kaffe til spil-

Kvinder fra hele

verden til skak-OL

lerne – noget der oftest er gratis for
spillerne under runderne til et OL.

Når dette så er sagt, er det selv-
følgelig en stor oplevelse at være
med til OL i skak. Specielt for os,
der ikke har været med en masse
gange før, er det noget særligt at gå
rundt blandt alle verdensstjernerne
(selv om bl.a. Magnus Carlsen og
verdensmester Anand var fravæ-
rende denne gang) og i det hele taget
være med til dette kæmpe arrange-
ment.

En del af denne oplevelse fik også
det danske juniorhold, som ung-
domslandstræner Mads Boe havde
taget med til Ungdoms-OL i hallen
ved siden af. I pauserne fra deres
egne partier opholdt de sig primært i
OL-kantinen, hvor der bl.a. blev ana-
lyseret og samlet autografer fra
verdensstjernerne. Det var vist tæt
på, at det kun var Kasparov, der ikke
nåede at skrive på blokken. Han var

tilskuer flere dage, men da han ikke
var midt i en valgkamp denne gang
(i 2010 stillede han op til fotografe-
ring med alt og alle i forbindelse med
Karpovs valgkampagne), så flygtede
han hurtigt væk fra pøblen sammen
med sine op til fire sikkerhedsvagter,
når han bevægede sig uden for spille-
salen.

Storsatsning på skak

I de seneste år har de satset enormt
på skak i Tyrkiet. På lidt over et årti
er skakforbundet gået fra 3.500 med-
lemmer til over 200.000. Sidste år
spillede over to millioner elever skak
i skolen. Alt dette er sket med op-
bakning fra staten, og satsningen på
især ungdommen kunne i den grad
ses på de tyrkiske hold. Værtsnatio-
nen har lov til at stille et par ekstra
hold til OL, og normalt plejer de så
at tage de næste på ratinglisten til 2.
og 3. holdet. Tyrkerne havde dog

1. runde: Nigeria (115) - Danmark (51) 1-3

Oluwatobiloba Olatunji (1818) - Esmat Guindy 0-1

Nsisong Asanga (–) - Louise Fredericia ½-½

Olufunmilayo Akintola (1747) - Carina Jørgensen 0-1

Vivian Dzaayem (–) - Marie Frank-Nielsen ½-½

2. runde: Østrig (43) - Danmark (51) 3-1

Julia Novkovic (2066) - Oksana Vovk ½-½

Anna-Chri. Kopinits (2234) - Esmat Guindy 1-0

Anna-Lena Schnegg (2088) - Carina Jørgensen 1-0

Katharina Newrkla (2165) - Marie Frank-Nielsen ½-½

Af Thorbjørn Bromann

www. chessolympiadistanbul.com

Spillestyrken er lige så forskellig som sprog og klædedragt

– men de er alle kvinder og de mødes ved skakbrættet.

Danmark var i midten af begivenhederne.
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Rigtig idé, men...

Oksana Vovk
kommenterer:

Oksana Vovk
Danmark (2159)

Zeinab Mamedjarova
Aserbajdsjan (2285)

Moderne Benoni / A61

Det var spændende at møde den tid-
ligere juniorverdensmester Zeinab
fra den berømte Mamedjarova-fami-
lie. På trods af hendes berømmelse
og styrke var jeg meget opsat på
kamp, hvilket nok ikke mindst skyld-
tes reglen om remisforbud før træk
30, en regel som var en positiv ud-
fordring for min fredelige skaklige
karakter.
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5

5. cxd5 d6 6. Sf3 g6 7. Lf4 a6 8. a4 Lg7

9. h3 0-0 10. e3

Jeg har spillet denne variant en gang
før, men denne gang fik jeg lidt hjælp
fra herreholdets åbnings-coach, Ni-
kolaos Ntirlis, til at forstå stillingen
og få nogle ideer til, hvordan den
skulle spilles.
10... Dc7

Min modstander spiller hurtigt, men
hun stiller sig uheldigt op. Dronnin-
gen er bedre placeret på e7.
11. Le2 b6 12. Sd2 Sbd7 13. Sc4 Se8

Her følte jeg, at jeg måtte stå rigtig
godt. Det fejler nu naturligvis ikke
noget blot at fortsætte udviklingen
med rokade, men jeg fandt en stær-
kere fortsættelse.
14. Se4! Le5

Eneste mulighed for ikke at miste en
bonde, da det naturlige 14... Se5 bli-

ver mødt med 15. Sexd6 Sxd6 (eller
15... Sxc4 16. Sxc4) 16. Sxe5 med
hvid gevinststilling.
15. Sxe5

Her overvejede jeg den for Sort næ-
sten tvungne trækgentagelse med 15.
Lh6 Lg7 (15... Sg7 16. f4!) 16. Lf4
Le5. Jeg mente dog, at min stilling
med løberparret var så god, at jeg
hellere ville spille videre og prøve at
vinde den.
15... dxe5 16. Lh6 Sg7 17. d6 Db8 18.

Lc4 b5?

Jeg blev positivt overrasket over
dette træk, da det tillader min plan
med at erobre d5-feltet og dermed
hele stillingen. 18... Lb7 havde klart
været det bedste forsvar, men var
måske for passivt for Zeinab.
19. Ld5 Lb7 20. 0-0 Ta7 21. axb5 Lxd5

22. Dxd5 Dxb5

valgt, at lave disse to hold til rene
ungdomshold med navnene ‘Turkey
2016’ og ‘Turkey 2023’ med hen-
tydninger til, hvornår spillerne på
holdene skal toppe. Med spillere helt
ned til 8 år (men med stormestre som
trænere) havde holdene det dog
svært, men de faldt alligevel ikke
igennem. Der går dog nok stadig
nogle år, før de for alvor blander sig
i topstriden til OL.

Når kulturer mødes

Med 150 deltagende hold i åben ræk-
ke og 125 hold i kvinderækken var
det en noget broget flok, som stil-
lede til start. Ikke kun i styrkespæn-
det mellem professionelle spillere og
åbenlyse amatører, også kultur-
forskellene er store til OL i skak –
både på og uden for brættet.

Dette sås for eksempel, da Paki-
stans holdleder nægtede at give hånd

til Norges kvindelige holdleder, der
ellers allerede havde stukket hånden
frem, som det er kutyme inden run-
destart. Han ønskede ikke at trykke
en kvinde i hånden.

Danske forventninger

Det kan være vanskeligt til et OL
(særligt i kvinderækken), at opstille
en god målsætning, da både ratingtal,
seedning og andre faktorer ikke er
helt de samme, som til almindelige
turneringer. En del spillere i kvinde-
rækken har ikke et retvisende ra-
tingtal, da de blot spiller få Elo-rat-
ede turneringer, og lodtrækningen i
de sidste 2-3 runder kan samtidig
have enorm stor indflydelse på slut-
placeringen. Først og fremmest
handler det dog om at spille godt og
score point – så kan man altid bagef-
ter se på, om det har været nok til en
tilfredsstillende indsats.

Forventningerne til det danske
kvindehold var lidt større end ved
forrige OL, da vi på papiret havde et
stærkere hold.

WIM Oksana Vovk skulle forsø-
ge, at følge op på det flotte resultat
på 1. brættet ved det seneste OL i
Khanty-Mansiysk, men havde siden

3
. 
r
u

n
d

e

Foto: Arild Rimestad.

Kulturer mødes – med forskelligheder, men oftest med smil, her Yemens Amany

Zewar, Amal Abdullah, Mada Al-Sharif og Omaima Salah.
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Hov... Ideen var, at Sort burde miste
en bonde, da dronningen ikke har
nogen felter efter 27... Dxb4 28.
Tcb1! Desværre missede jeg så, at
nu, når jeg har byttet springeren, er
der ikke længere skak på c8. Denne
variant glemte jeg desværre at dob-
belttjekke efter afbytningen på g7.
Og heldigt for min modstander fun-
gerer det lige akkurat for Sort – hvor
det skifter fra en tabt stilling til ge-
vinststilling.
28. Dxb5 axb5 29. Sd2?

Ikke det bedste forsvar. Men jeg er
under chok og kan ikke længere
tænke klart. Bedst, men stadig tabt
var 29. Tab1 Txc1† 30. Txc1 b3 31.
Tb1 med lidt chancer for overlevelse.
Partifortsættelsen taber hurtigst, hvor
Mamedjarova nu også træder i ka-
rakter.

da vist meget svingende form. WFM
Esmat Guindy gjorde comeback på
landsholdet efter lidt for mange års
OL-pause og kunne især bidrage
med sin erfaring, mens WFM Louise
Fredericia var topmotiveret og til-
bage på holdet igen efter at have
sprunget OL i Sibirien over. Carina
Jørgensen spillede sit andet OL (den-
ne gang på 4. bræt) efter i 2010 at
have prøvet kræfter med det hårde
2. bræt. WFM Marie Frank-Nielsen
scorede sin titel i sin stærke OL-de-
but i Dresden i 2008, men spillede et
mindre godt OL i 2010 og var derfor
opsat på revanche.

Landstræner IM Thorbjørn Brom-
ann var med som holdkaptajn for
kvinderne for anden gang og havde
bl.a. til opgave at bidrage både skak-
ligt, socialt, psykologisk og med di-
verse praktiske ting (og efterfølgen-
de at skrive om turneringen i Skak-
bladet!). Generelt kunne man sige,
at der var tale om et topmotiveret

hold, der kom til Istanbul for at spille
god skak og skabe et godt resultat.

Allerede inden turneringen havde
jeg snakket med spillerne om den
overordnede taktik, hvor det var pla-
nen, at Oksana, Esmat og Louise som
udgangspunkt skulle spille flere
kampe end de andre, og at målet var
at klare sig så godt som muligt.

Ved OL i 2010 fik spillerne no-
genlunde lige mange partier, men
denne gang var der lagt op til en lidt
anderledes taktik. Det kan diskute-
res, hvad der er rigtigt og forkert i
denne sammenhæng, men nogen
entydig konklusion har jeg ikke ef-
ter de seneste to OL.

Faste rutiner

Når man er af sted til OL, får man
hurtigt lavet sig nogle faste rutiner.
Holdopstillingerne blev offentlig-
gjort om formiddagen, så efter mor-
genmaden stod den hver dag på op-
ladning og forberedelse både indi-

viduelt og med holdkaptajnen. Vi
havde lavet samme aftale som i 2010,
der gik ud på, at hver enkelt spiller
havde en halv times forberedelse
med holdkaptajnen hver formiddag,
og den resterende forberedelse kla-
rede de så primært selv. Dette fun-
gerede godt, og alle spillerne forbe-
redte sig grundigt.

Runderne blev spillet om efter-
middagen, så efterfølgende kunne
man gå direkte til aftensmad. Om
aftenen havde vi hver dag et hold-
møde, hvor vi så på et par højde-
punkter fra dagens partier og snak-
kede om morgendagens modstander
og hvem, der skulle sidde over.

Efter dette var de fleste så trætte,
at det var sengetid, så det var kun
aftenerne før de to fridage, at der for
alvor var tid til at more sig lidt ved
henholdsvis Bermudafesten og Irish
Party (sidstnævnte blev i øvrigt of-
ficielt aflyst, da der var tyrkisk sørge-
dag, efter at 25 tyrkiske soldater var

3. runde: Danmark (51) - Aserbajdsjan (27) 0-4

Oksana Vovk - Zeinab Mamedjarova (2285) 0-1

Esmat Guindy - Gulnar Mammadova (2324) 0-1

Louise Fredericia - Turkan Mamedjarova (2245) 0-1

Marie Frank-Nielsen - Nargiz Umudova (2208) 0-1

4. runde: Jamaica (81) - Danmark (51) 0-4

Deborah Rich.-Porter (1997) - Oksana Vovk 0-1

Krishna Gray (1728) - Esmat Guindy 0-1

Hui Zhu (1952) - Louise Fredericia 0-1

Melisha Smith (1808) - Carina Jørgensen 0-1
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Den taktiske idé, jeg får et par træk
senere, virker allerede fint her: 23.
b4! med bondegevinst, da dronnin-
gen går tabt efter 23... Dxb4?? 24.
Tfb1, og tårnet kommer til at hænge
på a7 efter 23... cxb4?? 24. Dxb5.
23. Tfc1 Tc8 24. Sg5 Tf8 25. Se4 Tc8

Zeinab trak her meget hurtigt, nok
for at tilkendegive at hun var klar på �

en trækgentagelse. Jeg gav det trods
alt en lille overvejelse, men mente så
endelig at have fundet et gennem-
brud til den sorte stilling....
26. Lxg7?

... som jeg i min overforsigtighed
udførte upræcist. 26. b4! uden af-
bytning på g7 var det rigtige.
26... Kxg7 27. b4? cxb4
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Gambit og kongejagt

Marie Frank-Nielsen
kommenterer:

Suzana Komoto Chang
Brasilien (2006)

Marie Frank-Nielsen
Danmark (1983)

Siciliansk / B40

Selv til OL kan man risikere at skulle
forberede sig mod en modstander,
som slet ingen partier har. Især på 4.
brættet, fordi mange lande vælger at
satse med et ungt talent. I denne
runde mødte jeg en modstander, som
havde over 900 partier på basen –
hvilket må siges at være meget usæd-
vanligt for spillere på 2000-niveau.
Jeg undrede mig inden partiet over,
hvorfor hun mon ikke havde mere i

blevet dræbt ved en eksplosion i det
vestlige Tyrkiet).

Elleve danske matcher

I 1. runde mødte vi Nigeria, som bl.a.
stillede op med to uratede spillere.
I Nigeria (og mange andre skak-
ulande) spilles der næsten ingen Elo-
ratede turneringer, så for spillerne er
OL den helt store chance for at få sig
et Elo-tal og måske en titel.

Vi gik selvfølgelig efter at få rent
bord, men måtte alligevel afgive to
halve point til netop de to uratede
spillere. Det så selvfølgelig mærke-
ligt ud på papiret, men enhver, der
har været med til OL før, ved også,
at mange af de uratede sagtens kan
spille god skak. Dette oplevede
Louise, der naturligvis var skuffet
over sin remis, men efter ni runder i
turneringen havde hendes modstan-
der scoret seks point og dermed en
WFM-titel! Louise lykønskede se-
nere sin modstander med titlen og
fik et kæmpe knus i retur.

Umulig blindehjælper

Ved forrige OL prøvede herreholdet
at spille mod det internationale blin-
dehold og denne gang var det i 7.

runde kvindernes tur til denne lidt
specielle oplevelse. Selve matchen
blev ikke spændende, da vi vandt
overlegent.

Til gengæld var det interessant at
følge Esmat, der som den eneste
mødte en spiller, hvis syn var så re-
duceret, at hun gjorde brug af blinde-
spillernes ekstra bræt. De øvrige tre
havde åbenbart tilstrækkeligt syn til
at nøjes med det almindelige tur-
neringsbræt.

Esmats modstander havde fået en
ung tyrkisk mand som hjælper til at
rykke brikkerne på turneringsbræt-
tet, men som partiet skred frem, vi-
ste det sig dog, at han på ingen måde
var kompetent til sit job. Flere gange
havde blindespilleren allerede tryk-
ket på uret uden at hjælperen kunne
finde ud af, hvad han skulle rykke
på brættet. Hen mod slutningen af
det komplicerede parti måtte både
kamplederen og Esmat hjælpe til.

29... Ta3! 30. Tab1 Txc1† 31. Txc1 Td3

32. Se4 b3 33. Kf1 f5 34. Sg5 Txd6 35.

Ke2 e4 36. h4 h6 37. Sh3 Ta6 38. Kd2

Ta2† 39. Kc3 Sc5 40. Tb1 Tc2† 41. Kb4

b2 42. Sf4 Sd3† 43. Kb3 Tc1 44. Txb2

Sxb2 45. Kxb2 Tf1 46. Sh3 Kf6 47. Kc3

g5 48. opgivet.

Dette OL var for mig desværre præ-
get af flere partier, hvor jeg både
havde stået fuldstændig til gevinst
og kunne have taget trækgentagelse,
men formåede at tabe, hvilket natur-
ligvis var skidt for holdet. Om det
var manglende rutine eller blot en
masse uheldige omstændigheder må
forblive i det uvisse.
0-1
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rating, men svaret kom flere gange i
partiet – hun havde simpelthen ikke
løst nok taktiske opgaver!
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d3 Sc6 4. g3 g6

 5. d4 cxd4 6. Sxd4 Lg7 7. Sb5 d5

Samme åbning havde Chang spillet
to gange i 2012 – men aldrig mødt
d5, som er det stærkeste træk her!
8. exd5 exd5 9. Dxd5 De7† 10. Le2 Lg4
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Foto: Arild Rimestad.

Danmark klar til matchen i 4. runde – fra venstre Oksana Vovk, Esmat Guindy, Louise

Fredericia og Carina Jørgensen, og stående bag dem holdleder Thorbjørn Bromann.
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Pointen med bondeofferet – Hvid har
problemer med sin konge! Bedste
træk for Hvid er S1c3, men det
kendte min modstander tydeligvis
ikke – og hendes fortsættelse er før-
ste fejl.
11. Sd6†? Kf8 12. Dxf7† Dxf7 13. Sxf7

Lxe2

13... Te8 14. Le3 Kxf7 15. Lxg4
Lxb2 er også en god mulighed for
Sort.
14. Sxh8 Te8 15. Sxg6†

Heldigvis holdt Esmat hovedet
koldt og fuldendte et godt parti, hvor
modstanderen (tilsyneladende over-
rasket) tabte på tid i en tabt stilling.
Efterfølgende undrede vi os noget
over, at tyrkerne havde sat den unge
mand på opgaven, men han sad der
nu heller ikke dagen efter.

Tapre riddere

Når man spiller en stor open, er der
ofte enorm forskel på modstanderne.
Det ved alle, som f.eks. har spillet
med i Politiken Cup. Dette gælder
også til OL, hvor kvinderne bl.a.
oplevede at få smæk på 4-0 af både
Aserbajdsjan (3. runde) og Italien (6.
runde), selv om vi i begge matcher
var tæt på flere brætpoint, men til
gengæld også få rent bord mod både
Jamaica (4. runde) og Sri Lanka (9.
runde). Mod sidstnævnte var Carina
presset i store dele af partiet, men fik
kæmpet sig flot tilbage og tog i denne
stilling en frisk beslutning:

kvindernes træningsweekend i Val-
by et par uger forinden. Stillingen
bør være remis, men Carina viste sig
stærkere i slutspillet.
45... h4 46. Sde4 f5 47. Sf2 g5 48. Kc2

g4 49. Kd2 Kg6 50. Ke2 Kg5 51. Kf1

g3 52. Sh3† Kg4 53. Kg2 f4 54. Se4

f3† 55. Kh1 Kf5 56. Sd2 e4 57. Sg1

Kf4 58. Sh3† Ke3 59. Sf1† Ke2 60.

Kg1 Kd3 61. Sf4† Kd4 62. Sg6 e3 63.

Sxh4?

Sidste chance for remis var 63. Sxe3!
Kxe3 64. Sxh4.
63... f2† 64. Kg2 e2 65. Sf3† Kc5 66.

Sxg3 e1D 67. Sxe1 fxe1D 68. Kf3 Kd5

69. Se2 Df1† 70. Ke3 Dh3† 71. Kd2

Kc4 72. Sc1 Dc3† 73. Kd1 Da1 74. Kc2

Dc3† 75. Kd1 Db2 76. Se2 Kd3 0-1

Odds på kvindeholdet

Danske Spil har på det seneste haft
skak på kampprogrammet. Denne
gang var det dog en russisk book-
maker, som havde det danske kvin-
dehold som spilmulighed et par

5. runde: Danmark (51) - Brasilien (47) 3-1

Oksana Vovk - Juliana Sayumi Terao (2187) 0-1

Esmat Guindy - Vanessa R. Gazola (2033) 1-0

Louise Fredericia - Artemis Soares Cruz (1996) 1-0

Marie Frank-Nielsen - Suzana K. Chang (2006) 1-0

6. runde: Danmark (51) - Italien (31) 0-4

Oksana Vovk - Elena Sedina (2338) 0-1

Esmat Guindy - Olga Zimina (2327) 0-1

Louise Fredericia - Marina Brunello (2239) 0-1

Carina Jørgensen - Mariagrazia De Rosa (2087) 0-1

17... Te2† 18.  Kd3 Sb4† 19. Kc4 Sxc2

20. Sc3

20. Sd2 b5† 21. Kxb5 Te5† 22. Ka6
Le2† og vinder.
20... Sxa1 21. Kd3 Te8 22. Lf4 Lxc3 23.

Kxc3 Tc8† 24. Kd2 Sc2 25. Tc1 Le4 26.

Le5 Td8† 27. Kc3 Se7

Forbedring af den dårligst placerede
brik. Samtidig udelukker springeren
løberskakken på d6 og får partiets
fine taktiske afslutning til at fungere!
28. f3 Tc8† 29. Kd2 Td8† 30. Kc3 Tc8†

31. Kd2 Lf5 32. g4 Sb4 33. gxf5 Txc1

Og når kongen slår på c1, hopper
springeren gerne til d3 og gafler den
sortfeltede løber!
0-1

�

Det var jeg glad for, hun spillede –
så slap jeg for at bruge et tempo på at
slå den med løberen...
15... hxg6 16. Kd2 Lf3 17. Tf1
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Desværre er mit næste træk ikke det
mest præcise – se godt efter og find
en mat i 6! (vend om nødvendigt
bladet og se løsningen).

Matten i 6 fra diagrammet:
17... Td8† 18. Ke3 Se5 19. Kf4
Td4† 20. Ke3 Td5 21. g4 Lh6†
22. g5 Lxg5 mat!

Mat i 6 træk!

Sort trækker.

�

Carina Jørgensen
Danmark (2012)
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Iridu Basnayake
Sri Lanka (1788)

43... Dxb3 44. Dxb3 Sxb3 45. Kxb3

En sjov stilling, som minder meget
om skoleskakkens ‘Tapre riddere’,
hvor man spiller med fire bønder
mod to springere. Dette har jeg jævn-
ligt spillet med mine skoleskak-
spillere (bl.a. via www.skoleskak.dk/
spil), men jeg havde ikke overvejet,
at vi skulle have kigget på det under



Altsammen spillet lynhurtigt.
9... Tb8

Her plejer jeg at spille 9... Db6 i ste-
det for. Det giver mulighed for at
spille 12... Se4, hvis Hvid fortsætter
med 9... Db6 10. dxc5 Lxc5 11. Lxc5
Sxc5 12. b4, og den franske løber
kommer med over b7.
10. dxc5 Lxc5 11. Lxc5 Sxc5 12. Sd4

Hvid spiller pludselig meget lang-
sommere – mon vi er kommet ud af
forberedelserne? Her havde hun til
gengæld chancen for at spille b4, og
med damen på d8 har jeg næppe
bedre end Sd7. Det er sikkert også
fint nok for Sort, men jeg foretræk-
ker det mere dynamiske.
12... Db6 13. Sxc6 Dxc6 14. Se2

Starten på Hvids vanskeligheder.
14... Se4 15. Dd1?

gange under turneringen. Mod det
stærke hold fra Mongoliet i 8. runde
kunne man således få odds 46 på
dansk sejr, mens oddset på nederlag
var beskedne 1,05. Det blev dog også
til en sikker mongolsk sejr.

Anderledes spændende var det i
matchen mod Indonesien i 10. runde,

som samme bookmaker havde vur-
deret helt lige. Matchen lå længe på
vippen og kunne være gået begge
veje, men vi måtte desværre ned 1½-
2½. Så vidt vides var der dog ingen
danskere, som tabte penge på dette,
men sjovt var det, at man kunne spille
på matcherne.

Skuffende afslutning

Generelt gik det kvindeholdet noget
op og ned. Højdepunktet var nok den
fine 3-1 sejr over Brasilien i 5. runde,
mens den største skuffelse inden sid-
ste runde var det ærgerlige nederlag
mod Indonesien i næstsidste runde,
hvor vi havde chancerne for match-
sejr og dermed ville være sikret en
fornuftig slutplacering.

I sidste runde ville vi med en sejr
over El Salvador ende omkring vo-
res seedning og blive bedste nordi-
ske land (viste det sig efterfølgende),
og det startede forrygende. Vi havde
fint styr på matchen og bragte os
foran 2-0 via Louise og Carina.
Oksana og Esmat havde samtidig
gode stillinger, men først Esmat og
derefter Oksana kom pludselig i
uvejr, og så stod det 2-2.  Det var
især ærgerligt i forhold til slutpla-
ceringen, hvor vi bl.a. blev overha-
let af Island og Norge, men dog holdt
os foran Finland og Sverige.

Den danske indsats

Ved OL i Sibirien for to år siden var
Oksana i forrygende form og sør-
gede med sin individuelle score for

Chancerigt offer

Esmat Guindy
kommenterer:

Dinushki Bodage
Sri Lanka (1864)

Esmat Guindy
Danmark (2132)

Fransk / C11

Sri Lanka var på papiret ikke særlig
stærke, men alle deres spillere havde
overpræsteret, og de havde blandt
andet spillet fire remiser mod Norge,
der var seedet over os. Nordmæn-
dene havde givet os et tip om, at de
var forberedt til fingerspidserne...
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7

5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 a6 8. Dd2 b5

9. a3
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Hvid skulle have forsøgt sig med 15.
Sd4 Db6 16. De3, men efter 16... b4
opnår man med Sort det, man øn-
sker. Senere kan man evt. spille a5
og få den dårlige løber ud over a6.
15... b4 16. Sd4 Dc5 17. a4

Nødvendigt. 17. Ld3 bxa3 18. bxa3
Sc3 19. Dd2 Dxd4.
17... 0-0 18. Le2
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Foto: Cathy Rogers. Foto: Cathy Rogers.

Carina Jørgensen – fik høj OL-score. Marie Frank-Nielsen – godt angrebsspil.



Kongefløjen kalder

Louise Fredericia
kommentarer:

Gabriela Avelar Bonilla
El Salvador (1938)

Louise Fredericia
Danmark (2096)

Siciliansk / B31

Min modstander havde i 1. runde
spillet remis mod Ukraines IM Ushe-
nina (2433), så jeg havde forberedt
mig på et hårdt parti. Åbningen er
Rossolimo-varianten i siciliansk,
hvor der byttes tidligt på c6.
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6 4. Lxc6

bxc6 5. d3 Lg7 6. 0-0 d6 7. Sc3 Tb8 8.

h3 e5 9. Tb1 Se7 10. Le3 0-0 11. Dd2

De8 12. Lh6 f6 13. Lxg7 Kxg7 14. Sh2

g5 15. Se2 Le6 16. b3

lig turnering, havde hun nok modta-
get nogle af tilbuddene.

Esmat spillede oftest rigtig fornuf-
tigt, men nogle store kiks undervejs
kostede et par afgørende point, så
hun var heller ikke tilfreds med
pointudbyttet.

Louise døjede med sygdom i før-
ste halvdel af turneringen, men fik
det efterhånden bedre og fik afslut-
tet med nogle gode angrebspartier.
Slutresultatet var ok, selv om hun
havde håbet på mere.

Carina opnåede en WCM-titel via
en rigtig fin slutspurt. Den høje score
kunne have været endnu højere, da
hun i nederlaget mod Italien havde
godt fat og var tæt på gevinsten.

Marie leverede også en fin ind-
sats, som hun kunne være godt til-
freds med. Det blev til flere gode
partier og generelt noget bedre spil
end ved forrige OL.

Alle spillerne leverede en meget
koncentreret indsats ved skakbræt-

18... b3!?

Beror på et officersoffer. Inden OL
havde vi træningssamling, hvor et
af temaerne var, hvornår man skal
ofre, hvis der ikke er noget konkret
bagefter. Jeg plejer at spille safe, men
inspireret af træningen valgte jeg
offeret. Fordele: Jeg får vedvarende
spil for officeren, og stillingen er let
at spille for Sort, mens Hvid skal
spille præcist for at holde balancen.
19. c3

19. Tc1 bxc2 20. Txc2 Da5† 21. Kf1
Ld7 med ideen Tb4 er ikke et for-
nuftigt alternativ.
19... Sxc3 20. bxc3 Dxc3† 21. Kf1?!

Unøjagtigt. 21. Kf2 er mere fleksi-
belt, og Hvid kan håbe på at få tårnet
på h1 med.
21... Tb4 22. Sf3 b2 23. Tb1 Ld7 24.

Dd3 Dc5

Én blandt utallige fordelagtige mu-
ligheder – man kunne også søge slut-
spillet med 24... Dxd3 eller 24... Tc8.
25. Ld1

Eller 25. Dxa6 Lxa4 efterfulgt af
Lc2.
25... Lxa4 26. Lxa4 Txa4 27. g3 Ta3

28. De2 Te3 29. Dxb2

29. Dd1 Tc8 30. Sd2 Dc3, og Hvid
kan ikke rykke, eller 29. Df2 Db5†
30. Kg1 Te2 31. Sd4 Dd3 32. Sxe2
Dxb1† 33. Kg2 Dxh1†.
29... Txf3†

Sort har fået officeren tilbage med
renter, og partiet sluttede 11 træk
senere.
30. Kg2 Tc3 31. Thc1 d4 32. Dd2 h5

33. Kh1 Tc8 34. Td1 d3 35. Dg2 Tc2

36. Td2 Txd2 37. Dxd2 Dc2 38. Td1

Dxd2 39. Txd2 Tc1† 40. Kg2 Tc2 0-1

7. runde: IBCA (71) - Danmark (51) ½-3½

Daria Pustovoitova (2294) - Oksana Vovk ½-½

Teresa Debowska (1837) - Esmat Guindy 0-1

Irena Karsokaite (1632) - Louise Fredericia 0-1

Violeta Benkunskiene (1643) - Carina Jørgensen 0-1

8. runde: Danmark (51) - Mongoliet (21) ½-3½

Oksana Vovk - B. Munguntuul (2434) 0-1

Esmat Guindy - T. Batchimeg (2311) ½-½

Louise Fredericia - D. Yanjindulam (2232) 0-1

Marie Frank-Nielsen - B. Ankhchimeg (2167) 0-1
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en hæderlig dansk holdindsats, men
denne gang gik det ikke hendes vej.
Det skal dog siges, at hun tre gange

i løbet af turneringen afslog remis af
holdtaktiske grunde og efterfølgende
tabte. Havde det været en alminde-

Foto: Cathy Rogers.

Rusland mod Kina i 6. runde – russerne (ved bordets venstre side) er Tatiana Kosintseva,

Nadezhda Kosintseva, Alexandra Kosteniuk og Natalija Pogonina, og Kina er Yifan Hou,

Xue Zhao, Wenjun Ju og Qian Huang. Matchen sluttede 2-2.
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fløjen. Dette lægger hun også op til,
men hun skifter pludselig side træk-
ket efter og begynder fejlagtigt at
forsvare sin kongefløj i stedet.
17. c3 Dg6 18. De3 f5!

Sort fortsætter sit angreb, og Hvid
forsøger at befri sig.
19. g4?

Panik – herfra bliver det rigtig svært.
19... hxg4 20. hxg4 fxg4 21. Dg3 Dh5

22. Kg2 Sg6 23. Tg1 Tf6 24. Th1 Tbf8

25. De3 Dh3† 26. Kg1 Sh4! 27. Dxh3

Efter 27. Dxg5† Tg6 28. De7† Tf7
har Hvid ikke flere skakker, men til
gengæld er der udækkelig mat på g2.
Hvid var derfor tvunget til at bytte
dronninger på h3.
27... gxh3. 28. Tf1

10. runde: Indonesien (54) - Danmark (51) 2½-1½

Warda Aulia Medina (2218) - Oksana Vovk ½-½

Chelsie Monica Sihite (2162) - Esmat Guindy 1-0

WFM Dewi Citra (2143) - Louise Fredericia 1-0

Aisyah Anisa Aay (1818) - Marie Frank-Nielsen 0-1

tet, og desuden var der en rigtig god
stemning blandt alle i den danske
delegation, så det var en fornøjelse
for mig som træner/holdleder at være
af sted med holdet.

Hård kamp om OL-guldet

Danmark var jo et stykke fra toppen
i kvinderækken, men medaljekam-
pen var ellers spændende nok.

Ved OL i 2010 vandt Rusland helt
suverænt på hjemmebane, men sid-
ste år fik de sig en gevaldig nedtur,
da de blev udklasset 4-0 af Kina i
VM for hold. Med det nederlag i bag-
hovedet havde russerne selv sat for-
ventningerne en anelse ned og kine-
serne med GM Yifan Hou, GM Xue
Zhao, WGM Wenjun Ju, WGM Qian
Huang og WGM Yixin Ding var da
også knebne ratingfavoritter til gul-
det.

Russernes kvindehold med GM
Tatiana Kosintseva, IM Valentina
Gunina, GM Nadezhda Kosintseva,

GM Alexandra Kosteniuk og WGM
Natalija Pogonina havde afgivet
succestræneren GM Yuri Dokhoian
til herreholdet, men havde til fulde
kompenseret for dette ved at have
Sergei Rublevsky som cheftræner og
hans stormesterkolleger Evgeniy
Najer og Alexander Riazantsev som
assistenter – alle tre med over 2650 i
Elo-rating.

Afgørende parti

Efter at Rusland og Kina havde ført
OL-turneringen på skift, lå guldet
lige til højrebenet for kineserne in-
den næstsidste runde. De havde fået
en nem lodtrækning i 10. runde mod
det upåagtede hold fra Kazakhstan.

Trods status som storfavoritter
kom kineserne kun foran 2-1 og
skulle dermed bruge et halvt point
mere for matchsejren i følgende
partislutning, som viste sig at få alt-
afgørende indflydelse på medalje-
fordelingen:

9. runde: Danmark (51) - Sri Lanka (92) 4-0

Oksana Vovk - Sachini D. Wijesundara (1827) 1-0

Esmat Guindy - Dinushki Bodage (1864) 1-0

Louise Fredericia - Samadhi Chandrasiri (1731) 1-0

Carina Jørgensen - Iridu U. Basnayake (1788) 1-0
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16... h5

Sort lægger op til kongeangreb. En
anden, måske bedre plan havde væ-
ret at spille 16... h6 for at fortsætte
med Sg6 og f5. Det korrekte for Hvid
havde været at besvare kongeangre-
bet med modangreb på dronning-
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Sort trækker og truer!
28... Tf3!

Hvid er fuldstændig færdig.
29. Sg3

29. Sxf3? Sxf3 mat!
29... Txd3 30. Te1 Txc3 31. Kf1? Txg3

32. opgivet. 0-1

�

WGM Yixin Ding
Kina (2424)
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WIM Madina Davletbayeva
Kasakhstan (2165)

51. c7

På 51. b7 holder Sd4 remis.
51.. Sf4

Efter at have været presset hele par-
tiet, så det nu ud til, at kineseren var
ved at redde et halvt point og der-
med den ultravigtige matchsejr, men
den unge dame fra Kasakhstan fandt
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11. runde: El Salvador (66) - Danmark (51) 2-2

Lorena Zepeda Cortes (2139) - Oksana Vovk 1-0

Ingrid Sanchez Oliva (1992) - Esmat Guindy 1-0

Gabriela A. Bonilla (1939) - Louise Fredericia 0-1

Alcira Garcia Mendez (1782) - Carina Jørgensen 0-1

sit livs (og måske dette OL’s) smuk-
keste træk:
52. Tf2!!

Sort er fortabt og partiet er hurtigt
slut.
52... Sd3† 53. Kf1 Sxf2 54. c8(D) Kd4

55. Dd7† Kc5 56. b7 Se4 57. b8(D)

Sd2† 58. Dxd2 exd2 59. Dd8 Kc4 60.

Dxd2 1-0

Dermed lå Kina og Rusland kun
adskilt af få korrektionspoint inden

OL 2012 – Kvinderækken
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Guld Rusland

1 GM Tatiana Kosintseva 5½ / 9 2530 2499
2 IM Valentina Gunina 6 / 9 2507 2469
3 GM Nadezhda Kosintseva 8 / 9 2524 2730
4 GM Alexandra Kosteniuk 7 / 9 2489 2500
5 WGM Natalija Pogonina 6½ / 8 2448 2550

Sølv Kina

1 GM Yifan Hou 6½ / 9 2599 2652
2 GM Xue Zhao 8 / 10 2549 2605
3 WGM Wenjun Ju 5½ / 10 2528 2360
4 WGM Qian Huang 8 / 10 2449 2582
5 WGM Yixin Ding 3½ / 5 2424 2374

Bronze Ukraine

1 GM Kateryna Lahno 7 / 10 2542 2617
2 IM Mariya Muzychuk 6 / 9 2466 2537
3 GM Natalia Zhukova 6½ / 9 2442 2509
4 IM Anna Ushenina 7 / 10 2433 2485
5 IM Inna Yanovska 4 / 6 2404 2380

Danske scorer,

Kvinderækken
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1 WIM Oksana Vovk – ½ 0 1 0 0 ½ 0 1 ½ 0 3½/10 2159 2032
2 WFM Esmat Guindy 1 0 0 1 1 0 1 ½ 1 0 0 5½/11 2132 2035
3 WFM Louise Fredericia ½ – 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5½/10 2091 2022
4 Carina Jørgensen 1 0 – 1 – 0 1 – 1 – 1 5/7 2007 2035
5 WFM Marie Frank-Nielsen ½ ½ 0 – 1 – – 0 – 1 – 3/6 1983 1897

DANMARK 3 1 0 4 3 0 3½ ½ 4 1½ 2 22½ / 44

sidste runde, og det var ikke kun
deres egne matcher, der kunne af-
gøre guldet, men eventuelt også de-
res tidligere modstanderes pointhøst
og ekstra bidrag til korrektionen.

Rusland tog dog guldet via en stor-
sejr på 4-0 over Kasakhstan, mens
Kina med kvindeverdensmester Hou
Yifan i spidsen skuffende måtte nø-
jes med sølvet efter en smal sejr på
2½-1½ over Bulgarien. Ukraine med
GM Kateryna Lahno på topbrættet
tog bronzen.

Et langt farvel

Afslutningsceremonien blev præget
af en lige lovlig lang koncert med en
tidligere Melodi Grand Prix-vinder
på maksimalt lydniveau, inden der
skulle deles pokaler ud. Talerne
kunne man i øvrigt få oversat til fire
forskellige sprog via headset, såle-
des at de kunne holdes på tyrkisk.
På denne måde sluttede et OL, som
de fleste nok vil tænke tilbage på med
noget blandede følelser.

www. chessolympiadistanbul.com

Topscorere på førstebræt,  fra venstre Nana Dzagnidze

(Georgien), Yifan Hou (Kina) og Kateryna Lahno (Ukraine).

Foto: Cathy Rogers.
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Hverken den regerende mester, Al-
lan Stig Rasmussen, eller andre stor-
mestre havde fundet vej til årets DM
i hurtigskak, der blev spillet i Mid-
delfart d. 30. september, hvor den
lokale klub med hjælp af bl.a. Poul
Jacobsen stod for et fint arrangement
bl.a. med live-dækning af de 8 top-
partier.

Feltet var nu endda ganske stærkt
med nogle af vores bedste IM’ere i
spidsen tilsat stærke hurtigskakspe-
cialister som Mads Boe og Jackie An-
dersen. Da tilfældighedsmomentet
desuden givetvis er større i hurtig-
skak end i klassisk skak, kunne i al
fald ti af spillerne i feltet gøre sig
realistiske drømme om en DM-titel,
hvis alt flaskede sig.

Så derfor var det nok slet ikke så
sensationelt, at føringen før 7. og sid-
ste runde blev delt af én af favorit-
terne, Jakob Vang Glud, og to, der
på forhånd højest kunne kaldes out-
sidere: Kristoffer Dyrgård og mig
selv. Båden havde vel vippet nogle
gange under os alle tre i forløbet, men
en vis medgang – også kaldet held –
skal man have for at vinde en turne-
ring med 36 deltagere, hvor ingen
styrkemæssigt skiller sig markant ud.

Glud og Dyrgård mødtes i sidste
runde og selv om Kristoffer stod ud-
mærket næsten hele partiet, så brød
det sammen for ham til sidst, og Glud

vandt. Jeg selv vandt heldigt med
Hvid mod Nicolai V. Pedersen, idet
han i sin forgæves søgen efter ge-
vinstmuligheder tabte på tid i et slut-
spil, der var oplagt remis.

Altså stod Glud og jeg lige med 6
point, og dermed skulle der spilles
en omkamp, der blev afviklet som
en match bestående af to 5-minut-
ters lynpartier. Her trak Jakob det
længste strå, så feltets højest ratede
endte altså med at vinde til sidst. Jeg
var lidt ærgerlig over, at man ikke
valgte at spille med 3 minutter + 2
eller 3 sekunders tillægstid – og ty-
pisk nok, så blev første parti da også
afsluttet med, at jeg tabte på tid, mens
Glud havde et en-cifret antal sekun-
der tilbage.

Apropos regler for betænknings-
tid, så fortjener DSU ros for både i
pokalturneringen i hurtigskak og i
det individuelle hurtigskak-DM at
have indført den moderne betænk-
ningstid, hvor man får en smule min-
dre tid fra start, men så til gengæld
får tillagt 5 sekunder pr. træk hele
partiet.

Når nu næsten alle klubber efter-
hånden har rigeligt med elektroni-
ske ure (eller kan låne), så undrer det
mig såre, at flertallet af hurtigskak-
turneringer rundt omkring stadig
spilles uden tillægstid, for jeg har
endnu til gode at høre et godt argu-

ment for ikke at spille med tillægs-
tid. ‘Det plejer vi’ tæller ikke i min
bog.

Der er derimod rigtig gode argu-
menter for tillægstid: Man undgår
de for skakspillet nærmest vanæren-
de tilfælde, hvor to spillere med få
sekunder bare sidder og tæsker på
uret, og hvor den skaklige værdi af
trækkene er 99% ligegyldig. En an-
den fordel er, at en ægte skaklig ind-
stilling fremmes gennem hele par-
tiet, da man aldrig bare kan kigge på
uret, konstatere at modstanderen har
f.eks. 30 sekunder tilbage og så bare
‘spille på tiden’. Jeg er sikker på, at
næsten alle kender oceaner af til-
fælde på disse to situationer, som jeg
ikke kan se nogen fornuftig skaklig
grund til ikke at udrydde – hvad man
stort set gør med tillægstid på bare 5
sekunder. Og så har jeg ikke engang
nævnt en tredje – og den vel mest
beskæmmende – kategori, hvor der
spilles på at vinde på tid i oplagte
remisstillinger (feks. tårn mod tårn
med et par bønder på samme fløj).
Opfordringen om tillægstid er her-
med givet videre til alle arrangører
af hurtigskakturneringer! I lynskak
er argumenterne i øvrigt stort set de
samme.

Som nævnt var talentfulde Kri-
stoffer Dyrgård på en delt førsteplads
før sidste runde efter bl.a. at have

Af Kåre Kristensen

www. liveskak.dk/2012/dm-hurtigskak

DM i hurtigskak:

Favoritten

sejrede til sidst

Jakob Vang Glud – favoritsejr efter omkamp.

Foto: Thomas H. Vestergård.



�

2012 /6/325 37

A-gruppen (36 deltagere)

1 IM Jakob Vang Glud, Philidor (2506) 6 / 21½
2 FM Kåre Kristensen, Nordkaloten (2339) 6 / 19
3 Jackie Andersen, Skanderborg (2333) 5½ / 21½
4 Kristoffer Dyrgård, Frem Skakklub (2201) 5 / 23½
5 FM Jørn Sloth, Nordre Skakklub (2337) 5 / 17
6 IM Nicolai V. Pedersen, Skanderborg (2440) 4½ / 23½
7 FM Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg (2295) 4½ / 19½
8 IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj (2361) 4½ / 18½
9 Bo Jacobsen, Århus/Skolene (2291) 4½ / 18

10 IM Steffen Pedersen, Skanderborg (2415) 4 / 20½
11 Kim Henrik Skaanning-Pedersen, Evans (2225) 4 / 19½
12 FM Mads Boe, Skanderborg (2356) 4 / 17½
13 Jakob Bjerre Jensen, Århus/Skolerne (2097) 4 / 16
14 Niels Nørskov Laursen, K41 (2245) 4 / 15½
15 Torill Skytte, Norge (1913) 4 / 15½

B-gruppen (32 deltagere)

1 Jonas Nilsson, Frem (1899) 6 / 21
2 Graham Taylor, SK 1968 (1891) 5½ / 22

3-4 Filip Boe Olsen, Viby (1670) 5 / 21
Morten Lyck Hansen, SK 1968 (1716) 5 / 21

slået Steffen Pedersen med sort i 6.
runde. Steffen er ellers er en af de
dér solide 1.d4-spillere (Lars Schan-
dorff afgjort en anden), som det er
svært at få noget mod med sort uden
at løbe voldsomme risici. Kristoffer
fik spillet sin grünfeldinder rigtigt
godt og vi kommer ind, hvor Sorts
kontrol af c-linien og majoritet be-
tyder mere end Hvids centrumover-
vægt:

Kristoffer Dyrgård
Frem Skakklub (2201)
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Steffen Pedersen
Skanderborg (2415)

Stilling efter Hvids 26. h3. Kristof-
fer fortsatte kraftfuldt med:
26... Tc2 27. Te2 Tc1† 28. Txc1  Txc1†

29. Kh2 b3! 30. axb3

30. Tb2 a3! 31. Txb3 Dxf2 er meget
svært for Hvid.
30... Dxb3 31. Dd4 Dd1?!

I praksis en forståelig løsning, da det
er oplagt, at Sort må stå bedst i slut-
spillet, men måske ikke nok til at
vinde. 31... a3! er rigtig stærkt.
32. Dxd1 Txd1 33. Se5 a3 34. Sc6 Sxe4

35. Ta2 Td3 36. Sxe7 Tb3 37. Sc6 Sc3

38. Sd4?

Her havde Hvid chancen 38. Txa3!
Sort har ikke bedre end at forsøge at
vinde springerslutspillet med en bon-
de mere. Med partitrækket tabte Hvid
i stedet på tid – men Sort vinder også
let efter 38... Sxa2 39. Sxb3 Sc3.
0-1

For mit vedkommende var det mest
dramatiske parti i den ordinære tur-
nering 4. runde mod Peter Skov-
gaard:

var det træk, jeg ville spille – tabte
efter 48... Lb7! Altså spillede jeg det
‘svære’ træk (fordi mit foregående
træk var 47. Kg5-g4?).
48. Kxh4!

Hvorefter Hvid præcis når i dron-
ning samtidig med Sort:
48... Kxe4 49. f6 Le6 50. Kg5! Kd3 51.

h4 e4 52. h5 e3 53. h6 e2 54. h7 e1D

55. h8D Dg3† 56. Kh6

Der er hverken mat eller dronning-
gevinst, så efter nogle skakker af
Peter tog vi remis. ½-½

Er det moralsk korrekt at analysere
på stillingen, mens turneringslederen
forsøger at stille uret?! Set på kølig
afstand ikke, men unægtelig svært
at lade være – krop og hjerne koger,
og man er jo kun et menneske! Vi
burde vel begge have været ‘bort-
vist’ fra brættet, mens uret blev stil-
let. I al fald endte det med, at synde-
ren – mig! – reddede et væsentligt
halvt point – og runden efter spil-
lede jeg nok mit bedste parti i
turneringen, da jeg slog Jackie An-
dersen med sort. Peter? Han tabte de
sidste tre partier.

�

Peter Skovgaard
Philidor (2293)
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Kåre Kristensen
Nordkaloten (2339)

Stilling efter Sorts 47... Kc4-d4. Jeg
spillede nu med få sekunder på uret...
48. f6(!)

... hvad Peter påpegede jo var et ulov-
ligt træk, standsede uret og tilkaldte
turneringslederen. Skal man finde en
fordel ved gammeldags ure, så er det,
at de er hurtigere at stille, så det tog
nok 2-3 minutter, før Peter havde fået
sit ekstra minut. Så selv om det var
svært at holde hovedet klart, nåede
jeg at konstatere, at 48. Kf3 – som
vel det første minuts tid af pausen
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... DM I HURTIGSKAK

For tredje gang i nyere tid skulle DM
for kvinder afvikles. Og med en pla-
cering midt i landet, nemlig Middel-
fart, kunne man håbe på deltager-
rekord. Desværre blev det langtfra
tilfældet, da især mange juniorer
glimrede ved deres fravær. Selv om
DM for kvinder, som navnet lyder,
er for kvinder, er turneringen bestemt
også tiltænkt piger. Af samme grund
plejer der at være en del juniorpræ-
mier at spille om. Så hermed en op-
fordring til alle landets skakspillende
piger og skoleskakledere til at sørge
for et velbesøgt stævne til næste år.

Selve stævnet forløb glat, men på
grund af det lave deltagerantal – 13
i alt – valgte man at spille kun seks
runder. Som noget nyt havde arran-
gørerne sørget for live-sending på
alle brætter, og interessen for at følge
partierne var overraskende stor. Og
hvem var der så at følge? I toppen
var Oksana Vovk ratingfavorit, her-

efter kom jeg og Louise Fredericia –
tre fra OL-holdet. Marie Frank-Niel-
sen var også tilmeldt, men måtte mel-
de fra pga. sygdom, mens den forsva-
rende mester, Sandra De Blecourt
stillede op. Feltets fjerde mester-
spiller var Sietske Greeuw. Hun spil-
ler for Holland, og det skulle vise
sig at få betydning.

Oksana lagde stærkt ud med 3 af
3, jeg selv havde 1½. Med fem spil-
lere foran mig og kun tre runder igen
virkede mesterskabstitlen lige så
langt væk som EM-finalen i 92 må
have gjort for herrelandsholdet i fod-
bold, da de ikke kvalificerede sig.
Umuligt? Nej. Usandsynligt? Ja!
Men så begyndte de andre spillere at
slå hinanden indbyrdes: I 4. runde
slog Louise Oksana, og i 5. skulle
Louise møde Sandra, mens Oksana
skulle møde mig. De tre førstnævnte
havde sammen med Sietske alle 3
point, jeg havde 2½.

1 Sietske Greeuw, Holland (1940) 5 / 19
2 WFM Esmat Guindy, Viborg (2083) 4½ / 18½
3 WIM Oksana Vovk, Brønshøj (2136) 4 / 22½
4 WFM Sandra de Blecourt, Seksløberen (2039) 4 / 19½
5 WFM Louise Winther Fredericia, K41 (2075) 3½ / 20½
6 Thea Nicolajsen, Vejlby-Risskov (1718) 3½ / 18
7 Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov (1572) 3 / 19
8 Lene Kuntz, Frem (1522) 3 / 18½
9 Ellen Winther Fredericia, K41 (1196) 3 / 16½

10 Kirsten Lund, Allerød (1043) 3 / 16½
11 Aase Morling, AS04 (1305) 2½ / 14
12 Henriette Lund, Allerød (1000) 2 / 15
13 Lene Pedersen, Kolding (1100) 1 / 17

Esmat Guindy
Viborg (2083)

Oksana Vovk
Brønshøj (2136)

Nimzoindisk / E29

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0

5. Ld3 c5 6. a3 Lxc3† 7. bxc3 Sc6 8.

Se2 d6 9. 0-0 e5 10. Dc2 Te8 11. f3

Tb8 12. Lb2
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Hvid har løberparret, men løberen
på b2 fungerer momentant som en
bonde. Desuden er Hvids bonde på
c4 svag, hvis man ikke lukker cen-
trum. Jeg havde en lignende stilling
i Horsens Lang Weekend i sommer,
hvor jeg vurderede stillingen til at
være skidt for Hvid og spillede der-
efter. Hvid kan spille på sit centrum,
mens det er svært for Sort at gøre
andet end at trykke på c4. Åbner man
centrum, bliver løberne stærke.
12... a6?

Starten på en forfejlet plan. Sort kan
spille b6, La6 og Sa5 for at lægge
tryk på c4.
13. Sg3 exd4 14. exd4 Db6 15. Df2 Ld7

16. Se4 Sxe4 17. fxe4 Te7 18. Tae1

cxd4

Gør det kun nemmere for Hvid. Den
svage dobbeltbonde forsvinder, og
løberen på b2 liver op.
19. cxd4 Db3 20. Te3

Så kommer tårnet også med – med
tempo. Sort skulle have forsøgt
Tbe8, men stillingen er ikke rar.
20... b5 21. cxb5 axb5 22. Tf3 f6

Bedre, men heller ikke rart var 22...
Tf8 23. e5 Dd5 24. Dh4 g6 25. Le4.
23. e5 Dd5 24. exf6 Tf7 25. Dh4 g6 26.

Lc2 Sa5 27. Le4 De6 28. Tg3 Kf8 29.

Lxg6 hxg6 30. Dh8 mat! 1-0
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Foto: Thomas H. Vestergård.
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v/ Steffen Pedersen
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Europa Cup’en for klubhold var i år
desværre uden dansk klubdeltagel-
se. De tyske mestre, OSG Baden-
Baden havde dog Peter Heine Niel-
sen med og stillede op som 6. see-
det. Baden-Baden blandede sig dog
aldrig rigtig i topstriden og individu-
elt underpræsterede de fleste på hol-
det. Peter scorede 3½/6, hvilket hel-
ler ikke har været tilfredsstillende.

På 2. brættet scorede Etienne
Bacrot et halvt point mere. Ligesom
det danske topnavn tabte Bacrot et
enkelt parti, mod turneringens nr.
4, Economist-SGSEU Saratov fra
Rusland. Dér fik den ellers velfor-
beredte franskmand til gengæld og-
så en hård medfart:

Ian Nepomniachtchi (2704)

Etienne Bacrot (2705)

Skotsk / C45

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sxc6 bxc6 6. e5 De7 7. De2 Sd5

8. c4 Sb6 9. Sc3 Lb7

Dette ses relativt sjældent (9... De6
og 9... a5 er mere populære fortsæt-
telser), men har vundet indpas igen,
efter at Kramnik med stor succes
benyttede trækket ved sidste års
Wijk aan Zee-turnering.

a5, men havde ikke held med at for-
svare den vanskelige stilling efter
17... Sxc4 18. Dxa7 Dxb2 19.
Dxa6† Kd7 20. Td1 Dxb4† 21. Kf2
Txe4! 22. fxe4 Dc5† 23. Ke1 Db4†
24. Kf2 Dc5† 25. Ke1 Sb2.
Også efter 17. cxd5 Lxf1 18. Kxf1
f5! ser komplikationerne bedst ud
fra Sorts side, f.eks. 19. Lc3 Dxd5
20. Lf6 fxe4 21. Lxd8 Sc4.
13... Te8

13... Dxe5? 14. c5! viser en vigtig
pointe ved at have damen på f3 i
stedet for e3. 14... Lxf1 15. Lc3 De6
16. Kxf1 giver Hvid stor fordel. Med
damen på e3, kan Sort i denne vari-
ant spille 15... Sd5!
14. Lc3 f5 15. Sd2 Lg7 16. c5!

Igen er dette tema stærkt.
16... Lxf1 17. cxb6 La6 18. bxa7 Kb7

19. 0-0-0
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Hvid har stor fordel. Sorts konge-
stilling er ikke god, og han kan ikke
tillade, at Hvid fastholder den stærke
e-bonde. Relativt bedst er 19... Kxa7
vel. Bacrot vælger at likvidere e-
bonden med det samme, men det får
konsekvenser.
19... Lxe5? 20. The1 Df6 21. Txe5!

Txe5 22. Df4 The8 23. Db4† Kxa7 24.

f4 Dd6 1-0
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10. Ld2!

Bedre end 10. Lf4, som Nepom-
niachtchi spillede mod Kramnik i
Wijk aan Zee 2011. Bacrot har også
selv erfaring med det træk. Efter 10...
g6:
a) 11. h4 Lg7 12. 0-0-0 0-0 13. h5
Tae8 14. Te1 La6 15. De4 Dc5 gav
Sort godt modspil i den nævnte re-
ference.
b) 11. De3 Lg7 12. Ld3 0-0 13. 0-0
La6 14. b3 d6 gav ligeledes Sort fint
spil i Petr - Bacrot, Neckar Open
2012.
10... g6

Ved DM tidligere på året forsøgte
Sune Berg Hansen at undlade dette,
men Jacob Aagaard viste, at det
næppe er tilrådeligt. I hvert fald fik
Hvid stor fordel efter 10... 0-0-0 11.
0-0-0 Te8 12. Te1 De6 13. f4 Le7
14. Df2 f5 15. exf6 Dxf6 16. c5 Sd5
17. Se4 Df8 18. Lc4.
11. Se4 0-0-0!

11... Lg7 12. Sf6† Lxf6 13. exf6
Dxe2† 14. Lxe2 er fordelagtigt for
Hvid.
12. a4 La6 13. Df3!?

13. De3 Dxe5 14. Lc3 Lb4 15. Lxb4
The8 16. f3 d5 førte til store forvik-
linger i Shirov - Kramnik, Wijk aan
Zee 2011. Shirov fortsatte med 17.

Sandra vandt over Louise og førte
sammen med Sietske inden sidste
runde. Som hollænder kunne Siet-
ske vinde førstepræmien, men ikke
mesterskabstitlen, så det eneste San-
dra behøvede var en remis i sidste
runde, så ville hun mindst få om-

kamp mod mig, hvis jeg vandt. Men
Sandra ville det anderledes: Sietske
tilbød remis med en bonde under,
men Sandra vurderede, at hendes
chancer var større for at vinde turne-
ring og mesterskab ved at spille vi-
dere, fremfor at skulle ud i en even-

tuel omkamp. Hun afslog derfor –
og tabte. Jeg vandt et slutspil mod
Freja Vangsgaard, selv om det længe
lignede remis, og med den afslutning
vandt Sietske turneringen med 5/6,
mens jeg blev danmarksmester for
kvinder 2012.
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Skovbo GM 2012:

1. GM Henrik Danielsen, Island (2509) 8
2. GM Normunds Miezis, Letland (2574) 7½
3. GM Yuri Solodovnichenko, Ukraine (2602) 6½
4. GM Alexander Zubarev, Ukraine (2590) 6
5. GM Vitaly Kunin, Tyskland (2511) 6
6. IM Daniel Semcesen, Sverige (2466) 6
7. IM Mikkel Djernæs Antonsen, Danmark (2438) 6
8. IM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2422) 6
9. GM Jha Sriram, Indien (2422) 6

10. IM Jasmin Bejtovic, Bosnien (2390) 6
11. IM Christian Jepson, Sverige (2399) 6
12. FM Igor Teplyi, Danmark (2355) 6
13. FM Jacob Carstensen, Danmark (2357) 6
14. IM Axel Smith, Sverige (2503) 5½
15. IM Jens Kristiansen, Danmakr (2430) 5½
16. IM Subbaraman Vijayalakshmi, Indien (2387) 5½
17. IM John Arni Nilsen, Færøerne (2372) 5½
18. FM Karsten Larsen, Danmark (2256) 5½
19. Philip Lindgren, Sverige (2256) 5½

I alt 70 deltagere.

Af Henrik Danielsen

Efter en pause sidste år var der igen
skak i det gamle rådhus i Borup. I år
var der 72 deltagere fra tolv lande.
Seks GM’ere og ti IM’ere var det
lykkedes Skovbo Skakklub at få
med. Primus motor i turneringen,
Hans E. Andersen er malermester,
og han har derfor en god kontakt til
andre erhvervsdrivende i området.
Denne kontakt gjorde det nemmere
at samle støtte. Det koster jo lidt at få
professionelle spillere med. To del-
tagere kom helt fra Indien.

I toppen af starttabellen og derfor
klare favoritter var GM Yuri Solo-
dovnichenko (2602) og GM Alexan-
der Zubarev (2590) begge fra Ukra-
ine samt GM Normunds Miezis
(2570) fra Letland. Miezis vandt
f.eks. Dubai Open i år.

Som fast tradition bød borgme-
steren fra Køge, Marie Stærke, vel-
kommen og udførte første træk på
bord 1.

Og netop dér vandt danske IM
Simon Bekker-Jensen med sort over
GM Yuri Solodovnichenko:

GM Yuri Solodovnichenko
Ukraine (2602)

IM Simon Bekker-Jensen
Danmark (2402)

Siciliansk / B90

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 Sf6 4. Sc3 cxd4

5. Sxd4 a6

Simon spiller aktive systemer med
sort. Og Najdorf-varianten kender
han godt.
6. Le3 e5 7. Sb3 Le7 8. Dd2 0-0 9.

0-0-0
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Skovbo GM 2012:

Mestermøde

i Borup

Henrik

Danielsen –

stor sejr i

Skovbo GM.

Foto: Calle Erlandsson.
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Foto: Thomas Hauge Vestergård.

En unøjagtighed, da Sort med...
9... Sg4

... får lejlighed til at bytte Le3 og
opnå lige spil.
10. Sd5 Sxe3 11. fxe3

11. Dxe3 Lg5 12. f4 exf4 13. Sxf4
Sc6 er også lige, og efter 11. Sxe3 er
11... a5 interessant.
11... Le6 12. Sxe7† Dxe7 13. Dxd6 Dg5

Sort har ofret en bonde med udmær-
ket kompensation. De hvide e-bøn-
der er svage og besværliggør hans
koordinering.
14. Dd2 Sd7 15. h4 Dg3 16. Ld3 Tac8

17. Kb1 Sf6 18. Tdf1 Tfd8 19. De1 Dg4

20. Sd2 Ld7 21. h5 h6 22. Sf3 Te8 23.

Th4 De6 24. g4 Sh7 25. Th2 f6
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Hvids angreb er blokeret på konge-
fløjen, og nu kan Sort vende blikket
mod den hvide konge.
26. Tg2 Dc6 27. Db4 Le6 28. b3 b5 29.

Kb2 Db6 30. Te1 Tc5 31. a3 Tec8 32.

Dd2 Dc7

Sort opbygger systematisk et angreb.
33. Ta1 a5 34. Td1 Sf8 35. Sh4 Sd7

36. Sf5 Sb6

Og med springeren med i angrebet
er Hvid fortabt.
37. Tf2 Kh7 38. Tdf1 a4 39. b4 Tc3
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40. Sxg7

Desperation i tidnød.
40... Kxg7 41. Txf6 Sc4† 42. Kxc3

42. Lxc4 Dxc4 er lige så håbløst.
42... Sxd2† 43. Kxd2 Dc3† 44. opgi-

vet.

Flot spillet af Simon.
0-1

Efter de fire første runder førte GM
Henrik Danielsen og GM Normunds
Miezis med 3½ point, og efter en
indbyrdes remis i 5. runde fulgtes de
ad i spidsen for feltet indtil sidste
runde. Her måtte Miezis nøjes med
remis mod Yuri Solodovnichenko,
og dermed se den udelte turnerings-
sejr gå til Danielsen efter det følgende
parti mod det unge talent Philip Lind-
gren fra Sverige.

GM Henrik Danielsen
Island (2509)

Philip Lindgren
Sverige (2256)

Reti-system / A11

1. Sf3 d5 2. g3 Sf6 3. Lg2 c6 4. 0-0 Lg4

5. c4 e6 6. cxd5 cxd5 7. Db3 Dc8

Her er dronningen passiv, men det
er sikkert at foretrække for 7... Db6
8. Dxb6 axb6 9. Sc3, hvor Hvid har
den bedste bondestruktur.
8. d3 Sc6 9. Lf4 Le7 10. Sbd2 0-0 11.

h3 Lxf3 12. Sxf3 Sd7 13. Tfc1 Sc5 14.

Dd1

Og her er 14. Dc3 a5 15. Le3 Sd7
16. a3 stærkere. Hvid har en lille
fordel.
14... Dd7 15. Tab1 a5 16. Le3 b6 17.

d4 Se4 18. Se5 Sxe5 19. dxe5 Sc5 20.

Ld4 Tfc8 21. Tc2 Tc6 22. Tbc1 Tac8 23.

Lf1 Db7 24. e3
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Hvid står lidt bedre, men Sort bør
kunne holde sammen på stillingen.
24... Se4 25. Lb5 Txc2 26. Txc2 Txc2

27. Dxc2 Sc5 28. a3 h5 29. b4 axb4

30. axb4
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30... Sa6??

30... Se4 31. Da4 h4 32. g4 Db8 33.
Kg2 Sd2, og Sort forsvarer sig.
31. Da4 Sc7 32. Le2 b5 33. Da5 g6
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34. Lc5!

Dette enkle træk er dødsstødet.
34... Ld8 35. Ld6 Kg7 36. h4 Dc6 37.

Lxb5 Sxb5

Eller 37... Dxb5 38. Lxc7.
38. Dxd8 Dc1† 39. Kg2 Sxd6 40. Df6†

Kg8 41. exd6 Dc6 42. Dd8† opgivet.

1-0



Larsens Nordjyske Mindeturnering 2012

1 Jens Kristiansen, Danmark (2430) 6 / 32
2 Christian Hess, Tyskland (2260) 5½ / 27½

3-5 Jens Kølbæk, Danmark (2251) 5 / 32
Miso Cebalo, Kroatien (2416) 5 / 26½
Nils-Åke Malmdin, Sverige (2299) 5 / 22½

6-17 Bo Jacobsen, Danmark (2309) 4½ / 34
Oleg L. Chernikov, Rusland (2415) 4½ / 31½
Per Andreasen, Danmark (2296) 4½ / 30½
Fridrik Olafsson, Island (2431) 4½ / 30½
Jørn Sloth, Danmark (2340) 4½ / 29
Jan Rooze, Belgien (2286) 4½ / 29
Svend Pedersen, Danmark (2210) 4½ / 28
Erling Kristiansen, Norge (2205) 4½ / 27
Andreas Dückstein, (Østrig) (2208) 4½ / 27
Håkan Åkvist, Sverige (2122) 4½ / 25½
Niels Chr. Davidsen, Danmark (2083) 4½ / 25½
Peter Hohler, Schweiz (2219) 4½ / 25

18-30 Jørgen Jørgensen, Danmark (2184) 4 / 32
Wolfgang Uhlmann, Tyskland (2325) 4 / 29½
Jan Rode Pedersen, Danmark (2212) 4 / 29
Bent Sørensen, Danmark (2310) 4 / 27
Weine Nilsson, Sverige (1975) 4 / 26½
John N. Hansen, Danmark (2087) 4 / 26
Per Ofstad, Norge (2182) 4 / 26
Kaj Anderson, Sverige (2051) 4 / 25½
Per Holst, Danmark (2108) 4 / 25
Jørn Bach Hansen, Danmark (2041) 4 / 24
Jørgen Gustav Nielsen, Danmark (2149) 4 / 23
Ole Knudsen, Danmark (1964) 4 / 21½
John Zachariassen, Danmark (1911) 4 / 20½

31-36 Poul Erik Nielsen, Danmark (2079) 3½ / 28½
John Bauneborg Nielsen, Danmark (2155) 3½ / 26½
Poul Erik Nørregaard Olesen, Danmark (2053) 3½ / 23
Carl Johan Andersen, Danmark (1986) 3½ / 22
Johan Holmstrøm, Danmark (1806) 3½ / 19
Søren R. Ottesen, Danmark (1573) 3½ / 19

I alt 61 deltagere.

Af Jens Kristiansen

Aalborg Skakring valgte at arrangere
den første store internationale senior-
turnering i Danmark som en minde-
turnering for Bent Larsen, og det var
en helt rigtig idé. Dels havde den
danske verdensstjerne nogle af sine
vigtigste skaklige læreår i byen, og
blev student fra netop Aalborg Kate-
dralskole, hvor turneringen blev spil-
let – som 17-årig og – selvfølgelig!
med sin årgangs højeste snit. Dels
havde mange af de prominente uden-
landske deltagere til sådan en senior-
turnering kendt Bent Larsen og mødt
ham ved skakbrættet.

I feltet var således GM’erne Frid-
rik Olafsson, Island, og Wolfgang
Uhlmann, Tyskland, begge spillere,
der i sin tid var i verdensklasse. Og
så var der GM’erne Oleg Chernikov,
Rusland, og Miso Cebalo, Kroation,
begge tidligere seniorverdensmestre.
Og feltets nestor, 85-årige IM An-
dreas Dückstein, Østrig, engang en
af sit lands bedste spillere.

Dertil gamle nordiske skakfræn-
der som Per Ofstad, Norge, der spil-
lede juniorturnering med Bent Lar-
sen i Trondheim 1951 (Bent vandt i
17 træk), hans landsmand Erling Kri-
stiansen og Håkan Åkvist, Sverige,
alle spillere der på skakkarriens top
var blandt deres lands bedste.

Og så danske superskakseniorer
som Jørn Sloth, Bent Sørensen, Bo
Jacobsen og Jens Kølbæk, samt lo-
kale ‘juniorer’, der havde taget imod
tilbuddet om at dyste med de gamle
koryfæer. Der var nemlig åbnet for
deltagelse for alle den nordjyske ho-
vedkreds’ medlemmer, og vi ægte
seniorer betegner selvfølgelig alle
under 60 som ‘juniorer’...

Larsens N
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Bent Larsen

1935 - 2010

Foto: tr.



Ny som senior
For jeg var jo også med, en slags
‘ung’ senior, der først for nylig pas-
serede de 60, og jeg kan da også sta-
dig matche væsentligt yngre mod-
standere. Nu og da må jeg dog nød-
tvungent indrømme, at jeg godt kan
mærke alderen trykke. Visse over-
vejelser gør jeg mig da også om,
hvordan man skal kalibrere sit spil i
forhold til den aftagende udholden-
hed. Også i den sammenhæng var
det ganske interessant for første gang
i mange, mange år at deltage i en
turnering, hvor man pr. definition var
en af de yngre deltagere.

Det er måske en banal konklusion,
men helt afgørende for at holde sig i
gang som skaksenior er spilleglæde
og glæde ved samværet omkring
spillet. Som en selvfølgelighed har
seniorturneringer ikke dobbeltrun-
der. Man har således tiden til at resti-
tuere sig oven på lange partier, og –
ikke mindst – man har tiden til at
forberede sig og efterbehandle par-
tierne i analyser med andre skak-
kammerater. Har man den grundlæg-

gende skakglæde, er dette selvføl-
gelig den rigtige og seriøse måde at
spille turneringer.

Og der blev så sandelig spillet skak
i denne turnering, mange, lange fine
partier og meget få korte remiser
præsterede seniorerne. Som Poul
Erik Nørregård Olesen udtrykte det
i åbningstalen: ‘Vi spiller skak, fordi
det er sjovt. Og det sjoveste er nu
engang at vinde!’ Det gjorde jeg så,
vistnok min første rigtige udelte tur-
neringssejr siden DM i 1995.

Seniorskak i Aalborg
Aalborg Skakring er et forbilledligt
samarbejde mellem Aalborg Skak-
forening og Nørresundby Skakklub,
og væsentlig del af økonomien bag
Larsen Nordjyske Mindeturnering
stammer fra fonden ‘Ole Holmsgårds
Mindeturnering’.

Jeg kan indskyde, at jeg tilbage i
1978 faktisk vandt Ole Holmsgårds
Mindeturnering, sammen med Jens
Ove Fries Nielsen. Ved DM 1979 i
Aalborg – det vandt jeg også! – og
1984 kørte nordjyderne en fremra-

gende kantine, som de scorede en
del penge på.

Da mere professionelle forhold
gjorde deres indtog i dansk skak med
betaling af topspillere, kunne det vel
nok have fristet at bruge noget af
kassen. Men nej, husker jeg en af
deres fremtrædende spilleres be-
mærkning: ‘Vi har penge nok til at
blive danmarksmestre i tre år, men
hvad sjovt er der ved det?’

Det blev til et livslangt venskab
med de gæve nordjyder. Kan stadig
huske Jens Kølbæks kompliment til
mig efter sejren i 1979: ‘Jens, du
spiller slet ikke så ringe endda...’

Årene er gået, og og unge spillere
er blevet ældre. Nordjydernes faste
og brede stok af særdeles habile spil-
lere blev seniorer, og selvfølgelig
spillede de så seniorskak for +60'er-
ne.

Rundt omkring og her og hisset
internationalt har de været, EM, VM,
NM – både for hold og individuelt,
og der blev skabt mange gode kon-
takter til seniorspillere fra andre
lande. Ideen opstod til en internatio-

Nordjyske Mindeturnering
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Jens Kølbæk. Wolfgang Uhlmann. Fridrik Olafsson.

http:// larsen.skakteam.dk/

Seniorskak i Aalborg:
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... LARSENS NORDJYSKE MINDETURNERING

nal nordjysk seniorturnering, hvor-
efter vi er tilbage i nutiden, oktober
2012.

Skak på den rigtige måde
De fleste runder startede kl. 11, det
vil sige med god tid til andet skak-
ligt og ikke-skakligt samvær om af-
tenen. Aalborg Skakforening havde
besøg af de fleste af mestrene tirs-
dag aften, hvor bl.a. Olafsson, Sloth,
Dückstein og Cebalo fortalte om
deres karrierer og svarede på spørgs-
mål. Og på trods af en samtidig fod-
boldlandskamp var arrangementet
særdeles velbesøgt.

Onsdag var der reception på råd-
huset om eftermiddagen, torsdag var
der stævnemiddag hos Nørresundby
Skakklub, og lørdag aften en mere
uformel sammenkomst i baren på
mestrenes hotel.

Ok, i og med jeg vandt turnerin-
gen er jeg måske ikke strengt objek-
tiv. Men alligevel: Jeg følte mig godt
tilpas ved at spille turnering på denne
måde, og så kommer spilleglæden
selvfølgelig også. Det er min – må-
ske naive – tro, at også mange andre
yngre skakspillere gerne vil spille
skak på denne måde. Ja, jeg tror
dansk skak ville have godt af at blive
mere ‘seniorificeret’!

Styrken i behold
Inden turneringen havde man gjort
sig visse overvejelser over, hvem
andre der kunne bejle til turnerings-
sejren. GM’erne Olafsson og Uhl-
mann var jo i sin tid i kandidattur-
neringen og oppe i nærheden af VM.
Nu er de så nogle – om end særdeles
raske og rørige – ældre herrer på 77,
og deres rating er selvfølgelig heller
ikke i top mere. Men det er noget
lumsk noget med de gamle mestre.
Man ved jo aldrig... lige pludselig
kan de i et parti spille helt op til for-
dums storhed, men de kan selv-
følgelig ikke holde kadencen i en hel
turnering.

Nu fik de to GM’ere hurtigt smidt
nogle hele og halve, og selv kørte
jeg fint derudad. Så jeg kom slet ikke
til at spille med dem. Men jeg fulgte
da deres partier og nogle af deres
efteranalyser. Og jo, man fornem-

mer klart, at de stadig har nogle skar-
pe tigerkløer, der kan foldes ud, hvis
man tirrer dem.

GM Cebalo var også en slags for-
håndsfavorit, men han tabte allerede
i 1. runde til Jens Kølbæk, som først
for nylig igen er blevet skakligt ak-
tiv efter i mange år – ifølge ham selv
– kun at have set det skak, Curt Han-
sen bringer i Jyllands-Posten. Køl-
bæk lavede et godt resultat i turne-
ringen og synes nu ratingmæssigt at
have retning mod de 2300. Ganske
godt gået!

Tidligere senior-VM Chernikov,
en af feltets modne herrer, efterhån-
den 76 år, var med helt fremme, ind-
til han tabte til mig i næstsidste runde.
Og det blev et meget langt parti, op
mod fem timer, men det så ikke ud
til, at det specielt var træthed, der til
sidst slog ham ud. Tyskeren FM
Christian Hess spurtede stærkt og tog
andenpladsen. Han havde tabt til mig
i 1. runde, og det parti var faktisk en
revanche for et nederlag til mig i
Politiken Cup for nogle år siden.
Desværre for Christian var jeg altså
advaret.

Jo, turneringen var en succes,
samtlige deltagere virkede afslut-
ningsvis glade og tilfredse. Og jeg
kan vist godt røbe, fra særdeles påli-
delig kilde, at der muligvis bliver en
gentagelse.

En af mine mere seværdige gevin-
ster fra Aalborg var i 5. runde mod
den kendte skakkommentator, Per
Andreasen. Ok, han er selvfølgelig
kun en af disse ‘juniorer’, sådan i
midten af 50’erne...

Jens Kristiansen
BMS (2419)

Per Andreasen
Nørresundby (2296)

Colle-system / D05

1. d4 e6 2. Sf3 d5 3. e3

Colle-systemet er ret nyt på mit re-
pertoire, men noget hemmeligt over-
raskelsesvåben er det så ikke læn-
gere. Åbningen blev for en del år
siden anvendt med succes af notabi-
liteter som Jusupov og Carsten Høi.
3... Sf6 4. Ld3 c5 5. b3 Sc6 6. 0-0 Ld6

7. Lb2 Dc7?

Per tænkte længe her og kom op med
en i og for sig god idé, bare i en for-
kert udførelse. Sort vil gerne over-
dække e5, hvor Hvid ellers ofte plan-
ter en springer. Men hvis først 7...
0-0 8. Sbd2 og så 8... Dc7 kan Hvid
jo spille 9. dxc5 Lxc5 10. Lxf6 gxf6
11. e4 og begynde at boltre sig på
kongefløjen, uden at der dog er tale
om et afgørende angreb. Og i den
pågældende stilling kan Sorts løber-
par på sigt komme til at veje til. En
anden ret sikker og populær fortsæt-
telse er her 7... 0-0 8. Sbd2 De7 fulgt
af cxd4 og La3.
8. c4!

Problemet ved Sorts træk i partiet
er, at Hvid ikke er gået med Sb1
endnu. Og nu vil krikken meget hel-
lere til c3 end det ellers sædvanlige
felt d2.
8... dxc4 9. bxc4 e5

Per tænkte igen længe – han var vist
godt klar over, at han havde kludret
i det. Hvid udvikler nu meget hur-
tigt et overvældende initiativ, og
Sorts stilling er allerede tæt på at være
tabt.
10. Sc3! cxd4 11. exd4 exd4 12. Te1†

Le6 13. Sd5 Dd7 14. Sxd4 Sxd4 15.

Lxd4 Le7
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16. Tb1!

Det var faktisk dette træk, jeg brugte
mest tid på under partiet. Per har
egentlig forsvaret sig fornuftigt, og
helt let er det ikke at vælte Sorts stil-
ling. Men da han jo næppe kan ro-
kere kort, kan man lige så godt skyde
lidt på den anden fløj. Men nu kom-
mer den strik til Houdini så op med
den mere tvingende fortsættelse 16.
Lf5! Sxd5 17. Lxe6 fxe6 18. Lxg7

5
. 
r
u

n
d

e

44 2012/6/332



�

�

Tg8 19. Dh5† Kd8 20. cxd5 Txg7
21. dxe6 med afgørende angreb. Og
Lf5! havde jeg ikke engang så me-
get som overvejet. Nå, det er nu alli-
gevel meget rart at være menneske.
16... Lxd5 17. Lxf6 gxf6 18. cxd5

0-0-0

Det er klart, at Sort ikke kan stå på
denne måde og regne med et langt
liv. Og det er jo en af de mere beha-
gelige situationer under et skakparti,
når man med god tid kan sidde og
finde frem til den afgørende fortsæt-
telse, som man bare ved må være der.
19. Dc2†!

Og her begynder den lille, frække
Houdini så småt at irritere mig. Den
mener, at jeg vinder hurtigst med 19.
La6! bxa6 20. Dd3 osv. Og heller
ikke det havde jeg overvejet. Nå, det
jeg spiller er også godt nok. Så jeg
fastholder mit udråbstegn.
19... Kb8 20. Lb5 Dd6 21. Lc6 b6 22.

Da4 Dc7
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Og så afslutter vi med en lille, men
nydelig kombination.
23. Txe7! Dxe7 24. Txb6†.

Og så opgav Per. Efter 24... axb6
25. Da8† Kc7 26. Da7† Kd6 27.
Da3† bryder Sort helt sammen.

Turneringens skønhedspræmie gik
til den lokale Niels Henrik Willum-
sen. Det gik ud over min gode ven
(og med-quizmaster i Skakbladet,
red.), Jes Knudsen, så jeg har haft
alle muligheder for at researche i
partiets begivenheder. Nu forholder
det sig sådan, at Jes slet ikke bor i
Nordjylland, og at han også er ‘ju-
nior’. Hvordan kunne han så komme
med? Jo, han fandt ud af at melde sig
ind i Frederikshavn Skakklub, og det
var alle glade og tilfredse med. Så-
dan kan man også skaffe nye med-
lemmer til hovedkredsene.

Niels Henrik Willumsen
Nørresundby (2150)

Jes West Knudsen
Frederikshavn Skakklub (1929)

Aljechins forsvar / B03

1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. c4 Sb6

5. f4 g5!?

Sin (u-?)vane tro spiller Jes en af de
rigtig skrappe, ret så usædvanlige,
men nok også tvivlsomme fortsæt-
telser. Af de stærkere stormestre kan
jeg kun komme i tanker om Planinc,
der har spillet sådan. Varianten kal-
des i øvrigt af uransagelige grunde
for ‘Cambridge-varianten’. Ja, det
har selv læst i en af Jes’ tusindvis af
skakbøger.
6. fxg5!?

Men Willumsen er med på løjerne
og afviger fra den anerkendte gen-
drivelse 6. exd6 Dxd6 7. fxg5, hvor-
efter det vist er mere end tvivlsomt,
om Sort har kompensation for bon-
den. Vi får nu et rigtig skægt og al-
ternativt parti, men sandt at sige tror
jeg ikke, Willumsens idé fremover
bliver andet end et interessant lille
appendiks til teorien om denne ret så
apokryfe variant.
6... dxe5 7. c5 Sd5 8.  Sf3 e4 9. Se5

Lg7

Sort er ved at stå rigtig godt, så Hvid

har ligesom ikke rigtigt andet end
det følgende offer. Og det må beteg-
nes som et ‘ægte offer’, hvis konse-
kvenser ikke lader sig regne igen-
nem ved brættet, altså sådan noget
som især Tal var kendt for. Men
kompensation bliver der, med Sorts
konge blottet i mange træk endnu. I
øvrigt er den slags ofre noget af det
morsomste at analysere på med com-
puterassistance. Prøv bare! Til at
begynde med giver programmet en
helt elendig bedømmelse af Hvids
stilling. Men med lidt tid og nogle
ekstra træk udført begynder bedøm-
melsen at blive mere lige, sådan
nærmest det, mennesker vil betegne
som ‘uklart’.
10. Sxf7! Kxf7 11. Dh5† Kg8 12. Lc4

e6?

Ok, her vil min digitale skakven hel-
lere spille 12... Le6! Og jeg er tilbø-
jelig til at give den ret.
13. 0-0 De7 14. Sc3 Lxd4† 15. Kh1

Sxc3?

Og her er 15... Lxc3! mere pålide-
ligt. Men for den menneskelige
wetware virker det ofte intuitivt be-
tænkeligt at afgive den sortfeltede
løber i sådan en stilling. På min com-
puter er det først efter Sxc3?, at be-
dømmelsen begynder at svinge over
til Hvids fordel.
16. bxc3 Lxc3
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Og så er vi klar til den store finale,
der fortjent bringer skønhedspræ-
mien i hus. Her skal der ikke tages
hensyn til det truede tårn på a1. Og
Morphy, Anderssen og Tal nikker
anerkendende fra deres skakhimmel.
17. c6! Sxc6 18. La3! Sb4 19. Tac1

Ld2 20. Tcd1 e3 21. Lxb4 Lxb4 22.

Td8†! Kg7 23. Dh6 mat!
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Jens Kristiansen – sikker sejr som senior.

Fotos: Thomas H. Vestergård.



Hos Sune Berg i Politiken er det nok
at være 55 (måske også yngre?) for
at kunne få rosen ‘flot gammel-
mandsskak’. Bents kampfæller i
Mindeturneringen ville have smilet
overbærende.

Nestoren, Andreas Dückstein, er
jo allerede 85. Den østrigske stor-
mester – nej, undskyld! Han er jo
kun IM. Men i sin bedste tid en mere
ægte stormester end en del af nuti-
dens GM’er. Da vores Bent blev top-
scorer ved bræt 1 ved OL i Moskva
56, var det Dückstein, der blev top-
scorer ved 2. bræt. Ved det følgende
OL, München 58, slog østrigeren i
forgruppen både Bent Larsen og ver-
densmester Botvinnik (dennes før-
ste OL-nederlag overhovedet).

I Skakbladet 1958 s. 187 kan man
se et fint billede af Bent og Andreas
i kamp i München. Fraregnet to re-
miser viser livsregnskabet 4-3 i Bents
favør. Jeg så selv, da Bent tippede
balancen ved at vinde nr. 4 – i et fint
parti fra Menorca 1974. Nyd gerne
Bents egne noter i Skakbladet.

Disse to kæmper fra Bents gode
årgang 1935 var også med allerede i
Moskva 56, begge på 1. bræt: Frid-
rik Olafsson – han scorede også højt:
13 af 18 – og Wolfgang Uhlmann.
Østtyskeren lavede 8 af 16. Fortæl-
ler mig i Aalborg, at han lærte en
masse i Moskva, ikke mindst fordi
han efter OL sammen med bl.a.
Najdorf blev i byen og efter to uger
startede i den store ‘Aljechin Memo-
rial’. Egentlig en skam at vores nye
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Nizhnii Novgorod (tidligere Gorkij,
400 km øst for Moskva). Fyldte 76
på turneringens førstedag. Viste sig
at være den mest hårdtarbejdende
udlænding i Aalborg, med mere end
55 træk i gennemsnit pr. parti, en
ægte russisk ‘rabotjága’!

Oleg har ikke spillet med Bent,
men så ham allerede i Moskva 56.
Og på meget nært hold i interzone-
turneringen i Riga i 1979, hvor Oleg
var en af sekundanterne for Poluga-
jevskij (og dermed medskyldig i at
denne vandt et meget afgørende parti

stormester Bent ikke fik tilbuddet om
at deltage i dén også (eller måske
gjorde han, men skulle skynde sig
hjem til studierne på Polyteknisk
Læreanstalt?).

Nordmanden Per Ofstad, årgang
1934, Bents modstander allerede i
juniorturneringen i Trondheim
1951/52. Var han ikke også med i
OL i Moskva 56? Nej, det var først i
München i 58.

To eksverdensmestre – for senio-
rer forstås. Den russiske bjørn Oleg
Chernikov, VM-vinder år 2000, fra

Nogle stillinger til overvejelse

– fra det virkelige skakliv i den

nordjyske seniorturnering.

Bent Larsens

gamle kampfæller

ved brættet

Af Jørn Sloth

... LARSENS NORDJYSKE MINDETURNERING

Oleg Chernikov – den 76 årige eksverdensmester i seniorskak vil sætte mat.

Fotos: Thomas H. Vestergård.
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Sort trækker.
For tidligt at kigge efter mat?
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Hvid trækker.
Terrænfordelen er stor.1 2
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Diagram 1
... er Uhlmann - John Bauneborg
Nielsen, Nørresundby, 2. runde. Sort
er blevet pakket sammen efter alle
kunstens regler, og efter...
33. Sxd6!

... gik der hul. 1-0

Diagram 2
... er veteranmødet i 4. runde Ofstad
- Chernikov. Manden der nok har
spillet mere end 1000 lynpartier med
‘selveste’ Mikhail Tal – uden at blive
ydmyget – trak...
39... Tf2† 40. Ke3 d5!

Matten med d5-d4† er en god grund
til straks... 0-1

Diagram 3
... viser Olafsson - John Nyholm
Hansen, Aalborg Sk. fra 4. runded.
Da Fridrik var i den absolutte ver-
denselite, f.eks. i Kandidatturnerin-
gen 1959, krøllede han jævnligt spil-
lere som Petrosjan sammen, også i
slutspillet. Så selvfølgelig klarer han
let dette lille problem:
41. Kh6!

Den direkte vej og bedre end f.eks.
41. h4 Lc1. Truslen er 42. Kg7 fulgt
af fremrykning af h-bonden.
41... Lxf6 42. Lxf6 Kxf6 43. h4 Ke5

I håb om 44. Kg7? f5 osv. Men alt
taber.
44. Kg5 f5 45. h5 f4 46. h6 opgivet.

Den hvide h-bonde når h8 med skak.
Fridrik har turneringssejre nok! Altså
for mæt – og beskeden?! – til for
alvor at stræbe efter flere. 1-0.

Diagram 4
... er fra 5. runde, Chernikov - Jan
Rode Pedersen, Skanderborg. 64.
Txe4?? kommer ikke på tale. Sort
bytter tårnene, og det er dødt remis.
Men Oleg finder den elegante ge-
vinst:
64. Tg6!

Nu var det mest mest hårdnakkede
64... Tf7, men det taber også efter
65. Kxe4.
64... hxg6 65. fxg6 f5 66. g7 f4† 67.

Ke2 e3 68. g8(D) f3† 69. Ke1! 1-0

over vores danske helt). Men alt for-
ladt, Oleg Leonidovich! Som mange
russiske skakmestre er du en stor be-
undrer af vores danske ‘viking’, Bent
den Store.

Kroaten Miso Cebalo, VM-vinder
2009, yngre end de andre, årgang
1945. Og ikke nogen ‘vild krabat’,
men tværtimod en beleven verdens-
mand. Han var min forhåndsfavorit
til at kunne true Jens K. i kampen om
1. pladsen. Men efter tab til to stoute
nordjyder i runde 1 og 3 (Kølbæk og
Jørgen Jørgensen) var det kun en de-
sperat spurt, der alligevel sikrede
Cebalo en acceptabel slutplacering.
Nu blev det blandt udlændingene
Chernikov, der kom tættest på at ud-
fordre unge Mester Jens.

K-skak

Computerfrit

Veteran DM 2013

Hermed indbydes du til årets
CV DM.

• Turneringen starter i
midten af januar.

• Vinderen modtager ud over
titlen en præmie på 1.000 kr.

• Deltagerberettigede er alle
medlemmer af DSU, som i
2013 fylder mindst 50 år, og
som gennem tilmeldingen
bekræfter at turneringen vil
blive gennemført 100% uden
hjælp af computeranalyse.

• Tilmelding til undertegnede
senest den 15. december.

• Indskuddet er 100 kr., som
indsættes på k-skakkens
bankkonto: reg. nr. 2237
konto nr. 6277 194 471.

• Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000 Aarhus C
Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

www.dsu.dk + Spil skak + K-skak

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

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

Billige bøger på dansk...

SKAKHUSET
Køber skakbogsamlinger
Brugte – Restoplag – Nye
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Hvid trækker.
Helst en sikker gevinst...
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Hvid trækker.
Tg7 er forsøgt – uden held.3 4



Danmarksmestre

Disse tre illustrationer viser tre tidli-
gere danmarksmestre. Ikke nødven-
digvis, mens de havde titlen.

A) Hvem?

B) Hvem?

C) Hvem?

Bent Larsens
gamle GM-kolleger

Blandt de stormestre, der i sin tid
spillede mod Bent Larsen, er en del
stadig aktive. Og af dem deltog flere
prominente navne i danske turnerin-
ger i 2012.

En af dem har i mange år været re-
daktør for et engelsksproget skak-
tidsskrift. Han har spillet en VM-
match, og hans navn indgår i et an-
det af årets quiz-spørgsmål.

A) Hvad hedder skakmesteren?

En anden var i sin tid på tale som
sekundant for Bent Larsen til en
kandidatmatch. I en årrække indtog
han en meget høj stilling i interna-
tional skak. Mens han indtog denne
stilling, spillede han stadig aktiv skak
og vandt et parti over den regerende
verdensmester.

B) Hvem er denne mester?

En tredje blev sit lands første stor-
mester. Han spillede en match med
Bent Larsen i 1969. Han har spillet
for sit land ved 19 skak-OL.

C) Og denne gamle mester?

Skakbøger med

skæve titler

Nogle danske skakbøger har titler,
der ikke umiddelbart leder tanken
hen på spillet.

Forbind forfattere og titler:

1 Jan Løfberg / 2 Bjarke Kristensen /
3 Walther Jørgensen /

A) Slagsmål i Odensegade

B) Søslanger

C) Øst og vest for Hareskoven

A) Kvalibørven

B) Bjørnen

C) Bondefangeren

�

Nimzowitsch' danske
modstandere

Nimzowitsch spillede i sine år i Dan-
mark en lang række turneringer, væ-
sentligst med danske deltagere. Erik
Andersen, Jørgen Møller, I.E.W.
Gemzøe, Karl Ruben, O.H. Krause
og Norman Hansen nåede alle at
spille mere end ét turneringsparti
mod mesteren.

A) Hvem af dem spillede flest partier
mod Nimzowitsch?

B) Hvem af dem opnåede den bedste
procentuelle score?

Svaret på B) er en mester, som også
fik international anerkendelse som
teoretiker, og hvis navn stadig knyt-
tes til flere åbningsvarianter. Yder-
mere var han en højt estimeret opga-
vekomponist, se blot denne:
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Hvid trækker og sætter mat i 3 træk.

C) Løsning (angiv førstetrækket)

Jule-quiz
Find fem svar! ... og deltog i lodtrækningen om gavekort.
Der er i alt 31 svar i de ti opgaver, og til de to løsere, der
kommer tættest på at have svaret rigtigt på dem alle, venter
gavekort på 500 kr. og 250 kr. til Dansk Skaksalg.
Dertil 10 gavekort a 100 kr., som fordeles ved lodtrækning
blandt alle løsere, der har mindst 5 rigtige svar ud af 31 mulige.

Løsninger skal være modtaget senest onsdag den 9. januar 2013.

Sendes som brev eller email til: Skakbladets redaktion,
Kongestien 16, 2830 Virum. Email: skakbladet@skak.dk.
Se også Dansk Skak Unions hjemmeside: www.dsu.dk.
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Klubblade

Kreativiteten er stor i de mange gode
danske klubblade, også i navngiv-
ningen af bladene.

Forbind klubberne:

1 Herning / 2 Hillerød / 3 Allerød /

med disse
klubblads-

navne:

4

5



Fraklip...!

Skakbladets diagrammer indsæt-
tes, hvor der sker noget afgørende
i partierne. Men langtfra alle gode
træk får deres eget diagram, så her
er tre fraklip, altså stillinger fra
partier bragt i Skakbladet 2012,
som ikke tidligere er vist i diagram.

Hvid trækker og vinder!
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A) Hvem trak – og hvad? B) Hvem trak – og hvad? C) Hvem trak – og hvad?

Om danske skakspillere

De færreste danske spillere har jo
været af verdensklasse. Alligevel har
de ganske ofte gjort sig fortjent til
omtale hos de rigtig store navne. Her
tre citater fra engelsksprogede skak-
bøger, hvor danskere er i fokus.

Forbind hvert citat med den rigtige
spiller blandt disse:

Finn Petersen

Jens Enevoldsen

Ole Jakobsen

Svend Hamann

Jacob Øst Hansen

Jens Kølbæk

En tur i manegen

Skakopgaver kan gøre løseren helt
rundtosset, indtil ideen pludselig får
det hele til at dreje på plads. Denne
opgave ligner umiddelbart en tradi-
tionel 'Mat i 2 træk', men en sag kan
jo ses fra flere sider, og brikkerne
danner hele fire forskellige opgaver.

FIDE-kongres i Danmark

Kongressen i det internationale skak-
forbund, FIDE er én gang blevet af-
holdt i Danmark.

A) Hvornår?

B) Hvor mange stormestre blev der
udnævnt på kongressen?

C) Hvem var den første danske spil-
ler, der i et turneringsparti vandt
over én af disse stormestre, efter at
denne havde fået titlen af FIDE ved
bemeldte kongres?

De stormestre, der blev udnævnt på
den pågældende kongres er dog også
blevet slået af andre danske spillere
i seriøse turneringspartier (hurtig-
skak dog medregnet, men ikke lyn).

Hvilke stormestrene lykkedes det de
følgende tre spillere at besejre?

D) Søren Bech Hansen

E) Jens Enevoldsen

F) Per Holst Sørensen
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A) Fire 'Mat i 2 træk' og løsninger?

B) Hvem komponerede opgaven?

EU-parlamentarikere
om skak

To nuværende medlemmer af EU-
parlamentet har trods forskellig po-
litisk observans givet udtryk for
samme holdning til præsentationen
af 'Skak i skolen':

‘Det er forrygende, alt det skak kan
bruges til, og jeg vil opfordre til, at
man sætter det i stedet for enhver
form for medicinsk behandling. Der
er tilsyneladende ikke noget inden
for den psykiske behandlingsterapi,
man ikke ville kunne kurere med et
spil skak.’

A) Hvem sagde det?

‘Måske med undtagelse af kalveknæ
og bumser, så kan skak i skolen ku-
rere stort set alt. Det mener i hvert
fald EU-parlamentets medlemmer.’

B) Og hvem sagde mon det?
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A) Karpov: ‘As I learned after the game, my danish opponent had
not expected this modest move (prior to this I had been playing
3. N-QB3). For this reason, although he normally plays quickly,
he thought for some time, probably remembering the good old
days, and perhaps his game with Tartakower. Finally he played...’

B) Jan Timman: ‘The impossible tall Danish master was so proud of
his endgame technique that he showed the final stages of the
game to Spassky, who was playing in the Main Group and hap-
pened to be talking to me at the time....I remember that Spassky
was hardly impressed. „These manoeuvres are characteristic for
this type of endgame“, he said, leaving a rather disconcerted ....
who had spent countless hours analysing this endgame, in his
wake.’

C) Peter Griffiths & John Nunn: ‘Nunn is becoming uneasy about
this mysterious „1 g3“ opponent who displays such an intimate
knowledge of an obscure Vienna line; so he deliberately bypasses
the theoretical continuation. In 1974 this based on a
correspondance game Nielsen-Altschuler...’



Bøger
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Aron Nimzowitsch er en del af ver-
dens skakarv og -historie, men intet-
steds er han mere nærværende end i
Danmark. Han boede i Danmark fra
1922 til sin død i 1935, og hans grav-
sted er stadig at finde på Bispebjerg
Kirkegård, hvor det vedligeholdes
af Dansk Skak Union. Nimzowitsch
var en del af det danske skakmiljø,
og derfor har mange af os hørt histo-
rier om ham, ikke mindst om hans
paranoia og excentriciteter. Jeg har
selv været så privilegeret at høre Jens
Enevoldsen fortælle om Nimzo-
witsch.

Men var historierne sande? ‘Jeg
så det selv’ siger folk om noget, som
skete for længe siden. Men er det
mindet om begivenheden, der hu-
skes, eller er det et minde om en hi-
storie fra andre, eller er det opspind,
som fortælleren til sidst selv tror på?
Biografien har manglet. Den, der
rydder ud og sætter vores viden på
en fast fod. Partisamlinger- og kom-
mentarer er der mange af, men vor
viden om Nimzowitsch’ liv bygger i
høj grad på hans egen korte selvbio-
grafi fra 1929 og hvad folk ellers har
skrevet ud fra, hvad de har hørt fra
ham, om ham eller rent ud sagt dig-
tet for dramatisk effekt.

Nu er den her. Per Skjoldager og
Jørn Erik Nielsen har arbejdet med
Nimzowitsch’ liv i mange år, og dette
første bind i biografien omhandler
hans liv fra fødslen i Riga den 7.
november 1886, til han slår sig per-
manent ned i Danmark i 1924. Næ-
ste bind vil omhandle tiden i Dan-
mark til hans død den 16. marts 1935.

Forfatterne er alvorsmænd. De sø-
ger og opsamler fakta og dokumen-
tariske beviser. Med fast hånd lassoes
de ind op stilles i række som mur-

Ny biografi om

Nimzowitsch

sten på det fundament, der bygges.
Her skal man ikke vente at finde
højtflyvende spekulationer eller sti-
listiske eksperimenter. Bogens en-
gelsk er tilstrækkeligt, ikke elegant.

Der er truffet nogle valg. Der er
lange uddrag af samtidige tekster, og
alle Nimzowitsch’ partier er med, fra
seriøse turneringer til simultaner. Vi
følger ham i alle turneringer, alle
matcher, alle simultaner. Ikke bare
hver eneste turnering og match er
dokumenteret, men også hver ene-
ste foredrags- og simultanturné. Det
er således ikke bare en biografi, men
en parti- og materialesamling. Hvis
der er samtidige partikommentarer,
oftest af Nimzowitsch, er de brugt.
Illustrationerne er gode, og som al-
tid er det hjerteskærende at se bille-
der fra den verden, som snart skal
forsvinde i malstrømmen.

Familien
Historien, der fortælles, er en på man-
ge måder typisk jødisk historie, fra
den samfundsmæssige opstigning til
verdenskrigenes gru. Forældrene
Schaie og Esther var født i Belarus,
og de kom til Riga i 1886 fra St.
Petersborg. I 1835 var det blevet til-
ladt jøder at slå sig ned i Riga, der
dengang var del af det russiske im-
perium, skønt de endnu ikke kunne
erhverve sig ejendom eller fuldgyl-
digt borgerskab. I Riga var der fred
og sikkerhed indtil videre, og fami-
lien Nimzowitsch’ opstigning i sam-
fundet viser sig i deres resolutte vej,
der skridt for skridt fører dem fra
udkanten ind mod byens fashiona-
ble centrum. Her savner man, at bo-
gen var gået nærmere ind i familiens
omstændigheder. Hvor velstående
var de egentlig? Er der ikke bevaret

skatte- og formueopgørelser, oplys-
ning om ejendomsforsikringer?

Nimzowitsch havde en ældre sø-
ster og tre yngre brødre, så han var
udset til at overtage familiens tøm-
merhandel, men hans far var en god
skakspiller og havde uforsigtigt nok
lært sønnen spillet. Farens holdning
var, at hvis han ikke ville efterfølge
ham i tømmerhandelen, så måtte han
tage en universitetsgrad, og vi ser da
også Nimzowitsch på universitetet i
Göttingen, hvor han tager en grad i
1904, som dog ikke er nok til at
skaffe ham ind på universitetet i
Berlin. I München lykkedes det hel-
ler ikke, og han ender i Zürich og
studier i matematik og filosofi. Men
hvor der er et universitet, er der ca-
feer, og hvor der er cafeer, er der
skak.

Nimzowitsch blev hurtigt en stærk
spiller, hvis originale spil anerkend-
tes, og han fik gode resultater i me-
get stærke turneringer. Han var på
vej mod toppen, men hans arrogante
og excentriske opførsel gjorde ham
ikke populær, og skønt forfatterne
er meget loyale over for deres helt,
skinner det igennem, at han var uud-
holdelig at være sammen med under
de store turneringer.

To begivenheder blev afgørende
for hans udvikling. Den ene var et
angreb af tuberkulose i 1908, som
var med til endegyldigt at gøre en
ende på universitetsstudierne og fa-
rens håb om ham som arvtager af
tømmerhandelen. I stedet flyttede
han hjem til forældrene og indledte
en karriere som freelance skribent og
journalist. Skak indgik i virksomhe-
den, men tilsyneladende skrev han
også noveller, redigerede og konstru-
erede gåder.

Af Dan H. Andersen

Aron Nimzowitsch

(fotos fra bogen).
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Fjenden
Den anden afgørende begivenhed
var hans møde og livslange konflikt
med Siegbert Tarrasch (1862-1934).
Tarrasch var tysk jøde, meget assi-
mileret, meget korrekt, meget stolt
over at være tysker, og yndede at
kalde sig Praeceptor Germaniae,
Tysklands lærer. Læg dertil, at han
var en uhyre selvbevidst herre og
ikke i tvivl om at have ret, og man
har materialet til det fadermord, som
er så kendt inden for mange sider af
det menneskelige liv.

De to spillede et privat parti i 1904,
og efter 10 træk lagde Tarrasch ar-
mene over kors og erklærede til de
forsamlede tilskuere (og Nimzo-
witsch): ‘Aldrig i mit liv har jeg haft
en så vundet stilling efter 10 træk’.
Hvad enten det var en morsomhed
eller ej, så glemte Nimzowitsch det
aldrig, og ifølge hans selvbiografi var
det fjendskabet til Tarrasch, der drev
ham frem i de følgende år. Partiet
blev i øvrigt remis.

Netop her giver forfatternes ensi-
dige fokus på skakspilleren Nimzo-
witsch og loyalitet over for ham bag-
slag, for man savner de omgivelser,
som havde tegnet personens omrids.
Man længes virkelig efter en mere
overlegen skribent, som havde kun-
net beskrive Europa før verdenskri-
gen, turneringerne, miljøet, mod-

standerne og frem for alt Tarrasch.
Vi hører meget om, hvad Nimzo-

witsch oplevede eller mente at hu-
ske at opleve, men det er principielt
lige så usikkert som de historier om
Nimzowitsch, forfatterne med så stor
ildhu rydder af vejen.

Hvad tænkte Tarrasch om Nimzo-
witsch og dennes selverklærede
fjendskab, som for en udenforstå-
ende virker overdrevent og umo-
dent? Var Tarrasch så dogmatisk, og
var der tale om rigtigt fjendskab fra
hans side? Kunne det ikke tænkes,
at han anerkendte Nimzowitsch’
spillestyrke, men syntes, hans op-
førsel, spil og ideer var irriterende,
forskruede og stod i vejen for hans
fremskridt? Der er til tider en meget
pudsig humor og stilistisk løsslup-
penhed i Tarrasch’ partikommen-
tarer, som ikke passer med billedet
af den store dogmatiker.

Krig
Verdenskrigen ruinerede familiens
tømmerhandelsvirksomhed, som var
baseret på eksport. Tilbage var en
opsparing og lidt penge fra Aron
Nimzowitsch’ journalistik og skak-
undervisning.

I oktober 1916 bliver han indkaldt
til den russiske hær, skønt han alle-
rede var blevet erklæret uegnet til
tjeneste grundet sin tuberkulose, men

man skrabede bunden af tønden. Det
blev til et halvt års nyttesløs venten i
en lejr før han var hjemme igen i Riga
i sommeren 1917. Nu skyllede inva-
sioner ind over Letland og Riga.
Først tysk besættelse, som var ret
fredelig, og hvor Nimzowitsch til-
syneladende arbejdede i den tyske
besættelsesadministration. Så ryk-
kede Den Røde Hær ind i januar
1919, og nu fulgte fem måneders rød
besættelse og terror. De blev fulgt af
antibolsjevikiske styrker og hvid ter-
ror. Til slut blev Letland befriet og
en selvstændig lettisk stat kunne
overtage kontrollen i begyndelsen af
1920.

Redning fra Sverige
Redningen kom i midten af 1920 i
form af en invitation til en stærk tur-
nering i Stockholm i juli 1920. Fo-
tografier viser et menneske hærget
af de seneste års oplevelser, og hans
opførsel var tydeligvis nervesvæk-
ket. Spillet er langt fra tidligere høj-
der, men bliver dog bedre, måske
fordi han får ro og mad. Sverige er
rigt, fredeligt og skakinteresseret.
Hvorfor tage hjem?

Her er det, at forfatternes fakta-
baserede tilgang kommer til sin ret,
og de giver et nyt billede af Nim-
zowitsch ved ankomsten til Danmark
i 1922. Ifølge traditionen, som den
kendes fra bl.a. Jens Enevoldsens
30 År ved Skakbrættet, skulle han
have været rablende gal og lide af
forfølgelsesvanvid, men efterhånden
være faldet til ro hjulpet af gode og
tålmodige venner i dansk skak. Det
er forfatternes fortjeneste, at de viser
falskheden i dette billede. Alt tyder
på, Nimzowitsch på det tidspunkt var
i psykisk balance og havde fundet
en ny karriere, som passede ham,
som foredragsholder og skribent.

I Sverige havde Nimzowitsch fået
en idé. I årtier havde skakmestre som
en del af deres hverv givet simultan-
forestillinger, men de indledte ikke
med et foredrag. Det begyndte Nim-
zowitsch på i Sverige. Han rejste fra
by til by med sit eget demonstra-
tionsbræt, indledte med et foredrag,
ofte om sine nye ideer og et af sine
partier, og derefter kom simultan-

Nimzowitsch ved demonstrationsbrættet, der fulgte ham på simultan- og foredragsturné.
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forestillingen mod klubbens med-
lemmer og andre interesserede.

Han betalte selv mad og ophold,
som altid var på byens billigste ho-
tel. Interesserede kunne få et privat
parti mod mesteren eller nogle timers
træning, mod betaling selvfølgelig,
og så videre til næste by. Her faldt
hans nerver til ro. Hans svensk blev
forbløffende hurtigt så godt, at han
ikke bare kunne gøre sig forståelig,
men også fortælle vittigheder.

Danmark
Det er i den tilstand, at han i april
1922 dukkede op i København, hvor
Københavns Skakforening havde
garanteret ham seks ugers arbejde.
Det var slet ikke meningen, at det
skulle blive mere end det, men an-
dre ville se mesteren, og han på sin
side begyndte at se fordelene ved

Tag stilling!

Løsninger til
jubilæumsøvelserne side 3.

Hermed afsluttes Tag stillings 25.
årgang. Vi fejrer jubilæet med at
gense ni stillinger fra det allerførste
års produktion.

I 1988 var der kun seks stillinger
pr. nummer, men til gengæld tolv
numre pr. år. Tak til de mange, der
gennem årene har udtrykt tilfreds-
hed med Tag stilling.

1. Andreas Dückstein
Heikki M.J. Westerinen

Bamberg 1968. Østrigeren havde
lige slået en bonde på a7 i forvent-
ning om, at truslen mod b6 ville
fremkalde 17... Sc4 18. Dc5!

Men efter 17... Txa7! stod det
klart, at Sorts næste træk efter 18.
Dxa7 ville være 18... Lf8! med dame-
gevinst. Opgivet. 0-1.

2. Viktor Korchnoi
Ljubomir Ljubojevic

Amsterdam 1988, OHRA-turnerin-
gen. Den forhenværende vicever-
densmester tænkte i næsten en halv
time uden at finde noget afgørende.

Som tidligere nævnt bliver erfa-
ringsmæssigt navnlig to kategorier
af træk ofte overset: baglæns træk
og lange diagonaltræk. Det, Viktor
overså her, var det lange skrå træk
tilbage til h1!

Med 42. Dh1!! ville han nemlig
have kunnet true mat og derved frem-
tvinge 42... Dh5, dronningafbytning
og et vundet slutspil (sammenlign i
øvrigt med det meget ‘korte’ diago-
naltræk 18... Lf8! i nr. 1).

I stedet spillede han 42... De8?,
og efter 42... Kh6 43. Df8† Kh7 44.
Df7† Kh6 45. Dxf6! exf6 46. e7 b2
47. Th8† Kg7 48 e8D b1D† 49.
Kh2 Dh5† 50. Txh5 gxh5 51. Dxh5
forsøgte han i endnu tredive træk at
få mere end remis ud af dameslut-
spillet. Men forgæves. Remis blev
det. ½-½.

3. Josef Klinger
Pavel Blatny

Bad Woerishofen Open 1988. Til-

25
ÅR

Danmark. Afstandene var mindre
end i Sverige, skakinteressen den
samme. Landet var rigt, fredeligt og
var forblevet neutralt under verdens-
krigen. For en vandrende jøde var
det en sikker havn. En mand, der
havde oplevet den røde terror, kunne
næppe lade sig ryste af Påskekrisen
1920.

Trods mine betænkeligheder ved
forfatternes tilgang kan jeg dog kun
anbefale enhver med interesse for
Nimzowitsch og skakhistorie at købe
denne bog, og jeg ser frem til næste
bind med stor spænding.

Per Skjoldager og Jørn Erik Niel-
sen: Aron Nimzowitsch. On the Road
to Chess Mastery, 1886-1924.
McFarland. 456 sider, ill. s/h.

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
#1, 2, 27 / 1896 eller hel
årgång 1896.

Arbejderskak  #1–4
årgång 1 1931; #2 1932.

Talvblaðið (Færøerne)
alle udgivne numre.

Norsk Sjakkblad 1906;
1908; #4/1959; #1/1960;
#2-3/1968; #5/1969;

Deutsche Schachzeitung
1846, 1850, 1856, 1858,
1859, 1876.

Fernschach
#12/1932; #8-12/1939.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

Skakkruset

Indholdet er nyt, men den cocktail,
Henrik Mortensen mikser i Skak-
kruset følger samme udmærkede op-
skrift som de tre forgængere, Skak
er sjovt, Mere sjov i skak og Skak-
bølgen. Anekdoter, kuriøse partier,
elegante opgaver, og naturligvis også
eksempler på de skakcitater, han ser-
verer for Skakbladets læsere i spal-
ten ‘Skakspillerne sagde’. I bogens
knap 40 kapitler behandles skak fra
mange skæve vinkler, men altid kyn-
digt og med en smittende begejstring
for skakspillet.

Thorbjørn Rosenlund

Henrik Mortensen: Skakkruset. 219
sider, talrige diagrammer, forsideill.
af Lars Bjørstrup, 259 kr. ved bestil-
ling hos www.underskoven.dk.
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syneladende har Hvid brugt alt sit
krudt. Men takket være b-bonden er
der et eneste gevinsttræk: 36. Db8!!,
en usædvanlig bindingskombina-
tion.

Truslen er 37. Txg7† Dxg7 38.
Dxc7. Da Sort ikke godt kan både
komme ud af bindingen og holde
både springer og tårn dækket  (f.eks.
fra c3), er der intet forsvar. 36... De7
37. Txg7† Dxg7 38. Dxc7. 1-0.

4. Benny Grønhøj
Ole Hansen

Aalborg, 1975. Sort har nok haft for
travlt med sit angreb til at få brik-
kerne i spil. Så da Hvid spillede 25.
Df6!, blev det alvorligt.

Damen kunne ikke tages for mat
på g8. Så Sort prøvede 25... Te1†
26. Kxe1 De8†. Men nu kom 27.
De5!, og det var helt forbi.

I øvrigt var også 27. Le5! gxf6
28. Tg8† Dxg8 29. Lxf6† Dg7 30.
hxg7 mat en fin afslutning. 1-0.

Tre af Skakbladets læsere ind-
sendte dengang uafhængigt af hver-
andre hver sin indsigelse, hvor de
gjorde opmærksom på den bedre
(smukkere) gevinst med 25. hxg7†!!
Txg7 26. Dxh7†!! Kxh7 27. Th1†
Kg6 28. Th6 mat. Det var ikke sid-
ste gang, læserne så mere end spil-
lerne (og redaktøren).

5. Carl Schlechter
Philipp Meitner

Berlin 1899. 31. g4† fxg4 32.
hxg4†! Den rigtige bonde! 32... Kh4
33. Dxh6†!! Afledning! 33... Dxh6
34. Kh2! og udækkelig mat. 1-0.

6. Strecko Nedeljkovic
Mijo Udovcic

Mesterskabet for Jugoslavien, Sara-
jevo 1951. I denne stilling lød gon-
gongen og signalerede derved, at
spilletiden var udløbet.

I hine tider betød det ‘hængeparti’,
og spilleren i trækket skulle afgive
hemmeligt træk ved uden at flytte
brikken at notere trækket på listen
og forsegle den i en udleveret ku-
vert.

Nedeljkovic overvejede et øjeblik
59. Sc5†, for den kan Sort jo ikke
slå. Men han har svaret 59... Ka5,

hvorefter der kan blive remis ved
evig skak. Sort konges trange kår på
kanten fik ham så til at tænke på en
anden vej til mat.

Derfor noterede han tårntræk til
g8 som sit hemmelige træk i forvis-
ning om, at mattruslen ville være
afgørende. Kuverten blev lukket og
afleveret, og for at spare tid og ulej-
lighed for begge parter valgte han at
meddele trækket til modstanderen i
forvisning om, at denne så ville op-
give.

Det gjorde Udovcic dog ikke! Han
forklarede venligt, at han efter 59.
Tg8?? havde tænkt sig at spille 59...
Sa3†!! 60. bxa3 Tc3 mat! Og så var
det Nedeljkovic, der måtte bøje sig i
støvet.

Endnu værre blev det, at Udovcic
fortalte, at der faktisk i hængestill-
ingen var et afgørende træk. Han
havde nemlig frygtet 59. b3†!! Txb3
(59... Ka3 60. Kxb5) 60. Sc5†! dxc5
61. Ta6 mat! Men i turneringsta-
bellen kom der altså til at stå: 0-1.

7. Dragoljub Janosevic
Mijo Udovcic

Mesterskabet for Jugoslavien, Som-
bor 1957. Sort har længe stået godt.
Men var han nu nødt til at frelse tår-
net med 23... Lxg2† 24. Kxg2 Sc3†
25. Kf3 Sxd1 26. Lxb2 Sxb2 med
lille slutspilsfordel til Sort?

Nej! Med sit næste, sikkert vel-
forberedte træk, 23... h4!, hævede
han partiet op i nærheden af de udø-
delige glanspartier.

Angrebet på g2 er et tårn værd!
Hvid kan nu kun gå med på 24. Lxb2
h3 25. Td8† Kh7 26. Lc2†! f5.

27. Td5. Han må prøve at formilde
vejrguderne. Men 27... g6! giver
sandsynligvis Sort et bedre slutspil
end efter 27... exd5 etc.

28. Le4? Der burde nok være for-
søgt 28. Ld3! Sxf4 29. Lc1 hxg2†
30. Kg1 Sxd5 31. cxd5 Lxd5 med et
interessant slutspil, hvor den over-
vældende sorte bondehær nok ville
vinde over løberparret, men der
kunne blive tekniske problemer.

28... exd5 29. cxd5 fxe4 30. dxc6
bxc6 31. gxh3 Sxf4. Nu kan der ikke
være tvivl om Sorts sejr.

32. Lc1 Sd3 33. Ld2 c5 34. Kg2

Sb4 35. a4 Sd5 36. Lg5 c4 37. h4
Kg7 38. Kg3 Kf7 39. Kg4 Ke6 40.
h5 gxh5†. 0-1.

8. NN
Richard Teichmann

Tyskland 1908, simultanforestilling.
Teichmann var en af de virkelig
stærke på den tid. Men i dette parti
mødte han hård modstand. Dog fandt
han dobbelttruslen 1... c3!, der ser
helt afgørende ud.

Men næste gang han kom hen til
brættet, havde Hvid trukket 2. Tee8!,
hvilket var ret pinligt for stor-
mesteren. Teichmann lagde panden
i dybe rynker og fandt så aflednin-
gen 2... Te4†! 3. Txe4 cxb2 4. Tee8
Te7†!

Et smart ekko for at forsinke de
hvide tårne. Der var dog heller ikke
andet at gøre, eftersom 4... g5? stran-
der på 5. Th8† Kg7 6. Tcg8† Kf6 7.
Txh6† Ke5 8. Th1.

Efter 5. Txe7 b1D 6. Tee8 kunne
Hvid kun håbe på, at modstanderen
ville være tilfreds med evig skak. Det
ville han ikke.

6... Dxc2† 7. Ke1 Df2† 8. Kd1
Df3† 9. Kd2 Df4† 10. Kc2 Da4†
11. Kd2 Dd7† 12. Kc2, og Sort fort-
satte med 12... g6, fik sin konge be-
friet og vandt. 0-1.

9. Rainer Tomczak
Viswanathan Anand

Lugano Open 1988. Hvid har ofret
og har sin lidt yngre modstander på
hælene. Men nøjagtighed er påkræ-
vet. Således slipper Sort med skræk-
ken efter 34. g5 Te7! 35. g6 Txe1†
36. Lxe1 Lxg6 37. Lc3!? Lh7 38.
Dg5† Kf8 39. Dd8† De8 40. Df6†
Df7 samt evig skak og remis.

Gevinsten kunne opnås med 34.
Te6!! Te7 35. Tg6†! etc. Desværre
fik Hvid byttet om på trækkene: 34.
Dg5†?! Kf8 35. Te6??

Slutspillet efter 35. h4 Te7 36.
Txe7 Dxe7 etc. ville være ret lige.
Men Hvid havde chancen for at gøre
skaden god igen med 35. Dh6† Kg8
36. Te6!! etc.

Nu kom øjeblikkelig chokket 35...
Dxe6!! Uden held bliver man ikke
verdensmester! 0-1.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Opgaveforklaring
13640. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 14. halvtræk med Sorts
hjælp. Opgaven har to løsninger.
13641. Hvid trækker først og tvin-
ger Sort til at sætte mat i 6. halvtræk.

Løsninger til 5/2012
13631. 1. Se6! Truer 2. Sf8‡/Sc5‡.
1... Kxe6 2. f8S‡. 1... Lxg7/Sf6/Se7
2. Sc5‡. 1... b6 2. Sf8‡. 1... Df4† 2.
Sxf4‡. 1... Dxf7 2. Sxc7‡. 1... Dxb5
2. Sd4‡. 1... Dxe6 2. Dd1‡. Comins
Mansfield, England (14/6 1896 - 28/
3 1984). 1st Prize, British Chess Pro-
blem Society. En totrækker med et
ocean af faldgruber.  Mansfields
egne notater (på engelsk): 1. Qa5??
(2. Qxc7‡) but 1... b6! 1. Nxf5?? (2.
Ng3‡/Nh4‡/Nxh6‡/Nfe3‡/Ne7‡/
Nd4‡/Nfd6‡) 1... Ke6 2. Ng3‡/
Nh4‡/Nxh6‡/Nfe3‡/Nd4‡/Nfd6‡/
f8N‡ 1... gxf5 2. Bxf5‡ 1... Ne7 2.
Nxe7‡ but 1... Nf6! 1. Nb3?? (2.
Nc5‡) but 1... b6! 1. fxg8Q†?? 1...
Bxg7 2. Qf7‡ but 1... Rxg7!
13632. 1. Tf1! Træktvang. 1... Kd4
2. Dd3† Ke5 3. f4‡. 1... Kxb5/Kb4
2. Tb1† Ka6,Ka4/Kc4/Ka5 3. Da8/

Dd3,De4/Da3,Da8‡. 1... e5 2. Tb1
(3. Dd3,De4‡). Johann Nepomuk
Berger, Graz, Østrig  (11/4 1845 -
17/10 1933).
13633. 1... 0-0-0 2... Txd3 3... Dd8
4... Df8! 5... Kd8 6... Ke8 7... Td8
8... Ta8!! 9... Ld8 10. Lxb5‡. Lang
rokade efterfulgt af switchback,
imponerende. Konge og tårn føres
tilbage til e8 og a8! Kjell Einar Wid-
lert, Sverige  (11/12 1948 - ). Bo
Waldemar Lindgren, Sverige (26/2
1927 - 4/6 2011). Stormester i
problemskak fra 1980. Har kompo-
neret over 500 opgaver i alle genrer.
Hans bedste kompositioner er sam-
let i bogen ‘Maskrosor’, 1978.
‘Maskrosor’ er det svenske navn for
blomsten mælkebøtte!
13634. 1. Tb7† Kc8 2. Tb5 c1D
3. Tc5† Dxc5 og pat. Eugene Beau-
harnais Cook, USA (19/5 1830 -
19/3 1915). Udgav i 1868 den be-
rømte bog American Chess Nuts.
Den indeholder 2406(!) amerikanske
opgaver, deraf 326 forfattet af Cook
selv. Han havde et falkeblik, der af-
slørede et utal af fejl i ældre opga-
ver. Dermed berigedes skaksproget

med en ny glose: En opgave kan
være cooked, dvs. ukorrekt.
13635. Hovedvariant: 1. Sf4 Kh6 2.
Se6 Te8 (2... Tg8 3. Sf8) 3. g8D
Txg8 4. Sf8 Tg5 5. Sg6 Tg4 6. e8D
Txg6 7. Kf2 og vinder. Frédéric
Lazard, Frankrig (20/2 1883 - 18/11
1948). Han blev i 1926 nr. 1 sam-
men med André Chéron ved det fran-
ske mesterskab, men tabte omkam-
pen. Som Chéron var han stærkt
optaget af slutspilstudier.
13636. En hvid bonde på c4 mang-
ler, undskyld! Skammeligt at mis-
bruge læsernes tid med en opgave
med fejl, jeg havde ‘lånt’ fra en
hjemmeside på Nettet. Opløftende at
seriøse løsere gjorde opmærksom
derpå. Jeg kontaktede gode problem-
venner i Finland, der tilfældigvis er
i færd med at skrive en bog om V.
Kivi og hans studier. De har fundet
‘vores’ opgave i en kendt finsk so-
cialdemokratisk avis fra 1934, så NU
er stillingen korrekt. Løsningen føl-
ger i Skakbladet nr. 1.

�

Dansk Skakproblem Klub

Hvid trækker og holder remis.

�

�

Hjælpemat i 7 træk. 2 løsn.
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Povl Høst-Madsen: ‘Du har nok
misforstået et eller andet. Det her er
ikke politiet eller anklagemyndig-
heden, som man måske kan handle
lidt med, hvis man er flink og angi-
ver nogle andre, og desuden tabte
du dronningen i skakspillet, da du
indrømmede, at du har noget at
handle med.’

(‘Trafficking A/S, 2005)

András Kepes: ‘Den forhenvæ-
rende sovjetiske verdensmester
Smyslov har kaldt Judit for Mikhail
Tal i skørter’, hvormed han hent-
ydede til 1960’ernes intuitive og
aggressive verdensmester.’

(‘Judit Polgár – Mændene
sat skakmat’, 2010)

Thorbjørn Schierup: [... OL-sejler,
som svar på ‘Godt jeg ikke dyrker...’
‘Skak. En stillesiddende indendørs
sport. Ja, man kan selvfølgelig spille
det udenfor. Strategien i det er
tiltrækkende, men uden fysisk akti-
vitet er det ikke noget for mig.’

(MetroXpress, 2. august 2012)

Filip Boe Olsen: ‘Nogle i skolen
kalder mig for nørd, fordi jeg spiller
skak, men de er bare jaloux.’

(Horsens Folkeblad,
23. juli 2012)

Samuel Heine May: [...på spørgs-
målet om, hvad han bedst kan lide
ved skak] ‘Det at man skal koncen-
trere sig rigtig meget. Og at man får
nogle rigtig gode venner og kom-
mer til at grine.’

(ØBRO klubblad, april 2011)

Boris Gulko: ‘Socialisme var groft
sagt noget, der ikke kunne interes-
sere mig mindre. Skak er et kapita-
listisk spil. Vinderen får et point,
taberen nul.’

(‘The KGB, Plays Chess’, 2010)

Bill Egan:  [... om Bill Geus, der
bl.a. spillede med på Australiens
første Skak-OL hold i 1964] ‘Hans
minder fra den tid inkluderede at
tage Yuri Averbakh med ind og se
Dr Zhivago, og Kotov der brokkede
sig over avisernes elendige dækning
af skak.’

(‘The Doeberl Cup’, 2012)

Jonny Hector: ‘Spiller man sicili-
ansk, så er man tvunget til at mod-
tage alle ofre, som man ikke kan se
fører direkte til mat.’

(Skakbladet nr. 3, 2004)

Edmar Mednis: [... om Bobby
Fischers åbningsforberedelser]
‘Hvad vil han så spille i VM-mat-
chen 1975? Vent og se!’

(‘How to beat Bobby Fischer’.
1974)

Loup Durand: ‘Han kender mit
navn, tænkte Thomas. Han kender
det, og det slap ikke ud ved et uheld.
Han sagde det bevidst. Han er en
ualmindelig dygtig skakspiller...’

(‘Skakmat’, 1987)

Paolo Maurensig: ‘Et fællestræk
ved alle skakspillere er tendensen
til efter et nederlag ikke at ville ind-
rømme, at deres stilling var fortabt.’

(‘Lüneburg-varianten’, 1996)

Bent Larsen: [... om Garry Kaspa-
rov, efter at denne havde tabt til
Deep Blue i 1997: ‘Jeg ser to mu-
lige fortsættelser for Kasparov. En-
ten bliver han skingrende skør som
Fischer, eller også skjuler han sig i
et eksotisk land – han har sandsyn-
ligvis penge nok.’

(Berlingske Tidende,
27. juli 1997)

Yuri Averbakh: ‘Portisch blev kaldt
´Den ungarske Botvinnik´. Vores
patriark var ikke så glad for denne
sammenligning og hævdede, at Por-
tisch havde mere til fælles med
Bogoljubow!’

(‘Centre-Stage and Behind
the Scenes’, 2011)

Maximilian Mopp: ‘I min hjemby
var der en berømt football spiller,
der samtidig var en passioneret skak-
spiller. Han vejede langt mindre end
de andre på holdet, men han red-
dede alligevel en masse kampe for
dem ved hjælp af nogle ekstraor-
dinære kombinationer, som ingen
af de andre havde forudset. Den lo-
giske slutning ligger vist lige for.’

(‘Chess for fun & Chess for
blood’, 1942)

Wilhelm Steinitz: Når jeg spiller,
drikker jeg typisk en lille Somloi,
en ungarsk hvidvin. Jeg har røget
meget og jeg må indrømme, at det
har været skadeligt for mig. Jeg har
prøvet at holde op, og nu siger jeg
til mine venner, at jeg er ked af, at
jeg overhovedet begyndte, og at jeg
er ked af, at jeg er stoppet.’

(Cleveland Plain Dealer,
6. maj 1894)

Anna-Marie Nielsen: ‘Skakspil-
lere er efter min mening nogen ke-
delige nogen – de sidder bare i flere
timer og spiller uden at sige noget!’

(‘Randbønder – 100 års skak på
kanten’, 2011)

Wilhelm Steinitz

– verdensmester 1886 - 1994.



Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

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

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

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer
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Solrød Nytårslyn 2013 H

2/1. – 9 runders lynturnering. – Spil-
les på Solrød Gl. Skole, Højager-
vænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand,
med start kl. 19.00 onsdag den 2. ja-
nuar 2013. – Spilletid er 5 minutter
til hele partiet. – Indskud er på 20 kr.,
som ubeskåret går til præmier. Præ-
miesummen forhøjes med 500 kr.
Herudover er der naturaliepræmier
(f.eks. en flaske whisky, rom, vin, øl
eller andet) til præmier for første
gevinst i en runde, første mat i en
runde osv. – Turneringen Elo-rates
ikke. – Tilmelding senest den 1. ja-
nuar 2013 via turneringens web-
portal: www.sydskak.dk/turnering/
nytar13/, hvor der også kan fås yder-
ligere oplysninger om turneringen.

LVS Nytår 2013 K

4/1 - 6/1. – Få styr på tømmermæn-
dene ved at deltage i LVS Nytår 2013,
hvor fem runder afvikles inden for en
weekend. – Spillested: NB! Der spil-
les denne gang på Ny Lyngbygaard,
Toftebæksvej 17, Lyngby. Der må
ikke ryges i bygningen. – Spilletider:
1. runde fredag 4. januar kl. 18.30,
2. runde lørdag 5. januar kl. 10.00,
3. runde lørdag 5. januar kl. 15.30,

4. runde søndag 6. januar kl. 10.00,
5. runde søndag 6. januar kl. 15.30.
NB! Spillerne skal være ved brættet
senest 30 minutter efter rundestart. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet. – Turneringsform:
Flest mulige 6-mands grupper (alle-
mod-alle) + evt. Monrad. Ingen be-
grænsning i deltagertal. – Indskud:
150 kr., som betales på 1. spilledag. –
Præmier: Mindst 70% af indskuddet
går til præmier. Ved pointlighed de-
les pengepræmierne (ingen korrek-
tion). – Rating: Turneringen Elo-
rates, hvis betingelserne er opfyldt. –
Tilmelding: Via KSU’s hjemmeside
eller direkte til Jan Petersen, email:
jan-petersen@post.tele.dk, tlf. 45 89
13 37, senest torsdag den 27. decem-
ber 2012.

Et af årets første træk H

5/1. – Et af årets første træk tages
igen i Skanderborg Skakklub, som
hermed indbyder til hurtigskaktur-
nering lørdag d. 5. januar 2013 kl.
9.45 på Sundhedscentret, Sygehusvej
7 i Skanderborg. Bus 200 næsten til
døren, kl. 8.47 fra Århus. – Turne-
ringsform: 7 runder Monrad. – Be-
tænkningstid: 25 minutter pr. spil-
ler pr. parti. – Indskud 150 kr. – Præ-
mier: Minimum 100 % af indskud-
det. – Fortæring: Kan købes på spille-
stedet. Tilmelding: Senest den 3/1 til:
Bjarne Tornbjerg, tlf. 86 21 34 25 eller
på www.skanderborgskakklub.dk.

Årets første træk 2013 H

5/1. – Herning Skakklub indbyder
igen til hurtigskakturnering med 30
minutter pr. spiller pr. parti. – Der vil
blive lavet en skoleskakturnering,
kun for spillere under 1100 i rating,
hvis der er tilslutning nok. – Tids-
punkt: Lørdag den 5. januar 2013
kl. 10.00 - ca. kl. 1900. – Turnerings-
form: 7 runder. – Der spilles i 8-mands
grupper, evt. sidste gruppe Monrad.
– Indskud: Mesterklassen og basis-
klasserne: 150 kr. Skoleskakklassen:
60 kr. – Præmier: 100% af indskud-
det går til præmier. – Sted: Vester-
vangskolen, Vestergade 82, 7400
Herning. – Forplejning: Frokost og
drikkevarer kan købes. – Turnerin-
gen indgår i 9 HK’s grand prix turne-
ring. – Tilmelding: Senest onsdag den
2. januar 2013 til Jens Lund Jensen,
Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning

tlf. 97 21 68 48 / 30 60 89 18, eller pr.
email på følgende adresse: hamborg
@post10.tele.dk. – Der er rygeforbud.
Vel mødt i Herning.

Køge Bugt Vinter 2013 K

9/1 - 20/3. – 7 runders EMT med mu-
lighed for afbud til en eller flere run-
der. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Sol-
rød Strand med start kl. 19.00 føl-
gende onsdage: 9/1, 23/1, 6/2, 13/2,
27/2, 13/3 og 20/3 2013. – Spilletid:
90 minutter til hele partiet med tillæg
på 30 sekunder fra træk 1. – Indskud:
100 kr. og heraf går de 70 kr. til præ-
mier. – Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne er opfyldt. – Tilmelding
senest den 7. januar 2013 via turne-
ringens web-portal:www.sydskak.dk/
turnering/kbv2013/, hvor der også kan
fås yderligere oplysninger om turne-
ringen.

Årets turnering i 2013 K

18/1 - 20/1. – Svogerslev Skakklub
inviterer til koordineret turnering i
weekenden 18., 19., 20. januar 2013.
– Spillested: I nær afstand af Svoger-
slevcentret – information på klubbens
hjemmeside. – Transportforbindelse:
bus 602 eller 239 fra Roskilde Sta-
tion. – Spilletider: Fredag 18/1 kl.
18.15-23.15, lørdag 19/1 og søndag
20/1 kl. 10-15 og kl. 15.30-20.30. –
Der spilles i 6-mands grupper. Ne-
derste gruppe eventuelt Monrad. –
Turneringen Elo-rates, hvis betingel-
serne er opfyldt. – Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. – Ind-
skud: 120 kr. Hele indskuddet fradra-
get EMT-afgift går til præmier. – Spil-
lerne skal være til stede i spillelokalet
senest 30 minutter efter rundestart. –
Tilmelding: Jan. K Jensen, tlf. 51 26
95 89, email: jankj24@gmail.com,
eller Henrik Autzen, tlf. 42 31 33 15.

Forårsturnering i Kjellerup K

18/1 - 22/2. – Kjellerup Skakklub ind-
byder til en koordineret turnering over
5 runder følgende fredage: 18/1,
25/1, 1/2, 8/2, 15/2 (opsamling) samt
22/2 med start kl. 19.00. – Spillested:
Alhuset, Skolegade 5, 8620 Kjellerup.
– Turneringen Elo-rates hvis muligt.
– Betænkningstid: 40 træk i 2 timer,
derefter ½ time til resten af partiet. –
Indskud: Seniorer 150 kr. og juniorer
op til 16 år 100 kr. – Præmier: 1. præ-



ACO World Amateur Chess 
Championship 2013

11 - 20 Maj 2013 Kreta

BLIV 2013
Verdens amatør mester 
I DIN EGEN RATINGGRUPPE!

præmiesum: 5000 EUR
7 grupper: A: 2201 – 2400  B: 2001 – 2200 C: 1801 – 2000  
D:1601–1800 E:1401–1600 F: 1201–1400 G: 0 (uden Elo)–1200

9 nætter 4**** Aquis Arina Sand Luxus Hotel Kreta
All-Inclusive
(Morgenmad, frokost, middag, snacks,drikkevarer)
Hotel beach

www.amateurchess.com

Gratis internet

Pris per person i dobbeltværelse 599 EUR
Pris per person i enkeltværelse 799 EUR
Pris per person i 3-sengs rum 549 EUR

mie 500 kr. og 2. præmie 250 kr. –
Turneringen er med i 9. HK’s Grand
Prix turnering. – Tilmelding senest d.
14. januar til Erik Ruskjær, email:
erik.ruskjaer@gmail.com, eller til
Søren Ladegaard på tlf. 86 88 22 62 /
email: a.s.ladegaard@fibermail.dk.

Midtjylland Open 2013 K

21/1 - 15/4. – Herning Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders Elo-ratet
og koordineret EMT følgende 7 man-
dage: 21/1, 4/2, 25/2, 11/3, 18/3, 8/4,
15/4. – Turneringen spilles i røgfri
lokaler. – Spilletid: kl. 19.00-24.00
(ingen hængepartier). – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vester-
gade 82, 7400 Herning. – Turnerings-
form: Der spilles i 8-mands grupper,
evt. nederste gruppe i Monrad. – Be-
tænkningstid: 90 minutter til 40 træk
plus 30 minutter samt opsparet tid til
resten af partiet med tillæg af 30 se-
kunder pr. træk fra første træk. – Ind-
skud: 130 kr. pr. person. – Præmier:
Der er to præmier i hver gruppe – evt.
flere i Monrad-gruppen + en over-
raskelsespræmie i hver runde. – Tur-
neringen indgår i 9. HK’s grand prix.

– Kantine: Der kan købes kaffe/te,
øl/vand, brød og slik. – Tilmelding:
Senest søndag den 13. januar 2013 til
Steen Juul Mortensen, Marievej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning, tlf. 97 16
21 67, email: steenjuul@post.tele.dk.
– Vel mødt i Herning.

Blindes Skakklub EMT 2013 K

22/1 - 19/3. – Blindes Skakklub ind-
byder til koordineret turnering i star-
ten af 2013. – Spillested: Katrinedals-
vej 22, Gården, Vanløse. – Spilledage:
Der spilles på følgende tirsdage: 22.,
29. januar, 5., 19., 26. februar, 5., 19.
marts. Alle dage med start kl. 19.00.
Spillerne skal være ved brættet se-
nest 30 minutter efter rundestart. –
Der vil være mulighed for at afvikle
udsatte partier den 12. februar og 12.
marts. – Betænkningstid: 2 timer til
hele partiet, som i holdturneringen. –
Turneringsform: Alle-mod alle, evt.
+ Monrad. Max. 24 spillere. – Ind-
skud: 150 kr. som betales på første
spilleaften. – Præmier: Mindst 75%
af indskuddet går til præmier. – Ra-
ting: Turneringen Elo-rates, hvis be-
tingelserne er opfyldt. – Tilmelding:

Senest tirsdag 15. januar 2013 via
KSU’s hjemmeside eller direkte til
Jan Petersen, email: jan-petersen
@post.tele.dk, tlf. 45 89 13 37. – OBS:
Denne indbydelse henvender sig til
alle skakspillere, både seende og
blinde.

Den 33. Holbergturnering
EMT 2013 K

10/2 - 16/2. – Dianalund Skakklub
indbyder til 7 runders EMT. 2 timer
til 40 træk + 1 time + opsparet tid til
resten af partiet. – Tilmelding til Sø-
ren Jensen, tlf. 60 88 01 82, email:
sulvedal@gmail.com. Man er til-
meldt, når man får svar tilbage. Læs
mere på: dianalundskakklub.dk,
dsu.dk og 2-hk.dk. – Vel mødt i
Dianalund Skakklub.

Husk også ...

CXU Nytår 2012 (ØBRO)
27/12 - 30/12. – Elo-ratet schweizer-
turnering i ØBRO. 7 runder på 4 dage.
1. præmie 7.000 kr. Se Skakbladet
nr. 5 eller www.oebroskak.dk. Tilmel-
dingsfrist 17/12.
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...KOMMENDE TURNERINGER

Spillested

Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.
www.konventum.dk

Der spilles i røgfri lokaler.

Tidsrum

Lørdag den 23. marts til mandag den 1. april 2013.

Elo-rating

Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.

Turneringsform

Landsholdsklassen

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

1. Vinderen af landsholdsklassen 2012.
2. Vinderen af kandidatklassen 2012.
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et

gyldigt kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige

mesterspillere.

Spilletidspunkter: 1. runde starter lørdag den
23. marts kl. 14.00. 2-8. runde spilles fra kl. 13.00.
9. runde fra kl. 12.00.

Der stilles et enkeltværelse til rådighed på
Konventum fra lørdag den 23. marts for alle
deltagere i landsholdsklassen.

Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales
med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens
udløb.

Kandidatklassen

Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 26. marts kl. 17.00.
I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i kandidatklassen er:

1. Spillere, der deltog i landsholdsklassen 2012,
men som ikke er kvalificeret til landsholds-
klassen 2013.

2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere
med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må
ikke være fyldt 20 år 1. januar 2013.

3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.

Der stilles et enkeltværelse til rådighed på
Konventum for de tre højest ratede GM/IM, som
er tilmeldt klassen ved tilmeldingsfristens udløb.

Åben række

Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

Kort Påske: 5 runder FIDE-schweizer – Grupper
med højest 16 deltagere. Der spilles i to forløb.
1. forløb starter lørdag den 23. marts og slutter
mandag den 25. marts.
2. forløb starter torsdag den 28. marts og slutter
lørdag den 30. marts, her kan man også nå at
deltage i DM i lyn fredag aften.

G7: 7 runder FIDE-schweizer– Grupper med max.
32 deltagere. Start tirsdag den 26. marts,

G5: 5 runder FIDE-schweizer – Grupper med max.
16 deltagere. Start torsdag den 28. marts.

Vi vil i alle åbne klasser prøve at lave grupper med
max. 1300 i rating.

Veteranklassen

Spilles som 5 runder FIDE-schweizer med start
torsdag den 28. marts. Deltagerne skal være fyldt
60 år den 28. marts 2013. Dog har alle tidligere
deltagere i klassen adgang.

Præmier

Præmierne vil blive offentliggjort på spillestedet
og på hjemmesiden, en del af disse vil være
gavekort til Dansk Skaksalg.

Danmarksmest
Dansk Skak Union og Konventum har hermed fornøjelsen at i

www.skak-dm.dk/2013/

Information, tilmelding, resultater, partier:
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Indskud

300 kr. i alle klasser undtagen landsholdsklassen.

Betænkningstider

Betænkningstiden i landsholdsklassen og kandidat-
klassen er 100 minutter til 40 træk plus 50 minutter
til 20 træk plus 15 minutter til resten af partiet.
Derudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele
partiet igennem.

I øvrige klasser spilles med 90 minutter til 40 træk
plus 30 minutter samt opsparet tid til resten af
partiet med tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1.

Bemærk at ved DM kan man komme en time for
sent, før man taber på udeblivelse.

Lynskak-DM

Fredag den 28. marts kl. 19.00. Tilmelding
på spillestedet fra kl. 13.00. Indskud: 100 kr.

Stævnefest

Påskedag, søndag den 31. marts afholdes stævne-
fest i restauranten på Konventum.

NB: De anførte sluttidspunkter er omtrentlige, da spilletiden
varierer i forhold til trækantallet i partierne. Bemærk især,
at G7 typisk slutter en time før kandidatklassen.

terskabet 2013
ndbyde unionens medlemmer til DM og påsketurnering 2013

Forplejning

Al forplejning kan købes på spillestedet og må
derfor ikke medbringes. Bemærk: Kaffe og te
er gratis.

Indkvartering

Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør –
tilbyder overnatning til favorable priser:

Enkeltværelse 640,- kr.
Dobbeltværelse 410,- kr.

Priserne er pr. person pr. nat og er inkl. morgen-
mad, moms og betjening.

Der er gratis internet-opkobling via trådløst
netværk.

Booking via DM's hjemmeside.

Eller direkte til Konventum:
Email: booking@konventum.dk.

Tilmelding

... online på DM-hjemmesiden:
www.skak-dm.dk/2013/

Landsholds- Kandidat G5 Kort

Dato klassen G7 Veteran Påske

Lørdag 23. marts 14-20 14-19

Søndag 24. marts 13-19 10-15 + 17-22

Mandag 25. marts 13-19 10-15 + 17-22

Tirsdag 26. marts 13-19 17-23

Onsdag 27. marts 13-19 13-19

Torsdag 28. marts 13-19 13-19 13-18 10-15 + 17-22

Fredag 29. marts 13-19 13-19 13-18 13-18

Lørdag 23. marts 13-19 13-19 13-18 10-15 + 17-22

Søndag 31. marts 12-18 9-15 9-14

Mandag 1. april 9-15 9-14

Spilletidspunkter
Alternativt kan tilmelding foregå
gennem egen klub til:

Lars-Henrik Bech Hansen,
Hjertebjærgparken 20, 4340 Tølløse.
Email: formand@skak.dk

Indskud sendes til Nordea,
reg. nr. 2237, konto 6882 104 530
Husk at angive:
Navn + fødselsdato + klubnavn.

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 11. marts 2013.
Ved ledige pladser accepteres
eftertilmelding helt frem
til turneringsstart i alle klasser
undtagen landsholdsklassen.

Velkommen
til Helsingør
i påsken 2013.
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Årsregister

Billeder

Abdullah, Amal   316
Ahlander, Björn   165, 166
Akdag, Dara   116, 209, 249
Akopian, Vladimir   297, 306
Al-Sharif, Mada   316
Almasi, Zoltan   26
Almind, H. Dalsgaard   74
Anand, Aruna   188
Anand, Viswanathan   76, 77,

145, 184, 187, 188, 190,
192, 197, 269, 273

Ananthan, Arunn   213
Andersen, Børge   131
Andersen, Carl Johan   206
Andersen, Dan H.   68, 267
Andersen, Erik André   68
Andersen, Finn  295
Andersen, Jan   164
Andersen, Mads   124, 166,

172, 448, 283
Andersen, Michael  219, 249
Andersen, Rune Egede   236
Andersen, Steen S.   72
Andersen, Th. Klitgård   66
Andorra Open   141
Andreasen, Per   106
Anersen, Frede Arnfeldt   293
Antonsen, Mikkel   104
Aronian, Levon   19, 49, 77,

81, 100, 297, 306
Averbakh, Yuri   90, 91, 259
Bak, Arne Otto   6
Bindrich, Falko   254
Bjerre, Jonas   212
Bjerring, Kai   86
Blackburne, Joseph H.  266
Blom, Kaj   131
Boe, Mads   116
Borregaard, Linnea

Holmboe   213, 230
Boysen, Keld   160
Braüner, Jonathan   215
Brix-Jensen   151
Bromann, Thorbjørn   170,

248, 318
Brynell, Stellan   100, 172
Bækgaard, Martin   118
Bødskov, Torben   72
Baarup-Christensen, René

99, 152, 158
Capion, Jon   171
Carlsen, Erik   148
Carlsen, Magnus   1, 77, 79
Carlsson, Gerner   68, 156
Carlstedt, Jonathan   138

Nr. 1   1-48
Nr. 2   49-96
Nr. 3   97-144
Nr. 4   145-224
Nr. 5   225-288
Nr. 6   289-352

Carstensen, Jacob   105,
108, 241, 248

Caruano, Fabiano   82, 231
Cheparinov, Ivan   235
Chernikov, Oleg L.   200, 334
Christensen, Allan

Toftegaard   70
Christensen, Casper   171
Christensen, Erik   52
Christensen, Jan   66
Christensen, Mette

Ellegaard   214
Christensen, Stefan   118
Christensen, Uffe S.   295
Christensen, Verner   148
Dahl, Arne   228
Danielsen, Henrik   178,

248, 328
Danmarks Blindeskak   7
Danstrup, Niels   74
Delegeretmødet   157
Dreev, Aleksey   232
Dreisler, Tobias   213
Dubai   256
Dyndgaard, Lotte   212
Dzagnidze, Nana   323
Ebbesen, Richard   138
Elsness, Frode   15
Enevoldsen, Jens   263
Forsberg, Peter   63
Foslund, Kasper   70
Frank-Nielsen, Marie

87, 320
Fredericia, Ellen   213, 230
Fredericia, Louise   318
Fridman, Daniel   17
Gammeltioft, Mia Louise

214
Gangula, Surya   188
Gashimov, Vugar   24
Gelfand, Boris   77, 79, 184,

187, 192, 195, 269, 274,
277, 278

Georgiev, Vladimir   248, 250
Getz, Nicolai   15
Gligoric, Svetozar   229
Glud, Jakob Vang   9, 14, 15,

20, 118, 121, 164, 230,
232, 239, 245, 289, 301,
313, 324

Grabau, Jens Otto   161
Grabow, Pouelsten Holm   31
Grand, Hans-Henrik   74
Grandelius, Nils   164, 165
Greeuw, Sietske   326
Grischuk, Alexander   79,

303
Guindy, Esmat   318
Gussedik, Mahfoud   301
Gustafsson, Jan   17
Guttulsrud, Martin   254
Haddouche, Mohamed   301
Hage, Poul   151

Hagen, Andreas Skytte
137, 248

Hansen, Erik. O.   295(2)
Hansen, H. Norman   131
Hansen, Jacob Øst   263
Hansen, Jens Haagen   131
Hansen, Jørgen   148
Hansen, Jørgen E.   103
Hansen, Knud   295
Hansen, Lars-Henrik Bech

3, 51, 99, 152, 153, 155
Hansen, Mads   54, 181
Hansen, Mads Smith   128
Hansen, Sune Berg   9, 12,

15, 20, 97, 103, 104,
112, 230, 240, 299, 301,
313

Hao, Wang   25
Haubro, Martin   171, 249,

253
Haubro, Sigfred   248, 249
Hector, Jonny   122, 175,

236, 248
Henrichsen, Jens   31
Henrksen, Bo   70
Hirneise, Tobias   254
Holst, Per   66
Holstein, Erik   68
Hou, Yifan   39, 321, 323
Hove, Arne   161
Hove, Esben   166
Huang, Qian   321
Hundebøll, Flemming   72
Hvenekilde, Jørgen   31, 131
Høiberg, Nina   66, 117
Høyerup, Mikala   212
Høyerup, Silas   212
Haarup, Peter   72
Iljumzhinov, Kirsan  197, 312
Ivanchuk, Vassily   77, 302
Jacobsen, Bo   31
Jacobsen, Erik Holm   31
Jacobsen, Mads-Holger

Bang   215
Jacobsen, Peter   166
Jacobsen, Poul  99, 121, 152
Jakobsen, Vagn Lynge   150
Jarlnæs, Erik   116
Jensen, Bjarke   118
Jensen, Erik B.   131
Jensen, Godtfred Sloth   293
Jensen, Morten F.   160,

295(2)
Jensen, Søren Holm   31
Jensen, Torben B.   295(2)
Johannessen, Erlend   15
Joie, Sebastian   249
Jones, Gawain   164, 165
Ju, Wenjun   321
Jørgensen, Arne Bjørn

31, 205
Jørgensen, Carina   239,

318, 320

Jørgensen, Dennis   128
Jørgensen, Jørgen   31, 33,

169, 205, 206
Jørgensen, Per Dorff   68
Kakulidis, Ellen   215
Karlsen, Flemming   161
Kasimdzhanov, Rustam   188
Kirkebække, Mark   70
Kistrup, Benedicte   212
Kistrup, Nicolai   213
Kjeldsen, Jens   166
Kløve, Niels   150
Knudsen, Per   72
Koch-Müller, Oscar   212
Kock, Peter   74
Koltanowski, George   262
Komljenovic, Davorin   28
Korchnoi, Viktor   203
Kosintseva, Nedezhda   321
Kosintseva, Tatiana   321
Kosteniuk, Alexandra   321
Kramnik, Vladimir   77, 306
Kristensen, Bjarke H.   237
Kristensen, Kåre   165, 166,

249, 253
Kristiansen, Jens   102, 104,

333
Kulaots, Kaido   65
Kølbæk, Jens   31, 169, 200,

331
Kaaber-Hansen, Jacob   128
Kaas, Thomas   168
L’ami, Alina   237
Ladegaard, Søren   74
Lahno, Kateryna   323
Lang, Marc   260, 261
Larsen, Bent   89, 131, 330
Larsen, Finn   54
Larsen, Ingrid   87
Larsen, N. Kjær   132
Larsen, Ole Bøgh   263
Larsen, Ole Schøller   55
Larsen, Thomas   249
Lauridsen, Evald   151
Lauritsen, Martin Lee   70
Laursen, Bjørn   231
Le Besq, Emma   215
Leko, Peter   12
Lie, Kjetil, A.   15
Lindam, Ingo   254
Lundgaard, Brian   160
Lykketoft, Mogens   85
Madsen, Ivan

Plougmann   99, 152
Madsen, Torben   295
Malakhov, Vladimir   239
Matthiesen, Arne   249
Medjkouch, Said   301
Meier, Georg   17
Mejrup, Søren   72
Michelsen, Sven   116
Mikkelsen, Nikolaj   148,

164, 225, 249, 250
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Minko. Vladimir   172
Mischuckov, Nikolai M.   200
Miton, Kamil   65
Morphy, Paul   263
Mortensen, A. Sigfred   6
Mose, Jan   70, 254
Movsesian, Sergei   297, 306
Munk, Kris   168
Møller, Sophus Mechlenburg

213
Naiditsch, Arkadij   17
Nakamura, Hikaru   77, 310
Nassr, Ali   301
Navara, David   305
Neerdal, Charlotte Helsen

213, 230
Neesgaard-Madsen, Helge

160
Nickl, Klaus   33
Nicolajsen, Thea   215
Nielsen, Chresten   153
Nielsen, Erik René   168
Nielsen, Holge Bech   85
Nielsen, Lars Aaes   241
Nielsen, Michael   70
Nielsen, Peter   31
Nielsen, Peter Heine   22, 24,

188, 280
Nielsen, Poul Erik (N)   66
Nielsen, Poul Erik (H)   54,

207
Nielsen, Preben   52
Nielsen, Søren Holst   74
Nilssen, John Arni   249
Nimzowitsch, Aron   338, 339
Ninov, Nikolai   249, 251
Ntirlis, Nikolaos   313
Nybäck, Tomi   281
Ochsner, Bjørn Møller   182
Okhotnik, Vladimir   28
OL-spillesal   314
Olafsson, Fridrik   331
Olesen, Poul Erik Nørgaard

205
Olsen, Filip Boe   213
Olsen, Aage Dalstrup   294
Pedersen, Christian Kyndel

104, 111, 118, 127
Pedersen, Daniel V.   127
Pedersen, Jan Rode   166
Pedersen, Nicolai, V.   121,

137, 166
Pedersen, Robert Rode   4
Pedersen, Susanne   7
Pedersen, Thomas Vils   128
Percivaldi, Martin   214, 240
Petersen, Bjarne   295
Petersen, Finn   131
Petersen, Svend   131
Petersen, Tom Petri   66, 239
Petrosian, Arshak   297
Pettersen, Joar Gullested

238

Philidor, Andre Danican   265
Pilgaard, Kim   105
Pogonina, Natalja   321
Polgar, Judit   311
Portisch, Lajos   238
Poulsen, Allan   68
Preuss, Flemming   205
Pushkov, Nikolai   200
Radjabov, Teimour   303
Ramsdal, Jns Albert   214
Ramsdal, Lasse   213
Rasmussen, Allan Stig   9,

15, 16, 20, 102, 105,
116, 118, 121, 122, 125,
230, 240, 304, 313

Rasmussen, Frede   294
Rasmussen, Karsten   245
Rasmussen, Per   125
Rathlev, Jakob   118, 125
Ravn, Palle   151
Rosenkilde, Alexander   70
Rosenlund, Thorbjørn   68,

200
Rostgaard, Tobias   240
Salaj, Omaima   316
Sargissian, Gabriel   297,

306
Schandorff, Lars   105, 108,

232, 236, 300, 301, 313
Schmitt, Hans-Walter   188
Schou-Moldt, Thomas   249,

294
Semscesen, Daniel   249
Shahade, Greg   248
Shvedchikov, Anatoli I.   200
Sigeman, Johan   116
Simonsen, Carsten   128
Simonsen, Mathias K.   214
Skakbræt, Ghana   149
Skakbræt, VM   149
Skjoldager, Per   237
Skjoldborg, Jesper   161, 228
Skousen, Nikolai   128
Skovgaard, Ib   243
Skovgaard, Tom   99,

152, 248
Skaanning-Pedersen, Kim

155, 170
Sloth, Jørn   31, 35, 66, 200
So, Wesley   308
Sokolov, Ivan   236
Sonne, Preben   72
Steinitz, Wilhelm   343
Stojanovski, Sandi   238
Storgaard, Morten Swayne

74
Stuhr, Finn   148
Svane, Rasmus   242
Svendsen, Svend   56
Svidler, Peter   37
Sætre, Roger   241
Søen Rud Ottesen   229
Sønderskov, Lissi   238

Sørensen, Bent   31, 133,
169, 200, 204

Sørensen, Egon   162
Sørensen, Henrik   68
Sørensen, John K.   116
Sørensen, Michael D.F.   72
Sørensen, Per   168
Tate, Alan   9
Teplyi, Igor   66, 138
Thestrup, Sixten Maximilian

128
Thiesen, Larsen   292
Thybo, Jesper Søndergaard

214
Thybo, Thomas Søndergaard

213
Timman, Jan H.   237
Timoscenko, Gennadij   28
Treppendahl, Trine   7
Tsesjkovskij, Vitalij   34
Uhlmann, Wolfgang   331
Vachier-Lagrave, Maxime   25
van Reem, Eric   188
Vangsgård, Freja   214
Vasiukov, Evgeni   200
Vej, Jesper   128
Vestergaard, Villiam   295
Vesterli, Michael   171, 249
Villadsen, Ole   169
Vovk, Oksana   318
Wesche, Thomas 295
Westh, Niels B. Krog   213
Wiwe, Andreas   118
Wojtaszek, Radek   188
World Mind Games   23
XtraCon DM-klassen   106
Yazici, Ali Nihar   312
Zachariassen, John   31
Zewar, Amany   316
Zhao, Zue   321
Ziska, Helgi Dam   105, 175
Aabling-Thomsen, Jakob

241, 249
Aagaard, Jacob   9, 11, 12,

15, 20, 104, 148, 229,
230, 257, 301, 311, 313

Aaskov, Jørgen   133

Dansk Skak Union

Arrangører søges   52
Dansk Skak Unions

delegeretmøde   57, 152
Dansk Skak Unions

forretningsudvalg   294
Dansk Skak Unions

hæderstegn 2012   160
Dansk Skak Unions initiativ-

præmie 2012   162
Dansk Skak Unions

årsregnskab   58
Dansk Skaksalg Aps   292
En vision for dansk skak   60
Et svært år er slut   3

Forretningsudvalget   99
Gang i kvindeskakken   39
Kvindeskakken,

aktivitet og talent   86
Ny K-skak chef   229
Ny landstræner   229
Ny landstræner

for kvinderne   294
Pokalturneringen 2012   56
Skakbladet 2012   4
Skaknævnet, kendelser   52
Støtteforeningens

generalforsamling   6
Træningslejr søger klub   54
Udfordringen taget op   51

Dødsfald

Andersen, Frede A.   293
Bak, Arne Otto   6
Christensen, Erik   52
Dahl, Arne   228
Gligoric, Svetozar   229
Jakobsen, Vagn Lynge   150
Jensen, Godtfred Sloth   293
Kløve, Niels   150
Mortensen, A. Sigfred   6
Nielsen, Preben   52
Pedersen, Robert Rode   4
Ravn, Palle   151
Skjoldborg, Jesper   228
Thiesen, Lars   292
Tsesjkovskij, Vitalij   34

Faste rubrikker

20 træk til skafottet   21, 64,
122, 177, 279, 327

Bøger   90, 218, 338
Debat   38, 88, 218
Juniorskak   212
K-skak   139, 229, 267, 335
Kommende turneringer   42,

92, 141, 220, 286, 344
Problemskak   41, 83, 140,

217, 285, 342
Skakspillerne sagde   37, 89,

117, 199, 259, 343
Taktik, Tag stilling   36, 53,

101, 147, 227, 291

Forskelligt

Blindskak   260
Boris Gelfand, interview  274
Chess in school   100
Danmarks

blindeskak 50 år   7
Dara Akdag, ny

i landsholdsklassen   209
Divisionsturneringen

gennem 50 år   130
Først med nyhed   280
Glæden ved skak   54
Gulliver hos

lilleputterne   283
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Jule-quiz   336
Jule-quiz’en, løsninger   84
Korrektioner   148, 230, 292
Køge Kyst

Skak Alliancen   148
Med Yuri Averbakh bag

skakkens store scene   90
Ny biografi om Nimzowitsch

338
Peter Heine Nielsen Årets

Skakspiller 2011   7
Præstø Skakklub   294
Skak i ferien   141
Vejen til verdenstoppen   77
Værdifulde skakbrætter  149

Fødselsdage

Larsen, Ole Schøller
– 80 år   54

Laursen, Bjørn – 70 år   231
Svendsen, Svend, 80 år   56

Partier

Akdag, Dara 209, 210 –
Aljechin 266 – Anand 186,
187, 188, 189, 190, 191(2),
193, 194, 195, 196, 197,
268, 269, 271, 272 –
Andersen, Mads 123, 283 –
Andersen, Steen S. 73 –
Andreasen, Per 332 –
Antonsen, Mikkel 107 –
Aronian 17, 81 – Bacrot 327
– Balashov 28 – Ballard 265
– Bekker-Jensen, Simon 328
– Bjerre, Lars Grønborg 247
– Blackburne 265 – Bodage
320 – Bonilla 321 –
Botvinnik 230 – Brinck-
Claussen, Bjørn 28 –
Brorsen, Jacob Abildlund 243
– Burmakin 242 – Carlsen
80 – Carstensen, Jacob 104,
110, 113 – Chang 318 –
Cheparinov 237 – Colpe 283
– Danielsen, Henrik 237,
329 – Dubov 177 – Elsness
10 – Frank-Nielsen, Marie
318 – Fredericia, Louise 321
– Gagunashvili 309 –
Gelfand 78, 186, 187, 188,
189, 190, 191(2), 193, 194,
195, 196, 197, 268, 269,
271, 272 – Getz, Nicolai 13
– Giri 81 – Glud, Jakob Vang
13, 246, 298, 302 – Grabow,
Pouelsten Holm 208 –
Grachev 277 – Grischuk 78 –
Guindy 320, 326 – Hage,
Poul 151 – Hansen, Mads
180, 181 – Hansen, Sune
Berg 15, 17, 104, 107, 109,
112 – Hansen, Torbjørn

Ringdal 300 – Hasager,
Mads H. 215 – Haubro,
Martin 252 – Hecht 204 –
Hector, Jonny 122, 250 –
Istratescu 21 – Ivanchuk 24,
80, 279 – Jespersen, Knud
73 – Joensen, Tor Kristian
214 – Jørgensen, Arne Bjørn
32 – Karjakin 26 – Kisttrup,
Nicolai 215 – Kizov, Atanas
302 – Kramnik 267 –
Kristensen, Kåre 251, 252 –
Kristiansen, Jens 104, 109,
112, 332 – Kuderinov 298 –
Kurajica 30 – Lalith 21 –
Lauridsen, Jesper Mørch 138
– Lie 15 – Lindgren 329 –
Mamedjarova 316 – Mariotti
208 – Mikkelsen, Nikolaj
210, 250 – Muzychuk 279 –
Neiksans 13 –
Nepomniachtchi 327 – Nickl
32 – Nielsen, Klaus 129 –
Nielsen, Peter Heine 24, 26,
280 – Nielsen, Poul Erik (H)
208(2) – Nilsen, John Arni
123, 209 – Ninov 251 –
Nirlsen, Jens Ove Fries 138 –
Nybäck 280 – Ochsner, Bjørn
Møller 182 – Okhotnik 30 –
Pancevski 305 – Pedersen,
Chr. Kyndel 106, 108 –
Percivaldi, Martin 214 –
Potkin 177 – Rasmussen,
Allan Stig 10, 19, 104, 113,
122, 305 – Rasmussen,
Karsten 246 – Ravn, Palle
151 – Rjumin 230 –
Rodshtein 64 – Rusev 180,
182 – Schandorff, Lars 110,
112, 309 – Schemm 32 –
Schmidt, Kim 247 –
Shengelia 18 – Shirov 277 –
Simonsen, Carsten 129 –
Skovgaard, Ib 243 – Sloth,
Jørn 32, 33, 202 –
Solodovnichenko 328 –
Spasskij 34 – Steiner 266 –
Stephensen, Mikkel 247 –
Sutovsky 19 – Svane,
Rasmus 242 – Sørensen,
Bent 201, 204 – Titz 202 –
Topalov 267 – Torp-Hansen,
Mathias 247 – Tsesjkovskij
34 – van Riemsdijk 33 –
Vovk, Oksana 316, 326 –
Ziska, Helgi Dam 106, 112 –
Zivkovic 201 – Zvjaginsev 64
– Aagaard, Jacob 13, 18,
108, 181, 257, 300

Partistillinger

Ahlander, Björn 167 – Almasi
27 – Almind 75 – Anand
275(3), 276(3), 278 –
Andersen, Ib Hother 121 –
Andersen, Mads 169, 174,
176 – Andersen, Rune Egede
236 – Aronian 306 –
Basnyake 319 – Berkes 311
– Borbjergaard, Lars 119 –
Bromann, Thorbjørn 137,
168 – Brynell 175(2) –
Carstensen, Jacob 119, 241
– Chernikov 334, 335 –
Christensen, Jan 67, 169 –
Danielsen, Henrik 176, 179
– Danstrup, Niels 75 –
Davietbayeva 322 – Ding
322 – Dyrgård, Kristoffer 325
– Frank-Nielsen, Marie 87 –
Furrer, Christian 71 –
Gelfand 275(3), 276(3), 278
– Georgiev 251 – Glud,
Jakob Vang 18, 167, 239,
311, 245 – Grand, Hans
Henrik 75 – Grischuk 303 –
Grubert, Christian 67 –
Hansen, John Nyholm 335 –
Hansen, Lars 167 – Hansen,
Lars-Henrik Bech 84 –
Hansen, Sune Berg 240 –
Hector, Jonny 174, 176, 236
– Heinemann 170 –
Henriksen, Bo 70 – Holstein,
Erik 68 – Hutman 137 –
Hvenekilde, Jørgen 207 –
Høi, Carsten 121 – Høiberg,
Erling 171 – Høiberg, Nina
245 – Ivanovic 203 –
Jaksland, Tim 120 –
Jakubiec 123 – Jones 166,
167, 168 – Jørgensen,
Carina 239, 319 – Kamsky
27 – Keiwe, John Einar 69 –
Kjeldsen, Jens 119 –
Knudsen, Jesper 71 –
Kramnik 306 – Kristensen,
Bjarke Hautop 237 –
Kristensen, Kåre 121, 325 –
Kummie, T. 256 – L’ami 237
– Larsen, Flemming Bo 68 –
Larsen, Henning Larsen, 207
– Lauridsen, Jesper M. 119 –
Le Besq, Emma 87 – Luch
119, 126 – Lund, Martin 167
– Lysberg, Peter 166 –
Malakhov 239 – Mikkelsen,
Nikolaj 251 – Mikkelsen, Ole
H. 67 – Minko 176 –
Moestrup, Jørn 171 –
Mortensen, Steen Juul 84 –
Munk, Kris 169, 170 –
Neubauer 18 – Nickl 255 –

Nielsen, Finn Winther 75 –
Nielsen, Jan Mose 255, 256
– Nielsen, Jens Ove Fries
167 – Nielsen, John
Bauneborg 334 – Nielsen,
Jørgen Løvgren 70 – Nielsen,
Lars Aaes 241 – Nielsen,
Niels Jørgen Fries 166 –
Nielsen, Niels-Peter 166 –
Ochsner, Bjørn Møller 120 –
Ofstad 334 – Olafsson 335 –
Palm, Nicolai 167 –
Pedersen, Chr. Kyndel 126(2)
– Pedersen, Daniel V. 126 –
Pedersen, Jan Rode 167,
335 – Pedersen, Kian 169 –
Pedersen, Nicolai V. 120,
166, 175 – Pedersen,
Steffen 120, 167, 325 –
Percivaldi, Martin 240 –
Petersen, Tom Petri 67, 239
– Pettersen 238 – Portisch
238 – Poulsen, Allan 69 –
Rasmussen, Allan Stig 166,
167, 240 – Rasmussen,
Casper Dahl 84 – Rasmus-
sen, Karsten 120, 121 –
Rewitz, Poul 121 –
Rosenkidle, Martin 120 –
Rosenkilde, Alexander 71(2)
– Rostgaard, Tobias 240 –
Rusev 179 – Sahl, Bjarke
119, 121 – Schandorff, Lars
123, 236 – Skjoldager, Per
237 – Skovgaard, Peter 325
– Sloth, Jørn 203 – Sokolov
236 – Stojanovski, Sandi
238 – Sætre 241 –
Sønderskov, Lissi 238 –
Sørensen, Bent 207 – Teplyi,
Igor 173 – Thorsen, Evald
207 – Tikkanen 173 –
Timman 237 – Uhlmann 334
– Wang 303 303 –
Westerinen 174 – Zeuthen,
Steffen 84 – Ziska, Helgi
Dam 174, 175) – Aabling-
Thomsen, Jakob 241

Problemskak, opgaver

Abdurahmanovic, F. 41, 83 –
Arnold, R. 218 – Belchikov,
N. 218 – Benkö, F. 140 –
Berger, Johann 285 –
Bettmann, H.W. 342 –
Birgfeld, E. 83 – Cook, E.B.
285 – Didukh, S.I. 140 –
Fossum, A. 218 – Fridlizius,
J. 83 – Gockel, H. 41 –
Grosdemange, E. 218 –
Hurme, H. 83 – Kirtley, Mark
218 – Kivi, V. 285 – Kobets,
V. 218 – Köhnlein, F. 41 –
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Lazard, F. 285 – Lindgren
285 – Loyd, S. 140 –
Mansfield, C. 285 – Marwitz,
J.H. 218 – Meredith, W. 140
– Mirri, G. 41 – Mosiashvili,
G. 342 – Novikov, V. 83 –
Novomeský, D. 342 – Ott, H.
83 – Pospisil, J. 342 –
Pradignat, E.L. 342 – Salai
Jr., L. 41 – Shinkman, W.A.
140 – Sommer, B. 41 –
Stojnic, D. 83 – Sztankov-
szky, I. 140 – Timman, J.H.
342 – Widlert 285

Tag stilling, opgaver

Aljechin 227 – Andersson
101 – Andresen, Oscar 101
– Bartrina 36 – Beggi 101 –
Belokurov 101 – Berger 53 –
Berzinsh 36 – Bjerring, Kai
227 – Blatny 291 –
Bondarevskij 101 – Borsos
53 – Bucczek 101 – Caruana
147 – Castro 36 – Craciun
227 – Cramling, Pia 147 – de
Cossio 227 – Degraeve 36 –
Dueball 147 – Dukaczewski
227 – Dückstein 291 –
Eriksson 101 – Fairclough
147 – Fleissig 227 – Flis 36
– Ghitescu 36 – Gorcharov
101 – Grønhøj, Benny 291 –
Hanham 53 – Hansen, Ole
291 – Harnandan 227 –
Hausman 147 – Haygarth
147 – Høi, Carsten 36 –
Ivanchuk 53 – Janosevic 291
– Jones 147 – Kasparov 227
– Keller 147 – Kitaev 101 –
Kjeldsen, Torben 36 – Klimis
227 – Klinger 291 – Kopec
53 – Korchnoi 147, 291 –
Koshnitsky 53 – Leal 53 –
Lewin 53 – Listenschneider
101 – Ljubisavljevic 36 –
Ljubojevic 291 – Maculewicz
101 – Makarow 53 – Meitner
291 – Mendes 36 –
Mephisto 68000 227 –
Moiseev 101 – Mrdja 36 –
Murtuzov 36 – Nedeljkovic
291 – Nielsen, Jan 53 –
Nielsen, Jens Ove Fries 36 –
NN 101, 291 – Novak 227 –
Nunn 53 – Onischuk 36 –
Panno 147 – Pedersen,
Nicolai Vesterbæk 36 –
Petersen, Sejer Holm 147 –
Portisch 53 – Pulvett 227 –
Purdy 53 – Ragelis 101 –
Rodriguez 36, 147 –
Romanishin 53 – Rothberger

227 – Ryan 53 – Sandrin
227 – Savchenko 101 –
Schlechter 291 – Sergey 227
– Sigurjonsson 53 – Stoica
36 – Ståhlberg 147 – Suba
147 – Sveshnikov 101 –
Szabo 147 – Taure 227 –
Teichmann 291 – Tiviakov
53 – Tominsj 101 –
Trompowsky 36 – Udovcic
291(2) – Ufimtsev 101 –
Vaccani 227 – Velikov 147 –
Vulin 227 – Wedberg 147 –
Westerinen 53, 291 – Zwaig
147

Turneringer

15e Univé Schaaktoern.   76
ACO Amatør-VM 2012   254
Aeroflot Open   64
Amber Chess Tourn.   76
Bazna Kings Tourn.   76
Biel Chess Festival   76
Brønshøj GM / BMS IM   248
BSF Cup   292
BSF GM / BMS IM   148
Bundesligaen   100, 280
Copenhagen Chess

Challenge   100, 172
Copenhagen Chess Festival

232
Copenhagen Cup   292
CXU Nytår   54
Divisionsturneringen   4, 65,

66, 68, 70, 72, 74, 100,
119, 122, 125, 128, 130

DM i Helsingør   103, 209
DM for seniorer   54
DM for ungdom   212
DM i hurtigskak   7, 324
DM i hurtigskak

for kvinder   326
Dortmund   231
EM for landshold   9
EM individuelt   100
Europa Cup   327
Grand Slam Final   76
H.C. Andersen Mind Games

178
Hastings   21
Higher League Rusland   177
Hold-EM for seniorer   100,

200
Horsens Lang Weekend   244
Kandidatturneringen   76
Kramnik - Aronian   100
Larsens Nordjyske

Mindeturnering   149, 330
London Chess Classics   76
NM for ungdom   54
Noderstedt Osteropen   283
OL i Tyrkiet   149, 232,

296, 314

Pokalturneringen   164
Politiken Cup   232
Sigeman & co 2012   148
Skotsk mesterskab   148,

257
Skovbo GM 2012   328
Sondex Cup   136
Sparkassen

Chess-Meeting   76
Tal Memorial   76, 149
Tata Steel Chess 2011   76
Tata Steel Chess 2012   76
VM for juniorer   231
VM for seniorer   28
VM-match Anand - Gelfand

185, 268, 274
World Mind Games   22
XtraCon-Skakligaen   4, 119,

122, 125

Forfatter-register

Akdag, Dara   209, 210
Andersen, Asger, J.   4
Andersen, Dan H.   54, 260,

338
Andersen, Erik André   90
Andersen, Mads   123, 172,

283
Andersen, Steen S.   72
Boe, Mads   136
Borg, Ole   88
Brinck-Claussen, Bjørn   28
Bromann, Thorbjørn   39, 86,

315
Baarup-Christensen, René

58
Carstensen, Jacob   248
Christensen, Anders   6
Christensen, Bo Garner   178
Christensen, Verner   130
Danielsen, Henrik   328
Danstrup, Niels   75
Frank-Nielsen, Marie   318
Fredericia, Louise   321
Glud, Jakob Vang   13, 244,

297, 298, 302
Grand, Hans-Henrik   74
Guindy, Esmat   320, 326
Hansen, Janech   292
Hansen, Lars-Henrik Bech

3, 51, 57
Hansen, Mads   180, 181
Hansen, Sune Berg   15, 16,

103
Haubro, Martin   252
Henriksen, Palle   88
Holstein, Erik   68
Jacobsen, Poul   218
Jørgensen, Arne Bjørn   32
Kinggaard, Peter   6
Kjær, Jakob   228

Knudsen, Jes   84
Kristensen, Kåre   324
Kristiansen, Jens   84, 104,

330, 336
Kølvig, Bent   36, 40, 53, 95,

101, 143, 147, 216, 227,
284, 291, 340

Larsen, Hans   41, 83, 140,
217, 285, 342

Larsen, Ole Bøgh   52
Larsen, Ole Schøller   151
Lauritzen, Vagn   150
Lindegaard, Peter   139, 335
Mortensen, Henrik   37, 89,

117, 199, 259, 343
Mortensen, Steen Juul   38
Nielsen, Chresten   38, 152
Nielsen, Erik René   141
Nielsen, Jan Mose   254
Nielsen, Jens Ove Fries   138
Nielsen, Niels Erik   119, 164
Nielsen, Peter Heine   22, 38,

88, 185, 268, 280
Nielsen, Poul Erik (H)   208
Nielsen, Poul Erik (N)   66,

218
Noer, Martin Stampe   150
Ochsner, Bjørn Møller   182
Pedersen, Christian Kyndel

106, 108, 126
Pedersen, Steffen   21, 64,

122, 177, 279, 237
Posselt, Karl   293(2)
Poulsen, Allan   69
Rasmussen, Allan Stig   10,

113, 305
Rathlev, Jakob   125
Rosenkilde, Alexander   70
Rosenlund, Thorbjørn   4, 7,

39, 52, 54, 56, 65, 76,
84, 87, 92, 99, 100, 116,
133, 134, 141, 148, 149,
200, 206, 209, 229, 230,
231, 232, 292, 294(2),
311, 340

Schandorff, Lars   110, 309
Schultz-Pedersen, Jesper

212
Simonsen, Carsten   129
Skelbæk, Michael   52
Skovgaard, Tom   60
Sloth, Jørn   32, 33, 34,

202, 334
Søgaard, Knud Erik   6
Sørensen, Bent   201, 204
Sørensen, Preben   228
Vej, Jesper   128
Vovk, Oksana   316
Aagaard, Jacob   9, 257,

274, 300
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Judit Polgar:
How I beat Fischer's Record (hardcover),
384 sider, pris 200 kr.
Første bog I en trebindsserie om Judit Polgars
fantastiske karrier, bygget om som en unik
lærebog. Bogen er af anmeldere over hele
verden udråbt som et af årets højdepunkter,
med mange partier og uddrag fra Polgars
partier med lærerige noter.

Karsten Müller, Raymond Stolze:
The Magic Tactics of Mikhail Tal,
334 sider, 175 kr.
Endnu en fantastisk bog om Mikhail Tal
tidernes yngste verdensmester, der vandt sin
titel efter en bølge af geniale men ikke altid
korrekte angrebspartier. Forfatterne prøver at
afsløre baggrunden for de mange fantastiske
angrebspartier og hvorfor de lykkedes.

Jacob Aagaard:
Grandmaster Preparation Positionel Play,
275 kr.
2. bind I den danske landstræners 5 bindsværk
Grandmaster Preparation, 1. bind calculation
kom tidligere i år og er selvfølgelig også et
must, for den ambitiøse spiller der gerne vil
forbedre sig. Aagaard forklarer i denne bog om
3 værktøj til at analysere et parti potionelt.
Som han brugte som træner for almindelige
klubspillere og berømte stormestre.

Boris Avrukh:
Beating the 1. d4 sidelines,
275 kr.
Endnu en bog fra Boris Avruk, hvis to første
bøger om 1. d4 blev revet væk fra alverdens
boghylder af alle fra almindelige klubspillere til
stormestre. Denne bog gør en forberedt mod
alle de mange forskellige opstillinger man kan
vælge, væk fra standard åbningerne.

Se Skaksalgets mange bogtitler
og øvrige skak-sortiment, og
køb online på på forretningens
hjemmeside:

www.skaksalg.dk


