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Når gamle venner mødes
Per Holst, sidste års danmarksmester i 65+-gruppen, har skrevet en munter beretning om årets danske seniormesterskab i Løgumkloster. Selv ikke
et coronaudbrud og efterfølgende karantæne for en række spillere kunne
ødelægge humøret blandt de gamle mestre – og venner.
Foto: Jan Rosenberg.

er er noget stort ved at se en af sine helte i virkeligheden. De
mange, der var i Cirkusbygningen for to år siden og oplevede en
aften med den sympatiske, unge norske verdensmester Magnus Carlsen, glemmer det nok aldrig. Og der er også mange, der stadig husker,
da karismatiske Kasparov gæstede Danmark, hvis man vel og mærke
var så heldig at opleve det. Mange andre af skakkens personligheder
har været forbi igennem årene, men på enhver liste over de mest markante events står det amerikanske fænomen Bobby Fischers besøg og
simultan i København i 1962. Fischer var kun 19 år, men allerede den
formentlig mest hypede spiller nogensinde. Og så var det længe før den
digitale tid, altså dengang bare det at se en celebrity i levende live var
noget helt ekstraordinært. I det her nummer af Skakbladet kan man
genopleve den særlige aften.
Vi har også premiere på to nye faste rubrikker. Jonas Bjerre, Danmarks unge stormester, vil fremover i hvert nummer give et unikt indblik i sin karriere. Silas Lund, der lever af at undervise og skrive om
skak i USA, leverer opgaverne til Find Planen, hvis titel selvfølgelig er
en kærlig hilsen til Bent Larsens berømte bog, men også en henvisning
til, at det ikke så meget er kombinationer, man skal holde udkig efter.
Derudover er der som sædvanlig en mængde andre ting, blandt
andet en åbningsartikel om en ny, fræk spillemåde for hvid imod Siciliansk, samt en tankevækkende artikel om skak og sport, hvoraf det
fremgår, at det ikke kun er på de 64 felter, at computeren for alvor
præger spillet. Og så er skakken heldigvis kommet godt i gang igen efter
corona-nedlukningen.

D

God fornøjelse
JAN LØFBERG OG LARS SCHANDORFF
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Alternativt hold-DM
I den første Danish Club Cup blev der i modsætning til divisionsturneringen spillet med
matchpoint før brætpoint. For hjemmebanefavoritterne fra Køge havde det ikke den store
betydning – de var bedst i begge kategorier, men for SK 1968 betød det, at man erobrede
andenpladsen, selv om man scorede færre brætpoint end de nærmeste konkurrenter. Stormester Carsten Høi beretter fra turneringen.
Af Carsten Høi

K

øge stod for en af årets vigtigste
topturneringer, da de lancerede
et nyt koncept med en weekendturnering for seks af Danmarks allerstærkeste klubber. Vi håber at Køge
Skakklub og sponsor Henrik Mølvig
med Xtracon vil lade den fortsætte
fremover.
Køge arrangerer også flere opens
til stor glæde for skakspillerne samtidig med, at klubben sidder på DMtitlen og vel lige nu kan kaldes Danmarks skakmekka.
Coronakrisen har for de fleste betydet en lang pause med rigtig skak –
også kaldet OTB-skak, over the

Danish Club Cup 25.-27. juni 2021
1. Køge
2. SK 1968
3. Nordkalotten
4. Hillerød
5. Brønshøj
6. ØBRO
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1½
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—
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4
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—
3
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1½

board! Jeg selv har ganske vist trænet mere de sidste otte måneder,
både for mig selv og også andre, men
har ikke spillet og konkurreret online. Jeg må på den anden side rose
vore topspillere som blandt andre
Jesper Thybo, Jonas Bjerre og Sune
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Berg for at have spillet en del online,
ligesom vore to største talenter
Thybo og Bjerre har været ude i den
store verden det sidste halve år med
stor succes i rigtige turneringer.

Køge Skakklub stod for et
fremragende initiativ, da
klubben i slutningen af
juni arrangerede den
første udgave af Danish
Club Cup. Nordkalottens
stormester Jonny Hector
ser her bag klubkammeraten Kåre Hove Kristensen
i kamp mod Hillerøds Jens
Østergaard (partiet endte
remis).
Foto: Thomas Vestergård.
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Flere af de jyske klubber manglede.
Først og fremmest stærke Skanderborg, men selvfølgelig stillede Køge
op som storfavorit med flere professionelle spillere på holdet.
Nogle af holdene stillede op med
flere nye reserver, som her fik en oplevelse og også ny erfaring i at spille
mod rigtig stærke spillere. Min egen
klub Brønshøj havde flere nye spillere med, og det er kun positivt. Vi
har også mange gange stillet op til
Europa Cup med flere reserver.
Stemningen var i top under turneringen med godt arrangement og
styring af turneringen samt fin kantine og god mad, blandt andet med
storskærm, grillmad og øl på dagen,
hvor Danmark spillede mod Wales
ved fodbold-EM. At de fleste af spillerne også var ret skaksultne, var en
nok så vigtig pointe, og der blev spillet fremragende kamppartier.

Det bedste fra 1. runde
Lad os kigge på nogle af de bedste
partier og største præstationer.
Mikkel Antonsen var med sine 5 af 5
en vigtig mand på Køges guldhold.
Vi var flere der på demobrættet
fulgte hans første smukke sejr over
Lars Hansen fra 1968. Mikkel har efter min mening været inde i en ustabil periode, men er måske nu på vej
igen til bedre resultater.
Lars Hansen, SK 1968 (2191)
Mikkel Antonsen, Køge (2397)
Prøjsisk / C 58
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5
En skarp variant som blandt andre Fischer spillede i gamle dage!
4… d5 5. exd5 Sa5
Ikke 5… Sxd5? 6.Sxf7!
6. Lb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Ld3
Sd5 9. Sf3 Ld6 10. 0-0 0-0 11. Te1 f5!
Mikkel kan sin teori!
12. Sxe5 Df6 13. Sc4?
Giver sort et kraftigt angreb på
grund af den bedre udvikling. Com-

SK 1968 var turneringens helt store overraskelse. Andenpladsen kom i hus med nogle
smalle sejre, og så bidrog Pelle Bank med imponerende 2 points i fire partier på det
stærkt besatte 1. bræt.
Foto: Thomas Vestergård.

puteren angiver lige spil med 13. De2
Sf4 14. De3 Sd5 15. De2 osv. Og her
ikke 13… Te8?? 14. Sg4!
13… Sxc4 14. Lxc4 Dh4 15. Lxd5+
cxd5 16. g3?
Her er 16. h3 bedre. Hvids udvikling er bekymrende, men overlever
han med en bonde mere f.eks. til et
slutspil ville det jo være skønt. Minder lidt om temaerne fra MarshallAngrebet i Spansk.
16… Dh3
16… Df6 var også godt.
17. f4
Ellers kommer et sort f5-f4 med
overfald ,før hvid når at udvikle sig.
17… d4
Med trusler på den lange diagonal
med Lb7 som hovedtrussel.)
18. Df3

18… Lb7
Fascinerende angrebsskak, selv
om computeren bedre kan lide 18…
Tb8.
19. Dxb7 Tae8
Fuld mobilisering!
20. Dd5+?
Her var 20. Te3! bedste forsvar,
stadig med chancer.
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20... Kh8 21. Te6 Lxf4?!
Den stærkeste angrebsfortsættelse
var 21… Txe6! 22. Dxe6 Dh5!!, hvorefter der er indtrængen til den hvide
konge.
22. gxf4 Dg4+ 23. Kf2 Dxf4+ 24.
Kg2 Dg4+ 25. Kf2 Dh3

26. De5?
Sidste chance var her 26. Sa3
Dxh2+ 27. Dg2 Dh4+ 28. Dg3
Dxg3+ 29. Kxg3 Txe6, hvilket dog
bør vinde for sort. Hvids dårlige udvikling hævner sig ind i slutspillet!
26… Txe6 27. Dxe6 Dxh2+ 28. Kf1
Dh1+ 29. Kf2 Dxc1
Godt nok, men computeren foretrækker 29… Dh2+ samt 30… f4.
Bonden kan ikke stoppes.
30. De7 Tg8 31. a4 Dxb2 32. Da3
Dxc2 33. Da2 De4 34. Sa3
Endelig, men naturligvis for sent.
34… Te8
Hvids konges styrker kan ikke
komme til hjælp.
35. Tf1 De2+ 36. Kg1 Dg4+ 37. Kh1
Dh3+ 38. Kg1 Dg3+ 39. Kh1 Te2
Et flot og instruktivt parti af Mikkel og god forberedelse bag.
0-1.

Lars Schandorff, Hillerød (2463)
Viktor Haarmark, ØBRO (2298)
Engelsk / A16
1. Sf3 Sf6 2.c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. h4
Randbondetrækket er højeste
mode også i andre Grünfeldvarianter. 5. e4 er vist også spillet meget.
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Apropos randbondetræk … Larsen
nåede desværre ikke at skrive sin bebudede bog om randbønderne, og
Fischer foreslog faktisk i en partinote
i sin ”My 60 Memorable Games” 1.
e4 g6 2. h4!?
5… Sxc3 6. dxc3
6. bxc3 giver et andet parti, og når
man kender Lars: førsteprioritet minimal fordel uden risiko.
6… Dxd1+ 7. Kxd1 f6
Godt var også 7… h5.
8. h5 g5

9. e4 e5 10. Le3 Le6
Alternativet var 10… Sd7 for at
komme til c5.
11. Sd2
En standardmanøvre for at bytte
hvids dårligere løber mod sorts
gode.
11… Sd7 12. Lc4 Kf7 13. Lxe6+
Kxe6 14. Sb3 a5 15. a4 b6?!
Gør det lidt sværere for sort, 15…
g4 var lige.
16. Kc2
16. g4!
16… Lc5
16… g4!
17. Sxc5+ Sxc5 18. Lxc5 bxc5 19.
Thd1 Thd8
Tvunget på grund af strukturen
og truslen Td5.
20. Txd8 Txd8 21. g4 c4
Bedre sikkert 21… Td6.
22. b4
En anden mulighed var 22. Tb1
samt b4, men remisgrænsen er ikke
overskredet, og sort bør holde.
22… cxb3+ 23. Kxb3 Td2 24. Ta2

Da jeg i farten kom forbi, tænkte jeg,
er det ikke remis? Nej! Hvid vinder
efter 24… Txa2? 25. Kxa2 på grund
af 25… Kd6 26. Kb3 Kc5 27. h6 c6
28. f3 Kd6 29. Kc4 osv. Det er hvid,
der har flest tempotræk med bønder
og kan tvinge sorts konge tilbage.
24... Td1 25. Kc4 Te1 26. f3 Te3
27. Kb5 Txc3 28. Kxa5 Txf3?!
Her var 28… Tb3! sikkert den
enkleste måde at holde remis på.
29. Kb5 Kd7 30. a5 Kc8 31. a6
Kb8 32. Kc6 Td3 33. a7+ Ka8 34.
Kxc7 Td4 35. Te2 Td1 36. Tf2 Td4 37.
Txf6 Txe4 38. Kd6 Tf4?
Der er remis efter 38… Txg4.
39. Kxe5 Txg4 40. Th6?
Hvid vinder efter 40. Tf8+ samt
Tf7+ og slag af h-bonden. Nu har
sort en redning.
40… Kxa7?
Sort klarer remis efter 40… Tb4!
samt afsted med g-bonden.
41. Txh7+ Kb6 42. Kf5 Tg1 43. Tg7
Th1 44. Txg5 Kb7 45. Kg6 Tc1 46. h6
Tc6+ 47. Kh5 Td6 48. Tg7+, opgivet.
1-0.
Et strålende positionsparti af Lars,
hvor Viktor var så tæt på den halve.
Her tæller den korte betænkningstid
på 90 minutter plus 30 sek. tillægstid til hele partiet sikkert også ind,
men det påvirker jo begge parter.
Sidste år udformede jeg for øvrigt
et turneringssystem med ni runder
på tre dage og sendte det sammen
med Arild Rimestad til FIDE. Jeg
tror på det som et supplement i
fremtiden!

Det bedste fra 2. runde
Runde to viste Thybo fra en vidunderlig side, og det var nok turneringens mest spektakulære parti. Hector ofrer en bonde for at åbne op for
et angreb mod hvids kongestilling og
starte komplikationer. Jesper finder
de rigtige modtræk og viser sig om
én Danmarks absolut stærkeste spillere, Da Hector satser alt, ender hans
konge midt på brættet, hvorefter jagten går ind. Nyd det!

Jesper Thybo, Køge (2573)
Jonny Hector, Nordkalotten (2485)
Tjigorin / D07
1. d4 Sc6
Mener dette specielle træk og åbningen hedder Bogoljubows Forsvar,
men det går hurtigt over i Tjigorin.
2. Sf3
Da jeg var ung, spillede jeg 2. d5
her og vandt over Bent Larsen, der
spillede simultan i Brønshøj!
2… d5 3. c4 Lg4 4. Sc3
Alternativerne 4. cxd5 og 4. e3 er
også gode træk.
4… e6 5. Lg5 Le7 6. cxd5 exd5 7.
Lxe7 Sgxe7 8. e3 0-0 9. h3 Lxf3
Overraskende – i stedet for 9…
Lh5 eller 9… Lf5, men Hector har en
konkret idé!
10. Dxf3 f5 11. g3 Dd7 12. Lg2 Sb4
13. 0-0 c6

14. Tab1!
Forbereder minoritetsangrebet.
14… Tae8?!
Bedre sikkert 14… a5.

Jesper Thybo spillede godt på førstebrættet for Køge. Han scorede 3½ af 5.
Foto: Thomas Vestergård.

15. a3 Sa6 16. b4 Sc7 17. a4 Se6
Her var 17… g5!? en god mulighed og meget i Hectors ånd!
18. b5
18. h4 kunne holde g5 tilbage.
18… f4
Igen måske 18… g5, men nu kommer Hector farende!
19. gxf4
Ser naturligt ud, men maskinen
foreslår altså 19. exf4 Sxd4 20. Dd3
med klar hvid fordel. Hans kongestilling ville også være bundsolid her.
19… g5 20. Dg4 h5?!
Alt frem! Bedre var dog 20… Tf5.
21. Dxh5 gxf4 22. bxc6 bxc6 23.
Dg4+
Her er 23. e4! rigtig godt.
23… Kh8 24. Kh1 Tf7
Her havde sort 24… Sf5! med næsten udligning.
25. Dh5+ Kg8 26. Tg1 Sg7 27. Lf1
fxe3 28. fxe3 Sef5 29. Ld3 Kf8!
I hvert fald ikke 29… Txe3?? 30.
Tb8+ med tæppefald. Der er bindinger alle steder!
30. Dh8+ Ke7 31. Dh7
Hector har på sædvanlig vis kæmpet godt; først angrebet, slået tilbage
og så flygtet med kongen ud af farezonen. Nu ville 31… Kd8 stadig give
muligheder for mange chancer.

31… Kd6??
Ind i minefeltet! I resten af partiet
bliver den sorte majestæt beskudt af
den hvide hær.
32. e4! dxe4 33. Sxe4+ Kd5 34.
Dg6 Kxd4

En helt surrealistisk stilling. For et
par år siden så jeg Hector jage Mads
Andersens konge rundt på brættet i
Copenhagen Challenge i Ballerup.
Nu står han selv i situationen.
35. Tgd1 De6 36. Dg1+ Ke5 37. Dh2+
Kd5 38. Lc2+ Sd4 39. Txd4+ Kxd4
40. Td1+ Kc4 41. De2+
En svanesang. Mat i 3. Smukt af
Jesper mod en erfaren pro.
1-0.
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Det bedste fra 4. runde

Sune Berg, Hillerød (2533)
Jesper Thybo, Køge (2573)
Nimzoindisk / E 48

Vi spoler frem til 4. runde, hvor jeg
har funder to interessante partier.

Martin Percivaldi, Hillerød (2378)
Henrik Danielsen, Køge (2516)
Fransk / C01
Et interessant møde. Jeg har ikke set
Martin spille i lang tid, og han fortalte mig, at han skal til at studere
psykologi. Hans skaktalent er stort,
men uddannelse er også godt.
Henrik spiller nærmest bedre og
bedre med alderen og faktisk lidt ærgerligt, at vi ikke kan bruge Henrik
på forskellige landshold, da han jo
har islandsk statsborgerskab.
Til sagen …
1. d4 e6 2. e4 d5 3. exd5 exd5 4. Sc3
Sc6 5. Lb5 Lb4 6. Se2 Se7 7. a3
Meget smart spillet af Martin.
Han gider ikke diskutere fransk
teori, men spiller blot enkle solide
træk. Jeg kom til at tænke på 9.
matchparti mellem Fischer og Petrosjan i Buenos Aires 1971. Keep it
simple!
7… La5
Eller slag på c3 eller retræte til d6.
8. b4 Lb6 9. Sa4 0-0
Udmærket også 9… a6.
10. 0-0 a6 11. Ld3 Sf5?
Bedre faktisk 11… Sxd4, hvorefter
hvid ikke kan opnå fordel.
12. c3 Sce7 13. Dc2
Computeren kan bedre lide 13.
Te1, men hvid står under alle omstændigheder mere behageligt.
13… h6 14. Lf4 Sd6?!
Bedre 14… Te8.
15. Sg3
Sort står presset.
15… Le6?! 16. Tad1 Sc4? 17. Dc1
Sd6 18. Tfe1 Sef5 19. Sc5
Et kæmpe pres på sorts stilling.
19… Lc8?
En overseelse.19… Sxg3 var
bedre.
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20. Sxb7! Lxb7 21. Sxf5 Sxf5 22.
Lxf5
Bonde mere og gevinststilling.
22… Te8 23. Txe8+ Dxe8 24.
Lxh6! gxh6 25. Dxh6 Lc8
Sorts officerer spiller ikke, se løberen på b6!
26. Lh7+ Kh8 27. Le4+ Kg8 28.
Dh7+ Kf8 29. Lxd5 Tb8 30. Kf1! Le6
31. Te1 Td8
For 31… Lxd5 strander på 32.
Dh8 mat.

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3
Også mit eget foretrukne mod
Nimzoindisk, så jeg var ovre at kigge
med interesse flere gange.
4… 0-0 5. Ld3 d5 6. Se2
Et fint træk, men også 6. Sf3 eller
6. a3 er gode svar.
6… c5 7. cxd5 cxd4 8. exd4 Dxd5
Spændende. At slå med springeren
på d5 forekommer oftere, men teksttrækket er også godt.
9. Sf4
9. 0-0 var alternativet.
9… Da5 10. 0-0 Sc6
At slå på c3 og vinde en bonde er
faktisk OK for sort, men virker lidt
frækt på grund af hvids løberpar og
lille forspring i udvikling.
11. Se4 Sxe4 12. Lxe4 Td8 13. a3
Lf8 14. Le3 e5
Her troede jeg, at hvid var i problemer, men stillingen er i balance.
15. b4 Dc7 16. Sd5 Dd6 17. Lg5 Te8
18. Tc1?
Hvid burde slå på e5. Ifølge computeren med lige spil.

32. Dh6+!, opgivet.
33. Txe6! rydder alt i næste træk.
Et imponerende parti af Martin.
1-0.
Sune Berg var måske ikke helt tilfreds med 50 procent, men på førstebrættet bliver man jo udfordret
konstant af stærke spillere. Mod
Thybo viste han, at kampiver kan
vende slagets gang …

18… Lf5! 19. Lxf5 Dxd5 20. Dg4
exd4 21. h4
En vis kompensation i løberparret, men ”sort har bolden her”.
21… a5 22. Tfd1 axb4 23. axb4 h5
Det oplagte var 23… Lxb4, hvorefter hvid må kæmpe for remis.
24. Dh3 Lxb4 25. Ld3 Se5 26. Df5
g6 27. Le4 Db5?

Hvis Jesper havde spillet 27…
Dd6, ville Sune have været i store
problemer.
28. Df4 Lc3

forsvar ifølge computeren: 34… Tf8!
35. Te1 Tae8!! 36. Txe2 dxe2 37.
Txb7+ Tf7 38. Txf7+ Sxf7 39. Lc3
e1D+ 40. Lxe1 Txe1+ 41. Kh2, og
hvid har sikkert afgørende fordel,
men det havde været værd at fortsætte på.
Partiet viser Sunes store kampressourcer.
1-0.

Muligheder på feltet c5, men ikke
alvorligt for sort.
21… Sf8?!
Sort afventer.
22. Tc1 S6d7 23. Sbc5 Sxc5 24.
Sxc5 Lc8 25. Sd3
Tiger omgrupperer og laverer
godt!

Kampskak
Femte og sidste runde viste atter
strålende kampskak:

29. Tb1!
Det lysner lidt, og hvid har aktive
muligheder og reel kompensation.
29… De2 30. Ld5?!
Her er 30. Lf6 bedre.
30… d3?
En svær stilling. Sort havde 30…
Ta5! fortsat med fordel; nu vender
det!

31. Lf6! Kh7 32. Lxf7! Sxf7?
Jesper mister overblikket her. 32…
b5! 33. Lxe8 Txe8 gav masser af
chancer.
33. Lxc3
Pludselig er sort i kæmpe vanskeligheder. 33… De7 34. Txd3 er svært
at holde.
33… Sh6 34. Lf6
Sort tabte på tid. Trækket ser knusende ud, men 34. Te1! ville have været endnu bedre.
Nu er der det utrolige midlertidige

Tiger Hillarp-Persson,
Brønshøj (2538)
Sune Berg Hansen Hillerød (2533)
Dronninggambit / D35
Vor svenske ven og professionelle
spiller Tiger har spillet for BSF i over
20 år. Hans kreative spillestil og meget sympatiske væsen har vi alle nydt
godt af gennem årene i klubben.
Også her scorede han godt med 3½
af 5.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5
Sune har altid spillet Damegambit
med sort, og nu vælger Tiger den populære afbytningsvariant.
4… exd5 5. Lg5 c6 6. e3 Le7 7. Ld3
Sbd7 8. Sge2
Én af de mest populære varianter
introduceret af Botvinnik for mange
år siden. Hvid vil rokere kort og
blandt andet have den strategiske
mulighed med f3 samt e4. Et mønsterparti for hvid i varianten er Kasparov – Short, VM 1993, 15. parti.
8… 0-0 9. f3 Te8 10. Dd2 Sf8 11.
Lh4 b5 12. Lf2 Se6 13. 0-0 Lb7 14.
Tad1 g6 15. Sf4 Lf8
Efter 15… Sxf4 16. exf4 har hvid
muligheder med f4-f5!
16. Tfe1 a6 17. Lf1?! Lh6?
Her vil maskinen slå på f4.
18. Sce2 Sf8 19. Sd3 S8d7 20.
Sec1
En masse omgruppering.
20… a5 21. Sb3

25… Lb7 26. Se5 Te6 27. g3 Lg7 28.
Sd3 Te8 29. Lg2 Se6 30. Tc2 De7 31.
Tfc1 Lh6 32. f4 Sd8 33. g4 f6 34. h3
Først lidt landvinding og så sikring af fronten. Tiger er for øvrigt
også en meget stærk gospiller. Han
boede hos mig og Karen under turneringen, men desværre nåede han
ikke at give os et lynkursus for os begyndere!
34… Dd6 35. h4 Lc8 36. g5 Lg7 37.
gxf6 Lxf6 38. Se5
En Pillsbury-springer!

38… Ta6 39. e4 Le6 40. h5
Hvids angreb og initiativ er meget
faretruende nu.
40… dxe4 41. Lxe4 Lf5?
Bedste chance sikkert 41… gxh5,
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Altmeister-møde mellem stormestrene Henrik Danielsen og Carsten Høi. I en låst stilling blev de enige om remis efter 24 træk.
Foto: Thomas Vestergård.

men ikke behageligt.
42. Lxf5 gxf5 43. Dd3 Ta7 44.
Dxf5 Tg7+ 45. Kh2 Tf8 46. Tg1?!
Her ville 46. Dh3 have sikret fordelen. Sort kunne nu have slået på e5
og være godt med.
46… Lg5 47. Dxg5! Txg5 48.
Txg5+ Kh8 49. d5?
49. Le3 var bedre.
49… Txf4! 50. dxc6 Se6?
En nærmest uoverskuelig stilling
med meget lidt tid, men Sune er jo
en eminent lynspiller. 50… Sxc6! var
trækket.
51. Lg3?
Og her computerens gevinst: 51.
c7!! Sxc7 52. Le3 Te4 53. Tcg2 De6
54. Tf2! h6 55. Sg6+ Kg7 56. Tg3
Dxa2 57. Sf8+ Kh8 58. b3! og vinder.
Wow!
51… Dd1! 52. Lxf4 Dxc2+?
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Seje Sune knækker til sidst i tidnøden. 52… Sxg5! 53. Tf2 Dxh5+
54. Kg2 Dh3+ 55. Kg1 Se6 56. c7
Sxf4 57. Txf4 Dg3+ 58. Kh1 osv.
53. Tg2 Df5

54. Sf7+!
Puha, et hårdt parti. Skak er

ubarmhjertig i tidnøden.
1-0.

Carsten Høi, Brønshøj (2350)
Martin Percivaldi, Køge (2378)

Jeg havde stået bedst i det meste af
partiet, men nu har Martin overtaget i tidnøden. Han spillede
47… De1+? 48. Dg1
hvorefter det blev remis efter
48… Sg3+ 49. Kh2,Sf1+.
I diagramstillingen var der gevinst
med 47… Sg3+ 48. Kh2 Sf1+ 49.
Kh1 Se3 50. g4+ Kh4 51. De7+ Kxh3
52. Sg5+ Kg3 53. Dc7+ Kh4! osv. Eller 47… Sg3+ 48. Kg1 De1+ 49. Kh2
Sf1+ 50. Kh1 Se3+ 51. Kh2 Dd2 osv.
½-½.
Til sidst fra:
Lars Schandorff, Hillerød (2463)
Aref Vasli, Brønshøj (2384)
Hvid trækker.

Han bør kunne holde let remis med
41. Lg4+ Kc7 42. Lh3 Kb6 43. Le6
Kc6 44. Lg8 Sxe4+ 45. Kxc4 Sxg3 46.
b4 Kb6 47. bxa5+ Kxa5 48. Lh7 g5
49. Kd5 osv. Men efter et langt parti,
to dage med dobbeltrunder samt lidt
tid spillede Lars galt …
41. b4? cxb3 42. Kxb3 Kc6
Et klassisk slutspil med god springer mod dårlig løber med bønder på

hvidt. Nu mangler c4 som svagheden den kunne angribe.
43. Kc3 Kc5 44. Lg2 Se8! 45. Lf3
Sf6
Zugzwang. 46. g4 g5 eller 46. Lg2
Sh5 47. g4 Sf6 og vinder en bonde.
46. Kd3 Kb4 47. Ld1 Sd7 48. Ke3
Sc5 49. Kf3 Sxa4 50. Kg4 Sc5 51.
Kg5
Efter 51. Lc2 Kc3! er det også slut.
51… Sxe4+ 52. Kxg6 Sxg3 53.
Kg5 Kc3! 54. Opgivet.
Aref er et godt stykke over 2400 og
må snart kunne blive IM.
0-1.
Flere danske spillere klarede sig
fremragende og det lover godt. Køge
vandt ikke overraskende overlegent.
Men nu venter skakligaen forude, og
her bliver det sværere.
Tillykke til skakfolket i Køge med
sejren i den første Danish Club Cup.

Dansk Skaksalg
Så har vi atter et fint foldbart
magnetskak i lommeformat –
det fylder ikke mere end en
mobiltelefon.

Skaksalget er på pletten til DM i Skak på Hotel
Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Åbningstider:
Mandag den 18. oktober – kl. 15.00 – 19.00
Tirsdag den 19. oktober – kl. 15.00 – 19.00
Onsdag den 20. oktober – kl. 15.00 – 19.00
Torsdag den 21. oktober – kl. 15.00 – 19.00
Fredag den 22. oktober – kl. 15.00 – 19.00
Lørdag den 23. oktober – kl. 15.00 – 19.00
Åbningstiderne er foreløbige – se de endelige åbningstider omkring 1. oktober på facebook – Dansk Skaksalg eller på forsiden
af webshoppen – skaksalg.dk

Vægt 185 g
Bredde 17 cm, længde 10 cm
Brætstørrelse 16 x 16 cm
Feltstørrelse 2 x 2 cm
Flade magnet brikker

Pris kun kr. 89,00

Bestil dine varer allerede nu og få det leveret i Svendborg.
Hvis varen ikke er på webshoppen – så send en mail med dine
ønsker – sales@skaksalg.dk
Håber vi ses i Svendborg !
Hilsen Inge Jensen.
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Speed Chess Mesterskab –
Danmark
En række af Danmarks bedste spillere var i aktion online. Ellen Fredericia Nilssen fortæller
på de følgende sider, hvad der skabte mesterskabet. Det spændende format i Speed Chess
Mesterskabet – Danmark gav en række nervepirrende opgør. I sidste ende viste ungdommen
sig stærkere end erfaringen.
Af Ellen Fredericia Nilssen

11

. marts 2020 kigger mange tilbage på med sorg i sindet.
Statsminister Mette Frederiksen udtalte på et pressemøde, at Danmark
skulle lukkes ned. Det havde konsekvenser for langt størstedelen af alle
danskere, der på den ene eller den
anden måde blev nødt til at lægge
deres hverdag fuldstændig om. Der
er nok ingen tvivl om, at corona-epidemien også kommer til at sætte sit
præg på, hvordan vi kommer til at
gøre nogle ting på arbejdsmarkedet
samt det sociale og private liv i fremtiden.
Det er dog vigtigt, at vi ikke bare
lader os optage af mørket, men at vi
også prøver at finde lyspunkter, der
kan guide os fremad. Der findes forskellige meninger om, hvorvidt corona er noget af det bedste, der er
sket for skak i det 21. århundrede –
men at skak er mere hot og populært
nu, end det har været i mange årtier,
det er svært at argumentere imod. Vi
skal nok helt tilbage til 1970erne og
Bobby Fischer før, vi finder en skakbølge så høj som, hvad vi har haft
under corona. Bølger skal surfes på,
og det er nok takket været nøgleordene “internettet”,“Queen’s Gambit”
og “Twitch”, at skak har formået at
sprede vandene og næsten åbne for
en ny verden.
I Danmark blussede det op i nyhedsbreve, radio og TV med snak
om skak, skak og mere skak. Jeg var

endda i Go’ Morgen Danmark for at
snakke om Netflix-serien Queen’s
Gambit og skak. I flere af landets
dele kunne høres råb af entusiasme
fra nykommere til vores elskede spil,
men der kunne også høres store suk
fra de mere erfarne skakspillere, der
savnede at kunne samles omkring
det ældgamle brætspil.

Med på bølgen
Det var dog ikke kun i Danmark, at
skak gik vidt omkring. Som corona
udviklede sig, kom der flere og flere
spændende skakarrangementer online, og det tiltrak en masse nye spillere og seere verden over. Vi stod
overfor en gylden mulighed, hvis vi
ville vise til offentligheden, hvor
vildt fedt skak egentlig er. Jeg har det
sidste års tid eksperimenteret med
streaming på nettet, og jeg tænkte,
hvis resten af verden kan stå for
skakunderholdning og ride med på
skakbølgen, så kan vi i Danmark
også! Efter et par måneders forberedelse, optimistiske danske topspillere
samt støtte fra Xtracon A/S og skakklubberne Hillerød, BMS, Frem,
Køge, Nordsjælland og Skanderborg
var det første “Speed Chess Mesterskab – Danmark” klart!
Der blev spillet med samme format som chess.com’s Speed Chess
Championship. En knockoutturnering med otte spillere (chess.com har
normalt 16), hvor hver match består
af tre tidskontroller over lidt mere
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end tre timer. Den første tidskontrol
5 minutter + 1 sekund pr. træk bliver spillet i 1½ time, og hvis tiden løber ud under et parti, så tæller dette
parti stadig med i den samlede
pointscore. Det samme gælder for
den næste tidskontrol 3 minutter +
1 sekund pr. træk, der bliver spillet i
en time, og derefter 1 minut + 1 sekund pr. træk – det famøse bullet –
der bliver spillet i 30 minutter. Vinderen er den, der samlet set har fået
flest point i de tre tidskontroller.
Arrangementet blev startet med
en kvalifikationsturnering, hvor vinderen ville få direkte plads i selve
Speed Chess Mesterskab-turneringen. Det startede dramatisk, da jeg i
stedet for at starte turneringen fik
slettet den. Heldigvis tog spillerne
ikke den 10 minutters forsinkelse så
tungt, og jeg fik da også en kompliment fra den senere turneringsvinder, der mente, at det var et rutineret
træk fra min side, da jeg ved at skulle
oprette turneringen igen var sikker
på, at alle spillere var til stede! Resultatmæssigt var turneringen ikke lige
så dramatisk, som den ellers startede,
da forhåndsfavoritten, GM Jacob
Aagaard, scorede meget imponerende 11 point ud af 11 mulige –
hvis der er noget, jeg har lært, så er
det, at stormestre ikke er glade for at
give gratis point væk!

Knusende kvartfinaler
På papiret var der i næsten alle

kvartfinaler en klar favorit, men det
kom alligevel som en overraskelse, at
de første runder skulle blive sådanne
massakrer.
I den første kvartfinale mellem
GM Sune Berg Hansen og IM Bjørn
Møller Ochsner var der lagt op til
den ratingmæssige tætteste match.
Der var kun 30 ratingpoints forskel
på de to spillere, men det viste sig
hurtigt, at ens rating i klassisk skak
ikke har meget at sige online og i
hurtige tidskontroller. Bjørn, der
næsten ikke havde spillet online på
platformen Lichess før, blev hurtigt
fanget i Sunes spindelvæv og kom aldrig fri igen. Sune vandt matchen
meget overbevisende med scoren
21-9.
I følgende diagramstilling fra matchens 2. parti påpegede min medkommentator GM Jonas Bjerre, at
sort (Bjørn) skulle passe på med at
rokere langt, da hvid (Sune) ville
have Dh3+!, som vinder løberen på
h6. På engelsk kalder de det “commentator’s curse”, og der gik heller

ikke lang tid før, Bjørn rokerede
langt, hvorefter Sune hurtigt spillede
Dh3+! og senere vandt partiet.

Sune Berg Hansen – Bjørn Møller
Ochsner
Bjørn spillede her 15...0-0-0? Det
løb ind i 16. Dh3+!
Et langt venskab blev sat på prøve i
den næste kvartfinale, da GM Jesper
Thybo og IM Martin Percivaldi

skulle spille mod hinanden. Martin
startede med at imponere både
kommentatorerne, GM Nils Grandelius (i skrivende stund verdens
nummer 74) og undertegnede, samt
seerne, da han i det første parti fandt
det flotte 33. Se6! Desværre gik det
en smule ned ad bakke for Martin
efter dette øjeblik, og Jesper endte
med at vinde matchen 24-6.
IM Martin Haubro havde svære
odds, da han i kvartfinalen skulle op
imod Danmarks yngste stormester
nogensinde, 16-årige GM Jonas
Bjerre. Jeg tror, at Martin ville foretrække, at jeg skriver så lidt om matchen som muligt, men der er ét øjeblik, vi ikke kan komme udenom.
Vi var så heldige at have GM Peter
Heine Nielsen med til at kommentere denne match, og som han sagde
om følgende diagramstilling: “Prøv
at se løberen på g1. Det er tæt på den
dårligste løber, jeg nogensinde har
set”.

IM Martin Percivaldi har lige spillet det stærke 33. Se6! I modsætning til kommentatorerne kunne Martin godt holde masken
efter trækket.
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Jonas Bjerre – Martin Haubro
Stillingen efter 33.. g5-g4.
Trods den dårlige løber fik Jonas
holdt partiet remis alligevel, hvilket
nok også afspejler sig en smule i den
afsluttende score: 29-3 til stormesteren.
Den sidste kvartfinalematch var et
GM-opgør! Nemlig mellem danmarksmester Mads Andersen og den
verdenskendte forfatter samt vinder
af kvalifikationsturneringen Jacob
Aagaard. Efter den første tidskontrol,
5+1, var der lagt op til en tæt match,
da stillingen viste 5-4 i Mads’ favør.
Dog virkede det til, at Jacob ikke helt
kunne finde det rytmen i de to andre tidskontroller, og det sluttede
altså med knusende 24-8 til Mads.

Mads Andersen – Sune Berg
Hansen
Sune fik her afsluttet partiet flot
med 31... Dxh2+! 32. Kxh2 Th5 mat.
Man må tro, at Mads fulgte med på
sin modstanders Facebook, for han
fortalte efter matchen, at han havde
taget en lur, men at den muligvis
skulle have været lidt længere. Scoren var tæt, men det var altså Sune,
der med 15½ point mod Mads’ 13½
trak det længste strå og gik videre til
finalen.

Kaffe kaffe kaffe

Et taktisk monster

Den første semifinale kan vi nok
godt kalde en danmarksmestermatch. Det var nemlig kampen mellem 7-dobbelt danmarksmester
Sune Berg Hansen og nuværende
danmarksmester Mads Andersen.
Trods sine syv titler virkede Sune på
Facebook ikke specielt optimistisk
omkring sine egne chancer.

Det er svært at få en matchscore, der
er tættere end de to points forskel,
som vi så mellem Sune og Mads. Det
var dog næsten som om, at de to
unge spillere GM Jesper Thybo og
GM Jonas Bjerre før matchen havde
lavet en aftale om, at deres match
skulle blive så dramatisk som muligt.
For det første måtte matchen udskydes med ti minutter, fordi undertegnede og Jonas Bjerre et par dage tidligere havde misset vores fly fra Italien til København, og derfor landede vi først i København én time
før matchens start. (Har man lyst til
at læse hele den dramatiske historie
om GMeres stedsans, kan den læses

Sune “kaffe kaffe kaffe” Berg Hansen
beskrev efterfølgende matchen som
meget jævn med et niveau, der “svingede fra det sublime til det horrible”.
Et sublimt øjeblik fra Sunes side var
følgende stilling i tidskontrollen
5+1.
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på min Facebook-blog).
Derudover var der på intet tidspunkt nogen i matchen, der var
foran med mere end to point. Med 1
minut og 25 sekunder tilbage af hele
matchen var Jonas foran med ét
point, men et mouseslip i en stilling,
hvor han ellers havde fundet en
smart taktik, gjorde, at Jesper fik udlignet matchen til 14½-14½. Mads
beskrev flere gange under matchen
Jonas som et “taktisk monster”, men
det er desværre ikke nok at have set
gevinsten, man skal også kunne udføre den ordentligt på skakbrættet.
Med en lige score og 1 minut og 6 sekunder tilbage startede det parti, der
var ret sikker på at blive matchens
sidste. Jonas fik hurtigt hængebønder, der med den korte tidskontrol
var svære at spille med, og det virkede til, at Jesper havde godt styr på
stillingen. Dog missede Jesper en god
chance i træk 24 for at spille 24... e5!
I stedet spillede han 24... a6 (se diagram), som Jonas besvarede med 25.
Tfd1. Igen kunne Jesper have spillet
25... e5!, men med lidt tid på uret er
det aldrig nemt. Efter Jespers missede chancer formåede Jonas at
komme tilbage i partiet og trække
den vigtige gevinst i land, hvilket gav
ham finalepladsen mod Sune.

Jonas Bjerre – Jesper Thybo

Jonas havde tænkt sig at spille 30... Tc1+ 31. Kg2 Sxe3+! med efterfølgende slag af tårnet på c5, men et mouseslip gjorde, at det
i stedet blev til 30... Tcc2??, hvorefter Jesper kunne svare med 31. Tbxc4!

Jesper spillede her 24... a6, men
24...e5! ville have været stærkt. Efter 25. Tfd1 havde Jesper igen chancen for 25... e5!
Til gengæld kunne Jesper trøste sig
med, at han vandt seernes hjerter og
dermed afstemningen om, hvem der
havde det bedste hår af de to spillere.
Jonas fik dog på et senere tidspunkt
udtrykt, at hvis Jesper vandt over
ham, så måtte Jesper også have vundet over alle andre i turneringen.

trollen stod det 4,5 - 4,5 mellem de
to stormestre. I sidste parti lavede
Sune en fejl i træk 20, der gjorde, at
det var Jonas, der havde overhånden,
men i træk 29 gengældte Jonas tjenesten ved at spille 29. b5?? (se diagram) Sune havde i dette øjeblik
mulighed for at spille 29... Dxa5!,
hvorefter hvid stadig står en smule
bedre efter 30. bxc6, men det er en
stilling, hvor alt kan ske. I stedet spillede Sune 29... Lb7??, og herfra kørte
Jonas partiet sikkert hjem.

Sune “kaffe kaffe kaffe” Berg
Hansen vs Jonas “det taktiske
monster” Buhl Bjerre
“Nogle gange er erfaring bare en billet til et tog, der er kørt,” skrev Sune
på Facebook før finalekampen mod
Jonas, men man bliver altså ikke
danmarksmester syv gange eller
kommer til finalen i Speed Chess
Mesterskab – Danmark ved at misse
toget (man skal åbenbart misse et fly
for at klare det).
Før det sidste parti i 5+1 tidskon-

Jonas Bjerre – Sune Berg Hansen

29. b4-b5?? var en fejl fra Jonas’
side, men et hurtigt 29... Lb7?? fra
Sune og allerede i træk 32 blev det
1-0.
I 3+1 tidskontrollen tog det fart for
Jonas, og da de gik ind i 1+1, havde
han hele fire points forspring. Kigger
vi på de danske topspilleres bulletrating på Lichess, så kan vi muligvis
kalde Jonas den ukronede konge af
bullet – og jeg er sikker på, at han
ville være meget selvsikker på sine
chancer i et bulletmesterskab – men
mod Sune viste han ikke den dominans, der ellers var forudsagt af ratingen samt Jesper og Mads et par
dage før.
Jonas’ forspring med fire point
blev til tre point som blev til to
point. Sune formåede nemlig at
vinde de to første bulletpartier, og
kampen virkede endnu en gang
spændende. Det tredje parti blev remis, og i det fjerde parti virkede det
også længe til, at Sune spillede rigtig
godt. Desværre blev det til en buk, da
han spillede 31. Ta8?? (se diagram),

Speed Chess Mesterskab – Danmark • 15

som blev straffet prompte med 31...
Ta1+! Efter 32. Kg2 kommer 32...
Ld5+, der vinder tårnet på a8, og 32.
Lf1 bliver besvaret med 32... Lc4.

Thybo sagde: “Det er svært for Jonas
at sige, at han er bulletchampion,
hvis han ikke har vundet bulletsektionen i sine to forrige matcher”. Det
havde Jonas ikke mange kommentarer til, men det kan jo være, det er et
spørgsmål, der må testes på et tidspunkt?
Selvom Sune fik sat spørgsmålstegn ved Jonas’ bulletevner, så var det
altså ikke nok for ham til at få vendt
matchen til sin egen favør. 16-13
blev finalescoren, og dermed kunne
vores blot 16-årige (ved udgivelse
17-årige) stormester Jonas Bjerre
kalde sig vinder af det første Speed
Chess Mesterskab – Danmark nogensinde!

Sune Berg Hansen – Jonas Bjerre

En stor del af Speed Chess var seerne, der var meget aktive i kommenteringschatten, hvor der blev
stillet mange gode og sjove spørgsmål! WFM Marie Frank – eller Matmaskinen som mange kender hende
som – havde dog et spørgsmål, der

Sune har lige lavet fejlen 31. Ta8??
som blev besvaret med 31... Ta1+!
Sune formåede at vinde bullet-tidskontrollen 5,5-4,5, og som Jesper

gik igen i næsten hver match: Er en
dobbeltbonde én eller to bondeøer?
Stormestrene havde en del forskellige svar. Nils Grandelius mente helt
sikkert, at det var to bondeøer, mens
Jonas Bjerre var mere selvsikker omkring, at det var én. Jesper Thybo
vidste godt, at han som kommentator ville blive spurgt, men han havde
glemt at forberede sig på spørgsmålet!
Der skal selvfølgelig gives en
kæmpe tak til alle, der har fulgt med
og støttet op om projektet – spillerne, seerne og sponsorerne! En første gangs produktion kan til tider
godt være en smule kaotisk, men det
virkede til, at vi formåede at skabe et
show, der skabte glæde for mange af
landets skakelskere – nyankomne såvel som mere erfarne!

16-årige Jonas Bjerre kan muligvis ikke kalde sig den ukronede konge af bullet, men han blev altså vinderen af det første nogensinde Speed Chess Mesterskab - Danmark!
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Bobby Fischers
københavnerbesøg i ‘62
Robert James Fischer, kendt som Bobby Fischer, blev verdenskendt, da han allerede som
15-årig i 1958 sensationelt kvalificerede sig til kandidatturneringen. Et yderligere gennembrud fik han som kun 18-årig med sin suveræne og meriterende sejr i interzoneturneringen
i Stockholm i starten af 1962. Med scoren 17½ i 22 partier – uden nederlag – var Fischer 2½
point foran de nærmeste konkurrenter til pladserne i kandidatturneringen senere i 1962,
blandt andre de sovjetiske stjerner Petrosjan, Geller og Kortjnoj.
Af Tom Skovgaard

B

obby Fischer var trods sin unge
alder allerede en etableret verdensstjerne, da han på sin 19 års fødselsdag, fredag den 9. marts, ankom
til København direkte fra Sverige efter afslutningen på interzoneturneringen i et stop på sin rejse tilbage til
USA.
Allerede i efteråret 1961 havde
KSUs formand Børge Binnerup
mødt Fischer, da Fischer rejste via
København tilbage til USA efter turneringen i Bled.
Ved dette møde havde Binnerup
lavet en foreløbig aftale med Fischer
om besøget i København i weekenden 9. – 11. marts 1962.
Besøget blev bekræftet via brevveksling mellem Fischer og Binnerup under Interezoneturneringen, jf.
Fischers brev til Binnerup. Og til
Binnerups og arrangørernes held var
Fischers honorar på 600 dollars, også
aftalt i 1961!
Efter sejren i interzoneturneringen havde Fischer ellers fået en status, hvor han kunne bede om højere
honorarsatser.

TV-parti mod Larsen
Den 9. marts ankom Fischer således
fra Sverige til lufthavnen i København om eftermiddagen, hvor Børge
Binnerup hentede ham. De fortsatte

Bobby Fischers brev til KSUs formand B.E. Binnerup.

direkte videre til den amerikanske
ambassade, hvor den amerikanske
ambassadør Mr. McCormich Blair
Jr. havde ønsket et møde med sin berømte landsmand. Efter en halv times diplomatisk smalltalk blev Fischer ledsaget videre til den lokation
i Radiohuset, hvor han og Bent Larsen skulle spille et opvisningsparti –
for lukkede døre, idet partiet skulle
bringes i radio og TV!

Kilde: Jan Løfberg.

Tom Skovgaard har skrevet
denne artikel ud fra
beretninger fra og samtaler
med nogle af de spillere, som
var med i simultanen, og som
har leveret såvel partier som
fotografier.
Endvidere har beretninger fra
Skakbladet og nogle
klubblade været
kildemateriale.
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Fischer vandt over Larsen på sin 19 års fødselsdag.

Bent Larsen og Bobby Fischer mødte
hinanden allerede i interzoneturneringen i Portoroz i 1958, hvor de fik
et godt forhold, der som bekendt
bl.a. førte til, at Bent Larsen blev Fischers sekundant i kandidatturneringen i 1959.
Trods deres indbyrdes konkurrence bevarede de to vestlige skakstjerner gode relationer, og Fischer
besøgte senere Bent Larsen i København i 1968 (se Skakbladet 1968 nr.
11), ligesom det er kendt, at Fischer
til manges overraskelse accepterede,
at Bent Larsen spillede 1. bræt foran
ham for ”Resten af Verden” i den
højt profilerede match mellem Sovjet og Verden i 1970.
Partiet mellem Bent Larsen og
Bobby Fischer blev spillet fredag aften fra kl. 19 og til omkring midnat.
Binnerup skriver i sin korte rapport
i Skakbladet i 1962, at det var ”en
meget træt og udkørt” Bobby Fischer, der kom til Danmark, men
trods dette vandt Fischer partiet med

sort mod Bent Larsens skarpe spil efter 1. f4.
Bent Larsen
Bobby Fischer
København 9. marts 1962
Bird / A 03
1. f4 Sf6 2. Sf3 g6 3. d3 d5 4. Sbd2
d4 5. c3 dxc3 6. bxc3 Sd5 7. Da4+
Sc6 8. Se5 Lg7 9. Se4 Sb6 10. Db3
Sxe5 11. fxe5 Lxe5 12. Db5+ Sd7 13.
Lh6 c6 14. Db3 Sf6
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15. Lg7 Tg8 16. Lxf6 exf6 17. d4 f5
18. Sf2 Lf4 19. e4 fxe4 20. Lc4 Tg7
21. 0-0 b5 22. Sxe4 bxc4 23. Dxc4
Le3+ 24. Kh1 Lf5 25. Dxc6+ Kf8 26.
Sd6 Tb8 27. Dc5 Db6 28. De5 Lg5
29. Tae1 Dd8 30. g4 Lf6 31. Dd5 Le7
32. gxf5 Dxd6 33. Dxd6 Lxd6 34. f6
Tg8 35. c4 g5 36. c5 Lf4 37. h4 Tg6
38. d5 Txf6 39. hxg5 Lxg5 40. d6
Tc8 41. Txf6 Lxf6 42. d7 Txc5 43.
Te8+ Kg7 44. d8D Lxd8 45. Txd8
Tc1+ 46. Kg2 Tc2+ 47. Kg3 Txa2 48.
Opgivet. 0-1.
Fischer fik ikke meget hvile, idet han
og Bent Larsen dagen efter tilbragte
seks timer hos Danmarks Radio med
gennemgang og analyser af partiet til
både radiooptagelser og TV-optagelser. Der var dermed materiale nok til
to udsendelser af ca. 45 min. varighed – en radioudsendelse, som blev
sendt 27. marts og en TV-udsendelse
som blev sendt 28. marts. Binnerup
roser Fischers lærerige og instruktive
kommentarer og skriver, at dette

ikke blot var første gang dansk TV
bragte skak, men det var også første
gang nogensinde, et fuldt skakparti
var udsendt i nationalt TV. Desværre
ser det ud til at disse radio- og TVoptagelser ikke er bevaret.

Stærke simultanmodstandere
En stor forsamling på omkring 200
mennesker modtog søndag Fischer
med klapsalver og hyldest, da han
ankom til simultanforestillingen i
KFUMs festsal i Rosenborggade!
Oven på interzoneturneringen og de
to hårde dage med rejse, opvisningsparti, analyser og radio/TV-optagelser m.m. havde Fischer sovet over
sig, så han ankom en halv time for
sent. Men Fischer gik direkte i gang
med simultanen!
41 personer havde hver betalt 10
kr. for at deltage i simultanen, hvilket svarer til et beløb i dag på omkring 200 kr. Og deltagerne var ikke
tilfældige hyggespillere, men en
række af meget stærke danske skakspillere – adskillige lige under landsholdseliten! Fra feltet kan bl.a. nævnes Jørgen Hvenekilde, Peter H.
Nørby, Finn Petersen, Palle Henriksen, Einar Andersen, Erik Poulsen,
Allan Jensen, Henrik Sørensen, Ole
Illum Truelsen og Børge Pedersen!
Mange af disse navne kan ses på de
glimrende fotos fra arrangementet.

Første nederlag efter 21 træk
Med hvid på alle brætter startede
Fischer ud med varierende førstetræk mod sine modstandere. Og
selvom Fischer forholdsvis hurtigt
vandt nogle partier, blev han også
klar over, at der var mange stærke
spillere i feltet!
Allerede efter 21 runder måtte Fischer opgive mod Ole Illum Truelsen,
der gennemførte et effektivt kongeangreb mod Fischers usunde lange
rokade mod Truelsens Fransk.
Bobby Fischer
Ole Illum Truelsen

Ole Illum Truelsen overvejer sit svartræk mod Fischers 3. Sc3.

freds med både det stærke felt, han
var matchet imod, og med tilskuernes indblanding i partierne. Efter
yderligere nogle runder måtte Fischer opgive endnu et parti, da Erik
Poulsen spillede effektivt med
Schliemann-varianten (3... f5) mod
Fischers spanier.

Timeout

Stillingen efter hvids 18. Sxb5
18… a6! 19. Kxa2 axb5+ 20. Kb1 Ta4
21. c3 Db3 22. Opgivet. 0-1.
Stemningen var tæt i salen – med fotografer og snak og med mange tilskuere stående bag simultan- deltagerne, som det kan ses på billederne.
Og der var også stærke spillere
blandt tilskuerne, blandt andre ses
Sejer Holm til højre på fotoet fra
Erik Poulsen, og nogle af tilskuerne
blandede sig i partierne med ”gode
råd” til spillerne!
Fischer blev mere og mere util-

Efter dette tab efter ca. 2½ times spil
blev Fischer trukket til side af KSUformand Børge Binnerup, og man
tog en ”timeout” i form af en tepause. Nogle af deltagerne fik den
opfattelse, at Fischer måske slet ikke
ville fortsætte simultanen!
Fischer fortalte Binnerup, at han
snarere spillede mod 100 spillere end
mod 40! Han gav udtryk for at det så
ud til at han ville tabe 12-15 partier,
hvilket er langt mere end normalt i
en sådan simultan. Det lykkedes Binnerup at få snakket sig til rette med
Fischer, som fik et ekstra dollar-beløb (beløbet er ikke kendt), og efter
tepausen gjorde Binnerup det klart
for både deltagere og tilskuere, at ingen måtte blande sig i partierne!
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Blandt tilskuerne ses den senere danmarksmester Sejer Holm yderst th. Erik Poulsen (yderst tv.) spillede gambit mod Fischer
og vandt!
Foto: Udlånt af Erik Poulsen.

I partiet mod Palle Henriksen havde
Fischer spillet skarpt med 11. Th3
mod Löventhal-varianten i Siciliansk (1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 e5 5. Sb5 a6), men Fischers
træk 16. exd5 er ikke det bedste, og
Palle Henriksen førte med en kvalitet ind i slutspillet. Men Fischer, som
afslog et remistilbud, vandt med et
smart matangreb.

Afslutningen
Spillet blev genoptaget, og ifølge
flere af deltagerne var det en determineret Fischer, som gik hårdt til de
resterende modstandere for at vinde
så mange partier som overhovedet
muligt! Flere tabsstillinger blev
vendt til gevinst med godt spil og
smarte angreb, blandt andre mod
Ole Buch, som var en kvalitet foran,
inden han gik mat.
Bobby Fischer
Ole Buch
Stillingen efter sorts 35... Ta5xd5:

36. Dg4! Td4?
36... Kg7 med lige spil.
37. Dc8+ Kg7 38. Dg8+ Kh6 39.
Lf7!, opgivet. 1-0.

20 • Bobby Fischers københavnerbesøg i ‘62

Bobby Fischer
Palle Henriksen
Siciliansk / B32
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4.

Sxd4 e5 5. Sb5 a6 6. Sd6+ Lxd6 7.
Dxd6 Df6 8. Dd1 Dg6 9. Sc3 Sge7 10.
h4 h5 11. Th3?!
11. Lg5 spillede Fischer senere i
1962 mod Tal og vandt.
11… Dg4 12. f3 Dg6 13. Kf2 Sd4
14. Le3 d5 15. Tg3 Df6 16. exd5?
Sef5 17. Se4 Db6 18. Lxd4 exd4 19.
Ld3 Sxg3 20. Sxg3 Ld7 21. De2+ Kf8
22. b3 Df6 23. Dd2 g6 24. Dg5 Kg7
25. Se4 Dxg5 26. hxg5 Lf5 27. Sf6
Lxd3 28. cxd3 Tac8 29.Te1 Tc2+ 30.
Kg3 Td8 31. Te7 b5 32. a4 bxa4 33.
bxa4 Tc5 34. Ta7 Ta5 35. Kf4 Txa4
36. Sd7 Ta2 37. Se5 Txd5 38. Txf7+
Kg8 39. Tf6 a5 40. Sxg6 Td7 41. Se5
Ta7 42. g4 h4 43. Th6 Th7 44. Ta6
h3

To stærke Kampklubben-folk i aktion. Landsholdsspilleren Finn Petersen (yderst tv.)
og Jørgen Hvenekilde (nr. 2 fra venstre).
Foto: Udlånt af Jørgen Hvenekilde.

45. Ta8+ Kg7 46. g6 Th6?
46... Th8 holder remis.
47. Kg5 h2 48. Ta7+, opgivet.
1-0.

Fischer er i færd med at spille 16. exd5.

Foto: Udlånt af Palle Henriksen.

Og med stadigt færre og færre spillere var det modstanderne, der blev
presset, idet Fischer kom hurtigere
og hurtigere tilbage til hvert bræt og
forventede et svartræk.
Jørgen Hvenekilde var en af de
sidste spillere, som afsluttede sit
parti. Partiet blev remis efter skarpt
og aktivt spil fra begge sider helt ud
i slutspillet.
Hvenekilde sad også tæt på Leif
Kristensen, som var sidste mand og
dermed sluttede sit parti med Fischer siddende overfor sig. Kristensen
måtte ned efter et langt D-slutspil, og
Fischer imponerede de omkringstående med hurtige og dybe analyser
af slutspillet, da spillerne kiggede
kort på partiet efter afslutningen.
Dette parti ser desværre ikke ud til at
være bevaret, og flere spillere, blandt
andre Peter H. Nørby som vandt sit
parti, noterede slet ikke deres partier.
Men hele 10 partier er samlet fra simultanen, primært fra spillerne selv,
som i flere tilfælde fik Fischers autograf på partilisten!
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Den unge Henrik Sørensen (til venstre)i kamp mod en kommende verdensmester.

Foto: Udlånt af Henrik Sørensen.

Vindere (7):
K. B. Schou, S. Nordfjord, Erik Poulsen, Ole Illum Truelsen, Finn Petersen, Peter H. Nørby, Poul E. Hansen.

Remis (7):
L. A. Olesen, H. Juhl, Niels Holt, Allan Jensen, Benny Børresen, Jørgen Hvenekilde, Svend Lange.

Tabere (27) – ét navn mangler:
Th. Ellelund, Palle Henriksen, Leif Kristensen, Hjalmar Mortensen, Børge Petersen, Aage Frederiksen,
Ole Juul Knudsen, K. F. Kinch, A. Cruusberg, A. Svensson, Einar Andersen, Ole Buch, Chr. M. Petersen,
Chas. H. Larsen, Egon Hansen, Einar Thomsen, Noel Kaaber, Henning Møller, Verner Petersen, Jens Brem,
Teddy Petersen, Henrik Sørensen, V. Løfquist, J. C. Sørensen, Egon Rasmussen, Svend Jensen.
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Bagefter
Efter simultanen, som varede godt 6
timer, fortalte Fischer arrangørerne,
at partiet mod Palle Henriksen var
dagens mest interessante, og senere
på året i kandidatturneringen vandt
Fischer med samme variant mod
Tal, hvor Fischer valgte en opstilling
med 11. Lg5 i stedet for 11. Th3. Fischer nævnte også, at de danske spillere efter hans vurdering viste svaghed i slutspillet.
De professionelle fotografer tog
masser af fotos, som blev fremkaldt

så hurtigt, at billederne kunne sælges til deltagerne, allerede inden simultanen var slut! Dette var ikke almindeligt i 1962, og det betød at
flere spillere faktisk fik Fischers autograf bag på fotoet!
KSU-formand Børge Binnerup
annoncerede det samlede resultat af
simultanspillet: 27 gevinster, 7 remis
og 7 tab til Fischer.
Bobby Fischer rejste efter besøget i
København hjem til USA, hvor han
forberedte sig til kandidatturnerin-

gen, som blev spillet i maj-juni i Curacao. Her endte Fischer efter de tre
øverst placerede sovjetiske spillere,
med Petrosjan som vinder. Det er
velkendt, at Fischer senere anklagede
disse for at ”snyde” med aftalte remiser m.m. Senere i 1962 deltog Fischer i skakolympiaden i Varna i oktober, og i december vandt han igen
det amerikanske mesterskab. Fischer
blev 10 år senere verdensmester, da
han besejrede Spasskij i den historiske VM-match i Reykjavik i sommeren 1972.

Kort om Danbase
“Danbase” er en samling af danske skakpartier. Danbase omfatter partier spillet af danske skakspillere, dvs.
spillere, som repræsenterer Danmark nationalt og internationalt, samt partier spillet i danske skakturneringer. Det primære fokus er partier spillet af de bedste danske spillere, blandt andet i danmarksmesterskaber
og i landskampe og skakolympiader, men også partier fra breddespillere vil indgå i Danbase, f.eks. i partisamlinger fra divisionsturneringen og fra bymesterskaber og åbne turneringer af forskellig art.
Danbase blev grundlagt sidst i 1990erne af Eric Bentzen parallelt med at flere andre lande igangsatte tilsvarende initiativer. Efter en passiv periode blev arbejdet med Danbase genoptaget i 2015 af Lars-Henrik Bech
Hansen, og efter Lars’ død i 2019 har Tom Skovgaard ført arbejdet videre med assistance fra blandt andre
Jacob Pallesen (websiden / programmering) og Palle Henriksen, som bl.a. bidrager til divisionspartisamlingen.
Endvidere er der bidrag fra skakhistoriker Lars Zwisler og andre skakhistorisk interesserede samt fra turneringsarrangører og (top)spillere, som sender deres partier til Danbase.
På Danbase-hjemmesiden kan turneringer og partier findes frem via menuer, blandt andet for turneringer,
for enkelte spillere, for hvert kalenderår og for vigtige turneringer, f.eks. DM, divisionsturneringen og OL.
Alt kan downloades fra Danbase i PGN-format samt gennemspilles på Danbase-siden.
Der er i øjeblikket godt 110.000 partier i Danbase, hvoraf en vis del af partierne ikke findes i ChessBase eller
andre steder på nettet.
Link til Danbase: http://danbase.skak.dk/
Link til Danbase-siden med Fischer-simultanen: http://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1396

10 partier fra simultanen i Danbase:
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer
Robert J. Fischer

0–1
0–1
0–1
0–1
½–½
½–½
1–0
1–0
1–0
1–0

Ole Illum Truelsen
Erik Poulsen
K. B. Schou
Sverrir Nordfjord
Allan Jensen
Jørgen Hvenekilde
Palle Henriksen
Ole Buch
Henrik Sørensen
Børge Pedersen
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VIND MED JONAS
I denne klumme analyserer GM Jonas Bjerre spændende og
interessante partier

Sort trækker.
Vitaliy Bernadskiy (2587)
Jonas Bjerre (2557)
8th Cattolica Festival
Siciliansk / B22
1. e4 c5 2. c3
I turneringen lige op til denne
tabte jeg et parti mod Bernadskiy i
netop c3-Siciliansk.
2... Sf6 3. e5 Sd5 4. Lc4 Sb6
Jeg valgte en anden opstilling end
i første kamp, som ikke gik efter planen.
5. Lb3 d5 6. d4
Ser for mig en lille smule spøjst
ud, da min løber fra c8 når til f5, og
hvids løber står på b3. Det er dog en
spillet variant, og Bernadskiy havde
også konkrete planer i tankerne.
6... cxd4 7. cxd4 Lf5 8. Se2 e6 9.
Sg3 Lg6 10. h4 h5 11. Sc3
Efterlader h4-bonden uden dækning, men forbereder Se2-f4, som
lægger et kraftigt pres på mine hvide
felter.
11. Lg5? opfylder ikke stillingens
krav om aktivt spil: 11... Le7 12. Lxe7
Dxe7 med klar sort fordel.
11... Le7 12. Sce2 Lxh4 13. Sf4
Lxg3 14. fxg3
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Sort trækker. Find et matnet.

Hvid trækker.

Altsammen spillet à tempo fra
hvids side. Her brugte jeg lang tid på
at lede efter den bedste måde at give
bonden tilbage på.
14... De7
14... Sc6 tænkte jeg ville tillade 15.
Sxg6 fxg6 16. Lc2, hvorefter jeg ikke
når at rokere langt: 16... De7 17.
Lxg6+ Kd7, og stillingen er dog stadig aldeles uklar efter 18. 0-0 Taf8 19.
Txf8 Dxf8.
14... Le4!? med ideen at gemme
kongen bag det lukkede centrum:
15.0-0! Det var meget tiltrækkende
med Le4, hvis hvid skulle slå igen på
h5, men efter en simpel rokade ser
stillingen skræmmende ud, omend
0.00 hvis man spørger den iskolde
engine (15. Txh5 Kd7! ser spændende ud for sort; og 15. Sxh5? g6 taber for hvid).
15. Sxg6 fxg6 16. Dd3 Sc6 17.
Dxg6+
17. 0-0! undgår dronningafbytning og skaber lidt konkrete vanskeligheder – både Lg5 og Tf7 kan blive
ubehageligt. 17... 0-0-0 18. Dxg6 De8
var min idé, et forsøg på at undgå
vilde komplikationer uden samtidig
at give nogen stor indrømmelse (det

simple 18... Tdf8 giver hvid en fordel, da løberen på g5 er et monster:
19. Lg5 De8 20. Dd3. 18... Db4 er
maskinens vovede forslag, der leder
til vilde komplikationer. Et træk der
langtfra havde været let at spille. 19.
Le3 – en enkelt illustration: 19...
Sxd4 20. Tfd1 Se2+ 21. Kf2 d4 22.
Lg5 Tdf8+ 23. Kxe2 Db5+! Et nøgletræk i flere varianter. Intet er
endnu klart, men sort har stærkt
modspil for den manglende løber)
19. Dd3 De7! stopper både Tf7 og
Lg5 og ser for mig helt spilleligt ud.
17... Df7 18. Dxf7+ Kxf7 19. 0-0+
Kg8
Min fornemmelse var, at sort er at
foretrække her, med et helt aflukket
centrum er hvids løberpar ikke
prangende, mens mine springere potentielt kan begynde at hoppe.
20. Td1
20. Le3 forventede jeg fra Bernadskiy: 20... Sc4 21. Lxc4 dxc4 22. Tac1
Se7 23. Txc4 Sd5. Den ekstra bonde
på d4 er kun lige akkurat kompensation for den fænomenale blæksprutte på d5, der dominerer brættet
og dækker mange nøglefelter, specielt c7 og e7, som gør e6-bonden

urørlig. 24. Ld2 Kh7 25. Tf7 Tab8.
Jeg tror, sort er den eneste side med
gevinstchancer.
20... h4?
Lidt for optimistisk, vi missede
begge en vigtig detalje her.

21. Lf4?
21. g4! Efter: 21... Tf8?! 22. Lc2! h3
23. Lg5! er alle indbrudsfelter dækket af hvids pludselig ret så prangende løberpar. Hvid har overhånden.
21... Tf8
Nu får jeg det aktive spil med
mine tårne som h4 planlagde.
22. Tac1 hxg3 23. Lxg3 Th5
Min plan var at drible tårnene ind,
hvor de gennem 5. række kan øjne
hvids svage, men godt dækkede
punkt d4.
24. Tc3 Tg5 25. Lf2 Tg4 26. Th3
Kom ud af det blå for mig. Planen
er, at Lc2 nu truer en irriterende skak
på h7.
26... Sc4 27. Lc2
27. Lxc4 dxc4 28.d5 Td8! Et vigtigt
træk der undgår simplificering, og
sort har en mindre fordel.
Vi er nu ved den første stilling fra
de indledende opgaver.
27... Txf2!
Jeg kan endnu ikke claime nogen
klar fordel objektivt, men med to
forbundne centrumsbønder og et
springerpar skal hvid holde tungen
lige i munden.
28. Kxf2 Sxd4 29. Lb1 Tf4+!
Sender hvids konge i skammekrogen, inden jeg snupper hvids sidste

centrumsbonde.
30. Ke1
Jeg troede, han ville spille 30. Kg1,
hvorpå jeg ville have spillet 30... Sxe5
med et meget behageligt pres.
30... Se2+ var dog min oprindelige
plan, da den indeholdt den noget
søgte idé: 31. Kh1 Sxe5 32. Te3??
Her opstår stillingen fra den anden opgave (men vi skal lige have
med, at efter 32. Te1 Sg4 33. Lh7+! er
den irriterende skak problemet: 33...
Kf7 34. Tf3! fremtvinger evig skak
med 34... Sf2+ 35. Kh2 Sg4+): 32...
Th4+ 33. Th3 Sf3! Et matnet man
ikke ser hver dag i sine egne partier.
30... Sxe5 31. b3 Sec6 32. Td2 e5
32... Tg4! Det er ofte en god ide at
beholde et tårn, der arbejder godt
sammen med de lette officerer. Her
ingen undtagelse, hvilket ses tydeligt
i træk 36. Sort har klar fordel efter
33. Tf2 g6.
33. Tf2 Txf2 34. Kxf2 e4 35. Ke3
Kf7
Her er vi ved den tredje og sidste
opgave.
36. g4?
36. Lxe4! dxe4 37. Kxe4 Sb5 38.
Kd5. Hvids konge agerer sweeper og
stopper alle gevinstforsøg fra bunden. Med et ekstra tårn til hver side
havde det været næsten umuligt for
hvid at ofre løberen for mit centrum
på en god måde. Efter 38... Ke7 39.
Te3+ Kd7 40. Tg3 Sc7+ 41. Ke4 Se8
42. Kf5 er hvids remischancer overvældende.
36... Sf3 37. Th8
Lige op til træk 40 blev det lidt tilfældigt:
37... Sg5?
Min idé var at sætte kongen på e5
og springeren på e6, hvorefter hvid
ikke har noget modspil og mine
bønder begynder før eller senere at
rulle.
Der var ikke noget problem i at gå
direkte efter g-bonden med 37…
Sfe5! 38. g5 (38. Tc8 Sxg4+ 39. Kf4
Sge5 40. Tc7+ Kf6 41. Txb7 g5+ 42.
Ke3 Kf5 og sort vinder) 38... Kg6.
38. Tc8?
38. b4! Et vigtigt moment fra

hvids side, b4 var eneste chance for
at forstyrre mit setup: 38... Sxb4
(38... Se6 39. Th5! Pludselig er d5bonden akavet at dække; 38... Ke6
39. b5 Se5 40. Ta8 giver meget modspil) 39. a3! Løberen aktiveres over
a2.
38... Se6 39. Lc2
39. Lxe4 dxe4 40. Kxe4 offeret er
allerede langt svagere her. Hvids
konge er mindre aktiv, og g4-bonden
er svag: 40... Kf6 med klar fordel.
39... Kf6 40. Te8 Ke5 41. Kd2
41... d4 kan nu mødes med Lxe4!
41... Scd4?
41... g5! da hvid ikke har noget positivt at gøre, var den rigtige strategi
at forbedre min bondestilling, indtil
hvid stort set er i træktvang 42. a3 a5
er afgørende.
42. Te7!?
Jeg troede, at Bernadskiy lavede en
buk, der endeligt skulle koste ham
partiet. Men muligvis var det listigt
spillet, da hvids praktiske chancer ser
en del større ud, efter at jeg opgiver
mit centrum, specielt hvis han kan
kreere en fjern fribonde, som er
springerens værste fjende. Da vi kun
fik 15 minutter ekstra ved træk 40,
brugte jeg ikke lang tid på: 42. Ld1
Sc6 – det er ikke for sent at gå tilbage.
42... e3+?!
42... b5! 43. Ld1 (43. Txa7 e3+ 44.
Kxe3 Sxc2+ 45. Kd2 Scd4 er en langt
bedre version, da hvid ikke umiddelbart kan få en fri a-bonde) 43... Sc6
og sort vinder.
43. Kxe3 Sxc2+ 44. Kd2 Scd4 45.
Txb7 a5 46. b4 axb4 47. Txb4 Sc5
48. Tb8?
48. a4! g5. Hvid er i træktvang på
nær ét træk, men det er også nok: 49.
Kd1! Det ligner, at stillingen bliver
remis ved bedste spil. Sandsynligvis
ender vi i to springere mod kongen.
f.eks.: 49... Sc6 50. Tb6 Kd6 51. a5
Sa4 52. Ta6 Sb2+ 53. Kc1! Igen eneste felt (53. Kc2 Sc4 54. Ta8 S4xa5 55.
Tg8 Sd4+! med afgørende fordel; 53.
Ke1 Sc4 54. Ta8 S4xa5 55. Tg8 Sd4
56. Txg5 Sf3+ og vinder) 53... Sd3+
54. Kd1 Sc5 55. Tb6 Sa4 56. Ta6 Kc7
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57. Ta8 Sc5 58. Tg8 Se6 59. Te8 Scd8.
Alting er dækket og sorts konge kan
gå mod a-bonden, men hvid når at
ofre sit tårn for begge bønder: 60.
Ke2 Kb7 61. Ke3 Ka6 62. Tg8 Kxa5
63. Txg5! Sxg5 64. Kd4.

Bonden på g4 er et felt foran Troitskys linje (den sovjetiske studiekomponist Aleksej Troitsky (1866-1942)
analyserede i særdeleshed to springere mod en bonde, red.), og derfor
er det remis. Med bonden blokeret
på g3 kunne sort vinde.
48... Sde6 49. Tb4 d4 50. a4
Se4+ 51. Ke2 Sf4+
Spillet uden at opdage, at feltet på
f3 ikke er under kontrol, derfor fik
jeg lidt stress efter næste træk:
52. Kf3 Sd5
Med en springer på d5 og en på c3
er hvids konge muret ude, og min
bonde klar til at marchere.
53. Tb8 Sec3 54. a5 d3 55. Tb2
Her satte tidnød nummer to ind,
og jeg var for alvor tæt på at tabe sejren på gulvet. Det er vigtigt at lukke
kampen, når man har chancen!
55... Sb4
55... Se4! er game over, a-bonden
er for langsom: 56. a6 d2 57. Tb1
Sec3 og sort vinder.
56. Th2 Kd4??
56...g5! Hvids konge må for alt i
verden ikke nå til g-bonden. Uden
Kf4 er det svært at se ske. 57. Ke3
Se4! Eneste klare træk, og det jeg
ikke fik med: 58. a6 d2 59. Txd2 Sxd2
60. a7 Sc4+ med gevinst.
57. g5
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57. Kf4! Vi forventede begge, at dbonden ville være ustoppelig, men
det er ikke sandt: 57... Se2+ 58. Kg5
d2 59. Th1 Sc3. Det ligner, at hvid
ikke når at ofre tårnet, men jeg har
endnu ikke frie hænder: 60. Kg6

60... Ke3. Bedste forsøg, her bliver
det meget kompliceret (60... Kc5 61.
Kxg7 Sd3 62. a6 Kb6 63. g5 Kxa6 64.
Kh8 Se1 kan nu mødes med en skak
og tårnet til d-linjen, mens g-bonden
pludselig er blevet farlig; 60... Sd3 61.
a6, hvids bonde er i tide med modspil) 61. Kxg7 Kf3. Hvids tårn mangler felter på første række. Alle varianter ender med D vs D+S+S. De,
der er nået så langt uden at miste interessen, kan analysere det ekstremt
interessante slutspil endnu dybere!
62. a6! (62. g5 Kg2 63. Ta1 Sc2 64. a6
Sxa1 65. a7 d1D 66. a8D+ Sd5! Når
hvid ikke har skakker, forventer jeg,
at han må blive mat) 62... Sxa6 63. g5
Kg2 64. Ta1 Sb4 65. g6 Sc2 66. Kf8
Sxa1 67. g7 d1D 68. g8D+. Med to
brikker på baglinjen og en skakkende dronning er det ikke indlysende, hvad der vil ske. Jeg har dog
en fornemmelse af, at sort bør vinde,
men da Nalimov ser ud til at være
nede i skrivende stund, og jeg ikke
umiddelbart kan få sf til at overstige
-2 vil jeg give nysgerrige læsere lov til
selv at finde bevisførelsen.
57... Se2
Jeg havde her en stor fordel, da jeg
et par måneder inden partiet havde
set netop hovedtemaet i resten af
slutspillet i Dvoretskys endgame ma-

nual!
58. g6
58. Txe2 dxe2 59. Kxe2 g6 er første
simple version af nævnte tema.

Kongen overtager a-bonden, mens
springeren hopper til h4. Den slags
som er rart at vide i tidnød.
58... Kc3 59. Th5
59. Txe2 er samme historie: 59...
dxe2 60. Kxe2 Kd4 61. Kf3 Kc5 62.
Ke4 Kb5.

Springeren har ruten d3-f4-h5.
59... Sd4+ 60. Ke4 d2 61. Th3+
Kc2 62. Th2 Se6 63. a6 Kc1
Endelig var det muligt at puste ud,
velvidende at en af mine springere
vil nå h5, redde min sidste bonde og
dermed pointet.
64. Th1+ d1D 65. Txd1+ Kxd1 66.
Ke5 Sd8 67. Kd6 Sxa6 68. Ke7 Sc7
69. Kxd8 Se6+ 70. Ke7 Sf4 71. Kf7
Sh5 72. Opgivet.
0-1.

Ved strandkanten på den italienske adriaterhavskyst kunne en begejstret Jonas Bjerre række pokalen mod himmelen. Gevinsten
over stormesterkollega Vitaliy Bernadskiy fra Ukraine var med til at sikre en delt turneringssejr i den 8. skakfestival i Cattolica
nær Rimini. Efter korrektion sejrede den spanske GM Daniel Alsina Lea foran Jonas på andenpladsen. Bernadskiy blev nr. 3. De
fik alle 6½ point af 9.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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Senior-DM 2021
Skakspillets seniorer er meget aktive ved brættet. Således stillede 94 spillere til start ved
årets seniordanmarksmesterskab i Løgumkloster. Det er ny deltagerrekord. Desværre betød
et positiv coronatest, at seks spillere måtte afbryde turneringen inden 2. runde.

Der var gode spille- og indkvarteringsforhold på Løgumkloster Højskole. I forgrunden ses tidligere FU-medlem Aage Olsen.
Foto: Jan Rosenberg.

Byens størrelse til trods så
hævdede Jan Bauner,
at en pubcrawl tager to dage.
Grunden er, at de to
udskænkningssteder
ikke har åben samme dag.

Det er mit indtryk,
at stormestre ikke rigtig har
lyst til at spille, hvis de ikke
får det hele betalt;
men det er selvfølgelig også
en enorm ære at se dem
i levende live.

Ved starten på 2. runde blev vi alle
gennet ud i det fri for at få den uheldige oplysning, at en spiller var testet
positiv for corona. Han og de deltagere, som havde været i tæt kontakt
med ham – i alt seks personer – blev
straks sendt hjem. Ved stævnefesten
fortalte DSU-formand Poul Jacobsen, at han havde frygtet, at DSU var
landet på alle avisernes forsider; men
den resolutte indsats betød, at vi

Seniorerne er en meget stor del af
DSUs medlemmer, og det er derfor
dejligt, at unionen generøst har budgetteret med 47.000 til seniorskak.
Der er også budgetteret med elitestøtte, kvindeelitestøtte og ungdomselitestøtte, men desværre ikke
seniorelitestøtte. Måske kunne en
økonomisk håndsrækning få nogle
af vore ældre GM og IM til at deltage
i de mesterskaber, som FIDE arran-

Af Per Holst

T

urneringen blev, i lighed med
sidste gang, afholdt på Løgumkloster Højskole, og det er en mægtig idé at bo og spille samme sted. Efter partierne og før runderne er der
masser af tid til at få sig en snak med
gamle venner.
Løgumkloster er en overskuelig by
i det sydøstlige Jylland. Smukt beliggende med masser af muligheder for
gå- og cykelture, og der var arrangeret forskellige udflugter. Byens størrelse til trods så hævdede Jan Bauner,
at en pubcrawl tager to dage. Grunden er, at de to udskænkningssteder
ikke har åben samme dag.
Ledelsen stod Vagn Lauritzen for,
og mere populær turneringsleder
kan jeg ikke lige komme på.
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undgik en dårlig omtale.
Det var naturligvis enormt ærgerligt for de spillere, som måtte rejse
hjem, og det havde også betydning
for det sportslige udfald af i hvert
fald 50+ gruppen, at Lars Hansen,
seedet 4, måtte rejse. Runden måtte i
hast omlægges, og det gav lejlighed
til at se Vagn Lauritzen med sved på
panden.
Seniorskak er meget mere end at
spille; det er også at møde gamle
venner og diskutere hændelser og
partier spillet i den fjerne fortid. Selv
havde jeg fornøjelsen af at møde
Erik Jarlnæs, som havde banket mig
i et divi-parti i begyndelsen af
70erne (man havde glemt at informere mig om, at han netop havde
skrevet en bog om fransk sammen
med Steffen Zeuthen).

Vinderen af 50+-gruppen, GM Henrik Danielsen, og Poul Rewitz analyserer i Løgumklosters gode sommervejr. Deres parti endte
i øvrigt remis efter 72 træk.
Foto: Jan Rosenberg.

gerer. Det er mit indtryk, at stormestre ikke rigtig har lyst til at spille,
hvis de ikke får det hele betalt; men
det er selvfølgelig også en enorm ære
at se dem i levende live.

50+gruppen
Her var prominent deltagelse af GM
Henrik Danielsen (Island) og han
vandt også, tæt fulgt af sidste års vinder Poul Rewitz. I sidste runde vandt
stormesteren på en fejl i træk 112, så
stormesteren måtte arbejde for sagen. Det er al ære værd, at Danielsen
deltog, han ville vist afprøve nogle
ting i forbindelse med en ny bog. 6½
point af 7 og en ratinggevinst på 2
points. Efter partierne var der ingen
manerer: Der blev givet tid til analyse og snak om partiet.
32 deltagere var en væsentlig stigning i forhold til sidste år, hvor man
omtrent spillede alle-mod-alle.

siddet ved siden af ham til seniorEM i Prag i marts 2020. Ellers var det
et godt gensyn med Jens Hartung,
som ikke har spillet de sidste par år.
Jeg antager, men har ikke undersøgt
det, at de ældste deltagere var to af
mine helte Børge Pedersen og Jørgen
Hvenekilde; sidstnævnte underholdt
ved stævnefesten bordet med påstanden om, at han nu havde spillet
20 partier (= tre turneringer i Lø-

gumkloster) uden at tabe. ”Der har
selvfølgelig været nogle remiser indimellem,” sluttede han med vanlig
beskedenhed. Altmeisteren fik ikke
mulighed for at gøre det til 21 partier uden tab, for han brækkede desværre sin ene fod i nattens løb og
måtte tilbringe runden (og de næste
dage) på hospitalet.

65+gruppen
DM blev meget fortjent vundet af
Jens Kølbæk, som spillede en flot
turnering. Fem vundne og to remis,
den ene i sidste runde. Nr. 2 blev Jens
Jørgen Christiansen, som også spillede en flot turnering. Jeg vidste
godt, at han var god, for jeg havde

Jens Kølbæk blev en overbevisende vinder af ældste gruppe.

Foto: Karl Posselt.
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Jørgen Hvenekilde (yderst tv.) kunne som sædvanlig muntre et selskab op med kvikke og vittige bemærkninger. Hvenekilde
er stadig ubesejret ved Senior-DM i Løgumkloster. På fotoet ses endvidere Niels Jacobsen, Børge Pedersen og Lars Østergaard
Kristensen.
Foto: Jan Rosenberg

Sidste års nr. 1 og 2 kunne ikke rigtig
få spillet til at fungere og endte pænt
nede i feltet, og Aase Morling blev
bedste kvindelige spiller.
61 deltagere mod 54 sidste år.
Næste turnering bliver arrangeret
af Aalborg Skakforening under ledelse af Bjarne Sønderstrup i februar
2022, og så ved man, at tingene er i
orden. Det bliver en turnering, hvor
man ikke bor i forbindelse med spillestedet, og det gruer jeg lidt for – jeg
har en del dårlige kammerater på de
kanter, men jeg skal være med.
Poul Rewitz er ikke en person,
som fører sig voldsomt frem. Derfor
er det ikke overraskende, at han har
valgt et parti, som bliver remis.
Poul Rewitz
kommenterer
Poul Rewitz (2273)
Poul Henrik Madsen (2132)
Skandinavisk / B01
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Det er ikke mit mest velspillede
parti, jeg har valgt at kommentere,
men vel nok det mest spektakulære.
Op til turneringen havde min “træning” mest bestået af slutspil og studier. Hvis jeg havde prioriteret matopgaver højere, havde jeg måske
vundet dette parti. I stedet for at ærgre mig har jeg valgt at glæde mig
over slutstillingen, både i partiet og i
turneringen.
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Sf3 Lg4 4.
Le2 c6 5. d4 e6 6.c4 Da5+ 7. Sc3 Sf6
8. h3 Lh5 9. Lf4 Lb4 10. 0-0 0-0 11.
Sa4!? Le7 12. b4!?
Et interessant bondeoffer, men der
var andre mindst lige så gode muligheder.
12... Lxb4 13. Tb1 b5!?
13... b6 var en mere solid mulighed.
14. Db3 Sa6 15. a3

15... bxa4
15... Lxa3 16. Dxa3 Dxa4 17. Dxa4
bxa4 18. Ta1 c5 19. Txa4 Sb8 20.
dxc5 er fordelagtigt for hvid.
16. axb4 axb3
16... c5! giver blot trækomstilling
til partifortsættelsen, men ville helt
sikkert have haft en god chokeffekt.
17. bxa5 c5!
Uden dette træk ville hvid have
klar fordel, nu får sort det vigtige felt
c5 til springeren.

18. g4 Lg6 19. Txb3 cxd4 20.
Sxd4 Sc5 21. Tb5 Sfd7 22. Sc6 a6

Hvid trækker og vinder.

23. Se7+
Indebærer et kvalitetsoffer, en anden og måske bedre mulighed var
23. Tb6 Sxb6 (interessant er også
23... f6; 23... Le4 og 23... Tfe8) 24.
axb6 Le4 25. Se7+ Kh8 26. Le3.
23... Kh8 24. Sxg6+!?
24. Tb6 var også interessant, men
nu har sort den ekstra mulighed 24...
Ld3 25. Lxd3 Sxd3.
24... fxg6 25. Txc5 Sxc5
Det stærke løberpar sikre gode
praktiske chancer.
26. Ld6 Tfc8 27. Lf3 Ta7 28. Tb1
h6 29. Tb6 Tf7 30. Lc6 Sd3 31. f3
e5?!
Fristende med aktivt modspil,
men et skridt i den forkerte retning.
Forskellige skakprogrammer siger
0.00 efter henholdsvis 31... Sb2; 31...
Kg8 eller 31... Tf6.
32. Le4 Sf4?!
32... Se1! er meget kompliceret og
ville give gode remischancer, f.eks.
33. Tb3 (eller 33. Kf2 Sxf3 34. Lxg6
Tf6 35. Lf5 Sd2) 33... Txc4 34. Ld5
Tcf4 35. Lxf7 Txf7 36. Kf2 Td7 37.
Tb6 Sd3+ 38. Kf1 (38. Ke3 Sb2!) 38...
Ta7.
33. c5 Sxh3+ 34. Kg2 Sg5
34... Sf4+ 35. Kf2 er ikke bedre.
35. Ld5
35. Lxg6 Tf6 36. Le7 Tf4 37. Lf5 er
også godt for hvid.
35... Tf6

36. Lxe5?
36. Le7!! Tf4 37. Lxg5! hxg5 38.
Tb1 fulgt af 39. Th1 mat.
36... Txc5 37. Tb8+ Kh7 38. Lg8+
Kh8 39. f4 Tfc6
Det var denne stilling, jeg havde
set frem til, da jeg lidt for hurtigt
spillede 36. Lxe5, men nu viser det
sig, at afdækkerskakken ikke er afgørende.
40. Le6+ Kh7 41. Lg8+ Kh8 42.
fxg5
Nu er tidskontrollen overstået, og
der var tid til at regne på varianter
som 42. Lb3+ Tc8 43. Tb7 Tc2+ 44.
Lxc2 Txc2+ 45. Kf1 Sf3 46. Lxg7+
Kg8 47. Lxh6 Sh2+ 48. Ke1 Sxg4 49.
Tg7+ Kh8 50. Txg6 Kh7 51. Txg4
Kxh6, hvor hvid heller ikke har gevinstchancer, f.eks. 52. f5 Tc5 53.
Tg6+ Kh7 54. Txa6 Txf5 med det
kendte Vancura-forsvar, hvor tårnet
angriber randbonden fra siden.
42... Tc8!
42... Txe5 43. Ld5+ Kh7 44. Lxc6
Txa5 45. Kg3 Txg5 er også remis,
men hvid kan håbe på slutspillet
med tårn og løber mod tårn, som i
praksis er vanskeligt at forsvare.
43. Txc8 Txc8
Herefter er der mange veje til remisen for begge parter.
44. Lf7 Tc5 45. Lf4 hxg5 46. Le3
Txa5
Her vælger jeg den aktive vej til remisen, hvor den urealistiske idé er at
spille kongen til f8 og true med mat
med Lxg7 og Lg8. Jeg havde set frem
til slutstillingen, når dette som for-

ventet ikke vil lykkes.
47. Kf3
47. Lxg6 er også klart remis.
47... Kh7 48. Ke4 Ta4+ 49. Ld4
Ta3 50. Kd5 Tg3 51. Le6 a5 52. Le5
Tg2 53. Kd6 a4 54. Ke7 Te2 55. Ld6
Te3 56. Lc5 Tc3 57. Lb4 Te3 58. Lc5
Te4 59. Kf7 Tf4+ 60. Ke7 Kh6 61.
Ld6 Td4 62. Le5 Te4 63. Lb2 Tb4
64. Lc3 Tb7+ 65. Kf8 Tb8+ 66. Ke7
a3 67. Le5 Ta8 68. La2 Ta4 69. Le6
a2 70. Kf8 a1D
Dækker matten.
71. Lxa1 Txa1 72. Ke7 Kh7 73. Kd6
Ta4 74. Ke7 Te4 75. Kd6 Tf4 76. Ke7
Td4 77. Kf7 Ta4 78. Ke7 Ta7+ 79.
Kd6 Ta6+

Slutstilling.
½-½.
Jens Kølbæk fik ikke lejlighed til at
vise et parti, da han blev DM første
gang (måske var redaktionen optaget af skakturneringer på natklubber
eller lign.), og den skændsel råder vi
bod på ved, at han viser to partier.
Jens Kølbæk
kommenterer
Det var sjette gang, jeg deltog i
Senio-DM og anden gang i hyggelige
Løgumkloster. Efter at have vundet
de to første partier, spillet tredje
parti remis og vundet fjerde parti
skulle jeg i det femte parti møde
Henning Nielsen, der ligeledes var
ubesejret.
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Jens Kølbæk (2137)
Henning Nielsen (2022)
Spansk / C84
1. e4
I mine to foregående hvide partier
spillede jeg 1. c4 henholdsvis 1. Sf3.
Nu skulle fremstødet med kongebonden prøves.
1… e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. Sc3
Et træk jeg har anvendt et par
gange før, og som også er spillet af
Keres. Euwe udgav for næsten 80 år
siden sit 12 bind store åbningsværk,
som er oversat til dansk af Jens og
Harald Enevoldsen. I bind 10 skriver han om denne Sc3-variant:
”Denne fortsættelse, der tidligere var
meget almindelig, er mindre logisk.
Hvid dækker bonde e4 med en officer, der kan fordrives med b7-b5-b4,
medens ydermere det vigtige træk
c2-c3 umuliggøres. Dette er dog
først og fremmest indvendinger af
principiel art. Det ville være at gå for
vidt at betragte 5. Sc3 som ugunstigt
for hvid.”
Jeg fornemmede, at trækket kom
lidt uventet for Henning.

5… Le7
Det bedste, skriver Euwe.
6. 0-0 b5 7. Lb3 d6 8. Sd5
Kun med dette træk kan hvid stille
sin modstander overfor nogle problemer, skriver Keres i sit åbningsværk fra 1968.
8… Lg4
Spillet efter nogen betænkning. I
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sit åbningsværk fra 1963 betegner
Pachman trækket som dårligt, og
heller ikke Keres har meget til overs
for trækket. De henviser begge til
partiet Aljechin – Barcza, München
1942, hvor Aljechin fortsatte med det
skarpe 9. c3! Han vandt partiet. I
nyere tid er trækket dog spillet af Robert Hübner! Så det kan ikke være et
dårligt træk.
9. h3
Vist ikke spillet før.
9… Lh5 10. c3 Sxe4
Barcza turde ikke tage bonden,
men trækket er ikke nødvendigvis
dårligt.
11. Sxe7 Sxe7 12. d4 exd4 13. Te1
d5 14. Dxd4 c5?
Første gang Henning laver et dårligt træk. Langt bedre er 14… 0-0,
hvid kan fortsætte med 15. Sg5 med
kompensation for bonden. Springerstillingen på e4 kan ikke opretholdes, og hvid har løberparret.
Bondetrækket beror på en overseelse
lidt senere.

15. De5! Lxf3
På 15… Lg6 kan følge 16. Dxg7.
16. gxf3 f6?
16… Sf6 kan besvares med 17.
Lg5.
17. De6
Springeren på e4 hænger, og den
sorte stilling falder sammen.
17…Dd6

18. Txe4!
Vinder en officer, da den sorte
dronning nu er udækket, mens den
hvide bliver dækket.
18…Dxe6 19. Txe6 Kd720. Te1 g5
21. Le3 Tac8 22. a4 c4 23. Lc2 f5 24.
axb5
Her opgav Henning den håbløse
kamp.
1-0.
Med denne sejr kom jeg for første
gang alene i spidsen med 4½ point.
Fem spillere havde 4 point. Blandt
dem den ligeledes ubesejrede Jens
Hartung-Nielsen, som jeg skulle
møde i sjette og næstsidste runde.
Som i de foregående fire runder startede denne runde klokken 13.00
med frokost (middag) klokken
12.00.
Formiddagen efter morgenmaden
var derfor fri til forberedelse eller
vandreture i overskuelige Løgumkloster. Jeg valgte altid en vandretur
og en ny hver dag. Denne formiddag
var det én af de fire kløverstier, der
alle har samme udgangspunkt på
Markedspladsen. Den førte ned til
Brede Å, hvor man på det første
stykke går langs den og siden over
den på en bro, så man kommer ind i
skoven på den anden side. Jeg har
været medlem af Dansk Vandre Laug
siden 1974 og kender disse stier fra
flere byer. Kun et par mennesker
mødte jeg. I skoven hørtes kun fuglene og der var tid til at reflektere på
en bænk, før turen igen gik mod
byen over åen på en anden bro. I alt
blev det til næsten fem kilometer.

Jens Hartung-Nielsen (2167)
Jens Kølbæk (2137)
Slavisk Dronninggambit / D94
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3
Hvid dækker bonden på c4 på bekostning af at lukke Lc1 inde.
4…g6
Dermed opstår én af de vigtigste
varianter i Slavisk Dronninggambit,
nemlig Schlechter-varianten, der
også kan siges at være en slags Grünfeld-indisk. Vi er kommet uden om
den sædvanlige Dronninggambit og
Kongeindisk, som jeg tror, at Jens
Hartung kender godt.
5. Sc3 Lg7 6. Ld3 0-0 7. 0-0 Lg4
Spillet næsten uden betænkning.
Jeg er indforstået med at opgive løberparret mod at springeren på f3
ikke kommer til e5, og at løberen
ikke bliver lukket inde efter e7-e6.
8. h3 Lxf3 9. Dxf3 e6 10. Dd1
Et overraskende træk, men jeg så
straks, at det var rettet mod at forhindre et senere e6-e5 fra min side.
Men 10. Td1 er spillet før og må
være langt bedre.
10…Sbd7
Hvis hvid nu spiller 11. cxd5, kan
man slå med e-bonden i stedet for cbonden. Derfor skulle e7-e6 spilles
først.
11. f4?
Spillet næsten uden betænkning,
men Jens Hartung forfølger sin plan
om at forhindre e6-e5.

11…dxc4!
Den rigtige rækkefølge. På 11…
c5 straks kan hvid spille 12. b3 og

dække c4.
12. Lxc4 c5
Herefter har sort ingen problemer.
De hvide svagheder i centrum træder frem.
13. Le2
Også spillet meget hurtigt. Objektivt må 13. dxc5 være bedre.
13… cxd4 14. exd4
Næsten nødvendigt. 14. Dxd4 besvares med 14… Sd5. Men den hvide
d-bonde er nu isoleret og ikke til at
forsvare. Også fordi bonden på f4 er
svag, og der er åbent ind til kongen.
14…Sb6 15. Lf3 Dd7 16. Dd3 Tac8
17. Td1 Tfd8 18. Le3 Sfd5 19. Sxd5
Sxd5 20. Ld2
Uheldigvis kan hvid ikke spille 20.
Lf2.
20… Da4!

21. Lc1
Ikke en rar tilbagetrækning.
21… Tc7
Jeg valgte det sikre. Trækket dækker bonden på b7 og gør klar til tårndublering i d-linjen.
22. b3 Db4 23. Lxd5 Txd5 24. Lb2
Tcd7
Så kan den isolerede bonde ikke
holdes længere.
25. Df3
På 25. Tac1 følger det samme som
i partiet.
25…Lxd4+ 26. Lxd4 Txd4
Sort har vundet en bonde. Om
man objektivt kan sige, at det nu er
vundet, ved jeg ikke. Jeg anså det
ikke for at være givet. Målet er at
bytte så mange officerer af som mu-

ligt. Jens Hartung forsøger i det følgende at besværliggøre dette.
27. Tf1 Tc7 28. Tf2 Dc3
Første del af planen nås. Hvid kan
ikke undgå dronningafbytning.
29. Dxc3 Txc3 30. Te1 h5 31. Tef1
Kg7 32. Te2 h4 33. Tef2 Kf6 34. Te2
Forhindrer 34… Kf5. Jeg må finde
en anden plan.
34… b6 35. Kh2 Tc5
Muligvis er 35… a5 straks mere
præcist.
36. Tf3
Hvid ser straks sit snit til at slippe
af med den generende h4-bonde.
36… a5 37. g3 hxg3 38. Kxg3 Tc1
39. Te5 Td5 40. Te4 b5 41. b4 a4!
Hvid må ikke få lov til at aktivere
tårnene.
42. a3 Tcd1 43. Tfe3
Et sejere forsvar er måske 43. Tee3.
Nu bliver det lettere, fordi et par
tårne bliver byttet af.
43… T1d3 44. Kf3 Txe3 45. Txe3
Kf5 46. Tc3 e5 47. fxe5 Kxe5 48.
Ke3 f5 49. Tc8 f4+ 50. Ke2 g5 51.
Tc7 Ke4 52. Tc3

52… f3+! 53. Kf2
Hvis 53. Txf3 så 53… Td2+! 54.
Kxd2 Kxf3, og sort får en dronning
først.
53…Td2+ 54. Ke1
Eller 54. Kg3 Tg2+ mat!
54… Th2 55. Tc5 Kf4 56. Txb5
Txh3 57. Tb8 Kg3
Jens Hartung opgav. F-bonden løber lige ned.
0-1.
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I sidste runde kunne jeg derfor nøjes med remis mod Arne Christiansen, der havde 5 point mod mine 5½
point. Da han efter 14 træk tilbød remis i en stilling, hvor jeg ikke stod
dårligt, tog jeg imod tilbuddet. Jeg
var dermed seniordanmarksmester
for anden gang. For 60 år siden i
1961 blev jeg juniordanmarksmester
ved påsketurneringen i Nykøbing
Falster ved at vinde juniormesterklassen, ligeledes med 6 point ud af 7
mulige!

Slutstilling, 50+
Syv runder
1. Henrik Danielsen,
Køge, 6½.
2. Poul Rewitz,
SK 1968, 6.
3. Svend Steenstrup,
Nordsjælland, 4½
4. Hans Valdemar Hansen,
Tønder, 4½.
5. Morten Andersen,
Odysseus, 4½.
6. Niels Christian Schjødt,
Øbro, 4½.
7. Johan Ravnborg,
Dansk Skak Akademi, 4½.

Arne Christiansen blev nr. 3. Det var han tilsyneladende meget tilfreds med.
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Slutstilling, 65+
Syv runder
1. Jens Kølbæk,
Dansk Skak Akademi, 6.
2. Jens Jørgen Christiansen,
Nørresundby, 5½.
3. Arne Christiansen,
Randers, 5½.
4. Lars Garne Rasmussen,
Åbyhøj, 5.
5. Jørgen Jørgensen,
Nørresundby, 5.
6. Jens Hartung-Nielsen,
Caïssa Gladsaxe, 5.
7. Karsten Nymann Pedersen,
SK 1968, 5.

Foto: Karl Posselt.

Et spansk eventyr!
Efter en række flotte resultater i Serbien satte Jesper Thybo kursen mod en stor open i
det østlige Spanien. Turen bød på visse udfordringer,
men det gode spil på brættet fortsatte.

Jesper Thybo (tv) spillede remis i næstsidste runde mod turneringsvinderen Liviu-Dieter Nisipeanu.
Foto: Web oficial del Abierto de Benasque 2021.

Af Jesper Thybo

E

fter et helt forår på Balkan blev
jeg nødt til at se mig efter nye rejsemål, og det blev til Benasque i Spanien, en bjergby! Jeg startede med at
flyve til Barcelona, hvor jeg havde
booket et lift med en BlaBlaCar (ligesom GoMore). Var dog så uheldig,
at han aflyste et par timer før, så jeg
måtte med bus – men over to dage!
Jeg ankom sent til den tætliggende
by Barbastro for at overnatte, men til
min overraskelse var ALLE hoteller/vandrehjem fyldte. Der var ikke
ÉT eneste ledigt værelse i hele byen.
Efter flere timers søgen måtte jeg
indse virkeligheden – nemlig en

døgner på gaden i en spansk by. Min
bus gik først kl. 11 dagen efter, men
i stedet for at surmule, besluttede jeg
mig for at bruge muligheden til at
møde en masse mennesker i det
spanske natteliv, og da det blev morgen, havde jeg mødt ikke mindre end
20 spaniere.
Som den survivor jeg er, overlevede jeg også denne nat og ankom
helt ødelagt til mit hotel i Benasque
kl. 14, hvorefter jeg tog en velfortjent
15 timers lur. Og så var det GAME
ON(E). Man kunne tydeligt mærke,
at Spanien stadig er hårdt ramt af
coronaen, idet at der var mange restriktioner i forbindelse med turneringen.
Alle skulle have maske på under

kampene; man måtte ikke spise undervejs; og man måtte kun gå få
mennesker på toilettet ad gangen
(ret upraktisk med mere end 200
deltagere!). Yderligere var der ensretning, hvilket gjorde det ret besværligt at følge med i andre partier ...
Men nu til skakken! Jeg syntes selv,
at spillet var lidt sløvt fra min side af
i de første tre runder, men det blev
heldigvis bedre i midten af turneringen, og det fortsatte resten af turneringen, hvor jeg til sidst endte som
nummer 2 med 8/10, kun overgået
af Nisipeanu med 9 point af 10 mulige.
Nu vil jeg vise et af mine bedste
partier fra turneringen.
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Antonio Gines Esteo (2470)
Jesper Thybo (2575)
Engelsk / A37
1. Sf3 c5 2. c4 Sc6 3. Sc3 e5 4. g3 g6
5. Lg2 Lg7
Et ret aggressivt setup fra sort med
bønder på e5 og c5. Jeg får god plads
til at udvikle mine brikker, men opgiver samtidig d5-feltet, som hvid
kan forsøge at udnytte. Det er dog
ikke så nemt, da sort også kæmper
om kontrol over d5!
6. d3 d6 7. a3
Meget typisk at hvid på et tidspunkt vil prøve at bryde stillingen
med b4.
7... Sge7 8. h4!?
8. 0-0 fører til normalt spil.
8... h6!
Bedste reaktion.

i centrum.
13. Se3 Lxf3
Jeg opgiver løberen, men får til
gengæld en fantastisk springer på d4.
14. Lxf3 Sd4 15. Ld1?
Tabstrækket. Men efter 15. Dd1 f4
står sort overlegent.
15... a6!

Nu er hvids dronning i kæmpe problemer efter b5!
16. Ld2
Hvid skaber a5-feltet til dronningen, men det bliver kortvarigt.
16... Sec6 17. Le2 Sxe2 18. Kxe2
Sd4+ 19. Ke1 fxe4 20. dxe4

9. h5?!
For ambitiøst. Hvids bonde på h5
kan blive en svaghed, og sort er glad
for at få spillet g5, hvilket er idéen
med h6: 9. Ld2 0-0 10. Dc1 Kh7 11.
h5 g5. Begge ofre er lidt tvivlsomme:
12. Sxg5+ hxg5 13. h6 Lh8 eller 12.
Lxg5 hxg5 13. Sxg5+ Kh8.
9... g5 10. e4 Lg4!
Løberen står lækkert her, og det
bliver sværere for hvid at rokere
grundet h5-bonden.
11. Da4 0-0 12. Sd1?!
12. Sh2! var hvids bedste, men han
må kæmpe videre en bonde nede:
12... Lxh5 13. Sf1 Lg6, og sort står
lidt bedre.
12... f5!
Åbner stillingen med hvids konge
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20… Df6
Sort trænger ind i hvids stilling
med Df3.
21. Sf5
Eller 21. Tf1 Df3 og hvid er fortabt, f.eks. 22. Dd1 Dxe4 23. Db1 Df3
24. Dd1 Df7.
21... Sxf5 22. exf5 Dxf5
Hvid kan jo desværre ikke rokere,
da hans konge tidligere måtte slå på
e2.

23. Le3

23… De4! 24. Kd2 d5 25. Lxc5
dxc4 26. Lxf8 c3+
Det er sjældent, at man slår en
2470-spiller i ca. 25 træk med sort,
så jeg var meget godt tilfreds med
kampen – selv efter at have tjekket
det med en computer!
0-1.

40. Open de Benasque
Slutstilling, 10 runder
1. GM Liviu-Dieter Nisipenau
(2656) Tyskland, 9.
2. GM Jesper Søndergaard
Thybo
(2575) Danmark, 8.
3. GM Gergely Kantor
(2527) Ungarn, 8.
4. IM Thomas Sosa
(2541) Argentina, 7½.
5. GM Fernando Peralta
(2566) Argentina, 7½.
6. GM Marc Narciso Dublan
(2519) Spanien, 7½.
7. IM Adrian Uriel Suarez
(2355) Spanien, 7½.
8. GM Roberto Gomez Ledo
(2446) Cuba, 7½.
194 deltagere

Nyt fra DSU
S

idste feriedag er en realitet, blot mangler en kort weekend, og så er
det tilbage til hamsterhjulet.
Skakligt har sommerferieperioden heldigvis budt på masser af aktivitet, og det ser ud til, at langt de fleste klubber og arrangører har
bevaret optimismen og er parat til igen at levere deres uvurderlige
arbejdsindsats for, at vi andre kan nyde spillet rundt i landet. Tak for
det.
Sommerskaklejren vendte tilbage, og selvom den desværre blev afkortet af omgangssyge blandt både ledere og elever, blev den alligevel
en succes. Vi glæder os allerede til næste års lejr, hvor man forhåbentlig ikke behøver at adgangsbegrænse på grund af corona. Dansk Skak
Union har behov for sådanne lejre, og vi skal huske at takke de utrættelige frivillige ledere for deres indsats, som ganske enkelt er af uvurderlig betydning.
Poul Jacobsen, formand for
Folkene bag den store turnering i Helsingør fandt et succesfuldt
Dansk Skak Union
alternativ til den store Open. Heldigvis reagerede de skaksultne danskere og en del udlændinge positivt og bakkede op om ”Konventum &
Højstrupgård Weekend”.
Aarhus Skakklub/Skolerne har med John Rendboe fået en formand, som synes, der skal ske noget.
Allerede efter kort tid på posten havde han arrangeret en IM-turnering, selvom der var en del vanskeligheder med at få et brugbart felt sat sammen. Anstrengelserne resulterede i en velafviklet turnering i Chess
Houses nye lokaler. Den 16-årige tysker Ruben Gideon Koellner startede med syv sejre i rap og afsluttede
med to remiser. Dejligt med dette varsel om øget aktivitet i Aarhus-området. Det får vi brug for.
Et længe næret ønske om endnu en skaklejr for voksne bliver nu en realitet. I turneringssystemet under
“Andre” findes indbydelsen til en lejr i februar. Vi håber naturligvis, at det bliver et tilløbsstykke i lighed
med sidste gang. Vi sørger i hvert fald for kompetente undervisere og et interessant indhold i kurset.
På de kommende delegeretmøder den 19. september i Fredericia kommer jeg til at berette om et medlemstal, som nu i skrivende stund er dalet til under 3.700 betalende medlemmer. Corona har naturligvis
indvirkning på dette. Primært fordi klubberne ud over landet ikke har været i stand til at rekruttere nye
medlemmer, mens deres aktiviteter har været indstillet. Forhåbentlig er denne tolkning korrekt, så vi
atter hen over efteråret i hvert fald kommer til at se en tilvækst.
Delegeretmøderne betyder også, at vi får lejlighed til igen at vælge en ledelse, for som det er nu, sidder
hele FU på et ”force majeure-mandat”. Det vil vi naturligvis gerne have bekræftet, inden vi skal i gang med
at identificere hvilke opgaver og tiltag, der er mest påkrævede her på (forhåbentlig) bagkanten af corona.
Når dette læses har Dansk Skak Union bidraget til afviklingen af ” LGBTI+ WorldPride and EuroGames
in Copenhagen 18-20 August 2021”. Det gør vi naturligvis for at understrege vor holdning til, at der i
Dansk Skak Union er plads til alle uanset politiske, religiøse eller seksuelle præferencer. Bidraget bestod i
afvikling af en skakturnering i København og en midlertidig ændring af unionens logo i EuroGamesperioden.

Med denne understregning af, at der i DSU er plads til alle, som anerkender vore vedtægter,
er det på sin plads at ønske alle en god skaksæson.
Tag gerne din nabo med hen i klubben!
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Skak, computere
og
sport

I skak har computerne for længst gjort deres indtog, men også i andre
sportsgrene ændrer beregninger og statistik spillet i disse år.
Skakcoach og sportsfan Peter Heine Nielsen tager os med på en rundtur.

Danmarks landsholdskomet Mikkel Damsgaard i duel med
Belgiens Thomas Meunier under EM-kampen i Parken.
Foto: Anders Kjærbye – dbufoto.dk

“F

orventet score”, “computeranalyser”. Gængse termer i
skak igennem årtier, men ved sommerens EM i fodbold var det klart, at
udtrykkene ikke længere er forbeholdt os. Efter en heroisk indsats –
og et tvivlsomt straffespark – måtte
det danske landshold forlade turneringen. Folkestemningen var, at
Danmark var tæt på, hvilket der kan
være noget om, men computerens
hårde dom var, at målt på chancer
var den forventede score: England
3.18 – Danmark 0.27! I det perspektiv er det en præstation i sig selv, at
Danmark holdt matchen så tæt såvel
som, at Bent Larsens bemærkning
om Danmark og de “hæderlige nederlag”, i hvert fald i fodbold, ikke
længere er mentaliteten. Spillerne
ville vinde og var mere knuste end
stolte efter nederlaget.

Minder om Alphazero
Forventet score i fodbold er dog lidt
anderledes end i skak, hvor vi bruger
det om forventningen før partiet,
imens fodboldens variant refererer
til, hvad der skete i selve matchen.
Konceptet bag minder en del om
“Alphazero” i den forstand, at begge
er baseret på neurale netværk netop
trænet til at genkende situationer og
derefter komme med en chancevurdering i procent. Som i skak har
konceptet vist sig overraskende effektivt. Spændende viden opstår i
processen. Hobbyspillere og fans får
nye værktøjer, og hos de professionelle prøver man at presse dem til
det yderste for at få et forspring til
konkurrenterne.
I skak har processen været ganske
åben. Computerprogrammer har
man historisk kunne købe frit, og
Stockfish, som er det stærkeste program de senere år, kan endda
downloades gratis på internettet.
Deepmind, udviklerne af “Alphazero”, gjorde en dyd ud af netop ikke
at give nogle spillere en kompetetiv
fordel, men at have den videnskabelige tilgang og frit offentliggøre de-
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Statistik har gjort sit indtog i fodboldens verden.

res forskning på området.

Kortene tæt til kroppen
I større sportsgrene holdes kortene
dog tættere til kroppen, og f.eks Deepmind har samarbejdet med fodboldklubben Liverpool om at bruge
kunstig intelligens til som i skak at
være et nyttigt redskab til bedre at
forstå spillet.
Hollænderen Virgil van Dijk kom
til Liverpool i 2018, og forsvarsspilleren er siden anset som en af verdens bedste og en af hovedgrundende til, at holdet vandt deres første
mesterskab i over 30 år. Van Dijk
havde en rekordlang række kampe,
hvor ingen formåede at drible forbi
ham, men da det endelig skete, lavede modstanderholdets fans grin
med, hvor nemt det var på de sociale
medier. En sportsanalytiker tog ham
dog i forsvar og forklarede, at van
Dijk netop forsvarede sig optimalt i
situationen. På sin vis mindede det
om at analysere skak. Van Dijk har
en række mulige “træk”, og det hand-

ler om at vælge det, der giver modstanderen det mindst lovende modtræk. På skaksprog dækkede van
Dijk af for at angriberen kunne bevæge sig i retning mod midten af
målet, der ville give en +0.15 chance,
men tillod en dribling væk fra målet
til en værdi af f.eks. +0.09. Dette er
på det simple og eksempelagtige
plan, fodbold spilles af 22 spillere,
der modsat f.eks. skak må bevæge sig
stort set frit på banen. Kompleksiteten er ekstrem!
Daryl Morey er passioneret skakspiller, men mere kendt for at have
revolutioneret basketballsporten
med sin analytiske tilgang. Først som
manager i Houston Rockets og siden
Philadelphia 76’s. Moreys pointe var,
at hans analyser viste, at to skudtyper ganske enkelt var statistisk mere
effektive and alle andre. 3 pointsskud samt skud tæt inde under kurven. Sport udvikler sig evolutionistisk, så når nogen får en god idé, begynder andre at analysere på den og
kopiere den.

Tweet fra Kirk Goldsberry, kendt basketball-analytiker og -forfatter til den anmelderroste bog “Sprawlball” om basketballs
udvikling.

Grafikken illustrerer tydeligt, at NBA
nu spiller “Moreyball”, som man har
kaldt det, og netop fokuserer angrebet om de to typer skud, som har det
højeste antal gennemsnitlige point
pr. skud. Det medfører naturligvis, at
forsvaret også tilpasser sig og derfor
begynder primært at forsvare disse,
hvorfor en NBA kamp kan se mærkelig ud i den forstand, at spillerne
nærmest frit kan få lov til at løbe i de
mindst effektive områder, imens forsvaret fokuserer på at dække under
kurven, samt området ved 3-points
linjen. Ikke æstetisk smukt, men matematisk effektivt!
Morey var paneldeltager ved en
sportskonference, hvor emnet var AI
(kunstig intelligens) i skak, og forklarede, at også i basketball ønskede
man at lave neurale netværk ud fra
“Tabula Rasa-princippet” om, at der
netop ikke er nogen indkodet menneskelig viden. Alphazero lærte skak
helt fra bunden, hvor den kun trænede med sig selv og dermed undgik
alle former for menneskelig bias.

Morey ønsker det samme i basketball med argumentet, at “ mennesket
kan have overset noget”.

Ny vurdering af
randbondeangreb
Om mennesket i skak har misforstået eller overset koncepter forbliver
en definitionssag. Angreb med randbønderne har været beskrevet tidligere i Skakbladet, og selv om konceptet bestemt ikke var nyt, var det
tydeligt, at de neurale netværk vurderede det anderledes og generelt
mere favorabelt.
Åbningsmæssigt havde Alphazero
naturligvis mange nye ideer, men
spillede gængse åbninger f.eks. med
Berliner-forsvaret som sit foretrukne. Men på det seneste er en
række stormestre inspireret af, at
“Leela” er begyndt at spille:
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
c5 5. cxd5 cxd4 6. Dxd4 exd5 7. e4
dxe4 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sg5 Le6 10.
Sxe6+ fxe6.

At dets popularitet tidligere var
yderst begrænset er nemt at forstå.
Hvid har løberparret, sort kan ikke
længere rokere og det typiske scenarie er, at hvid vinder e4-bonden,
hvorefter sort sidder tilbage med en
svag bonde på e6. Men dette er
netop “menneske-snak” med generelle argumenter.
En problemstilling med de neurale netværk er, at vi ikke kan se deres argumenter, kun deres endelige
vurdering, men mit gæt er, at det, de
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ser, er, at hvid skal bruge en vis
energi på at vinde bonden tilbage, og
sker det igennem Lg5xf6 eliminerer
det netop løberparret samt retter
sorts bondestilling såvel som, at sort
har gode felter til sine brikker med
c6 til springeren, b4 til løberen og
derefter e7 til kongen. Kontrollen af
centrum er god, der er tilgang til d4feltet etc. Leela mener, at sort står
fint, og en række af verdens topnavne har succesrigt forsvaret det
med sort, og Magnus Carlsen måtte
f.eks afgive remis med de hvide brikker til landsmanden Aryan Tari ved
årets Wijk aan Zee-turnering.

for et “overraskelsesangreb”, hvor
man stiller modstanderen overfor
uvante problemer, som de derfor
ofte reagerer forkert imod, imens
man selv er inde i nuancerne og har
trænet dem ned til mindste detalje.
Det minder meget om den moderne
tilgang til skak.

Åbningsoverraskelser
I bogen “Anand files” nævnes det, at
jeg har lavet statistik, der viser, at det
i VM-matcher belønnes at overraske

først i åbningen. Den observation er
basal, og jeg er næppe den første
med tanken. Analogt med fodbold er
tanken et stort ønske om at overraske, men trods alt balanceret med
ønsket om kvalitet.
1.a4 ville gøre, at man med sikkerhed overraskede først, men trækket
er for dårligt. Derfor handler det om
at finde nye kreative angrebsformationer, som har den fornødne kvalitet til at sætte modstanderen under
pres. I skak på VM-niveau har man
trods alt nogle resurser, sammenlig-

Ny forsvarsstrategi vandt frem
Baseball, USA’s version af rundbold,
som er en stor professionel sport, er
et af de mest ekstreme eksempler på,
hvordan den analytiske tilgang fører
til “absurde” løsninger. Den typiske
forsvarsformation er som i fodbold
med to på midten og én i hver side,
men man er begyndt på at gøre,
hvad der vil svare til at flytte venstreback over i højre side og dér forsvare med to spillere, efterladende
den anden side totalt åben! Optisk
ser det naturligvis helt vanvittigt ud,
men tallene viser, at det kan betale
sig. Og fra at man grinte af det, bruger langt de fleste hold nu teknikken.

Nye ideer i fodbold
I fodbold kan man naturligvis ikke
direkte kopiere konceptet, det angribende hold ville der nemt udnytte
det ved at spille i den “tomme side”.
Men angrebsmæssigt er hold begyndt at eksperimentere med konceptet. Real Madrid under Zidane
prøvede at spille med to højrekantangribere og ingen i venstre side.
Dortmund har et angrebskoncept,
hvor de pludselig flytter næsten alle
spillere til den ene side af banen og
dermed skaber et kæmpe tryk der.
Hvor der i baseball er tale om en
strategi, der er objektivt god, er fodboldeksemplerne nok mere udtryk
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Forfatterens slidte Drillo-bog. Han har aldrig lagt skjul på sin beundring af den
norske træner og fodboldfilosof.

net med f.eks. hobby-spillere, men i
forhold til professionel fodbold og
basketball blegner det naturligvis.
Danmarks landshold havde til EM to
fuldtidsansatte analytikere som vel
og mærke er uddannet og har erfaring som computer-analytikere og
derefter har lært at bruge den viden
på fodbold.

Efterspørgsel på programmører
Amerikanske basketballklubber har
endnu større budgetter og derfor
flere ansatte. En jobannonce gjorde
klart, at det var kreative programmører og ikke basketballviden i sig
selv, de søgte. Ofte opstår der gnidninger imellem “den kunstige intelligens” og den menneskelige.
Morey forklarede på konferencen,
at det kunne være svært at overbevise ejeren af en klub om at investere
et stort millionbeløb og dermed reelt
klubbens fremtid i en spiller, når dit
eneste argument er: “det siger min
computer er en god idé”. Samt at
man bliver fyret, når det går galt.
Magnus Carlsen fortalte mig år
tilbage om en for mig totalt ukendt
fodboldspiller, som netop udmærkede sig ved at have kvaliteter, der
ikke umiddelbart træder frem i de
gængse statistikker. Leicester købte
kort efter N’Golo Kante, vandt sensationelt Premier League og Kante
siden mesterskab og Champions
League med Chelsea samt VM med
Frankrig. Nu står det klart for alle, at
han er en verdensklassespiller, som
blandt andet formåede totalt at neutralisere den mere profilerede argentinske stjerne Messi i en VM-semifinale.

Taktiske holdopstillinger
I skak er det paradoksalt nok sværere
at bruge statistik eller kunstig intelligens kreativt på det holdmæssige
plan. Eneste eksempel fra min tid er
debatten om taktiske holdopstillinger på landsholdet. Før OL i Dresden
2008 havde vi på mit initiativ en dis-

kussion om vi skulle stille “kreativt”
op. Mit forslag var at placere Lars
Schandorff højere end Sune Berg
Hansen af taktiske årsager. Argumentet var, at Sune nok var højere
ratet, men at det skyldtes hans evne
til bedre at kunne slå lavere ratede
spillere. Altså at Sune og Lars var ca.
lige gode imod stærke spillere, imens
Sune var bedst imod de svagere.
Derfor lå det lige for, at holdet var
bedst tjent med, at Lars spillede bræt
3 og Sune 4.
Men da jeg så på statistikken for
alle holdets spillere sprang noget tilsvarende i øjnene, nærmest i stærkere grad, nemlig imellem Lars Bo
Hansen og mig på bræt 1 og 2. Jeg
var en del højere ratet, men igen
skyldtes det evnen til at vinde imod
lavereratede. Det kom bag på mig,
men den logiske konsekvens var, at
vi også her kunne optimere holdets
performance ved at stille taktisk op.
Meningerne var meget delte, både
internt på holdet, hvor afstemningen
var 3-2 for taktisk opstilling, samt
hos skakpolitikerne. Bølgerne gik
højt på et HB-møde, og der er legitime argumenter imod, men eksperimentet blev ført ud i livet, og Lars
Bo leverede en flot præstation på 1.
brættet, mens jeg måske ikke vandt
helt så mange partier som planlagt ...

på bedre regler, der gør, at spillet får
en bedre balance strategisk, samt evt.
bliver mere publikumsvenligt.
Basketball er det oplagte eksempel. Hvis 3-points skud er den optimale strategi, er den simple løsning
at flytte 3-points linjen længere væk
fra kurven!
Debatten om “remisdød” i skak
introducerede Capablanca, lidt tidligt, for ca. 100 år siden. Topskak generelt og den seneste VM-match
Carlsen – Caruana specifikt illustrerer dog relevansen af, hvordan dybere og dybere åbningsviden kombineret med præcist forsvarsspil leder
til mange remiser, og samtlige 12
partier endte da også sådant ved den
seneste match. Regelændringer har
ofte været diskuteret på abstrakt
plan, men Deepmind har kvalificeret debatten igennem et nyligt eksperiment.
Alphazero viste – at trods man
“genopfandt” skak i et vakuum – at
den forstod skak på et (over)menneskeligt niveau, og i stor grad nåede til
de samme konklusioner efter én dag,
som mennesket har brugt århundreder på. Det gav dem ideen til at teste
versioner af skak med en enkelt regelændring og lave en “alphazero” i
denne afart af skak.

Fjernelse af patreglen
Skønhed og ånd udfordres
At bruge statistik og AI til at optimere strategi i sport fører ofte til
overraskende løsninger, som nok er
effektive, men kan virke uskønne og
af og til ødelæggende for, hvad vi synes er spillets ånd, samt hvad publikum gerne vil se. Naturligvis ønsker
man, at de højest ratede skal møde
hinanden på 1. brættet for landsholdet, i fodbold vil man se hold, der
angriber fremfor destruktivt at forsvare sig, og i basketball er mange
trætte af, at alt handler om 3-points
forsøg. Et spændende tiltag er at
fremfor at bruge AI til at optimere
spilforståelsen inden for gældende
regler, netop at bruge AI til at finde

På den måde kan man simulere
skaks udvikling over århundreder og
få en idé om, hvordan skak på højt
plan ville se ud, hvis man ændrede
en regel. Det typiske eksempel er at
fjerne patreglen. Jeg har selv været
tilhænger ud fra den betragtning, at
det hjælper den angribende part og
fjerner resurser fra den forsvarende
uden at ændre skak fundamentalt.
Åbningerne må forventes at forblive de samme, blot skulle man tro
at gevinstraten i praksis ville blive
højere. Deepminds eksperiment viste, at skak stort set ikke ændrede sig
uden patreglen. Åbningsteorien var
identisk, og i slutspillet viste det sig
næsten altid, at den forsvarende part
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ikke behøvede patmuligheden for at
holde remis, men over tid forfinede
forsvarsspillet til at klare sig uden.
Man kan derfor se patreglen som en
slags skakspillets appendix, der intet
ondt gør, men ej heller har nogen
reel effekt.

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 00 8. Dd2 Sc6 9. 0-0-0 d5 10. g4 e5 11.
Sxc6 bxc6

Slag af egne brikker
Skal skak have flere afgjorte partier,
skal medicinen tydeligt være stærkere. Min favorit er “self-capture”,
hvilket vil sige, at man har ret til at
slå sine egne brikker! Umiddelbart
lyder det vanvittigt, og naturligvis
totalt forandrende for spillets logik,
men Alphazero-eksperimentet viste
netop, at det ikke er tilfældet! Berliner-forsvaret er stadigt sorts foretrukne strategi, og partierne ligner
typiske skak-partier, hvor man ved
gennemspilning ofte glemmer, at de
ikke er! Et eksempel fra Deepminds
artikel er det følgende:
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Her kan hvid spille 12. Dxh2!? angribende i h-linjen og besvare 12...
d4 med 13. Sxe4! underminerende
springeren på f6, der garderer h7bonden.
Sådanne diskussioner er naturligvis på det teoretiske plan og, at skak

skulle vedtage sådanne ændringer,
sker naturligvis ikke. Heldigvis, for
problemstillingen er kun relevant på
det ekstreme topplan, og selv der virker mulighederne på ingen måde
udtømte.
Den kommende VM-match bliver
den første hvor spillerne har adgang
til at forberede sig med Neurale Netværk, og Nepomniachtchi har et
samarbejde med Skolkovo Universitet i Moskva, der stiller deres supercomputer til rådighed. Men trods
teknologiens indtog i sportens verden, afgøres det stadig på brættet/banen, som en kamp imellem to
mennesker/hold. Individualisterne
tilpasser sig den nye viden, finder en
tilgang, der passer til deres præferencer/kvaliteter. Carlsen er derfor
for mig fortsat favorit i den kommende VM-match, supercomputer
eller ej.

De bedste
“gamle” spillere
Skakspillere kan være meget stærke til langt op i alderen. Emanuel Lasker og Viktor Kortjnoj
er nogle af de kendteste eksempler. Stormester Sune Berg Hansen har kigget på, hvad der
sker med spillestyrken efter de 70 år. Han drager en interessant konklusion.
Af Sune Berg Hansen

N

år jeg bliver gammel … sang
Gnags, og så tænkte alle os
skakspillere, at hvis vi skal sidde ved
molen, skal vi i hvert fald også spille
noget mere skak! Desværre bliver det
nok ikke helt på samme niveau som
”på toppen”.
Da jeg fyldte 50 år i april, trådte
jeg samtidig ind i seniorernes rækker. En mærkelig fornemmelse for
én, der nok lidt for længe har set sig
selv som en lovende ung mand på
vej frem … Der er også noget mærkeligt ved, at man pludselig kan søge
ly for unge spillere, når man ret beset
kun er ca. halvvejs i ens aktive karriere (hvis man lever sundt og er heldig osv.).
Der er dog ingen tvivl om, at niveauet sandsynligvis vil falde markant fra de 50 (sikkert noget før).
Der er ikke mange i spillere i top 100,
som er over 50 år, og slet ingen er
over 55 år. Den ældste er hårdtarbejdende og ambitiøse Boris Gelfand
fra 1968. Han bør have en chance for
at holde sig på listen et par år til, og
det samme gælder Vishy Anand og
Vasyl (har skiftet fornavn) Ivanchuk.
Men det skal egentlig handle om
nogle, der er væsentlig ældre!
Selvom pensionsalderen er sat op, og
unge mennesker kan forvente at arbejde til de er 73 år, så må man stadig betragte folk over 70 år som
gamle. Så her følger en top-5 med en
top-3 over de bedste spillere fra 90+

og ned til 70 år. Der danner sig et interessant mønster …

+ 90, top-3

1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Sc3 Sf6 4. f3
e3 5. Lxe3 e6 6. Lb5+ Ld7 7. Ld3 Sc6
8. a3 Sd5 9. Ld2 Sxd4 10. Se4 Le7
11. Sh3 e5 12. Shf2 0–0 13. c3 Sf5
14. Dc1 Sh4 15. 0–0 f5 16. Sg3 Kh8
17. c4 Sf6 18. Te1 f4 19. Sge4 c6 20.
Lc3 Lf5 21. Lxe5 Sxe4 22. fxe4
Diagramstillingen
22... Lc5! 23. Lf1 Le6 24. b4 Sf3+
25. gxf3 Dg5+ 26. Kh1 Lxf2 27. Opgivet.
0–1.

+85, top-3

Sort trækker.
1) IM Anatolij Kornilov, Rusland
(1931) 2130
2) IM Edwin Bhend, Schweiz
(1931) 2104
3) Rolf Lundquist, Sverige (1931)
2070
Top-3 har et gennemsnit på 2101.
Der var ikke meget i min database
med etteren, men Bhend kan stadig
spille (her var han dog ikke fyldt 90
år endnu):

K. Bondick (2055)
Edwin Bhend (2169)
Blackmar-Diemer Gambit / D00
Senior-VM for hold +65 2016

Sort trækker.

1) FM Jefim Rotstein, Tyskland
(1933) 2330
2) IM Raimundo Garcia, Argentina
(1936) 2240
3) FM Boris Gruzmann, Tyskland
(1934) 2167
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18. De2 Sce5 19. Sf4 Lf7 20. a4 Sd3
21. La3 Tfe8 22. Sxd3 exd3 23. Df3
Td7 24. Dxf5 Se5 25. h5 d2 26. Tfd1
Le6 27. Dc2 Ted8 28. f3 Td3 29. Lb2
Txe3 30. Tf1
Diagramstillingen
30… Tdd3 31. Lxe5 Lxe5 32. Tbd1
Dd8 33. Tf2 Te1+ 34. Lf1 Lh3 35.
Tdxd2 Txf1+ 36. Opgivet.
0–1.

+80, top-3
1) GM Jacob Murey, Israel (1941)
2376
2) IM Ferenc Portisch, Ungarn
(1939) 2340
3) FM Jefim Rotstein, Tyskland
(1933) 2330
Top-3 har et gennemsnit på 2349,
dvs. de er ca. 100 ratingpoint bedre
end de +85-årige!
Det er et mønster vi vil se på de
kommende lister. Murey er i øvrigt
en rigtig farverig og sjov spiller, der
ikke har skiftet stil med alderen. En
forsigtig konklusion på det spinkle
datagrundlæg er, at toppen af 80ergruppen svarer til stærk FM.

+75, top-3

Schweizeren Edwin Bhend deltog blandt andet i det første juniorverdensmesterskab
i 1951 i England. Foto: Cathy Rogers.

Top-3 har et gennemsnit på 2246 – de
hopper altså næsten 150 ratingpoint
op fra de 90 til de 85. Tyskeren Jefim
Rotstein er meget imponerende og så
stærk og åndsfrisk, at han faktisk også
er med på den næste liste!
Han spiller en frisk gang skak. I
øvrigt sjovt at der er partier med
ham i basen fra både 50erne og slutningen af 10erne!
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H. Ackermann (2237)
Jefim Rotstein (2326)
Engelsk / A04]
Tysk seniormesterskab 2019
1. Sf3 c5 2. c4 Sc6 3. Sc3 e5 4. g3 f5
5. d3 Sf6 6. Lg2 d6 7. a3 Le7 8. Tb1
a5 9. e3 0–0 10. h4 Kh8 11. d4 e4 12.
Sg5 Sg4 13. Sh3 Lf6 14. Sb5 Db6 15.
dxc5 dxc5 16. 0–0 Le6 17. b3 Tad8

1) GM Vlatko Kovacevic, Kroatien
(1942) 2466
2) GM Nukhim Rashkovsky,
Rusland (1946) 2441
3) GM Vlastimil Jansa, Tjekkiet
(1942) 2420
Top-3 har et gennemsnit på 2442 –
ca. 100 ratingpoint højere end spillerne, der er fem år ældre. Nu er alle
på listen stormestre, og niveauet svarer til god IM.
Det er i øvrigt lutter kendte navne,
men alligevel ikke spillere, som var
helt fremme på noget tidspunkt i deres karriere.

1) GM Robert Hübner, Tyskland
(1948) 2574
2) GM Boris Gulko, USA (1947)
2542
3) GM Jan Timman, Holland
(1951) 2533
Top-3 har et gennemsnit på 2550, og
det er igen ca. 100 ratingpoint højere. Og nu har vi pludselig alle de
gamle verdensstjerner, og hvis man
går ned ad listen har vi Ribli,
Andersson og Vaganjan!

havde sin storhedstid i 70erne og
80erne, stadig kan spille med mod
alle (det kan 2574) er ekstremt imponerende. At 90-årige stadig kan
spille langt bedre end gennemsnittet
af alle skakspillere er også fascinerende. Undersøgelsen er naturligvis
baseret på et alt for spinkelt datagrundlæg, så prøv evt. selv at udvide
den – man finder rating og alderskriterierne på fide.com under rating.

Med 2574 er 72-årige Hübner selvfølgelig stadig en bomstærk stormester. Han spiller i holdturneringer, og
her krøller han en schweizisk IM:

R. Forster (2460)
Robert Hübner (2575)
Engelsk / A20
Schweizisk holdmesterskab 2019

I 1970 leverede Kovacevic en vaskeægte
sensation, da han som international
mester besejrede Bobby Fischer.
Foto: Cathy Rogers.

+70, top-3

1. c4 e5 2. d3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4. a3 g6
5. b4 d6 6. Lb2 Lg7 7. e3 0–0 8. Le2
e4 9. dxe4 Sxe4 10. Dc1 a5 11. Lxg7
Kxg7 12. Sbd2 Sxd2 13. Sxd2 f6 14.
Tb1 De7 15. 0–0 Le6 16. Dc3 Lf7 17.
Lf3 axb4 18. axb4 Ta2 19. b5 De5
20. Se4 Sa5 21. b6 Dxc3 22. Sxc3
Tc2 23. Tfc1 Txc1+ 24. Txc1 c6 25. c5
Sb3 26. Td1 d5 27. e4 d4 28. Sa4
Lc4 29. Sb2 Lb5 30. Sd3 Td8 31. Tb1
Lxd3 32. Txb3 Lc2 33. Tb2 d3 34.
Kf1 Td4 35. Ta2 Kh6 36. Ta7 d2 37.
Txb7 Ld3+ 38. Kg1
Diagramstillingen
38… Le2 39. Lxe2 d1D+ 40. Lxd1
Txd1+ mat!
0–1.

Konklusion

Sort trækker.

Der ryger ca. 20 ratingpoint om året,
fra man fylder 70 år. Det svarer til ca.
100 point på fem år. Det ser dog ud
til, at man falder lidt mere af på den
fra 85 til 90, hvilket også virker ret
logisk, da man med min morfars
gamle udtryk ”sidder på den bænk
Vorherre tager fra”.
At 72-årige Robert Hübner, der

Tysklands bedste efterkrigsspiller
Robert Hübner nåede kandidatfinalen i
1980/81.
Foto Cathy Rogers.
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Dansk Åbning
Skaklivet er så småt ved at vende tilbage til det, som vi kendte før corona-epidemien.
Interessant nok har mange klubber benyttet skakpausen til at udtænke nye tanker. Flere
klubber nævner også om en øget interesse efter tv-serien Queens Gambit. Det er med til at
sikre helt nye medlemmer.
Af Jan Løfberg

O

verskriften er ikke en skakåbning, som du ikke har hørt om.
Skønt danske skakspillere har lagt
navn til mange åbninger og åbningsvarianter (Dansk Gambit, Froms
Gambit, Larsens Åbning, Nimzowitsch’ Forsvar, Nimzoindisk og
Møller Angrebet i Italiensk for blot
at nævne nogle stykker), så henviser
overskriften til det, der er ved at ske
i øjeblikket, nemlig at de danske
skakklubber har åbnet dørene igen.
Skakbladet har talt med en række
klubfolk rundt omkring i landet.
Tendensen er klar. Ikke alle klubledere har siddet med hænderne foldede. En del har ladet sig inspirere af
mulighederne online, og disse tiltag
agter man at fortsætte med, mens
man skruer op for den sædvanlige
turneringsaktivitet med koordinerede turneringer, klubturneringer og
klubaftener.

Maribo Skakklub
Klubben var en del af den foreningspulje på 300.000 kroner, som Lollands Kommune havde afsat til lokalområdets klubber og foreninger
til aktiviteter under den generelle genåbning. Skakklubbens formand
Finn Kristiansen fortæller, at man modtog 10.000 kroner, som man så
i begyndelsen af august anvendte en del af til et ”åbent-husarrangement”.
”Der var stor søgning til arrangementet. Der var over 30 deltagere,
hvoraf halvdelen ikke var medlemmer af vores klub,” fortæller skakklubbens webmaster Henning Jakobsen.
Maribo Skakklub sørgede for øl, vand, mørbrad og pølser med kartoffelsalat, kaffe og lagkage (naturligvis udformet som et skakbræt).
Efter et vellykket arrangement kunne skakklubben i første omgang
glæde sig over fire nye medlemmer.

Mange turneringer
I løbet af sommeren blev der spillet
mange turneringer herhjemme. I
juni var corona-restriktionerne stadig i kraft, da Holbæk Skakklub afholdt weekendturnering med 58 deltagere. Den tidligere kvindelandstræner Peter Thorsbro fra Furesø
vandt mester 1 med 4/5.
Bornholms Skakklub indbød til
sommerskak på solskinsøen. 43 spillere lod sig friste af tilbuddet. Stormester Henrik Danielsen fra Køge
vandt med 5½ af 6, men måtte dog
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Maribo Skakklub flyttede ind i det hyggelige stråtækte hus på Spejdervænget
for fem år siden. Klubben fik dengang 68.000 kroner af kommunen til at
renovere huset og lagde selv yderligere omkring 4.000 kroner oven i tilskuddet
for at få lokalerne til at fremstå tip-top.
Foto: Maribo Skakklub.

afgive en remis mod Læseforeningens 15-årige stortalent Mikkel Vinh
Løftgaard.
På Konventum i Helsingør var der

weekendfestival under navnet ”Konventum og Højstrupgård Weekend”.
Arrangørholdet var det samme som
står bag Nordeuropas største skakfe-

Allerød Skakklub
Som flere andre af landets skakklubber åbnede Allerød Skakklub først dørene for klubbens juniorer. Det
skete midt i april, få uger senere blev der åbnet for
voksne medlemmer. ”For at undgå problemer, startede de voksne først en halv time senere, og de skulle
kunne fremvise coronapas. Restriktionerne blev nærmest ændret fra uge til uge, så vi fulgte hele tiden
nøje med. Oprindeligt med et forsamlingsloft på 25
og coronapas, men her efter sommerferien er vi vendt
tilbage til normalen,” siger Allerød Skakklubs formand Jakob Werner.
Under COVID-19 lancerede klubben en internetskakklub. Her kunne klubbens spillere deltage, ligesom de kunne anbefale et ikke-medlem til at være
med. ”Det var en succes. Derfor fortsætter vi med internetklubben som en slags opvarmning om onsdagen før vores normale klubaften om torsdagen,” fortæller formanden.
Allerød har samme medlemstal som før epidemien. Nogle få har meldt sig ud, men det samme antal nye har meldt sig til.
Allerød Skakklub er også i år med i et åbent-husarrangement, som Allerød Kommune arrangerer i bymidten for alle byens foreninger.

Aalborg Skakforening af 1889
Den gamle nordjyske skakklub åbnede et par dage i
juni, og efter sommerferien er alt tilbage ved det
gamle. Aalborg Skakforening havde generalforsamling i begyndelsen af august, og det var en stor glæde
for formand Bjarne Sønderstrup, at ikke færre end ti
nye medlemmer mødte op i klubben.
”Vi kan klart mærke, at tv-serien Queens Gambit
har skærpet skakinteressen. Flere af de mails, som
jeg har fået under pandemien, afslører, at mange er
blevet fanget af onlineskak, men de også meget
gerne vil spille mod mennesker i en klub som vores,”
siger Bjarne Sønderstrup.
Jacob Würtz, der blandt andet har været med i en
kampagne i samarbejde med Allerød Skakklub, har
startet undervisning på klubaftenerne kl. 17.30 for
især det voksne medlemssegment.

stival Copenhagen Chess Festival.
128 spillere stillede til start. Mange i
undergrupperne lod sig sikkert friste
af de flotte 1. præmier på 4.000 kro-

”Jeg ser ikke så sort på det. Alt tyder på, at vi får
mindst lige så mange deltagere i byturneringen som
sidste år. Aalborg er jo også en universitetsby, så det
giver tilgang af en række yngre skakinteresserede
medlemmer. Jeg er faktisk ret fortrøstningsfuld,”
slutter formanden.

Læseforeningen/Bo.C.A Juniors
Læseforeningens Skakklub har i projektet Bo.C.A Juniors fået mange juniormedlemmer. Klubben har i
dag over 40 juniormedlemmer. Derfor har man sat et
nyt initiativ i gang, som retter sig mod ældre medlemmer. Klubben har åbnet en skakcafé på klubaftenerne, hvor man sørger for voksenundervisning, fortæller Læseforeningens formand Lars Munk Jensen.
Der er kommet en håndfuld nye spillere til, men
endnu er projektet for nyt til at drage konklusioner.
I Odense er der også stor tiltro til fremtiden. Den
traditionsrige klub med juniorklubben Bo.C.A Juniors
er begyndt at se de resultatmæssige frugter af
junior-initiativet. Teenageren Mikkel Vinh Løfgaard
er gået frem med stormskridt under pandemien. Da
Mikkel igen kunne sætte sig ved brættet i denne
sommerferie gik han næsten 165 ratingpoint frem på
to måneder, så hans tal nu er over 2100. Således opnåede Mikkel remis mod stormester Henrik Danielsen i Bornholms Sommer Skak. For to år siden var
Mikkels Elo-tal 1450.
For Mads B. Svendsen, leder i Bo.C.A, er en af de
største succeshistorier, at en pige fra 5. klasse er træner for det yngste af klubbens hold (juniorer der går i
1. klasse): ”Online sørger hun for at undervise de yngste i slutspil, arrangere simultanspil og arrangere turneringer.”
Mads B. Svendsen mener, at skakspillet har kunnet notere et vist plus på onlinesiden: ”Det er noget
helt andet i skak end inden for badminton. Skak egner sig til at spille online, mens man i badminton har
måttet nøjes med for eksempel at følge fysiske øvelser.” Svendsen nævner, at det for de unge har været
svært at undvære det sociale samvær. Heldigvis har
Bo.C.A Juniors holdt sommerfest for børnene og deres forældre, og i oktober arrangerer klubben ungdomsdanmarksmesterskaber.
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ner. I den øverste gruppe blev det IM
Nikolaj Borge, Hillerød, der endte
som vinder. Han scorede 4½ af 5, et
halvt point mere end GM Jonny
Hector, Nordkalotten, IM Jens Ove
Fries Nielsen, Fredericia, og William
Olsson, Sverige.

Suveræn junior
Den 16-årige tysker Ruben Gideon
Koellner blev en overbevisende vinder af Chess Houses IM-turnering,
der sluttede i begyndelsen af august.
Med 8 point i ni runder scorede Ruben sin tredje og sidste IM-norm.
Hans præstationsrating var på 2645.
IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia, blev nr. 2 med 6 point. Der deltog 18 spillere i turneringen.

Superstart ikke nok
BMS Skak i Ballerup gentog succesen med to lukkede titelgrupper i
klubbens traditionsturnering Copenhagen Chess Challenge. I GMgruppen så IM Bjørn Møller Ochsner ud til at nappe sin tredje og sidste GM-norm ubesværet. Skanderborg-spilleren startede med 4 af 4 –
blandt andet efter en heldig gevinst
mod Viktor Haarmark Nielsen, men
så var det slut med gevinsterne for
Ochsner, der i 6. runde løb ind i et
nederlag til IM Martin Haubro.

Ruben Gideon Koellner imponerede i Chess House.

Foto: Thomas Vestergård.

Aarhus-klubber/Chess House
En aarhusiansk klub som f.eks. SK 1968 har været helt lukket ned, fordi
klubben spiller på universitetet. Aarhus/Skolerne og Nordre har været
ramt, men i modsætning til København så kan Aarhus-klubberne benytte Chess Houses faciliteter til forskellige arrangementer sideløbende
med deres klubaftener i huset.
“I Chess House har vi uden problemer kunnet arrangere træning for
børn, og vi arrangerede også en åben IM-turnering, og SK1968 arrangerede en lynturnering,” siger Thomas Vestergård, der nævner, at Chess
Houses flytning 2020/21 kom som held i uheld under pandemien, fordi
man har kunnet holde udgifterne nede.

Udover at jagte en GM-norm så
havde Martin Haubro ligesom sidste
år også travlt med at arrangere turneringen. Hvor han sidste år ikke

spillede ret godt, så lykkedes ham
denne gang at dele førstepladsen i en
stormesterturnering. Både han og
Ochsner havde chancen for at opnå

CCC Ballerup august 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Martin Haubro IM
Erik Blomqvist GM
Bjørn M. Ochsner GM
Stellan Brynell GM
Mikkel Antonsen IM
Mikkel M. Jacobsen FM
Filip Boe Olsen IM
Aref Vasli FM
Jonny Hector GM
Viktor H. Nielsen FM
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DEN
DEN
IRN
SWE
DEN

2410
2537
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*
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1
0
½
0
0
0

½
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½
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½
½
½
½
0
0

1
½
*
½
½
½
0
0
0
0

0
1
½
*
0
1
0
½
½
0

0
½
½
1
*
½
0
½
½
½

1
½
½
0
½
*
½
0
1
½

½
½
1
1
1
½
*
0
½
½

1
½
1
½
½
1
1
*
0
0

1
1
1
½
½
0
½
1
*
½

1
1
1
1
½
½
½
1
½
*

6
6
6
5½
5
4½
3½
3½
3
2

GM-normen på 7 point frem til 8.
runde. BMS’s egen Mikkel Manosri
Jacobsen manglede kun et halvt
point til en IM-norm.

IM-gruppen i CCC
Juniordanmarksmesteren Nicolai
Kistrup fra Caïssa Gladsaxe startede
med 5 af 7 og var kun halvandet
point fra IM-normen, men drømmen sluttede med nederlag i de to
sidste runder.
1-2. IM Christian Jepson, Sverige
(2389) og FM Hampus Sörensen,
Sverige (2382) 7½.
3. IM Bengt Lindberg, Sverige
(2376) 5½.
4-6. FM Rasmus Thøgersen (2283),
FM Jens A. Ramsdal (2253) og
Nicolai Kistrup (2250)
5. 7. IM Bjarke Sahl, Norge
(2335) 4.
8-9. Dara Akdag (2231) og
Michael Vesterli (2207) 2.

“Nåh, har du kigget på den?” synes den svenske stormester Stellan Brynell nærmest
at sige til Bjørn Møller Ochsner. Partiet endte remis.
Foto: Jesper Simonsen.

10. FM Nicolai Brondt (2270) 1½.

Julius Baer Challengers Chess Tour
Jonas Bjerre kom ikke til at spille en rolle i topstriden i de to seneste afdelinger. Skakikonerne Vladimir Kramnik og Judit Polgar er mentorer for hver sit hold.
Af Jan Løfberg
Setuppet er i top, og det er en ære for
Jonas Bjerre at være med blandt verdens 20 bedste juniorer i Julius Baer
Challengers Chess Tour. Eksverdensmester Vladimir Kramnik og verdens stærkeste kvindelige skakspiller
nogensinde, Judit Polgar, er mentorer og har hver ti spillere tilknyttet.
Begge teams har tre stormestre tilknyttet til træning af talenterne.
Der er spillet tre af fire afdelinger.
Touren startede med Polgar Chal-

lenge i april, som vi omtalte i sidste
nummer, og fortsatte med Gelfand
Challenge (i juni) og Kramnik Challenge (i august).
Jonas Bjerre, der er med på Team
Kramnik, har været sportsligt udfordret i de to seneste afdelinger, hvor
han er endt i den nedre ende af feltet.
I Gelfand Challenge opnåede han
8½ af 19 på en delt 12. plads. Inderen
Gukesh D. vandt med 14 af 19 på
bedre korrektion foran landsmanden Praggnanandhaa.
I Kramnik Challenge meldte flere

spillere afbud – blandt andre Gukesh
D. og ”Pragg”. I deres fravær vandt
tyske Vincent Keymer på korrektion
foran amerikaneren Awonder Liang,
begge fik 11½ af 15. Her måtte Jonas
nøjes med 5 point og en delt 14.
plads.
Sidste afdeling Hou Yifan Challenge spilles den 18-21. september.
Team Polgar fører med 331½ mod
Team Kramniks 325 point. Vinderholdet får en tur til VM-matchen i
Dubai.
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En variant bliver født
Carsten Hansen gennemgår en nyere åbningsvariant i Siciliansk, som verdensmesteren
Magnus Carlsen har spillet med succes. Siden har mange andre topspillere prøvet den.

Af Carsten Hansen

M

ed jævne mellemrum sker det,
at en åbningsvariant bliver
født. Nogle gange sker det langt inde
i en variant, som er blevet spillet en
masse gange. Andre gange sker det
ganske hurtigt.
Selv i en åbning som Siciliansk,
som er blevet spillet så mange gange,
at det er umuligt at holde styr på det
(min database har mere end to millioner partier med Siciliansk, men
det er langtfra alle de partier, der er
blevet spillet). Nogle eksempler er:
1. e4 c5 2. a3!? for at forberede 3.
b4 og undgå nogle af sorts bedste
måder at besvare fløjgambitten (1. e4
c5 2. b4) på.
1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. Lb5!?, som
vist blev introduceret på topplan af
eksverdensmester Boris Spasskij
mod daværende verdensmester
Garri Kasparov i Barcelona 1989.
Denne variant er siden blevet utroligt populær.
1. e4 c5 2. Sa3!?, som den russiske
super-stormester Vadim Zvjaginsev
begyndte at spille i 2005 og blandt
andre slog den tidligere FIDE-verdensmester Alexander Khalifman
med.
Siden da er den blevet spillet af
adskillige stormestre inkl. Magnus
Carlsen.
Der er naturligvis andre nye ideer
eller koncepter, som har fundet sin
vej fra skakverdenens undergrund til
stormesterskak.
En af disse varianter er emnet for
denne artikel.
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Græsk oprindelse
Hvis jeg har forstået ophavshistorien
rigtigt, så gik det som følger. Den
græske FIDE-mester Ioannis Simeonidis fandt på konceptet, delte det
med sin træner, stormester Vassilios
Kotronias.
Sammen analyserede de varianten
grundigt, før de valgte at dele resultatet af deres analyser med verdensmester Magnus Carlsens coach, vores egen stormester Peter Heine Nielsen.
Så formoder jeg, at Peter kiggede
varianten efter i sømmene, før han
præsenterede den til Magnus Carlsen, som derefter introducerede varianten til verden i sit parti mod den
polske superstormester Radoslaw
Wojtaszek.

Magnus Carlsen (2843)
Radoslaw Wojtaszek (2744)
Siciliansk / B23
Shamkir 2018
1. e4 c5 2. Sc3 d6 3. d4!?
Dette var formentlig den første
overraskelse for den polske stormester, men nok stadig kun en mindre
en af slagsen, da trækket stadig kan
via trækomstilling føre til andre varianter.
3... cxd4 4. Dxd4 Sc6
Her forventede sort uden tvivl, at
hvid ville spille 5. Lb5 med en sandsynlig trækomstilling til en anden
velkendt anti-sicilianer 5. Lb5 Ld7 6.
Lxc6 Lxc6 7. Sf3 Sf6, som er blevet
spillet mange gange.
5. Dd2!

Udråbstegnet er udelukkende givet
for overraskelsesværdien af trækket,
da teksttrækket næppe er bedre end
den føromtalte variant med Lb5. Før
dette parti var trækket kun blevet
spillet i partier mellem lavere ratede
spillere. Men dette parti startede en
trend, som kun er vokset siden.
Hvis du analyserer partiet med en
computer, så vil den typisk evaluere
stillingen som ca. lige, men i praksis
er tingene langt fra så ligetil, da sort
vil være tvunget til at tænke for sig
selv straks fra start.
Derudover vil sorts opgave om at
finde en fornuftig opstilling være
fyldt med spørgsmål: Hvad er rigtigt? Hvad er helt forkert? Vil den
opstilling jeg normalt spiller i Siciliansk være brugbar mod hvids opstilling? Hvad er konsekvenserne af
hvids opstilling for hvid? Hvor ligger
svaghederne?
Løberen på b2 peger direkte mod
sorts kongefløj, og hvids fianchetto
på dronningfløjen forhindrer adskillige af sorts typiske måder at kreere
modspil på. Med andre ord: Med
mindre sort har kigget grundigt på
denne variant, så vil sort have svært
ved at finde vejen til den bedste op-

Fotoet er taget umiddelbart før, verdensmesteren Magnus Carlsen introducerede 5. Dd2-varianten i partiet mod
Radoslaw Wojtaszek i Gashimov Memorial 2018 i Shamkir.
Foto: Shamkirchess.com

stilling, og selv om det skulle ske, så
foregår kampen på hvids hjemmebane.
Med alt det overstående in mente,
så er det nemt at se, hvad der tiltrak
verdensmesteren til at afprøve varianten mod den åbningsteoretisk meget velfunderede polske stormester.
5... Sf6
Wojtaszek spiller normalt Najdorf-varianten, og måske er han af
den årsag ikke vild med at vælge en
opstilling med 5… g6. Det er igen
vigtigt at forstå, at før dette parti
havde den stærke stormester ingen
forudgående erfaring med denne variant.
Han skulle finde ud af det hele på
egen hånd, ligesom vi ikke skal
glemme, at hans modstander er selveste verdensmesteren.
6. b3
Dette er hvids idé. Løberen skal
udvikles til b2, og derefter rokerer
hvid langt!
6... e6 7. Lb2 a6 8. 0-0-0 b5 9. f3

Dette minder lidt om det engelske
angreb, men i stedet for løberen står
på e3, står den på b2. Sort har valgt
en typisk Najdorf/Scheveningen-opstilling, men herefter skal sort til at
finde ud af, hvordan han vil fortsætte.
9... h5?!
I det engelske angreb mod Najdorf/Scheveningen benytter sort af
og til dette træk for at gøre det vanskeligere for hvid at spille g2-g4.
Men hvor det normalt er svært for

hvid (med en springer på d4) at udnytte svækkelsen på g5, så er det anderledes, når springeren står på g1.
Udover partifortsættelsen kan hvid
sågar spille 10. Dg5!?.
10. Sh3!? Le7
I et senere parti forsøgte sort sig
med 10... Lb7, men efter 11. Sg5 Tc8
12. Kb1 Le7 13. f4 Da5 14. Le2 0-0
15. Lf3 Tc7 16. The1 havde hvid en
bekvem fordel i partiet Kraus – Kozak, Radenci 2019.
11. Sg5 h4
Sort vil gerne forhindre hvid i at
spille h2-h4, som ville beskytte
springeren på g5, men som vi så i eksemplet i den foregående kommentar, så er hvid lige så tilfreds med at
spille f3-f4 i stedet. Det er derfor
uklart, hvad sort får ud af sin investering i tempi.
12. f4 Lb7 13. Kb1
Dette træk er ganske normalt i
denne variant, da det stopper en
masse fiduser baseret på, at hvids
konge og dronning begge er placeret
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på h6-c1-diagonalen.
13... Tc8 14. Le2 Dc7 15. The1
Her kunne 15. Thf1 også overvejes.
15... Sh7?
Selvom dette træk helt afgjort er
forkert, så er situationen ikke længere helt så nem for sort. Sort ville
egentlig gerne rokere, men med en
bonde på h4, så virker det også forkert, f.eks. 15... 0-0 16. Ld3 Sb4 17.
Df2 (også 17. Sxb5 axb5 18. Dxb4 d5
19. Dd2 er bedre for hvid) 17... Sd7
18. Dxh4 Lxg5 19. Dxg5, hvor hvid
har en merbonde.
16. Sxh7 Txh7

17. g4?!
Et andet normaltræk, men Hvid
havde det interessante alternativ 17.
Sd5!, der udfordrer sorts fremtidsudsigter, f.eks. 17... exd5 18. exd5
Sd8 (computeren foretrækker at give
officeren tilbage med det samme:
18... Kf8 19. dxc6 Lxc6 20. Lg4 Te8
21. Dc3, men Hvid har en altdominerende positionel fordel, fordi alle
hans officerer står optimalt, mens
sorts officerer er dårligt koordinerede) 19. Lg4 Kf8 20. Te2! (med
ideen Tde1; alternativet 20. Dd3!?
Kg8 21. Lf5 Th5 22. Lxc8 Txd5 23.
Dxd5 Lxd5 24. Txd5 Dxc8 25. Txe7
giver også en stor hvid fordel) 20...
Kg8 21. Lxc8 Lxc8 22. Dc3! (afbytter
sorts vigtigste forsvarsbrik) 22...
Dxc3 23. Lxc3, og hvid vinder.
17... hxg3 18. hxg3 Lf6 19. Ld3
Th8
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20. g4?!
Hvid tager noget terræn på kongefløjen, men det lader til, at 20.
Th1! er bedre, f.eks. 20... Txh1 21.
Txh1 Ld4 (hvis 21... Ke7, så 22. e5!
Sxe5 23. fxe5 Lxh1 24. exf6+ gxf6 25.
Dh6, og hvid står klart bedst) 22.
Th7 Da5 23. Le2! Ke7 24. a3, og hvid
har en klar fordel.
20... Sd4!
Et stærkt svar som begrænser
hvids dominans i centrum og truer
... Sf3.
21. Te3 Kf8!
Endnu et stærkt træk, som sikrer
sorts konge en smule.
22. Se2! Sxe2 23.Txe2

bevare dronningerne på brættet.
25... Tc5?!
Eller 25... Dc5 26. Dg3, igen beholder hvid dronningerne på brættet. Sort er langtfra fortabt, men det
er svært at finde en holdbar plan.
Hvid er på sin side klar til et angreb
på kongefløjen.
26. e5! dxe5 27. fxe5 Th1?
En dyrebar fejl, formentlig spillet i
tidnød, som koster sort partiet. Hvis
sort i stedet havde spillet 27... Tc7, så
ville hvid efter 28. g5 Th4 29. g6! (eller 29. Dg3!? Dd4 30. Th2, og hvid
står bedst) 29... Dd4 30. Dc1 Df4 31.
Da3+ Db4 32. Dxb4+ Txb4 33. Th2
have en klar fordel i slutspillet.
28. Txh1 Lxh1 29. Th2!
Dette træk var sandsynligvis, hvad
sort havde overset.
29... Txe5 30. Th8+ Ke7 31. Da7+

Sort opgav, da hvid efter 31. Da7+
Kf6 32. g5+! Txg5 (eller 32... Kxg5
33. De7+) 33. Txh1 vinder nemt.
1-0.

Nye tilhængere
23... Lc3?!
Det var bedre at spille 23... Lxb2
24. Kxb2 Th4 25. f5 exf5 26. gxf5
Dc5, selvom hvids stilling stadig er at
foretrække, men sort er dog stadig
med i partiet.
24. Lxc3 Dxc3 25. De3!
Hvid er ikke interesseret i at bytte
dronninger af, da han har initiativet
og derfor er det en fordel for ham at

Som det var klart fra dette parti, så
er det ikke nemt at spille mod denne
opstilling af hvid. Nu skal det naturligvis nævnes, at hverken du eller jeg
er ligeså stærke som Magnus Carlsen, men det er bemærkelsesværdigt,
hvordan hvids spil var naturligt og
nemt at følge, mens det omvendt for
sort var svært at få konkrete ideer til,
hvor brikkerne skulle stå, og hvad de
skulle bruges til.

Siden dette parti er varianten blevet spillet af Caruana, Nakamura, So,
Firouzja, Andreikin, Morozevich,
Sethuraman og mange andre stormestre og internationale mestre.
Lad os få et hurtigt overblik over,
hvad sort kan finde på, før vi afslutningsvist kigger på et vigtigt parti fra
dette års vigtigste turnering.

Teoretisk oversigt
1. e4 c5 2. Sc3 d6 3. d4 cxd4 4.
Dxd4 Sc6
Det er ikke helt usædvanligt, at det
endnu ikke er gået op for sort, hvad
hvid har gang i og derfor prøver at
forhindre hvid i at spille Lb5, som jo
stadig er en mulighed efter … Sc6:
4... Ld7 5. b3 Sc6 6. Dd2 g6 7. Lb2
Lg7 (sort spiller også 7... Lh6 af og
til: 8. f4 Sf6 9. 0-0-0 0-0 10. Kb1 Da5
11. Sf3 Tac8 12. a3 b5 13. De1 og
hvid står bedst) 8. 0-0-0 Sf6 9. f3 0-0
10. g4 a5 11. Kb1 med en behagelig
stilling for hvid i Sevian – Xiong,
Saint Louis 2018.
4... a6 5. b3 Sf6 (5... Sc6 6. Dd2 er
bare en trækomstilling til varianterne efter 4… Sc6) 6. Lb2 b5 (6... e5
er også muligt, men fører oftest til
6… b5-varianten) 7. 0-0-0 e5 8. Dd2
Sbd7 9. Kb1 Le7 10. f3 b4 11. Sd5
Sxd5 12. Dxd5 Tb8 er objektivt set
spilleligt for sort, men en sådan stilling er langtfra alle folks kop te.
5. Dd2

5… g6
5... Sf6 6. b3 e5 7. Lb2 Le7 8. 0-0-0
0-0 9. Kb1 a5 10. a4 Sb4 11. f4 Le6

12. Sf3 exf4 13. Sd4 og hvid står
bedst, Andriasian – Gabuzyan, Philadelphia 2019.
5... e6 6. b3 Sf6 7. Lb2 Le7 (sort
har et par alternativer: 7... d5 8. exd5
exd5 9. 0-0-0 Le6 10. Kb1 Da5 11.
Sb5 Dxd2 12. Txd2 Se4 13. Te2 0-00 14. f3 Sf6 15. Sd4 Ld7 er omtrent
lige, Lagarde – Guliyev, Europe
Echecs 2020, og 7... a6 8. 0-0-0 b5 er
via trækomstilling ført til varianten,
der starter med 5... a6) 8. 0-0-0 0-0 9.
f4 Dc7 10. Kb1 d5 11. e5 og hvid står
bedst.
5... a6 6. b3 Sf6 7. Lb2 b5 8. f3 e6 9.
0-0-0 Le7 10. Kb1 Lb7 (10... 0-0 11.
h4 Dc7 12. g4) 11. g4 h6 12. h4 Dc7
13. Lh3 g5 blev spillet i Lagarde –
Galopoulos, Chess.com 2020, og her
ville 14. Lf1 have givet hvid en fordel.
5... e5 6. b3 Le7 (6... Sf6 fører ofte
til en trækomstilling) 7. f4 (hvis 7.
Lb2, så fører 7… Lg5 8. Dd3 Sge7 til
en anden slags stilling, hvor hvid
ikke får lov til at rokere langt) 7...
exf4 8. Sf3 Sf6 9. Lb2 Le6 10. 0-0-0
med en skarp stilling, hvor jeg foretrækker hvid.
6. b3 Lh6
Hvis sort vælger at spille en mere
almindelig slags dragevariant, med
6... Lg7, så har hvid gode chancer for
at få en fordel 7. Lb2 Sf6 8. 0-0-0 0-0
9. f3 (9. Kb1 kan også spilles), og nu

9... Da5 10. Kb1 Le6 (eller 10… Td8
11. Sge2 e5 12. g4 Le6 13. g5 Sh5 14.
h4 Db6 15. Sd5 Df2 16. Lh3 Dxf3 17.
Lxe6 fxe6 18. Sc7, og hvid havde en

stor fordel I. Popov – A. Kovacevic,
Subotica 2019) 11. Sge2 Tfd8 12. Sd5
Dxd2 13. Txd2 Se8 14. c4 Tac8 15.
Lxg7 Kxg7 16. Kb2 Sf6 17. Sec3 med
en klar fordel til hvid i slutspillet i
Kazakov – Amonatov, Astana 2019.
9... a6 10. g4 b5 11. h4 b4 (eller
11... Da5 12. h5 b4 13. Sa4 og hvid
står bedst) 12. Sd5 (12. Sa4 kan også
spilles) 12... Sxd5 blev spillet i Kairbekova – Hernandez Jimenez,
Chess.com 2021, og her ville 13.
Lxg7 Kxg7 14. exd5 Se5 15. h5 have
givet hvid et næsten afgørende angreb.
7.f4

7… Sf6
Et vigtigt alternativ er 7... f5 8. Lb2
Sf6 9. Ld3 Da5 10. exf5 Lxf5 11. Sge2
0-0-0 12. 0-0-0 d5 13. Kb1 d4 14. Sb5
Dxd2 15. Txd2, hvor hvid ikke har
nogen nævneværdig fordel, Le
Quang Liem – Vaibhav, Caleta 2020.
Derimod er 7... e5? en fejl, da hvid
nu kan spille 8. Sb5 Lf8 (eller 8...
Lxf4?! 9. Dxd6 Dxd6 10. Sxd6+ Kf8
11. La3 Sge7 12. Sf3 med en klar fordel til hvid i Dominguez Perez – Topalov, Saint Louis 2019) 9. fxe5 dxe5
10. Dxd8+ Kxd8 11. Lg5+ f6 12. 0-00+, og hvid har et klart overtag.
8. Lb2 0-0 9. 0-0-0 e5
Et naturligt alternativ er 9... a5 10.
a4 Sb4 11. Kb1 Db6 12. Sf3 Lg4 13.
Le2 (13. Lc4!? kan også overvejes)
13... Tac8 14. h3 Le6 15. Sd4 Lg7 16.
Lf3, og hvid havde de bedre chancer,
Sadhwani – Raja, Lichess.org 2020.
10. g3
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10… Te8
Sort har også prøvet 10... Lg4 11.
Le2 Le6 12. Kb1 Tc8 13. Sf3 a6 14.
De1 Dc7, som spillet i Xu Xiangyu –
Sasikiran, Moskva 2019, og her
kunne hvid have spillet 15. f5! gxf5
16. exf5 Lxf5 17. g4! med et afgørende angreb.
11. Kb1 Sd4 12. Lg2 Lg4 13. Te1 a5
14. h3 Ld7 15. Sf3 med en skarp stilling, hvor jeg nok vil foretrække
hvids stilling Sethuraman – Sunilduth Lyna, Sitges 2019:

Alexander Grischuk (2777)
Maxime Vachier Lagrave (2758)
Siciliansk / B23
Kandidatturneringen 2021
1. e4 c5 2. Sc3 d6 3. d4 cxd4 4.
Dxd4 Sc6 5. Dd2 g6
For en typisk Najdorf-spiller som
MVL, så er dette afgjort et skridt i en
ny retning, som han måske ikke er
helt så bekendt med. Det er netop en
af ideerne bag hvids åbningsspil at
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Alexander Grischuk er en af de nye tilhængere af den nye variant i Siciliansk.
Foto: Cathy Rogers.

tvinge sort til at skulle tænke selv i
stedet for at fyre en masse træk af fra
hjemmeforberedelsen.

6. b3 Lh6 7. f4 Sf6 8. Lb2 e5 9.
Sge2

Et nyt træk, men ikke det bedste.
Hvid skulle have spillet 9. g3, da sort
nu har udmærkede chancer for at
udligne.
9... 0-0 10. 0-0-0 Le6 11. Kb1 a5
12. a4 Db6
12... Sg4!? 13. Tc1 Db6 fører til
skarpt spil og chancer til begge parter.
13. h4 Tac8?!
Her var 13... Sb4 bedst, hvorefter
14. h5 Sxh5 15. g3 Df2 16. Lh3 Lxh3
17. Txh3 er endnu en skarp stilling
som er svær at vurdere.
14. h5 Sxh5 15. g3 Sb4 16. Lh3
Lxh3 17. Txh3 Lg7?!
Nu begynder sort at træde forkert.
Det var bedre at spille 17... Df2, hvor
en fortsættelse går 18. Tdh1 exf4 (eller 18… Lg7 19. g4 uklart spil) 19. g4
f3 20. Dxh6 fxe2 21. Sxe2 Txc2 22.
T3h2 Txb2+ 23. Kxb2 Df6+ 24. Ka3
Sc2+ 25.Ka2 Sb4+ med remis ved
trækgentagelse.
18. g4 Sf6 19. g5

19… Sh5??
Dette er en brøler, men selv 19...
Sg4 20. Tf1 Tfd8 21. f5 er frygteligt
farligt for sort, da hvids angreb er i
fuld gang, mens sorts angreb endnu
ikke er kommet i gang på dronningfløjen.
20. f5 Tfd8 21. f6 Lf8 22. Sg3
Her havde 22. De1 d5 23. exd5
Tc5 24. Dh1 været bedst, sort overlever næppe balladen i h-linjen.
22... d5 23. exd5 Sxg3 24. Txg3
h5 25. De2 Tc5 26. Th3?!
Her var spillerne på vej i alvorlig
tidnød, og det viser de næste mange
træk. Hvids bedste fortsættelse var
26. Df3.
26... Sxd5!?
Sorts bedste chance.
27. Sxd5 Tcxd5 28. Tdh1 Dd6 29.
Ka2 Td1
Dette var sorts idé at skabe lidt
modspil.
30. Txh5 gxh5

31. Txh5?
I tidnød finder Grischuk ikke det
bedste. Efter 31. Th3 Ta1+ 32. Lxa1
Dd1 33. Dxd1 Txd1 34. Lxe5 ville
hvid have haft fremragende gevinstchancer.
31... Td4 32. Th1 Txa4+ 33. Kb1
Dd5 34. Dh5 Dxh1+ 35. Dxh1 Tg4 36.
Lxe5 Txg5?

Her er det så sorts tur til at spille
forkert. Efter 36... Te8 37. Lc3 b6 38.
Dd5 Tg1+ 39. Kb2 Te2 ville det være
svært at se, hvordan hvid skulle
kunne vinde dette parti.
37. Dxb7 Td2? 38. Lc3
Her var 38. Lf4! bedst, men
Grischuk havde ingen tid til at tænke
sig om.
38… Te2 39. Dc8 Tg1+ 40. Kb2
Tgg2 41. Lxa5 Txc2+
Sort fremtvinger et slutspil, som
kan virke remisagtigt, men hvid vinder lige præcis.
42. Dxc2 Txc2+ 43. Kxc2 Kh7 44.
Kd3 Kg6 45. Lc3 Kf5 46. Kc4 Ke6
47. b4 Ld6 48. b5, opgivet.
1-0.
Varianten efter 5. Dd2 er blevet spillet i færre end 500 partier i min database, hvilket betyder, at der stadig
er mange ting, der vil blive opdaget
med hensyn til, hvad der er bedst, og
hvad der slet ikke fungerer. Men det
giver dig muligheder for at undersøge tingene på egen hånd og overraske dine modstandere.
Jeg har skrevet en lille bog om varianten, hvor jeg går lidt mere i dybden og analyserer en masse alternativer og foreslår nye ideer og forbedringer.
Bogen hedder ”The Carlsen Variation – A new Anti-Sicilian to rattle
your opponents”, som kan købes hos
Dansk Skaksalg og på Skakbloggen.
God fornøjelse med varianten.
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Løsninger side 64-65

FIND PLANEN! v/IM Silas Esben Lund
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1. sort trækker!

2. sort trækker!

3. hvid trækker!

4. sort trækker!

5. sort trækker!

6. hvid trækker!

Arabiske drømme
Årets VM-match spilles i det arabiske emirat Dubai fra 24. november til 16. december. Der
er lagt op til en spændende match på 14 partier mellem den norske verdensmester Magnus
Carlsen og den russiske udfordrer Ian Nepomniachtchi.
Af Jan Løfberg

“D

et lykkelige Arabien” er et
begreb, men for Magnus
Carlsen eller Ian Nepomniachtchi
kan det blive den skinbarlige sandhed, når vinderen af VM-matchen
kåres engang i december i det arabiske emirat Dubai.
I sin tid drømte europæere om
vidunderlandet med røgelse, myrra

og balsam – om paradis på jord, som
forfatteren Thorkild Hansen skrev i
”Det lykkelige Arabien” fra 1962.
Indenfor skakspillet var araberne
førende for omkring 1.000 år siden,
men på samme tidspunkt havde spillet også bredt sig blandt vikingerne i
Norden og i Rusland (formentlig
bragt til russernes kendskab af både
byzantinere og vikinger). Derfor er
det vel meget passende, at en nord-

mand og en russer nu 1.000 år senere afgør verdensmesterskabsmatchen i netop Arabien?
Araberne har for længst mistet
dominansen på brættet, men kan
dog stadig i kraft af oliepenge præsentere det bedste af det bedste. Det
gælder VM indenfor skak samt
håndbold og fodbold.

VM-udfordreren Nepomniachtchi har ikke altid set for glad ud, når han har spillet mod Magnus Carlsen.
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Foto: Lennart Ootes.

Mange penge på spil
Præmiesummen i skakmatchen er
på to millioner dollars – ca. 12,6 millioner kroner. Heraf modtager vinderen 60 procent, og taberen er således sikret 5 millioner kroner.
For første gang siden 2006 spilles
der ikke blot 12 partier. Denne gang
er antallet af partier sat op til 14,
men der er ikke ændret ved, at vinderen i tilfælde af uafgjort findes ved
et omspil i hurtigskak. Matchen er
sat til at skulle vare fra 24. november
til 16. december. Spillestedet er Expo
2020, hvilket FIDE annoncerede
sammen med forbundets kommercielle partner World Chess den 28.
januar i år.
Carlsen spiller under det norske
flag, mens Nepomniachtchi spiller
under FIDEs flag. Det skyldes antidoping-agenturet WADAs sanktioner overfor de russiske sportsforbund. Ved EM i fodbold og OL spillede russerne heller ikke under deres
flag. Det samme gjaldt dog ikke for
Nepomniachtchi under kandidatturneringen tidligere på året, fordi
sanktionen kun gælder VM-matchen.

Tidligere møder
Det er naturligvis blevet bemærket,
at udfordreren har et klart plus i de
11 indbyrdes klassiske partier (4-1
og seks remiser). Spørgsmålet er,
hvad man skal lægge i dette. Mens
Carlsen har været verdensmester, er
stillingen 3-3 (én gevinst til hver).
Det sjældne ved den store plusscore
er, at den i dette tilfælde tilhører udfordreren og ikke verdensmesteren.
Under en match har de psykologiske aspekter langt større betydning
end i turneringer, hvor man også
møder flere andre spillere. I den direkte duel mellem for eksempel José
Raoul Capablanca og Alexander Aljechin i 1927 i Buenos Aires samt
Boris Spasskij og Bobby Fischer i
1972 i Reykjavik, lykkedes det både
for Aljechin og Fischer at vinde deres
første parti over henholdsvis Capa-

blanca og Spasskij. Begge vandt siden matchen.

Udfordrernes skæbne
Der eksisterer det, jeg kalder for ”udfordrer-skæbnen”. Det er, når udfordreren er lige ved at vinde VM, men
til allersidst ender med at blive
”snydt”.
Østrigeren Carl Schlechter førte
med 5-4 inden sidste parti mod
Emanuel Lasker, men tabte 10. og
sidste parti. Schlechter leverede stadig fremragende resultater, men
døde kort tid efter afslutningen ”På
den store Krig” i 1918. En kombination af lungebetændelse og underernæring tog livet af Schlechter. En tragisk skæbne.
Næste skæbne er David Bronstein.
En kreativ russer, der efter at have
vundet interzoneturneringen og
kandidatturneringen så ud til at gå
hele vejen og erobre verdensmesterskabet fra Mikhail Botvinnik i 1951.
Bronstein førte med 11½-10½ inden
de to sidste partier, så han behøvede
blot ét point for at vinde titlen. Men
han tabte det næstsidste parti, og
Botvinnik beholdt titlen med remis i
det sidste parti. Siden hvilede en
slags forbandelse over Bronstein i
VM-sammenhæng, hvor han tabte
afgørende partier i interzoneturneringen (i 1958 til Cardoso og 1964 til
Larsen).
Vasilij Smyslov led ikke samme
kranke skæbne som de ovennævnte,
selv om han spillede uafgjort 12-12 i
sin første match mod Botvinnik i
1954. Inden de sidste fem partier var
Smyslov bagud med to points, så han
følte sig næppe ”snydt”, selv om han
kunne være blevet verdensmester
ved at vinde 24. og sidste parti. Tre
år senere vandt Smyslov overbevisende.
Under VM-matchen i Baguio City
i 1978 var reglerne ændret. Man spillede bedst til seks gevinster. Udfordreren Viktor Kortjnoj var bagud 25, men nåede op på 5-5, inden verdensmesteren Anatolij Karpov sik-

rede sig den afgørende gevinst.
Kortjnoj vandt kandidatturneringen
på ny og fik en ny chance i 1981,
men var denne gang chanceløs og
tabte 2-6.
Der gik mange år, inden en VMmatch igen blev uafgjort. Det skete i
1987 i Sevilla (12-12 mellem Kasparov og Karpov), men Karpov havde
jo været verdensmester, så …
I 2004 i den schweiziske by Brissago førte ungareren Péter Lékó med
7-6 inden sidste matchparti mod
verdensmesteren Vladimir Kramnik,
men russeren slap med skrækken.
Bulgareren Veselin Topalov og
Vladimir Kramnik spillede i 2006 66 i genforeningsmatchen mellem
den ”klassiske verdensmester” og
FIDEs verdensmester, men Topalov
tabte omkampen og er aldrig siden
kommet i nærheden af det klassiske
verdensmesterskab.
I 2012 var det så israeleren Boris
Gelfand, der efter 6-6 tabte hurtigskakomkampen mod Vishy Anand.
Heller ikke Gelfand har senere nået
tidligere tiders højder.
I både 2016 og 2018 klarede henholdsvis Sergej Karjakin og Fabiano
Caruana uafgjort 6-6 mod Magnus
Carlsen, inden de begge tabte hurtigskakomkampen. Det er endnu for
tidligt at konkludere, at hverken Karjakin eller Caruana vil blive verdensmester i fremtiden, men historien taler ikke for det. Senest nåede Karjakin finalen i World Cup, så han er i
hvert fald klar til næste kandidatturnering.

Carlsens historiske chance
Den nuværende verdensmester
Magnus Carlsen har allerede skrevet
sig ind i historien som en af de bedste skakspillere gennem tiderne.
Endnu er det for tidligt at kalde ham
den bedste verdensmester, men han
nærmer sig den status.
Historisk set har verdensmesteren
haft svært ved at beholde titlen, når
han ikke har haft lov til at håndplukke modstanderen. Det kunne
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verdensmesteren fra 1886 frem til
1946. Herefter lagde FIDE verdensmesterskabet i faste rammer, indtil
Garri Kasparov brød med verdensskakforbundet i 1993.
Flere spillere nåede aldrig at vinde
en match som verdensmester: Capablanca, Euwe, Botvinnik, Spasskij og
Fischer.
Emanuel Lasker er efter min bedste overbevisning en af de mest overvurderede verdensmestre, selv om
han sad på titlen i 27 år. Han spillede
ingen VM-matcher mellem 18971907 og 1910-1921 – altså samlet 21

år ud af 27. Spillere som Harry Pillsbury, Gezá Maróczy og Akiba Rubinstein ville alle kunne have givet
ham tæt kamp, men i stedet satte
han titlen på spil mod folk, som reelt
ikke havde en chance. Folk som Steinitz, Marshall, Tarrasch og Janowski
fik alle store klø. Kun huggeblokken
Schlechter gav Lasker problemer.
Ikke desto mindre er Lasker dén
verdensmester, der har vundet flest
VM-matcher i træk, nemlig fem
styks fra 1894 til 1909.
Og det er denne rekord, som Magnus Carlsen har indenfor række-

VM-matchen skal spilles i Dubai Expo 2020.
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vidde. Hvis han vinder matchen
mod Nepomniachtchi, bliver han
den første verdensmester, som kopierer Laskers kunststykke. En historisk chance.
Nogle vil måske påstå, at Carlsen
af sine fire foregående matcher har
spillet uafgjort to gange. Jo, men han
kunne havet mistet titlen i hurtigskakomkampene.
Om det bliver til en ny omkamp i
Dubai, vil tiden vise. Det er snart
“Time to Say Dubai”.

Foto: FIDE.

World Cup 2021
Den polske sensationsmand Jan-Krzysztof Duda på 23 år blev en både overbevisende og
overraskende vinder af knockoutturneringen i Sochi.
Nu er han klar til kandidatturneringen næste år.
Jan-Krzysztof Duda
(stående) eliminerede
Magnus Carlsen i
omspillet af semifinalen.
Foto: FIDE

Af Jan Løfberg

S

iden store Akiba Rubinstein indstillede skakkarrieren for 90 år siden, har polsk skak ikke haft et verdensklassenavn før nu (Najdorf
nåede først op i verdenseliten som
argentiner). Selv om det er svært at
stave til Krzysztof, så lærer vi det nok
alle snart.
Jan-Krzysztof Duda vandt nemlig
World Cup’en i den russiske sortehavsby Sochi. Dermed er han klar til
kandidatturneringen næste år. Det
samme er den tidligere russiske VMudfordrer Sergej Karjakin, som
Duda besejrede i finalen med 1½-½
i klassisk skak uden omkamp. Når vi
er ved, hvem Duda besejrede, så kan
verdensmesteren Magnus Carlsen
(efter omspil i semifinalen) og Alexander Grischuk (efter omspil i ottendedelsfinalen) yderligere nævnes.

Duda blev stormester i en alder af
15 år, så man har i snart mange år
vidst, at han er talentfuld. Som 19årig brød han 2700-grænsen i rating.
Det er jo ligesom dén grænse, man
skal passere, hvis man vil gøre sig
forhåbninger om at blive verdensmester en skønne dag. Dudas fortsatte fremgang blev sporet sidste år i
Altibox Norway Chess, da han besejrede Magnus Carlsen i et klassisk
parti, efter at nordmanden havde
spillet 125 partier i træk uden nederlag.
Når Duda ikke spiller skak, så
nævnes det, at han kan lide at høre
Beethoven, Mozart og Queen.
Russiske Sergej Karjakin har siden
VM-matchen for snart fem år siden
i New York kæmpet med at komme
tilbage i kampen om VM. Som VMudfordrer var han født deltager i
kandidatturneringen 2018, hvor han

blev nr. 3. I kandidatturneringen
2020/21 i Jekaterinburg var han ikke
med, men det er han så næste år i
kraft af sin andenplads i Sochi.
Magnus Carlsen stillede op som
favorit og var tæt på at fuldføre sit
forehavende i Kaukasus, men omspilsnederlaget mod Duda gjorde, at
han stadig har en turneringssejr i
World Cup’en til gode. I kampen om
tredjepladsen vandt Carlsen 2-0 over
Vladimir Fedoseev. Carlsens score i
klassisk skak på 11 af 14 (uden nederlag) var dog imponerende.
Mads Andersen repræsenterede
Danmark i Sochi. På side 73 kan du
læse hans beretning om turneringen.
Kvindernes udgave af World Cup
blev vundet af russeren Alexandra
Konsteniuk, med en finalesejr på
1½-½ over landsmanden Alexandra
Goryachkina.
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FIND PLANEN!
Løsninger til opgaver side 58
1.
Mir Sultan Khan
Alexander Aljechin
Skakolympiaden Folkestone 1933

18... a4!
En typisk idé for at skabe et forpostfelt på c4. Andre muligheder:
A) 18... e5? Med springerne på d2
og f3 er dette gennembrud præcist,
hvad hvid håber på for endeligt at
aktivere Sd2. I den følgende stilling
med isoleret bonde har hvid klar fordel: 19. dxe5 Sxe5 20. Sxe5 Lxe5 21.
Lxe5 Dxe5 22. Sf3 Df6 23. Sd4.
B) 18... b4 19. a4 og det er sværere
for sort at udnytte feltet c3.
19. b4 Sb6! 20. Lc3 Sc4
Sorts springer er en torn i øjet på
hvid da den angriber både a3 og e3
(bliver vigtigt senere). Når hvid bytter springeren af, får sort en stærk
garderet fribonde. Med springeren
på c4 har sort desuden lukket c-linjen og b5 er ikke længere et angrebsmål. Sort har taget et vigtigt skridt i
at bygge sin fordel op. Aljechin endte
med at vinde partiet efter 108 træk.

2.
Akiba Rubinstein
Siegbert Tarrasch
Karlsbad 1923
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3.
William Steinitz
Mikhail Tjigorin
VM-match, Havana 1892

16... Dxb2?!
Dette vinder midlertidigt en
bonde og simplificerer også stillingen noget, men giver til gengæld
hvid initiativet. Den bedste fortsættelse er 16... Tfe8! 17. Sxe6 Txe6! For
sort handler det om at have aktive
brikker, og med dubleringen af tårnene på e-linjen er e2 et angrebsmål.
Det er mindre vigtigt, at d4-bonden
er isoleret.
En typisk fejl er 16... Tad8? 17.
Sxe6! fxe6, hvor sort tilsyneladende
har fået en ekstra centrumsbonde og
bonden på d4 er ikke længere isoleret. Dog er dynamikken også blevet
taget ud af sorts stilling, og med 18.
Le4 har hvid god kontrol over stillingen i centrum og kan spille på
begge fløje.
17. Sxe6 fxe6 18. Tb1 Dxa2 19.
Txb7 Da6 20. Db3 Sd8
20... Sa5? 21. Da4 og hvid vinder.
21. Td7
Hvid står aktivt og det er et
spørgsmål om tid før han vinder
bonden tilbage. Sort er under pres og
har desuden problemer med at finde
et godt felt til springeren. Det lykkedes Rubinstein at nedbryde sorts stilling (1–0, 45 træk).

26. Tb6! Sxb6 27. cxb6!
Afgørende. Hvid har nu en garderet fribonde på 6. række samt adgang
til svækkelsen på c6. Efter kvalitetsofferet er det desuden ikke muligt for
sort at bryde ud eller at aflaste med
officersafbytninger, så hvid kan
holde presset.
27... Db7 28. Se5+ Kg8 29. La4
De7 30. Lb4!
Det var også muligt at bytte dronninger med 30. Dxe7 Lxe7 31. Sxc6
der dog tillader sort et lille pusterum. Hvid beslutter i stedet at beholde dronningerne på brættet.
30... Df6 31. Dc3 h6 32. Ld6
I en desperat stilling spillede sort
nu
32... Txb6 33. axb6 Lxb6
som selvfølgelig er tabt efter
34. Dxc6 (1–0, 41 træk).

4.
Eduard Gufeld
Lubomir Kavalek
Studenter-OL, Marianske Lazne
1962

ude af spil, og hvid skal passe på ikke
at miste yderligere materiale. Desuden har sort to stærke fribønder og
en aktiv konge.
Det er altid interessant at finde
mere normale alternativer til meget
kreative løsninger, for at se om der
var en enklere løsning på problemet.
Nogle gange kan skakspillere blive en
tand for kreative ...

23... Txd2+!?
Hvid planlagde 24. Sc4 i næste
træk, med afbytning af løberen på b6
for at komme af med f2-bonden, der
hæmmer hvid meget. At ofre en kvalitet på d2 for at holde strukturen
b6-f2 fungerer for sort og er en
kreativ, omend noget radikal løsning
på problemet. Efter
24. Kxd2 e4
var sort i førersædet, og de tre fribønder i centrum afgjorde siden
partiet (0–1, 32 træk).
I udgangsstillingen har sort dog
også en anden løsning som er mere
ligefrem – han kan simpelthen avancere fribønderne:
23... e4! 24. Sc4 f4 25. Sxb6 axb6
26. Txf2
Hvid opnåede hvad han ville, men
det gør ikke stillingen bedre:
26... Td2+!
26... Txf2+ 27. Kxf2 Td2+ er også
godt.
27. Kxd2 Txf2+ 28. Ke1 Txh2.
Afgørende. Sort har fire bønder
for løberen, men værre for hvid er
den manglende koordination mellem brikkerne: Løberen og tårnet er

5.
Pavel Kotenko
Viorel Iordachescu
Moskva Open 2010

40... Td3!
Med tårnene på brættet duer den
taktiske finte naturligvis ikke: 40...
Sd3 41. Kf1 Sxb2?? 42. Sxb2.
41. Txd3 Sxd3
Hvid kan intet stille op mod sorts
kommende træk.
42. Kf1 Sxb2! 43. Sc3
43. Sxb2 a3, og bonden går i forvandling.
43... a3 44. Ke2 Kf6 45. Kd2
Hvis hvid bliver på kongefløjen

for at dække g2, vinder sort ved
hjælp af fribonden. Og ellers kan
sort kombinere truslerne på begge
fløje.
45... Ke5 46. Kc2 Kf4 47. Opgivet.
0–1.

6.
Emanuel Lasker
Jose Raoul Capablanca
Moskva 1935

64. Dg6
Sort opgav, før hvid fik en chance
for at vise, hvordan man bryder
igennem sorts forsvar. Hvids plan er
angivet af Becker: 64… Kc7 65.
Dg3+ Kc8. Vi er tilbage til startstillingen. 66. Kd3 Th5 67. Kc3 Tf5 68.
Kb4 Th5 69. c5! Skærer sorts tårn af
på 5. række hvorefter kongen bryder
igennem til b6 via a5. Det vil true
mat på c7, og flygter sort med kongen, falder den vigtige b7-bonde og
med den, sorts stilling: 69... Td5 70.
Ka5 Txd4 71. Kb6.

2021

Indbydelse til
DM i SKAK 2021

Dansk Skak Union og skakklubberne Sydøstfyn og Tårnet Svendborg indbyder unionens
medlemmer til DM og påsketurnering 2021.
Spillested: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
www.hotel-svendborg.dk Tlf. 62 21 17 00.
Transport
Hotellet er beliggende i centrum, ca. 10 minutters gang fra banegården, hvortil man ankommer med enten tog eller bus. De som kommer i bil, kan nyde motorvejen fra Odense til Svendborg og glæde sig
over, at hotellet og byen har masser af gratis parkeringspladser. Endelig er Svendborg jo en havneby, så hvem der lyster kan sejle dertil
på forskellig vis.

1. Vinderen af Landsholdsklassen 2020.
2. Vinderen af Kandidatklassen 2020.
3. Spillere med et Fide-ratingtal på mindst 2500.
4. De højest Fide-ratede tilmeldte spillere med et gyldigt kandidatresultat.
5. De højest Fide-ratede tilmeldte øvrige mesterspillere.
(Det er tallene fra Fides ratingliste pr. 1. oktober 2021, der lægges til
grund)

Tidsrum
Lørdag den 16.oktober til søndag den 24. oktober 2021.

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

Indskud og tilmeldingsfrister
400 kr. i alle klasser undtagen Landsholdsklassen.
Rabatpris ved forudbetaling senest 30. september = 300 kr.
Landsholdsklassen: Sidste frist for tilmelding fredag den 1. oktober kl. 23:59:59.
Kandidatklassen samt G7: Sidste frist for tilmelding og betaling lørdag den 16. oktober kl. 20:00.
Kort Påske 1: Sidste frist for tilmelding og betaling torsdag den 14.
oktober kl. 20:00.
Veteran, G5 samt kort Påske 2: Sidste frist for tilmelding og betaling
mandag dag den 18.oktober kl. 20:00.
Har man ikke betalt eller bekræftet sin deltagelse senest ved tilmeldingsfristens udløb, tages man ud af rundelægningen.
Indskud betales til Danske Bank kontonummer: 9570-13265682
MobilePay på nummer: 370405
Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn

Der stilles enkeltværelse til rådighed på Hotel Svendborg fra fredag
den 15. oktober for alle deltagere i Landsholdsklassen, som udtrykker ønske herom.
GM vil få 5.000 kr. i startpenge, dog 10.000 kr. hvis rating på +2600.
Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000 kr., 3. pr.
4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.
Eventuel omkamp om DM-titlen spilles søndag den 24. oktober.
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne
senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Kandidatklassen
Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start mandag den 18. oktober kl. 14.00.
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:
1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2020, men som ikke er
kvalificeret til Landsholdsklassen 2021.
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på
mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 år 1. januar 2021.
3. Tilmeldte kvindespillere med et ratingtal på mindst 2000.
4. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.

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

5. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.

Turneringsformer

Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen ”Juniordanmarksmester” og en præmie på 2.000 kr. Ved ligestilling i point
og korrektion deles titlen og præmien.

Landsholdsklassen
I Landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller alle-mod-alle.
Berettiget til at deltage i klassen er spillere, der er registreret i FIDE
som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder
et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge:
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6. Ved mindst fire kvindelige spillere i Kandidatklassen får den bedst
placerede af disse, titlen “Kvindedanmarksmester” og en præmie
på 2.000 kr. Ved ligestilling i point og korrektion deles titlen og
præmien.

Veteranklassen

Lynskak-DM

Spilles som 5 runder FIDE-schweizer. Start onsdag den 20. oktober.
Deltagerne skal være fyldt 60 år senest den 20.oktober 2021.

Fredag den 22. oktober kl. 19:30. Tilmelding og betaling senest fredag den 22. oktober kl. 12:00. Indskud: 100 kr.
Betænkningstid 3 min + 2 sek. tillæg pr. træk.

Øvrige grupper
Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

Tilmelding til DM i Lyn
https://turnering.skak.dk/tournamentactive/details?tourid=26874

Kort Påske
5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i to forløb.

Forplejning

1. forløb starter lørdag den 16. oktober og slutter mandag den 18. oktober.
2. forløb starter torsdag den 21. oktober og slutter lørdag den 23. oktober, her kan man også nå at deltage i DM i lyn fredag aften.

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

Indkvartering
G7
7 runder FIDE-schweizer. Start mandag den 18.oktober kl. 14:00

G5

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

5 runder FIDE-schweizer. Starter onsdag den 20.oktober.

Betænkningstiden
I alle klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til
resten af partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk hele partiet
igennem.
Bemærk at ved DM kan man komme en time for sent, før man taber
på udeblivelse.
Remistilbud
Det er i Landsholdklassen ikke tilladt at tilbyde remis, før begge spillere har udført 30 træk.

Tilmelding
https://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26873

Hotel Garni tilbyder overnatning uden morgenmad til favorable
priser:
Enkeltværelse 575,- kr.
Dobbeltværelse 660,- kr.
Priserne er pr. person pr. nat og er inkl. moms og betjening.
Booking: Begge hoteller online via DM’s hjemmeside
www.skak-dm.dk
eller via e-mail til booking@hotel-svendborg.dk
Bookingkoden er SKAK2021

Tilmelding
Online via DM-hjemmesiden: www.skak-dm.dk/
Alternativt kan tilmelding foregå gennem egen klub til:
Poul Jacobsen, Telefon: 40 83 36 16
E-mail: dm2021@skak.dk
Telefon nummer til stævnekontoret 40 83 36 16.

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

Dato

LH Klassen

lørdag 16.okt.
søndag 17. okt.
mandag 18.okt.
tirsdag 19. okt.
onsdag 20. okt.
torsdag 21. okt.
fredag 22. okt.
lørdag 23. okt.
søndag 24. okt.

14-20
14-20
14-20
14-20
14-20
14-20
14-20
14-20
12-18

Kandidat
G7

14-20
14-20
14-20
14-20
14-20
14-20
12-18

Veteran
G5

Kort Påske

14-20
10-16 + 16-22
10-16 + 16-22

14-20
14-20
14-20
12-18

10-16 + 16-22
14-20
10-16 + 16-22
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MAT

Tals mor fortalte det direkte til besøgende, og ligheden mellem den lille
Tal og Onkel Robert var også slående. De nulevende slægtninge benægter dog historien den dag i dag.
Tal blev kendt som lidt af en
kunstner ved skakbrættet og fik tilnavnet ”Troldmanden fra Riga”. De
kunstneriske gener kom nok fra moren, der spillede piano, men også faren kunne spille violin og Onkel Robert cello. Selv var Tal faktisk en lovende pianospiller, selv om han var
født med en deform hånd med sammenvoksede fingre.

maskinen
ved Marie Frank-Nielsen

Mikhail Tal. Den 8. skakverdensmester.

Skakkens
verdensmestre –
Tal og Petrosjan

M

ikhail Tal blev født den 9. november 1936 i Letland. Hans
forældre var fætter og kusine, men i
virkeligheden var det almindeligt
kendt, at Tal havde en anden biologisk far – nemlig en ven af faren, som
gik under navnet ”Onkel Robert”.
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Det skulle dog blive skakken, som
Tal kastede sig over – og heldigvis for
det. Allerede som barn var han rap i
replikken, og hvis lærerne i skolen
forsøgte at skælde ham ud svarede
han: ”Du kan ikke skælde mig ud –
for jeg er et lille geni!”. To dage efter
at han var startet i skole, blev han
rykket op i 3. klasse, og han vandt
matematikkonkurrencer på skolen.
Han mistede interessen for matematikken, da læreren påpegede, at han
løste opgaverne rigtigt, men ikke på
den rigtige måde. I stedet blev han
skolemester i dam, var målmand på
fodboldholdet og drømte om at
spille teater. En dag på vej til en tea-

tertime så han et skilt til skolens
skakundervisning, stak hovedet indenfor og så sig ikke tilbage.
Hans store skaklige gennembrud
kom i 1957, hvor han vandt sovjetmesterskabet, som tidens yngste.
Tals spil var både præget af harmoni
og en voldsom aggressivitet og
mange spændende ofre. Særlig
blandt de ældre spillere var det en
udbredt opfattelse, at den unge Tal
spillede usund og spekulativ bluffeskak, som snart ville blive tilbagevist
og afsløret som ukorrekt. Tal selv har
udtalt om sin spillestil, at: ”Der findes to typer ofre: de korrekte – og
mine …”
I 1960 spillede han VM-match
mod Botvinnik. Tal var en publikumsfavorit, og matchen blev et
stort tilløbsstykke. Der var fyldt op
på spillestedet og i Moskvas gader
blev der sat demonstrationsbrætter
op, så folk kunne følge med i kampen. Det endte med en overbevisende sejr på 12½–8½ til Tal. Men
Botvinnik havde ret til en revanchematch allerede året efter i 1961, hvor
Tal tabte 8–13.
Til trods for VM-nederlaget var
Tal verdens mest kendte skakspiller
dengang, og han blev beundret langt
uden for skakmiljøet – også blandt
damerne. Han var lidt af en festabe,
og der blev både røget alt for mange
cigaretter og drukket alt for meget
alkohol – en dårlig kombination
som førte til en svækket krop, hvor
både nyrer og lunger og meget andet
svigtede. På trods af dette stoppede
hans kærlighed til skakspillet aldrig.
På sit dødsleje stak han af fra hospitalet i Moskva, hvor han var indlagt,
for at spille en lynturnering – og her
slog han sørme selveste Kasparov. Tal
døde i 1992, blot 55 år gammel – elsket af skakpublikum og nok den
mest vellidte verdensmester også
blandt sine konkurrenter.

T

igran Petrosjan blev født i Georgiens hovedstad Tbilisi den 17.
juni 1929 i en fattig armensk familie
og begyndte først at spille skak som

Gurgenidze – Tal 1957
Sort trækker og vinder.
Se løsningen på s. 74

12-årig. Han havde ikke nogen nem
opvækst, og moren døde, da han var
ganske ung. Petrosjan selv var ofte
syg og havde store udfordringer med
sin hørelse – udfordringer som varede hele hans liv. Hans gamle far var
analfabet og havde ikke stor forståelse for sønnens mærkelige hobby.
Da faren døde, overtog Petrosjan
hans arbejde som vicevært, så mens
vennerne om morgenen tog i skole,
måtte Petrosjan i stedet bruge dagene på at feje gaden. En ældre dame
tog sig af ham og gav ham brødrester, så han ikke sultede. Ofte sov han
i den lokale skakklub og blev mere
og mere opslugt af skakken i det hele
taget.
I 1949 rejste han til Moskva med alt,
hvad han ejede for at satse på skakken. Det var også i Moskva, at han
forelskede sig og blev gift med engelsklærerinden Rona Jakovlevna,
som var meget ambitiøs på hans
vegne. Rona påstod sågar, at hun
havde giftet sig med Petrosjan fremfor en anden skakspillende bejler,
fordi hun mente, der var større
chance for, at Petrosjan skulle blive
verdensmester en dag.
I 1959 lykkedes det ham langt om
længe at vinde det sovjetiske mesterskab, hvilket betød, at han nu kunne
anses som en seriøs kandidat til VM-

Verdensmesteren Tigran Petrosjan og hans kone Rona på gåtur i Moskva.

titlen. Han vandt kandidatturneringen i 1962 og blev dermed udfordrer
til verdensmesteren Botvinnik i
1963, hvor han endte som sejrsherre
med 12½ point mod Botvinniks 9½.
Mere end 100.000 hyldede ham i
centrum af Armeniens hovedstad Jerevan og startede en spontan indsamling, som gjorde Petrosjan til en
rig mand. I 1966 forsvarede han sin
titel ved en kneben sejr over Boris
Spasskij på 12½–11½. I 1969 gik den
dog ikke længere, og Spasskij blev
verdensmester med cifrene 12½–
10½.
Petrosjan var en ganske indadvendt verdensmester, og mange tænker måske næsten, at han var lidt af
en kedelig skakspiller. Han spillede
altid meget sikkert, og det blev til
mange remiser. Han så farer overalt
og byggede videre på Nimzowitch’
ideer om profylakse – altså at man
primært laver et træk for at ødelægge
modstanderens plan. Derudover kan
man også ved at studere hans partier
se, hvordan han bruger kvalitetsofre
til at vinde partier med – en sjældenhed dengang og stadig en utrolig
svær disciplin den dag i dag – for

hvornår har man egentlig nok kompensation for sit offer.
Ligesom Tal blev Petrosjan også
kun 55 år. Han døde i 1984 af kræft.
Samme år blev den armenske stormester Tigran Petrosjan født – du
har måske hørt om ham? De er ikke
i familie, men faderen til den nye Tigran Petrosjan var stor fan af verdensmesteren og ville hædre ham
ved at give sin søn hans navn.

Petrosjan – Spasskij 1966
Hvid trækker og vinder.
Se løsningen på s. 74
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Alle deltagere på lejren med de flotte sponsorpræmier fra Quality Chess.
IM Filip Boe Olsen
giver en lektion på
lejren.

Ekstra rengøring på årets lejr –
deltagerne imponerede med kost og
spand!

Der spilles spionskak – hvor mon dronningen gemmer sig?
Klar til EM i fodbold på storskærm.
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Kampråb i Skanderup Legene.

Trillebørs-dyst i Skanderup Legene – hvem kommer mon hurtigst til målstregen?

Sommerskaklejr
2021

E

fter en corona-aflysning i 2020
vendte sommerskaklejren tilbage
i 2021. 84 glade børn tilbragte knap
en uge sammen på lejren og fik undervejs undervisning af det kyndige
ledercrew. Derudover stod den på
Skanderup Legene, hvor der dagligt
blev dystet i blandt andet fodbold,
skak og rundbold – og nåh ja – så
lidt ekstra rengøring i år, hvilket ungerne tog med højt humør. Måske
fordi der ventede en præmie til det
reneste værelse?
En stor tak skal lyde til lejrens
sponsorer Dansk Skak Union og
Quality Chess.
På www.skaklejr.dk kan du læse
meget mere om lejren og se endnu
flere fotos. Nedenfor skal vi møde tre
af årets deltagere, der fortæller om
deres oplevelser på lejren.

Jeg glemmer
ikke skaklejren

H

ej, jeg hedder Liva Buddha Jensen og er 12 år og bor i Aarhus.
Jeg tog jo på skaklejr her i sommerferien 2021, og jeg var der også i
2019.

En koncentreret Liva.

Men jeg ville gerne fortælle jer lidt
om skaklejr, fordi det helt klart er
noget der kan anbefales, og hvorfor
jeg tager på lejren.
Lejren bliver afholdt på Skanderup Efterskole, som er en dejlig efterskole med god plads, god udsigt,
og det er et sted, hvor man føler sig
tryg. Der er fire små lange huse, hvor
alle værelserne ligger, og det er nogle
dejlige, hyggelige værelser.
Man bliver vækket kl. 08.00, og
når man har gjort sig klar, så kan
man gå til morgenmaden. Hvis vi
snakker om hvordan dagene foregår,
så spiller man en masse skak og er
ude og lave masser af sport.
Fordi alle er det samme sted i seks
dage i streg, danner man et rigtig

godt fællesskab og får masser nye
venner. Der er altid sjov og leg på lejren, men man er også seriøs, især når
det handler om skakken.
Der er masser af andre spil man
kan spille (et af de populære er bordtennis), og der er man jo også bare
sammen allesammen, og der bliver
fællesskabet jo også bare bedre.
Jeg tager på skaklejr, fordi det er
en oplevelse, som man ikke bare lige
glemmer, fordi man bliver bedre til
skak, man danner godt fællesskab,
man får masser af venner (måske lidt
mere end bare venner nogle gange)
og man har det alt i alt bare megafedt!
Og så er der de gode undervisere
med masser af erfaring og godt
humør.
Hvis det er op til mig, skal I endelig tage på skaklejr, fordi det er megafedt, og I kommer ikke til at glemme
det!
Håber vi ses næste år,
kærlig hilsen Liva.

Isolerede bønder

J

eg hedder Christian Ringsmose, er
19 år og bor i Odense. Her bruger
jeg meget tid i skakklubben Boca Juniors, der er en af Danmarks største
juniorklubber. Det er fantastisk, og
skak betyder meget for mig. Jeg bruger stort set al min fritid på det og
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Den første store lejr

Christian i hopla ved kæmpeskakspillet
Anker i fuld krigsmaling – klar til at
heppe på de danske EM-helte.

nyder det virkelig. Især når man også
nogle gange kan få lov at give videre
af sin viden til andre juniorer i klubben. Mit største resultat var nok at
vinde GoAudit Junior turneringen i
2020.
Skaklejr er fantastisk! Der er simpelthen ikke en bedre tid på året, end
den uge hvor man får lov at være
sammen med alle sine venner og
kammerater nonstop. Og så selvfølgelig med skakken i centrum. Efter
en lang og hård sæson hvor corona
har snydt os for store og gode oplevelser som DM i skoleskak og HoldDM osv., er det fantastisk at møde
alle igen. For mig er det bedste nok,
at man ikke hele tiden skal hjem og
sove, som hvis man var til en turnering. Her får man bare lov til (næsten da) at være fri for voksne og
have en fest.
Når man først har været med ét år,
så vil man bare tilbage igen. Denne
gang havde alle deltagerne ventet to
år(!) så vi var lykkelige for at komme
afsted. På trods af coronaregler, der
desværre påvirkede lejren lidt, var vi
alle indstillede på at have en fest. Lej-
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ren er for mig lig med et unikt socialt fællesskab og inklusion af alle.
Det ser man især, når man har en
fodboldkamp med omkring 30 børn
uden en dommer. Det bare fungerer
fantastisk, og de store hjælper de
små op, hvis de falder og slår sig.
Men nu er fodbold ikke det eneste,
selvom der også var EM-stemning i
lejren.
Skaklejr handler også om skak!
Der er rigtig mange konkurrencer og
turneringer. Og så selvfølgelig undervisning, vi skulle jo også helst
blive bare lidt bedre, selvom det sociale er i højsædet. Jeg havde selv fornøjelsen af at opleve IM Filip Boe
Olsen som underviser i A-gruppen.
Han var virkelig dygtig og kunne
gøre selv isolerede bønder spændende. Det kræver noget ...
Lejren sluttede for mig al for tidligt med en ulykke på fodboldbanen,
men jeg fik mange søde hilsner fra
venner og kammerater, og jeg ved at
alle havde en fantastisk lejroplevelse.
Og jeg ved i hvert fald, hvor jeg skal
være i uge 28 næste år – sommerskaklejr på Skanderup 2022.

A

nker Müller, 9 år og fra København:
”Endelig kom jeg med på den
store skaklejr med 84 andre børn.
Jeg ankom søndag med flere andre
med toget fra København og blev
budt velkommen af alle lejrlederne.
Derefter havde vi to timer til at lege
og finde vores sovepladser før aftensmaden.
Lejren blev først rigtig sjov mandag morgen med skak, bordtennis
og fodbold. Lejren gik ud på, at alle
havde en god tid. Alle dage var der
undervisning og Skanderup Legene,
hvor der blev konkurreret i fire discipliner; fodbold, lynskak, rundbold og dagens aktivitet.
Hvis jeg skulle give lejren en karakter fra 0 til 10 ville den få 8,73 på
grund af alt det sjove, jeg havde med
de andre. Desværre fik mange omgangssyge, og noget af træningen
kunne have været meget mere spændende.
Jeg kom meget træt hjem efter fem
dage med leg og hygge med en masse
venner.

Jeg glæder mig meget til at være
med igen til næste år og vil sige tak
til alle for en god uge!”

Battlecat’s
Corner
– 10 træk til skafottet

J

eg havde egentlig tænkt mig, at
denne udgave af denne spalte
skulle bruges på at skrive lidt om
min deltagelse i World Cuppen i Sochi i juli. Turneringen spilles med
knockout-format, hvor man i hver
runde spiller mini-matcher over to
partier. Et enkelt dumt nederlag kan
derfor blive meget dyrt, og det var
desværre præcis, hvad der skete for
mig i allerførste parti:

Mads Andersen (2579)
Pablo Salinas Herrera (2514)
Dronninggambit / D45
1. Sf3 d5 2. e3 Sf6 3. c4 c6 4. Sc3 e6
5. b3 Ld6 6. d4 0-0 7. Dc2 Sbd7 8.
Le2 b6 9. 0-0 Lb7 10. Lb2 De7 11.
Tad1 Tad8 12. Tfe1 Tfe8 13. Lf1 c5
14. cxd5 exd5 15. g3 Tc8

ligere på året.
17. Sxd4?!
Logisk, men måske ikke det bedste, på grund af sorts svar.
17... Lb4! 18. Sde2
18. f3 var bedre, med lige spil.
18... Se4?
18... Se5! var allerede meget stærkt
– min konge kommer i store problemer.
19. a3??
Her kortslutter jeg totalt og overser sorts største trussel.
Jeg havde en gylden mulighed
med 19. Dxe4!, som jeg endda så,
men alt for hurtigt forkastede. Efter
19... dxe4 20. Txd7 Df6 21. Txb7
Lxc3 22. Sxc3 Txc3 23. Lxc3 Dxc3 24.
Td1 er hvid ganske vist en smule
bagud på materiale, men alle brikkerne er aktive, og man har glimrende kompensation. I stedet valgte
jeg et træk, der tabte på stedet ...
19... Sxf2!
Nu er det bare helt slut. Springeren kan ikke slås, og jeg mister derfor
to bønder og hele min kongestilling.
Jeg spillede videre i lidt tid, men
endte blot med at lade ham sætte
mat på en måde, der gjorde, at partiet blev kåret til “rundens parti”.
20. axb4
20. Kxf2 tabte pga. 20... Dxe3+ 21.
Kf1 (21. Kg2 d4+!) 21... Df3+ 22.
Kg1 Lc5+.
20... Sxh3+ 21. Kf1 Dxe3 22. Df5
Sf6 23. Lc1

25… Dg1+! 26. Sxg1 Sxh2 mat.
0-1.
Nu stod jeg dermed i den svære situation, at jeg var nødt til at vinde
næste parti med sort, hvis jeg ville
fortsætte i turneringen. Selvom jeg
lykkedes med at få lagt noget pres i
et langt parti, så forsvarede min
modstander sig godt, og partiet kom
aldrig ud over remisgrænsen.
Dermed var turneringen færdig,
nærmest før den var begyndt for mit
vedkommende. At jeg endda røg ud
efter at have tabt et parti, hvor jeg
kun spillede 10 træk selvstændigt
(resten var forberedelse), var selvfølgelig enormt frustrerende. I sådan en
situation kan det være godt at minde
sig selv om, at der findes masser af
eksempler på selv rigtig stærke spillere, der har tabt endnu kortere partier – jeg vil derfor nu vise nogle af
de mest berømte super-korte partier.
Det første eksempel er fra den tidligere verdensmester Karpov, der
ikke var helt vågen i åbningen, og
pludselig var det helt slut efter bare
12 træk:

Larry Christiansen (2620)
Anatolij Karpov (2725)
Dronningindisk / E12
16. Lh3
Så langt var det forberedelse fra
min side.
16... cxd4
Det havde jeg ikke kigget på.
Jeg havde i stedet fokuseret på 16...
c4, som var blevet spillet af Giri tid-

23… Sg4 24. Td3 d4 25. Ted1

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. a3 La6
5. Dc2 Lb7 6. Sc3 c5 7. e4 cxd4 8.
Sxd4 Sc6 9. Sxc6 Lxc6 10. Lf4 Sh5
11. Le3
Så langt, så godt, men nu går det
galt:
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Løsning på opgaven,
side 69:
Gurgenize – Tal
14… Sxf2! 15. Kxf2 Dh4+ 16. Kf1
Ld4 17. Sd1 Dxh3 18. Lf3 Dh2 19.
Se3 f5 20. Sdc4 fxe4 21. Lxe4
La6 22. Lf3 Te5 23. Ta3 Tae8 24.
Ld2 Sxd5 25. Lxd5+ Txd5 26.
Ke2 Lxe3 27. Txe3 Lxc4+ 28. Opgivet. 0-1.
11... Ld6?? 12. Dd1!
Med dobbelttrussel på d6 og h5!
Sort taber en ren officer, så Karpov
gav op!
1–0.

Kasparov gav op! Hvid truer både
med Sg5 og exd4 med problemer i elinjen til følge, og der er ingen måde
at forhindre begge dele på én gang!

Petrosjan – Spasskij

1–0.

Karpovs VM-efterfølger Kasparov
lavede for nylig et mini-comeback,
da han deltog i en lynturnering i
Kroatien, hvor han spillede mod
nogle af nutidens verdensstjerner.
Det gik dog slet ikke, som Kasparov
havde håbet, og han endte med en
score på 2½/18, hvilket selvfølgelig
var langt under hans tidligere niveau. Følgende parti var et godt eksempel på, at tingene bare ikke fungerede for den tidligere verdensmester:

Løsning på opgaven,
side 69:

7 træk er selvfølgelig enormt hurtigt,
men der findes faktisk et eksempel
på en anden legende, der taber et
endnu hurtigere parti i Biel 1988!

Alonso Zapata (2480)
Viswanathan Anand (2555)
Russisk / C42
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3
Sxe4 5. Sc3 Lf5??
5... Sxc3 er teori, og en af hovedvarianterne i Russisk.

Shakhriyar Mamedyarov (2782)
Garri Kasparov (2812)
Modtaget Dronninggambit / D20

30. Dh8+!, opgivet. 1-0.
Et sjældent dronningoffer af
Petrosjan fra VM-matchen i
1966. Spasskij ender med at
have en officer i underskud.

6. De2!
Der er store problemer i e-linjen,
og efter 6... De7 har hvid 7. Sd5!,
hvorefter man enten vinder springeren efter f.eks. 7... Dd8 8. d3 eller gafler dronningen med 7... De6 8.
Sxc7+. Så Anand gav op!
1–0.
Hvis man taber et dårligt parti, kan
man således altid minde sig selv om,
at den slags kan ske for selv de bedste – partierne herover viser, at selv
verdensmestre en gang imellem bare
har dage, hvor tingene ikke spiller!

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 e5 4. Sf3
exd4 5. Lxc4 Sf6?
5... Lb4+! er det rigtige træk.
6. Db3! De7 7. 0–0
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Stor pokal
til Vitus
or to år siden blev Vitus
Bondo Medhus allerede
mesterspiller, inden han var fyldt
10 år. Nu har den talentfulde
12-årige Vitus fra Skakklubben
Evans i Vejle leveret sit hidtil
bedste internationale resultat. I
den østrigske provins Steiermark
i byen Mureck vandt han
EU-mesterskabet for U12.
Vitus scorede 7½ point af 9 og
tabte kun et enkelt parti, nemlig
til Emil Zander fra Kjellerup
Skakklub. Emil slog Vitus i 6.
runde, men måtte undervejs
afgive fire remiser, så derfor
kunne Vitus med en sikker remis
i sidste runde distancere Emil
med et halvt point.
Landstræner IM Rasmus
Skytte havde 10 spillere med til
mesterskaberne i Østrig.
Danmarks tredje og sidste
medalje blev opnået af
Alexandru Pirtac fra SK 1968
i U08, hvor han fik bronze for
sine 7 point.

F

Vitus Bondo Medhus med det synlige bevis for sit
EU-mesterskab.
Foto: Jesper Bondo Medhus.

