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Årets danske mesterskab i Svendborg trak som sædvanlig deltagere
fra nord, syd, øst og vest. Den blot 7-årige Robert Skytte var blandt
deltagerne i en af undergrupperne. Robert koncentrerede sig om spillet,
mens hans far Rasmus Skytte kommenterede begivenhederne sammen
med Mads Boe. Foto: Jesper Simonsen.

Claus Qvist Jessen var i Rumænien i løbet af sommeren. Naturligvis
skulle han se grev Draculas slot i Transsylvanien, og i parkerne fik han
også spillet mod Draculas efterkommere. Læs hans drabelige reportage
på midteropslaget. Foto: Claus Qvist Jessen.



Turneringsboom

D
etnærmest syder og bobler i det danske skakmiljø ovenpå nedluk-

ningen. Det er tydeligt, at mange har glædet sig til at kunne komme

ud at spille i virkeligheden og selvsagt også få gang i det sociale igen.

Og pludselig var det muligt. Kulminationen kom i skolernes efterårsferie,

hvor der var et sandt boom af tilbud til de spillelystne: Det lykkedes at

få arrangeret det udsatte DM i Svendborg, samtidig holdt ØBRO stor

jubilæumsturnering i København ligesom den populære weekendturnering

odensemesterskabet løb af stablen. Med andre ord et rent slaraffenland for

alle danske skakspillere. Det var nærmest bare at vælge. Lad os håbe, at denne

lyst til at arrangere og spille fortsætter i det nye år.

De mange turneringer dominerer også dette nummer af Skakbladet. Allan

Stig Rasmussen blev årets ubestridte DM-konge. Ikke alene vandt han titlen

i hovedturneringen,men han kom også øverst på skamlen i lyn.Det var femte

gang i træk, han vandt DM i lyn. En vild rekord. Han fortæller om både

det rigtige DM, og hvorfor han bliver ved med at spille lyn i en meget åben-

hjertig artikel.

En markant dansk præstation stod Jonas Bjerre for, da han i det individuelle

EM kvalificerede sig til World Cup. I den nye udgave af Vind med Jonas kan

man se, hvordan det hårfint lykkedes.

Og ellers er det bare at nyde den store buffet.

God fornøjelse

JAN LØFBERG OG LARS SCHANDORFF

Leder • 3
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Af Allan Stig Rasmussen

Der er mange måder at sætte re-
korder på. Årets landsholds-

klasse fik påklistret et par stykker i
form af højeste aldersgennemsnit og
laveste skaklige niveau. Fedt nok, det
er trods alt lidt sjovt at samle på re-
korder! Derudover kan vi muligvis
påberåbe os at være den mest rustne
landsholdsklasse til dato!?
Mulighederne for at spille “over-

the-board-skak” det forgange år har
naturligvis været yderst sparsomme.
Særligt for os med et almindeligt job,
så der ikke har været tiden til at gå i
karantæne i fem dage ekstra ved
hjemkomst osv.
Alligevel var jeg vist den eneste,

der havde fået et helt års ufrivillig
sabbat. Derfor var der større bekym-
ringer end lodtrækningen, som nor-
malt virker ret betydningsfuld. Den
var ellers også dårlig, med fem sorte
af ni og mod de ”forkerte” folk; for-
resten næsten identisk med Jesper
Thybo, som vist delte min opfattelse.
Således var mine forventninger der-
efter, med et håb om blot at komme
i top-3. Samt en latent frygt for, at
det kunne ende lige lovlig grimt.
Sune Berg kunne være langt mere
tilfreds, og han virkede til at have
fået vendt skuden efter sidste års
skuffelse. Sammen udgjorde vi tre
velsagtens de klare favoritter til tit-
len, med Boris Chatalbashev som
outsider (og ærlig talt, en ikke hen-
sigtsmæssig vinder). Men alle havde
nok Jesper klart øverst på den liste,
da han både kom med gode resulta-
ter i rygsækken, var klart højestratet,
og modsat os andre har været fuld-

tidsprof og enormt aktiv de seneste
par år.

Hjem til Svendborg

Vi var som bekendt tilbage på Hotel
Svendborg, der vel nærmest er ble-
vet Danmarks svar på Saint Louis.
Selvom jeg foretrækker variation, er
det altid en fornøjelse at spille DM
dér, for det er et glimrende hotel
(hvis man ser bort fra internetdæk-
ningen), i en rigtig dejlig by, med
virkelig naturskønne omgivelser, og
så har de nogle meget rutinerede ar-
rangører, der har styr på både stort
og småt! Jørgen Kiel havde ellers
overladt roret til Michael V. Nielsen,
men alligevel virkede det til, at begge
herrer dagligt var i aktion, sammen

med flere andre velkendte ansigter.
Kasper Jerwiarz havde helt styr på li-
vepartierne, Ulla Hansen styrede
stævnekontoret med sikker hånd,
Steen Juul Mortensen sikrede at reg-
lerne blev overholdt med et smil, og
Poul Jacobsen gjorde det, han er god
til, nemlig at være arbejdsom arran-
gør. En stor tak til dem alle for den
gevaldige og vellykkede frivillige ind-
sats!

Der var i år desuden gjort en indsats
for en teknisk opgradering af kom-
menteringen, med blandt andet ka-
meradækning på alle fem kampe. El-
len Fredericia Nielsen var hentet ind
som teknisk ekspert, der lavede et
flot setup til de to kommentatorer,
Rasmus Skytte og Mads Boe; en lidt

DM 2021 – Rustklassen
For andet år i træk blev danmarksmesterskabet afviklet i efterårsferien på grund af corona-
epidemien. Gennemsnitsalderen i landsholdsklassen satte rekord, men det gik på ingen
måde ud over kamplysten. Spilleglæden var stor, selv om mange spillere var rustne efter
den lange pause. Allan Stig Rasmussen satte tempoet fra start med fem gevinster.

Turneringsleder Steen Juul Mortensen og spillerne kender til omgivelserne på Hotel
Svendborg. Foto: Thomas Vestergård.
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farlig cocktail, mest for hende selv,
da hun også spillede med i kandi-
datklassen. Men tilsyneladende gik
begge dele godt! Setuppet hjalp for-
resten nok med til, at kommentato-
rerne havde usædvanlig godt styr på,
hvad der var foregået i partierne, og
hvordan stillingerne skulle evalueres.
Det er ellers ikke nemt med fem
kamppartier samtidig, men kombi-
nationen af habil skakstyrke, publi-
kumsforslag samt enginevarianter i
chatten, gjorde tilsyneladende en
væsentlig forskel. To små anbefalin-
ger herfra dog: Flyt/fjern lyscirklen,
når der også er live-publikum, og lad
os spillere styre musen ved partigen-
nemgang.

Og nu til ...
The Sound of Silence

“Urene må startes”. Halleluja! Så
kom vi i gang. Desværre i en ret tom
sal, da Kort Påske 1 var i lige lovlig
hård konkurrence med både et
yderst populært Odense Mesterskab
og en stor jubilæumsturnering i
Øbro. Det er ellers dejligst at spille,
når det er en stor skakfest med mas-
ser af spændende skak og interes-
sante mennesker. Til gengæld fik det
mig til at gennemspille partier af ba-
sisspillere om aftenen, for at se hvor-
dan partierne var endt. Det sker ikke
ofte, men var egentlig interessant.
Proceduren stoppede dog brat efter
nogle dage, da energiniveauet ikke
længere var i plus.
Først færdig var vist undertegnede

selv, der ellers fejlede i at huske åb-
ningenmed sort mod en halvsløj Ni-
kolaj Borge. Tidsforbruget var elen-
digt fra begge parter, men en blun-
der fra Nikolaj, i en svær stilling, fik
partiet til at slutte brat. Han havde
ellers en fantastisk ressource (20.
La3!!), som han endda til dels havde
set, og jeg end ikke havde skænket en
tanke – så jeg takker for ”samar-
bejdsviljen”. Glæden over at forbe-
rede og spille skak igen var allerede
stor, og en sejr gør altid, at maden

lige smager en tak bedre, og fuglene
synger lidt pænere. Samtidig var teg-
nene på rust dog gevaldige.

Generelt synes jeg, man bør træde
varsomt, når man kommenterer på
andres partier – og passe på med
overfladiske betragtninger. Men at
gøre sådant er nu en gang en del af
mit lod i denne artikel, så lad mig
forsøge, og på forhånd undskylde til
alle implicerede: Sune vandt relativt
let over Mikkel Antonsen, Martin
Haubro vekslede et fordelagtigt slut-
spil mod Poul Rewitz til en pind, og
Jens Ove forvandlede en kritisk åb-
ning og tidsforbrug (med hvid) til en
sejr mod Boris. Derudover overpres-
sede Jesper i et remisslutspil, efter et
omskifteligt parti, så Lars Schandorff
fik en flyvende start på sit DM-co-
meback. En vild kamprunde med
lutter sejre og et par gedigne overra-
skelser!
Runde to var lidt mere fredelig,

med hele to (kamp-)remiser. Ellers
var der ikke de store overraskelser,
udover at Schandorff vandt choke-
rende sikkert med sort mod Chatal-
bashev. Et parti han selv sætter ord
og varianter på.Var han pludselig til-

bage i topform efter 5½ års DM-
pause?

Boris Chatalbashev (2536)
Lars Schandorff (2458)
Katalansk / E20

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3
d5 5. g3 0-0
Fra Nimzoindisk over Ragozin-

varianten i Dronninggambit til Ka-
talansk i løbet af tre træk!
6. Lg2 dxc4! 7. 0-0 Sc6 8. a3!?
Boris har tidligere spillet 8. Da4,

der må betegnes som hovedvarian-
ten. 8. Da4 Sd5 9. Dc2 Le7 10. Td1
med kompensation.
8... Le7!
Efter 8... Lxc3 9.bxc3 kan hvids

sortfeltede løber blive stærk, fx a4 og
La3.
9. e4
Hvid har centrum, men sort hol-

der merbonden og står solidt.
9... a6 10. Le3 b5 11. De2 Lb7 12.

Tad1 Sa5

Lars Schandorff
kommenterer

Nikolaj Borge havde set en fantastiskmulighed, men spillede den alligevel ikkemod
Alan Stig Rasmussen. Foto: Thomas Vestergård.



13. d5
Det principielle break.
13... exd5 14. Sh4
14. exd5 Lc8! 15. Sd4 Lg4 var også

fint for sort i et k-parti.
14... Ld6!
Blokerer d-linjen.
15. Sf5 Te8 16. exd5?!
Naturligt at tage bonden igen (den

ene af dem kun!), men sort får sta-
biliseret.
Under partiet forventede jeg 16.

Lg5!? hvor man ganske vist kan tage
en tredje bonde på e4, men det hele
er lidt rodet.
16... Lc8!
Samme omgruppering som i det

nævnte k-parti.

17. Sd4 Lg4 18. f3 Ld7
Facit: sort fører med en bonde og

står klart bedst.
19. Df2 h6
Computeren foreslår 19... Txe3!

20. Dxe3 Lc5 21. Kh1 Sb3 22. Sce2
Df8 med fantastisk spil for kvalite-
ten.
20. Tfe1

20... Te7!
Et dybt træk. Sort forbereder Df8

fulgt af Tae8. På den måde kommer
begge tårne i spil. Den sidste officer,
der er lidt offside er Sa5, men den
kan altid komme hjem og i spil via
b7 og c5 og måske ende på d3.

Sort står strategisk til gevinst. Hvid
prøver en lidt desperat offensiv på
kongefløjen i håb om at komplicere
lidt.
21. g4 Df8 22. g5
Svækker strukturen yderligere.

Bedre 22. h4.
22... hxg5 23. Lxg5 Txe1+ 24.

Txe1 Sh7 25. Le3 Sb7 26. Se4 Sc5
27. Dh4 Sd3
Mission fuldført!
28. Tb1 Te8 29. Lh3 De7!?
Fremtvinger dronningafbytning,

hvilket virkede smart i den begyn-
dende tidnød. Objektivt er 29... f5
dog stærkere.
30. Dxe7 Txe7 31. Lxd7 Txd7 32.

b3 cxb3 33. Txb3 Sc5 34. Tc3 Sxe4
35. fxe4 Sf6
Sorts træk spiller nærmest sig selv.
36. Tc6 Sxe4 37. Txa6 Lc5 38. Ta5

Lxd4 39. Lxd4 Txd5 40. Le3 Td3 41.
Lf4 c5 42. Txb5 Txa3 43. Kg2

43... g5!
Ofte i slutspil tager man kongen

med og forbedrer stillingen stille og
roligt, inden man lancerer den afgø-
rende offensiv. Her savner hvids lø-
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11-årige Emil Zander fra Kjellerup
Skakklub vandt ”Basisgruppe G7”. Her
analyserer han sit remisparti mod Kurt
Hollesen fra den lokale klub Tårnet
Svendborg. Emil er på hastig frem-
march og har allerede vundet medalje
ved EU-mesterskabet.

Foto: Jan Løfberg.



ber et godt støttepunkt, mens sorts
springer er fantastisk. Med to bøn-
der mere besluttede jeg, at de måtte
kunne klare paragrafferne alene
uden hjælp fra majestæten, så offen-
sivt direkte spil!
44. Lc1 Tc3 45. Lb2 Td3 46. Kf1

f5! 47. Tb7 f4 48. Te7 Tf3+ 49. Kg1
Te3 50. Lc1 Te2 51. Kf1 Sg3+
0−1.
Det kan desuden nævnes, at Borge

kæmpede sig til en halv med sort
mod Sune, efter at have været under
klart pres.

Topopgør og underholdning

Således var banen kridtet op til et to-
popgør allerede i runde 3, hvor
Schandorff førte de hvide brikker
mod undertegnede. Han overra-
skedemigmed en af de ganske få va-
rianter, jeg ikke havde nået at tjekke
op på i Leningrad. En af straffene
ved en lang pause var, at der skulle
arbejdes utroligt meget på at få op-
dateret åbningsfilerne, særligt fordi
Stockfish er blevet ekstremt meget
bedre de seneste år, særligt efter de-
res samarbejde med programmø-
rerne af Lc0 (oprindeligt et replika-

tionsforsøg af Alpha Zero). En an-
den straf var, at jeg på ingen måde
kunne huskede de helt konkrete va-
rianter i min fil derom, så en rask be-
slutning blev at gamble med en
enormt tvivlsom variant, nemlig
klassisk hollandsk, som ellers var lagt
på hylden for mange år siden. Det
virkede som en bedre praktisk be-
slutning end at sidde og spille mod
computeren.Det lykkedes derefter at
komme ud af en elendig stilling,
med et kvalitetsoffer og en vildt
kompliceret stilling til følge:

14… Txf3 – det tigger om at blive
spillet og er utvivlsomt det bedste
træk. Endda forstærket af at vi alle-
rede begge var kraftigt på vej i tidnød.
Stockfish griner af mange træk

derefter, men sådan er det ofte med
så store ubalancer og så mange brik-
ker på brættet; alle mennesker kom-
mer fuldstændig til kort. Af samme
grund er det typisk en fantastisk god
måde at spille på gevinst på, man
skal bare ikke være bange for at tabe
(eller se dum ud)! Lars fik en stor
chance et par træk senere, men i ste-
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Landsholdsholdsklassens nestor
Jens Ove Fries Nielsen snakker med
syvårige Robert Skytte, turneringens
yngste deltager. Et synligt bevis på, at
når skakspillere mødes, kan der
udveksles erfaringer på kryds og tværs
af alder og spillestyrke.

Foto: Jan Løfberg.

Boris Chatalbashev (tv.) drev ind i et vanskeligt slutspil mod Lars Schandorff.
Foto: Thomas Vestergård.
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det for en aktion på dronningfløjen,
blev vi heldigvis enige om at nøjes
med at kigge på kongefløjen i stedet.
Kig-væk-finten skal ikke undervur-
deres i skak.

Derefter gik det hurtigt sorts vej, og
det lykkedes at slutte af på fin vis.
Jens Ove og Sune spillede et

endnu vildere parti. Førstnævnte har
en hel zoologisk have af åbninger, og
de giver ofte anledning til underlige,
skæve ogmeget underholdende par-
tier. Hvilket dyr Sune blev angrebet
af, tør jeg end ikke gætte på. Men
partiet svingede frem og tilbage, og i
kommentatorrummet gav det an-
ledning til mange sjove varianter.
Pludselig forærede Sune dog en offi-
cer væk, og bedst som Jens Ove var
ved at konvertere det vundne slut-
spil, tog han ubegribeligt nok en
trækgentagelse. Godt der ikke var
mulighed for live-betting …
Borge – Antonsen var endnu en

vildbasse med dobbelt bondeoffer
fra sort i åbningen fulgt op af sjov
skak, et kvalitetsoffer af hvid, og
store chancer til begge parter under-
vejs, inden Nikolaj gik galt i byen i
tidnøden. Chatalbashev var godt i
gang med at udspille Rewitz, da han
diskede op med en træk-40-fejl:

40… Lc8?? 41. Tb1 Sxc4 42. Tb8
Sorts plan må unægtelig have væ-

ret 42… Sd6,men her gik det nok op
for ham, at 43. Sb7! Sxb7 44. Txc8+
Kf7 45. Tc7+ ville give hvid afgø-
rende fordel. Så der måtte tænkes

nyt, og 17 træk senere var alt væ-
sentligt byttet af; dermed kom begge
også på tavlen.
Endelig slog Thybo rimelig sikkert

Haubro med sort, da sidstnævnte
undervurderede Jespers aktivitet i
slutspillet.

Favoritsejre og selvdestruktion

4. runde gav tre nogenlunde sikre fa-
voritsejre til stormestre, Borge straf-
fede et Jens Ove-dyr, og Schandorff
holdt en halv mod Sune.
Mere interessant er der at sige om

5. runde. Jens Ove – Antonsen lig-
nede en remis efter tidnøden,men så
tænkte Antonsen ni minutter, lavede
en kæmpe blunder og gav op ét mi-
nut efter. Chatalbashev tænkte 11
minutter i træk 10 mod Thybo, spil-
lede et tabstræk (mit eneste bud er,
at han missede 13. Sxc6) og måtte til
slut endda lide den tort at blive udsat
for følgende diagramvenlige afslut-
ning (Boris har lige spillet Lc3):

26. Lb6!
Med pointen … axb6 27. Lxc8 og

c-bonden kan ikke stoppes. Sorts
valg stod derefter mellem Txc7 eller
resignation.Valget faldt påmulighed
1 og nogle træk senere mulighed 2.
Schandorff – Borge var vel endelig

noget, der lignede et kedeligt lands-
holdsklasseparti med remis straks ef-
ter træk 30. Sune vandt ret let over
Rewitz med sort i en kongeinder,
mens jeg udnyttede Haubros to ne-
derlag i træk ved at få ham til selv at

tænke allerede efter træk 3 grundet
et overraskende berlinerforsvar.
Hans selvdestruktive tidsforbrug ko-
stede reelt ret hurtigt partiet. Det
skal dog også siges, at Martin havde
været sløj i dagene inden, en nat
endda slemt, og jeg selv var også til-
tagende ramt. Selvom adrenalinen
kører under partiet, koster noget så-
dant på forberedelser, energiniveau
og selvtillid. Til gengæld betød re-
sultatet en klar ny personlig DM-re-
kordmed 5/5 og endda uden at have
nået til træk 30!
Således havde vi følgende ”midt-

vejsstilling” (lånt fra skak.dk):

1. GM Allan Stig Rasmussen 5

2. GM Jesper Søndergård

Thybo 4

3. GM Sune Berg Hansen 3½

4. GM Lars Schandorff 3

5. IM Jens Ove Fries Nielsen 2½

6. IM Nikolaj Borge 2

7.-9. IM Martin Haubro 1½

7.-9. IM Mikkel Antonsen 1½

7.-9. GM Boris Chatalbashev 1½

10. FM Poul Rewitz½

Højt at flyve

Andet topopgør: Allan – Thybo. Jes-
per var kommet godt tilbage og er
utroligt god i åbningen, hvilket han
gentagne gange fik vist til DM. Der-
udover elsker han initiativ, så med
turneringsstillingen inmente var det
ikke et svært valg at gå efter london-
systemet – og gerne lidt roligt spil
om to resultater. Jeg har dog ikke rig-
tig spillet det med hvid før, og da
sygdommen toppede den dag, blev
det desværre heller ikke til den plan-
lagte mængde forberedelse. Jesper
har selv kommenteret partiet til bla-
det, så lad mig holde det kort: Gik
hurtigt galt i åbningen, holdt så no-
genlunde sammen på stillingen, ind-
til jeg efter træk 40 begyndte at misse
rigtig meget. Spillede 42. g4 og op-
dagede kort efter at 42... Db8 var
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problematisk, spillede 44. Kf3 og op-
dagede straks efter at 44. Sxd5 havde
været remis pga. 47. g5!, efterfulgt af
indseelsen af, at 44… Dg1 vandt for
sort. Prikken over i’et var så at for-
kaste både 51. Dg4 Dd3+ 52. Se3+
og 51. Sd2 Dd3+ 52. Kg2 Sh4+ 53.
Kh1, da jeg tænkte begge varianter
var unødvendigt ”sølle”… Av for en
måde at tabe på, særligt hvis det slut-
teligt også kostede DM-titlen.

Allan Stig Rasmussen (2566)
Jesper Thybo (2602)
London / D02

Inden 6. runde havde Allan startet
ud med 5 af 5, hvilket ikke var så
ringe endda. Derfor måtte jeg med 4
af 5 forsøge at vinde selv med sort.
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lf4
Det virkede lidt som om at alle

ville spille London mod mig til DM,
men det er jo også blevet en af ho-
vedvarianterne i skak efterhånden!

3... d5 4. e3 Ld6
Jeg har ikke spillet det her før, så

jeg tænkte, at det gav mening at
spille noget, som Allan nok ikke
havde kigget alt for meget på.
5. Sbd2 0-0 6. Ld3 c5 7. c3
7. dxc5! er hovedvarianten, og det

er her, at hvid skal forsøge at lægge
pres på sort.
7... Lxf4 8. exf4 Db6 9. Dc1?!
9. Dc2 Dc7 10. g3 b6 med planen

La6 var en anden fortsættelse, hvor
jeg også mener, at sort har mere eller
mindre udlignet.
9... Dd6 10. g3 b6
Planen er klar. Jeg vil gerne afbytte

hvids stærke løber på d3. Jeg er nem-
lig klar med La6, inden hvid når 0-0
+ Te1.
10... cxd4 var enmere direkte spil-

lemåde, blandt andet forslået i kom-
mentatorlokalet. 11. Sxd4 (11. cxd4
Sc6, og sort fortsætter med Ld7 og et
tårn til c8, hvorefter hvids dronning
står lidt uheldigt på c1) 11... e5 12.
fxe5 Dxe5+ 13. Le2 Sc6 (13... Lh3)
med lige chancer.
11. 0-0 La6 12. Dc2 Lxd3 13. Dxd3

Sc6 14. a3

Jan Bauner fra K41 vandt veteran-
klassen og kan dermed føje endnu et
danmarksmesterskab til det, som
han vandt for over 50 år siden for
ungdomsskoler! Her demonstrerer
han sit gevinstparti mod Claus
Nørregaard, Syddjurs. Bauner fandt
”bomben” Dxb2! og vandt partiet,
der blev afgørende for
mesterskabets placering.

Foto: Jan Løfberg.

Steen Nielsen fra Frederiksberg
spillede med i sit første DM. Som
vicedirektør i Dansk Industri kan det
indimellem knibe med tiden, når
også familielivet skal passes: “Men i
år havde min kone andre gøremål i
efterårsferien, og så så jeg mit snit
til at deltage.” Foto: Jan Løfberg.

Jesper Thybos modstandere var nogenlunde enige om, at man skal spille London
mod ham! Foto: Thomas Vestergård.

Jesper Thybo
kommenterer
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14… c4!
Tager plads og forbereder en

fremmarch på dronningfløjen.
15. Dc2 b5 16. Se5
16. f5 e5 (16... exf5 17. Dxf5 g6 18.

Dc2 a5) 17. dxe5 Sxe5 18. Sxe5 Dxe5
19. Sf3 Dd6. Computeren mener, at
stillingen er tæt på lige, men jeg fo-
retrækker personligt sort, da man på
sigt kan få gavn af den ekstra bonde
på d-fløjen.
16... a5
b4 er planen.
17. Tfb1 Tfb8
17... Dc7!? var et interessant træk,

for at give d6-feltet til springeren.
18. b3 Dc7! 19. b4
Prøver at lukke stillingen.
19... Se7
19... axb4!? 20. axb4 Se7 med

samme plan som i partiet, springe-
ren til e8, fulgt af f6 for at slippe af
med hesten på e5.
20. a4 axb4 21. Txb4 Se8!
f6 er på vej.
22. Tab1 f6 23. Sg4 bxa4 24.

Txb8 Txb8 25. Txb8 Dxb8 26. Dxa4

Selvom materialet er lige, har sort
stadig noget pres med den bedre
bondestruktur samt en potentielt
svag bonde på c3. Sorts bonde på e6
er ikke rigtig svag, da den altid kan
dækkes med Kf7. Stillingen bør vel
kunne holdes remis,men det er ube-
hageligt for hvid.
26... Kf7 27. Dc2 h5
27... Sf5! var stærkere – med føl-

gende meget smarte pointe 28. Se3?
(28. Da4! er dog et bedre forsvar)
28... Sxe3! 29. fxe3 f5!! Sort giver e5-
feltet væk, men grundet pladsforde-
len med c4 samt en bedre dronning-
placering er sort tæt på at stå til ge-
vinst! Fx er 30. Sf3 (30. Da2 Sf6 31.
h3 h6 32. Kg2 Kg8 33. Kf2 De8 34.
Da6 Dh5! 35.Dxe6+ Kh7 et bevis på,
at sort står totalt til gevinst på trods
af, at han lige har givet en bonde
også! 36. h4 Dg6 37. Dc8 Dg4.
30. Da4 Sf6 31. Sf3 Db1+ 32. Kg2

De4) 30... Db3 31. Se5+ Ke7 32. Dc1
Da2!! Stopper Da1, og hvid er para-
lyseret.
28. Se3 Sd6 29. Kg2
29. h4 var muligt,men hvid er sta-

dig under noget pres efter 29... Da8.
29... h4 30. Db1 Dh8
Med den interessante idé at få

bonden til h3. Jeg troede selv, at det
var meget stærkt under kampen,
men computeren mener godt, at
hvid kan holde sammen på det. Alli-
gevel er det i praksis tit ret fordelag-
tigt med sådanne bønder på enten
h3 eller h6. 30... Dxb1 31. Sxb1 Sef5
32. Sxf5 Sxf5 bør blive remis. 30...
Da8!? er anden mulighed.
31. Db6
31. Sf3 h3+ 32. Kf1 Se4.
31... h3+ 32. Kf1 Sdf5 33. Sxf5
33. Sd1.
33... Sxf5 34. Db7+ Se7 35. Ke2

Dd8
Heromkring er stillingen tæt på

lige, men jeg følte stadig at jeg havde
fordelen under kampen.
36. Da7 Dd6 37. Sf1 Dc6
Aktiverer dronningen på b5
38. Se3 Db5 39.Da2 Sc8 40. f5 e5!?
40... exf5 41. Sxf5 Db3 var muligt,

men så ikke noget efter 42. Dd2.

Morten Frank Jensen fra Præstø
Skakklub kom forholdsvis sent i
gang med at spille i klub som
16-årig: “Min far spillede i Kamp-
klubben i mange år. Siden hen kom
vi så til at spille sammen i Præstø.”
Morten Frank spillede sit første DM i
Næstved 1985. Også i år havde
Morten sønnen Johannes med til
mesterskabet. I det hele taget havde
adskillige skakspillere fra Præstø
taget turen til Svendborg.

Foto: Jan Løfberg.

Tim Jaksland fra Hillerød (tv.) mødte
op med en frisk andenplads fra DM i
poker (præmien var på 550.000
kroner), men i Svendborg var han
mere fredelig og spillede fem
remiser. Blandt andre mod kandidat-
klassens højestratede spiller, Bjarke
Jensen, Jetsmark. Tim spillede sit
første DM i Taastrup 1983, Bjarke i
Aalborg i 1994. Foto: Jan Løfberg.
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41. Dd2
41. dxe5 fxe5 42. Kf3 Se7, og hvid

står ok her med fx 43. g4.
41... Se7 42. g4 Db1?
En fejl, men det tvinger hvid til at

tage stilling.
42... Db8!! var objektivt stærkere:

43. Sf1 Sc6 og sort har en lille fordel.
43. dxe5 fxe5

44. Kf3?
Taber. Jeg har her to gevinster, den

ene relativt simpel, og den anden ret
kompliceret. Jeg overvejede begge
fortsættelser, men så syner omkring
en evig skak i begge varianter og
endte med ikke at spille nogle af
dem.
44. Sxd5! Hvid bør ofre springe-

ren og holder også remis med kor-
rekt spil: 44... Dd3+ 45. Dxd3 cxd3+
46. Kxd3 Sxd5 47. g5. Det her bør
holde remis, og jeg vil spare jer for
detaljerne.
44... g6?
Ikke en af de to2 gevinster!
44... Dg1! og sort vinder. Jeg

troede, at hvid ville komme indmed
Da2: 45. Da2 Dxh2,men sort vinder
med Df4+ som næste træk.
44... De4+!? 45. Kg3 Df4+ 46.

Kxh3 Df3+ 47. Kh4 g6! var den
svære gevinst: 48. Da2 Kg7.
45. Kg3 gxf5 46. gxf5 De4 47. Dd1

Kf6 48. Kxh3 d4 49. cxd4 exd4 50.
Sxc4 Sxf5

Og her, hvor kampen er på vej til
at blive remis, laver Allan en kæmpe
brøler, og jeg ender med sejren. Lidt
heldigt, men det er det, der nogle
gange sker efter at have været under
pres længe.
51. f3?? De6!
Og det er helt slut. Hvid taber en

officer.
52. Dd3 Se3+ 53. Kg3 Dxc4 54.

Dxc4 Sxc4 55. h4 Sd6 56. h5 Kg5
Langt fra mit bedste parti i turne-

ringen (det var mod Boris Chatal-
bashev!), men jeg tog det med her i
Skakbladet, da det var det mest rele-
vante! Og det skabte spænding i tur-
neringen, da vi efter kampen delte
føringen.
0−1.

Imens havde Sune vundet i åbningen
mod Haubro, der dermed færdig-
gjorde sin ”Audi” (fire tab i streg),
dog alle mod feltets 4 GM’ere over
2500.
Rewitz indkasserede sit femte ne-

derlag i turneringen mod Borge,
men i det mindste var ”Olympiaden”
afbrudt af en remis. Alligevel var det
næppe sjovt at forberede sig til næste
dags parti.
Jens Ove og Schandorff delte i dø-

ren, mens Chatalbashev leverede et
tekstbogseksempel på løberparrets
styrke i en semi-åben stilling med
flere brudmuligheder, da han syste-
matisk udbyggede sin fordel og gan-
ske enkelt udspillede Mikkel.

Fredagsfest

Fredag til DM er en fest, for der er
lyn på programmet, og det betyder
at folk fra nær og fjern kigger forbi!
Samtidig er det altid en anledning til
pinlige situationer, når jeg ikke for-
mår at genkende og/eller huske nav-
net på folk, der hilser. En ærgerlig
svaghed at have som GM’er i et lille
land – og ej heller hér har corona
forresten gavnet.
I år havde jeg egentlig fravalgt at

deltage i lyn, for sygdommen havde
tæret lige lovlig meget på kræfterne,
og så havde både Mads Andersen og
Jonas Bjerre meldt deres ankomst.
Det sikreste lyn-DM jeg havde vun-
det hidtil var nok i 2016, da jeg ikke
deltog i landsholdsklassen og derfor
var noget mere frisk i hovedet end
normalt. Så jeg er bekendt med for-
delen deraf. Ikke desto mindre endte
jeg med at deltage igen i år, for da-
gens parti endte med en lynhurtig
trækgentagelse. Jeg overraskede Cha-
talbashev med trækfølgen, og han
valgte en variant, som jeg ikke på
fornuftig vis kunne afvige. Forment-
lig var vi dog nok også begge rime-
ligt tilfredse med en hurtig deling.
Alligevel kom Rewitz og Jens Ove i
mål med missionen en rum tid før
os, og for det ikke skal være løgn, så
endte Thybo og Sune også med at
ryge en fredspibe – om end efter et

Poul Rewitz fik sig en hurtig remis
mod sin gamle klubkammerat Jens Ove
Fries Nielsen.

Foto: Thomas Vestergård.
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langt mere interesseret parti. Det
vender vi tilbage til. Men tre remiser
på én dag, og deraf to helt uinteres-
sante; uden sammenligning årets
lavpunkt for landsholdsklassen. Til
gengæld fik jeg så buddet om at del-
tage i lyn-DM alligevel og efter en
halv times overvejelse, var jeg for fri-
stet til ikke at gå efter femte titel i
træk. Det skriver jeg om separat.

Imens fik Antonsen det man skal
undgå mod Lars, nemlig et lidt dår-
ligere slutspil, hvor der kun spilles
om to resultater. Mikkel forsvarede
sig egentlig længe fornuftigt, men til
sidst gik det galt i et tårnslutspil. Så-
dan et parti har jeg desværre også
mod Lars … Samtidig viste Haubro
mental styrke ved at få en god forbe-
redelse indmod Borge (efter fire ne-
derlag i træk kan man ellers godt
miste lysten til at forberede – og skak
i det hele taget). Derefter spillede
han et ganske fint parti, og selvom
det egentlig er utrolig magasin-eg-
net, fx efter 24 træk, skylder jeg vel i
år at skåne Nikolaj derfor.

Sune overraskede Thybo med Le-
ningrad. Jøsses! Han ofrede hurtigt
en bonde for initiativ og fik sådan set
fornuftig eller tvivlsom – afhængig
af hvordan man ser på det – kom-
pensation. Senere så det næsten lige
ud, men så ofrede Sune pludselig
endnu en bonde og var derefter på
hælene. En fristende. men ikke sær-
lig god opfølgning (b4-b5) fra Jesper,
vækkede dog sorts løberpar op, og så
ebbede det hurtigt ud i noget, der
kun kunne blive remis.

Den hårde lørdag

Endnu en runde der kunne fortjene
en hel stil! Lad os se lidt mere skak
denne gang. Sune –Chatalbashev var
en lidt svingende affære, men det
blev endnu engang tydeligt, at Boris
ikke just havde ramt sit topniveau:

Sune Berg Hansen (2528)
Boris Chatalbashev (2536)

27... a4?
Hvad skal den der? Hvid var alle-

rede ovenpå, så den slags er der ikke
tid til for sort.
28. Lc4 Kh7?!
Gør ondt værre.
29. g4!
En idé sort må have undervurde-

ret kraftigt.
29... h4 30. g5 Th8
30... f6 var nødvendigt.
31. Dg4 Kg8 32. Sd5 Dd8
Det ser lovende ud. Men hvordan

kommer hvid videre?

33. Tf1!
Formålet er selvfølgelig ikke at

overdække f3, men derimod at
skubbe f4 og spørge til f7.
33... Th5 34. f4 Tf8 35. Tg1 Kh7

36. f5 Dc8 37. Tdf1
Det er som om, det er gået ned ad

bakke for den sorte stilling ...
37... Dd8

Sune Berg Hansen kunne pludselig drømme højt. Foto: Thomas Vestergård.
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38. Sf6+!
Afslutter med stil.
38... Lxf6 39. gxf6 Kh8
39... Dxf6 taber fx til 40. fxg6+

Dxg6 41. Txf7+.
40. fxg6
1–0.

Jens Ove – Haubro var mere glim-
rende underholdning, inden det
endte ud i et dobbelt tårnslutspil og
remis. Schandorff havdemuligheden
for at blande sig i DM-kampen med
et par afsluttende sejre og hvid mod
Rewitz lignede en god chance. En
god åbning mod Pouls Leningrad
(endnu en hollænder!) blev dog til et
kritisk midtspil, hvor løberparret
igen var en dominerende force.Men
én af dem blev byttet af, og så endte
det et slutspil, hvor en god hvid
springer opvejede for en manglende
bonde, takket være en halvdårlig lø-
ber.

Ligesom i både 2017 og 2019 havde
Antonsen de hvide brikker modmig
i 8. runde, dagen efter lyn.

Mikkel Antonsen (2409)
Allan Stig Rasmussen (2566)
Nimzoindisk / E32

Tilgangen var, at jeg var nødt til at
gamble, hvis jeg skulle regne med at
holde trit med Thybo. Som de fleste
andre, er Mikkel også begyndt at va-
riere sit spil mere. Han skifter nu
mellem c4, d4 og Sf3. Alligevel reg-
nede jeg dog med, at d4 var det mest
sandsynlige i dette opgør.

1. d4
Så langt så godt!
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sc3
Det spillede Mikkel konsekvent

for nogle år siden. Siden er han be-
gyndt at foretrække 3. Sf3. Så egent-
lig ikke en overraskelse, men jeg
havde ganske enkelt ikke nået/prio-
riteret at forberede noget på det
3... Lb4 4. Dc2 d6
100% freestyle. Kender selvfølge-

lig lidt til nogle forskellige varianter,
men det tilbagevendende problem
var, at mine åbningsfiler dels var
frygteligt forældede, dels at jeg ikke
huskede ret meget fra dem. Mikkel
havde nok tjekket sine filer på de
mest gængse nimzo-varianter, men
næppe dette var ræsonnementet. Og
jeg foretrak at spille mod Mikkel i
stedet for Stockfish. Ulempen var til
gengæld, at jeg nu praktisk talt var
helt blank på teori og ideer.
5. a3 Lxc3+ 6. Dxc3 Sbd7?! 7. f3

Sh5?

En idé fra en anden variant; truer
Dh4+, så hvid skal parere den med
fx Sh3, hvorefter man når at spille f5
i et forsøg på at stoppe hvid i at etab-
lere et kæmpe centrum. Det er vist
tvivlsomt i forvejen, og jeg var ikke i
tvivl om, at dette var en værre ud-
gave, men det ville dog give lidt mere
rod end fx 7... e5. Og rod var godt.
Desværre virker ideen bare slet ikke
her, ogMikkel var hurtig til at spotte
det:
8. g4!
Hér gik det op for mig, at jeg lyn-

hurtigt kunne ende med en strate-
gisk håbløs stilling og få en lige lov-
lig kort dag ved brættet.
8... Shf6?!
Det var åbenbart bedre at fort-

sætte ned ad stien, selvom det ikke
ville gå som håbet. 8... Dh4+ 9. Kd1
Shf6 (truslen skulle være 9... Sg3??,
men hvid har 10. De1 der vinder
springeren.) 10. Sh3 h6 11. Lf4.Hvid
truer dronningefangst med Lg3, så
sort må spille Sh7 eller Sg8. Det syn-

tes jeg lignede en katastrofe. Men
måske alligevel en mindre af slagsen
end partifortsættelsen.
9. e4
Bred front! Hvid har kæmpe

pladsfordel og en sortfeltet løber, der
kan blive et monster. I det mindste
er sort dog foran i udvikling og kan
håbe på at sætte sig på nogle sorte
felter. Men objektivt set er hvid tæt
på at have en gevinststilling.
9... c5
Drømmescenariet er noget med

e5, Sf8-e6-d4. Naturligvis ganske
urealistisk.
10. dxc5 Sxc5 11. b4?
Hårdt og naturligt,men reelt også

en klar fejl. Det var tid til at udvikle
nogle officerer.
11... Sa4 12. Db3 Ld7

Før i tiden kunne jeg let have spillet
somMikkel gjorde. Nu har jeg imid-
lertid lært at tillægge det seriøs vægt,
at sort har udviklet tre lette officerer
mere end hvid.Alene det faktum gav

Mikkel Antonsen kom fint ud af
åbningen mod Allan Stig.

Foto: Thomas Vestergård.
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mig en smule håb.]
13. Le3 Tc8
Sort lurer allerede på fx d5, cxd5

og Tc3.
14. Se2 0-0
Mere udvikling!
15. Td1?
Det virker naturligt at stille tårnet

i den halvåbne linje og lægge pres på
d6-bonden.Alligevel er det endnu en
markant fejl, for hvid er stadig to
træk fra at rokere (reelt endda tre,
hvis løberen ikke skal i skammekro-
gen på g2), og c4-bonden er et åben-
lyst angrebspunkt. Derudover kan
sort potentielt vinde et tempo ved at
spille Sb6, pga. truslen La4.
15... Dc7?
Misser en god mulighed for 15...

b5! Jeg husker faktisk ikke, hvad jeg
præcis var ked af (var også jævnligt
et problem, når jeg gennemgik par-
tier i kommentatorrummet; er åben-
bart begyndt at glemme mine vari-
anter ...). Men jeg har muligvis un-
dervurderet sorts stilling efter 16.
Txd6 bxc4 17. Dc2 med uklart spil.
På den anden side var jeg egentlig
ikke så utilfreds med min stilling i
partiet heller, og trenden var klart på
min side.
16. Sc3?
Hvid burde i stedet indrømme og

rette sin fejl med 16. Tc1med fordel.
16... Sxc3 17. Dxc3 La4 18. Td2
Sort er fuldt med igen og har alle-

rede flere gode fortsættelser. Jeg kan
dog stadig bedst lide partifortsættel-
sen, da det virker som den mest am-
bitiøse. Og jeg havde for længst lug-
tet blod.

18... Sd7 19. Kf2
19... Se5
Jeg var fristet af varianten 19... b5

20. Dd4 bxc4 21. Dxd6 c3, hvor 22.
Dxc7? taber pga. 22... cxd2 23. Dxc8
d1S+. Desværre har hvid 22. Td4,
hvorefter stillingen er uklar, men
meget simplere end i partiet.
20. Le2
Nåede ganske kort at være util-

freds med at have tilladt 20. Ld4 f5
21. exf5 exf5 22. g5, men det fejler
dog til 22... Sxf3!
20... f5! 21. gxf5?
En grov fejl. Mikkel undervurde-

rer indimellem initiativ og angreb.
21. exf5 exf5 22.g5 f4 23. Ld4 var

nødvendigt og ikke så godt for sort,
som jeg undervejs troede.
21... exf5 22. exf5 Txf5 23. f4

De7! 24. h4 Tcf8
Hvids konge er temmelig fejlpla-

ceret.
25. Dd4 Lc6 26. Th2

Nu er alle brikkerne med, så det er
tid til handling.
26... Sg6 27. Dxd6 De8 28. Td4

R5f6 29. Dc7 T6f7 30. Dd6 Tf6
Sort står til gevinst (havde set den

vindende plan), så ingen grund til
ikke lige at komme nærmere træk
40.
31. Dc7 T6f7 32. Dd6

32... Te7?
Et forfiningsforsøg, der skulle be-

grænse hvids muligheder.
Oprindeligt var min plan 32... Td7

33. Dc5 Te7 34. Th3 Sxf4, og hvid
kan reelt bare opgive, da der er lige
lovlig mange vejbaner nedmod kon-
gen. Fx 35. Txf4 Txf4+ 36. Lxf4
Txe2+ 37. Kg3 Tg2 mat.
33. Th3 Te6 34. Dc7
Som jeg ofte skriver til mine ele-

vers matematikafleveringer: ARGH!
Nu kan damen pludselig stå på c7 i
stedet for c5 og dermed dække f4.
Heldigvis er der stadig en vej frem.
34... Te7 35. Dd6 Sxf4 36. Txf4

Txf4+ 37. Dxf4 Tf7 38. Dxf7+ Dxf7+

Røgen er lettet og med en præcis
fortsættelse, er sorts opgave trods alt
stadig relativ let.
39. Ke1 De6 40. Tg3 De5 41. Lf2

Da1+ 42. Kd2 Db2+
42... Db2+ 43. Ke1 Dc1+ 44. Ld1

La4 45. Td3 Lxd1 46. Txd1 Dxc4 var
ret forceret, og selv a-bonden ryger
også nu, så Mikkel havde set nok.
0–1 .

“Som jeg ofte skriver
til mine elevers

matematikafleveringer: ARGH!”
Allan Stig Ramussen.
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Dermed 3/3 med denne særlige par-
ring! Samtidig var det en ægte
“Olympiade” til Mikkel, føj for en
oplevelse.
Tilbage var der Borge mod Thybo.

Som Nikolaj selv sagde, så regnede
han ikke med at vinde positionelt
over Jesper, hvorfor han gik efter et
slagsmål. Og det må man sige de fik!
Nikolaj er altid farlig, og det viste
han så sandelig i dette parti. Des-
værre må vi undvære vinderens egne
kommentarer dertil,men kort fortalt
var det endnu en god åbning for Jes-
per, der blev fulgt forkert op. Hvid
kom ovenpå, og selvom det var en
ekstremt rodet og svær stilling, var
det kræs for Borge. En flot sejr, og
velsagtens turneringens mest overra-
skende resultat (særligt hvis man
ikke er bekendt med Nikolajs spille-
stil), som sendte Jesper ud af titel-
kampen.

Cykelsportens drøm:
En ren finale

Sidste runde og dermed ofte en del
remiser, gerne hurtige. Det ser man i
mange turneringer. Men ikke i årets
landsholdsklasse, der blev det i ste-
det til fire gevinster, symptomatisk
for hele turneringen! Antonsen fik
lidt oprejsning med sort mod Re-
witz, som havde en hård turnering.
Borge havde gjort det godt, men
måtte strække våben til Chatalbas-
hev, der umuligt kan være tilfreds
med sit resultat. Haubro sluttede
også af med et nederlag, som ce-
menterede en turnering under ni-
veau, mens hans overmand, Schan-
dorff, bør se tilbage på DM med
glæde. 1½ point over forventet score
efter mange flere træk til DM end
nogensinde før(!) og en seriøs bejler
til DM-titlen; dejligt at se ham til-
bage som en stærk turneringsspiller.
Jesper sluttede af medmanér mod

Jens Ove og leverede dermed egent-
lig et ganske fint resultat. Alligevel
var Jens Ove nok den af dem, der var
mest tilfreds med turneringen, da
han kom imål med næsten tre gange

så mange point som sidste år og en
rigtig fin præstation.
Tilbage er der DM-afgørelsen.

Kravet til Sune var en sejr. Med sort
mod undertegnede. Jeg var såmænd
allerede enormt tilfreds med turne-
ringen som helhed (havde glædeligt
solgt den til 6½ point på forhånd),
og det tror jeg ærlig talt, at Sune også
var med tanke på sidste års nedtur.
Derudover har vi begge vundet DM
en god del gange før, så titlen bety-
der næppe tilnærmelsesvis så meget
som førhen. Faktisk var jeg helt af-
klaret med, at det ikke gjorde så me-
get, hvis det endte galt, for jeg var
umådeligt glad for lyn-DM-titlen og
ikke mindst at føle, at ikke bare var
resultatet godt, men spillet og vari-
antberegningerne det meste af tiden
havde været chokerende bedre end
forventet. Derfor havde jeg heller in-
gen udfordringer med hverken ner-
ver eller søvn – modsat i 2007 og en
god del andre år … Nuvel, lad os på
hvad der skete:

Allan Stig Rasmussen (2566)
Sune Berg Hansen (2528)
Aljechins Forsvar / B04

1. e4!
Faktisk en meget let beslutning.

Sune havde som sædvanlig græske
Nikos, der også ofte har hjulpet
Mads Andersen og landsholdet, som
sekundant (egentlig er det for ama-
tøragtigt, at jeg ikke sørger for at
indhente lidt åbningsstyrke og
“edge”på samme vis til sådan en tur-
nering; læs det gerne som et jobop-
slag!). Var helt sikker på, at de ho-
vedsageligt ville have forberedt nogle
overraskelser mod d4/c4/Sf3 (var
også blevet spillet i syv af Sunes otte
partier), og somman så i hele turne-
ringen, værdsætter hovedparten af
feltet efterhånden overraskelsesef-
fekten gevaldigt højt. Det er en me-
get væsentlig årsag til de mange
kamppartier og til dels nok også
mængden af fejl, der følger af at
spille nye åbninger hele tiden. Der-

udover kunne jeg hurtigt frasortere
en masse åbninger, som er svære at
få fordel mod, men lette at forcere
noget meget remisagtigt i.
1... Sf6
Ok, så overraskede hanmig allige-

vel. Havde meget klart forventet en
sicilianer, og var klar på en del andre
ting. En del af tilgangen var, at det
var glimrende at få et ordentligt
slagsmål med det samme, for dér hå-
bede jeg at være Sune overlegen.]
2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. Sf3
Plejer at spille c4 i stedet.
4... dxe5 5. Sxe5 c6 6. Ld3 Sd7 7.

Sxd7 Dxd7 8. 0-0 Dg4!?

Overraskende.Normalvis ville det jo
være fristende at bytte damer, når re-
mis er tilstrækkeligt. På den anden
side giver det et langt parti og på in-
genmåde den type stilling, jeg gik ef-
ter.
9. Le2!
Ligner nærmest en gendrivelse af

sorts spil. Under partiet syntes jeg
bestemt også, det virkede lovende,
men var samtidig en smule nervøs
for, om jeg var ved at løbe ind i en
forberedelse.
9... Dh4?!
Inspireret af ukraineren Bortnyks

lynpartier, fortalte Sune efter kam-
pen.
Forventede 9... Dg6.
10. c4 Sf6
Regnede helt klart med, at den

skulle til f4 i stedet. Maskinen synes,
det er markant værre, men jeg tror
stadig, det var bedre rent praktisk.
Nu var jeg nemlig helt overbevist



om, at hvid stod glimrende, og at det
her umuligt kunne være en forbere-
delse.
11. d5
Hurtig konfrontation.
11... Ld7?!
Truer med lang rokade.
11... e5! var klart bedre, men slet

ikke på vores radarer.
12. Db3
Tvinger sort til at udføre sin trus-

sel!
12... 0-0-0
Her var det allerede meget åben-

lyst, at vi begge vidste, hvordan stil-
lingens evaluering var. Hvid har af-
gørende fordel på mange måder.
13. Lf3 e6
I analyserne nævnte Sune vist her-

omkring, at han havdemisset, at Sg4
altid kunne besvares med Lf4. En
ganske væsentlig detalje.
14. dxc6 Lxc6 15. Lxc6 bxc6

Modsatrettede rokader og angreb på
hver sin fløj. Operationen gik godt,
men patienten døde. Sorts konge-

stilling er allerede en halv ruin, og
foreløbig kan han kun drømme om
selv at angribe.
16. Da4!
Jeg overvejede også 16. Sd2 straks,

men ville ikke tillade sort at drible
damen hjem i forsvaret med 16...
Qf4-c7.
16... Kb8!
Faktisk et glimrende praktisk for-

søg.
16... Kb7 17. Le3 Ta8 er kun en

overvejelse værd, hvis man er i gang
med at sætte brikkerne op til et nyt
parti.
17. Sd2
Den rigtige plan, men den for-

kerte udførelse.
Naturligvis ikke 17. Dxc6?? Tc8

18.Db5+ Ka8, og sort kan juble over
at være sluppet så billigt. Til gengæld
var 17. Le3! Td7 18. Sd2 den rette
rækkefølge. Hvid vinder ret let, da
Dh5 kan besvares med 19. Dxc6
17... Ld6 18. Sf3 Dh5 19. Le3

19... Lc5

19... Td7? 20. Tad1 ligner tæppe-
fald, fx 20... Sg4 21. Txd6 Txd6 22.
Dxa7+ Kc8 23. Lb6, og sort går mat.
20. Lf4+ Ld6
20... Kb7? taber straks til 21. b4.
21. Le3 Lc5 22. Lf4+
Det ærgrer mig en smule, at jeg

ikke fik tanken 22. Tae1. Så havde jeg
nok kunnet holde mig fra at tage
trækgentagelsen. Men jeg tænkte
mere på 22. Dxc6 Lxe3 23. fxe3, og
selvom det selvfølgelig også vinder,
er det ikke bare slut. Så jeg valgte at
være en kylling og lade som om, de 5
ratingpoint og indbyrdes opgør ikke
var vigtige.
22... Ld6 23. Le3. Remis.
½−½.

Dermed kom femte DM-titel i hus
og for anden gang “The Double”!
Dertil lidt point til ratingkontoen og
glæden ved at kigge på og spille skak
fløj i vejret. Jeg burde have haft begge
hænder i vejret til præmieoverræk-
kelsen!
Sune kunne naturligvis ikke være

helt tilfreds med resultatet. Men på
den anden side kunne han bestemt
heller ikke være utilfreds. Trods alt
også et flot resultat og en delt 2.
plads med Jesper, med flere gode
partier i bagagen. Slet ikke værst.
Slutteligt en tak herfra til dem, der

sendte opmuntrende og opbakkende
beskeder under turneringen.Det be-
tyder mere, end de fleste tror – og
med årene tiltagende mere.
PS: Nej, der var ikke en sammen-

hæng mellem kasket- og brikfarve.

16 • Rubrik

1. GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 2566 * ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 1 7
2. GM Sune Berg Hansen, Hillerød 2528 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6½
3. GM Jesper Thybo, Køge 2602 1 ½ * 0 0 1 1 1 1 1 6½
4. GM Lars Schandorff, Hillerød 2458 0 ½ 1 * ½ ½ 1 1 1 ½ 6
5. IM Nikolaj Borge, Hillerød 2381 0 ½ 1 ½ * 1 0 0 0 1 4
6. IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia 2378 0 ½ 0 ½ 0 * 1 ½ 1 ½ 4
7. GM Boris Chatalbashev, Køge 2536 ½ 0 0 0 1 0 * 1 1 ½ 4
8. IM Martin Haubro, BMS 2426 0 0 0 0 1 ½ 0 * ½ 1 3
9. IM Mikkel Antonsen, Næstved 2409 0 0 0 0 1 0 0 ½ * 1 2½
10. FM Poul Rewitz, SK 1968 2264 0 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 * 1½

Ratinggennemsnit 2455. GM-norm: 6½. IM-norm: 4½.

DM Svendborg 16.-24. oktober 2021
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Af Allan Stig Rasmussen

Normalt afvikles turneringen
langfredag. Og for os der har

prøvet at spille med i både lands-
holdsklassen og lyn-DM, er det
unægtelig blevet til nogle lange fre-
dage. Der kan foregå heftige forbe-
redelser fra kl. 9-10, efterfulgt af et
langt parti, og kort derefter lyn-DM
indtil over kl. 1 om natten. Den vær-
ste af slagsen jeg har prøvet, var så-
mænd i Svendborg i 2015. Først et
ca. 7 timers langt parti, hvor en af-
gørende fordel blev til et remistårn-
slutspil, som jeg til sidst tabte. Klok-
ken var da 20, og lynturneringen
derfor allerede godt i gang. Der var
oddset på turneringen med under-
tegnede som favorit, hvorfor jeg ikke
kunne trække mig uden annullering
af alle væddemål. Så direkte op til

lyn, uden aftensmad, energi, skaklyst
eller godt humør. Det gik ikke så
godt.

The Times They Are a-Changin’

Ovenstående er et eksempel på nogle
af udfordringerne ved turneringen.
Man kæmper ikke altid på ”lige vil-
kår” – og derudover lider man som
regel også gevaldigt dagen efter, hvor
der venter endnu en runde i lands-
holdsklassen. Derfor er det ganske
forståeligt, at den generelle holdning
i mange år var, og til dels nok stadig
er, at man ikke bør deltage i lyn, hvis
det går godt i landsholdsklassen.
Dermed deltager mange af landets
bedste spillere ikke. Det var sikkert
fint i en tid, hvor lyn mest var for
sjov. Stille og roligt bliver de hurtige
tidskontroller dog taget mere seriøst,

med årlige EM- og VM-turneringer,
lige så vel som det har haft afgørende
betydning for flere VM-matcher i
moderne tid. Derudover har corona
givet dem et boost, da alle topspillere
har dystet en masse i disciplinerne
online.
Jeg er med på, at der i forhold til

lyn-DM er tale om en efterhånden
meget traditionsrig turnering. Og i
bund og grund bør jeg nok ikke fo-
reslå væsentlige ændringer til den
nuværende model med tanke på de
seneste års resultater.

Alligevel vil jeg dog foreslå, at man
overvejer, om det ikke kunne give
mening med en weekend, hvor man
kombinerer lyn- og hurtigskak-
DM!? Ikke fordi man skal droppe
lynturneringen under ”påske-DM-
stævnet”, den skakfolkefest er vi

Elena Gerassimovich Steffensen, Aalborg Skakforening,
blev ny kvindedanmarksmester. Hun scorede fire point i
kandidatklassen og besejrede undervejs både Ellen
Fredericia Nilssen og Esmat Susanne Guindy.

Foto. DM 2021.

IM Jacob Sylvan, Nordkalotten, vandt kandidatklassen
med 5½ point. Dermed vender Sylvan tilbage til
landsholdsklassen. Mikkel Strange fra Næstved blev nr. 2
med 5 point. I sidste runde tabte Strange til Bjarke Jensen,
Jetsmark. Foto: Mads Boe.

Lyn-DM
Stormester Allan Stig Rasmussen er Danmarks ubestridte lynkonge. I år vandt han for femte
år i træk og syvende gang i alt. Tidligere spilledes lyn mest for sjov, men nu kan selv de
største turneringer ende i omkampe med lynskak. Derfor tages lyn mere og mere seriøst.
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trods alt mange der elsker, men det
kunne være uden at have DM-titlen
på højkant.

Visiting Hours
(ja, nu kører vi engelske sangtitler)

For en gangs skyld var vi som nævnt
hele tre landsholdsspillere med i tur-
neringen. Jonas Bjerre var måske at
regne som favorit, for han skulle
hverken spille skak eller arbejde in-
den og viser et højt niveau online.
Det gør Mads Andersen egentlig
også, mens jeg desværre kun sjæl-
dent får spillet. Til gengæld havde jeg
vundet de foregående fire gange.
Men var for resten alligevel kun see-

det tre, da det i år gik efter FIDE-
standardrating; det skifter vist lidt
fra år til år… Vi kom alle godt fra
start, lige så vel som de fire næste
topseedede spillere, blandt andre
Martin Haubro og Rasmus Skytte.
På sin vis er de første syv-ni par-

tier, afhængig af gruppestørrelse,
næsten ligegyldige for favoritterne.
Det er ikke svært at komme i top-2
og dermed gå videre til en finale-
gruppe. Men det er en godmulighed
for lige at komme i gang, få lidt fart
i både hoved og hænder og både at
hilse på og spille mod nogle, man
måske ellers aldrig ville møde.
Personligt fik jeg fx mulighed for

at se en flok unge talenter i aktion,

som jeg ikke kender det store til.
Navnet Villads Sandmann havde jeg
sågar aldrig bemærket før, og den
10-årige dreng imponerede mig da
heller ikke med sine lynevner, men
til gengældmed sit generelt fine spil.
Mikkel Løftgaard havde jeg derimod
bemærket, for han er fløjet op ad ra-
tingstigen og var forresten oplagt
langt mere erfaren med lyn. Det var
dejligt at se, at han huskede at rose
sin modstander, førnævnte Villads,
da det lykkedesMikkel først at vågne
fra de døde og derefter endda vinde
partiet. Endelig fik jeg også mulig-
hed for at tanke lidt op på selvtillid:

Fra venstre Rasmus Skytte, Allan Stig Rasmussen, Jonas Bjerre og Mads Andersen. Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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Allan Stig Rasmussen
Alejandro Naselli

Sort har netop spillet Dd8-a5, så jeg
gættede på, at hans plan var 0-0-0.
Derfor lagde jeg en lille fælde:
13. Kb1 0-0-0
Sort opdager ikke problemet:
14. Sb5!
Nu er 14… Dxd2 15. Sxa7 mat og

derfor kan sort ikke undgå stort ma-
terialetab. Fx 14… Db6 15. Lc7 Da6
16. Sd6+ fulgt af Lxa6. I stedet for-
søgte min modstander:
14… Lxc2+
men efter
15. Dxc2 cxb5 16. Lxe6
gav han op med udsigten til mat i

to.
1−0.

The Drugs Don’t Work

Finalegrupperne er typisk markant
hårdere, for dels begynder trætheden
at ramme, og man må forsøge sig
med lidt kaffe, chokolade og lig-
nende.
Dels er grupperne typisk fyldt

med stærke lynspillere, næsten alle
over 2200.
Netop i år var det dog lidt mere

blandet. Alligevel måtte både Mads
og Jonas have en pind i sidste runde
for at være sikre på at gå videre fra
hver sin gruppe. Men i sådanne si-
tuationer slår de bedste ofte til, og
begge vandt da også uden de store
sværdslag. Rasmus Skytte var ude i
en tidnødsgyser mod Casper Liu i et

direkte opgør om den tredje plads i
semifinalerne, men også han fik
skubbet bolden over målstregen.
Slutteligt havde jeg selv en af mine
mest overbevisende præstationer i
en finalegruppe ved at lave 7/7. Kun
partiet mod Jonas var en lidt rodet
affære.

Semifinaleparringerne blev derfor
Jonas – Mads og Rasmus – Allan. På
dette tidspunkt er klokken typisk
omkring midnat, hovedet begynder
at gøre ondt, og den skaklige kvalitet
imponerer sjældent. I år var ingen
undtagelse. Men da røgen lettede,
var jeg gået videre med en 2−0-sejr,
mens Jonas trak det længste strå
mod Mads, efter først to remiser og
så en officersgave i armageddon-par-
tiet.

All I Do Is Win

Dermed en form for gentagelse af
DM-omkampen i 2019, hvor Jonas
og jeg også skulle afgøre en titel over
en lynmatch. Jeg kunne nå at sidde
og overveje åbningsvalg og forberede
mig en smule mentalt, mens Jonas
og Mads spillede armageddon. Der-
under køre et par sanglinjer igen-
nem i hovedet, så mindsettet var på
plads.

Første parti blev en åbningsgenta-
gelse fra finalegruppen, og det gik
strygende, trods de sorte brikker, da
Jonas til sidst overskred på uret, ef-
ter at have været på hælene det me-
ste af vejen.
Derfor var kravet en remis med

hvid. Det gik egentlig nogenlunde,
og så undervejs ud til ikke at kunne
gå galt. Men det var trods alt lyn, og
efter 40 træk med under 20 sekun-
der på uret, havnede vi i følgende
stilling:

Allan Stig Rasmussen
Jonas Bjerre

Med få sekunder på uret spillede jeg:
72. Th8??
og gav op efter
72… Tc1+.
72. d7 var selvfølgelig remis.
Ergomåtte vi ud i et armageddon-

parti – ligesom i 2019. Heldigvis tog
jeg det i situationen med et smil. I
2019 vandt jeg lodtrækningen og
valgte sort. Denne gang vandt Jonas
den og valgte også sort. Han spillede
hurtigt, men kom til gengæld i pro-
blemer på brættet, og i en allerede
tabt stilling endte han med at ryge
ind i en familiegaffel, der ville koste
et tårn.
Således var den femte lyn-DM-

titel i træk en realitet! Et mål, og en
rekord, der har rumsteret lidt i mit
hoved siden påsken i 2019, hvor lyn-
DM sidst blev afviklet. Fem er sådan
et dejligt pænt tal, og som nævnt i
artiklen om landsholdsklassen, kan
jeg godt lide at være indehaver af re-
korder; særligt denne slags naturlig-
vis. Ærligt talt betød lyn-titlen fak-
tisk lige så meget for mig som at
vinde landsholdsklassen. Nu kan jeg
læne mig tilbage og se, om det lyk-
kes nogen at slå den. I det mindste
kommer det til at vare en del år.
Jonas måtte altså igen bide i det

sure æble og se alderdommen sejre.
Men man må trods alt give den sta-
dig meget unge og fremadstormende
herre, at det ikke var nogen helt dår-
lig debut(!).

“Ærligt talt betød lyn-titlen
faktisk lige

så meget for mig som
at vinde landsholdsklassen.”

Allan Stig Rasmussen.
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Af Finn Stuhr

Som dansk mester for sæsonen
2019/20 var Køge Skakklubs 1.

hold Team Xtracon Køge en natur-
lig deltager i Europa Cup.
Grundet Covid 19 var mesterska-

bet udsat til 2021. Stævnet blev af-
viklet i Struga i Nordmakedonien
ved Ohrid-søen, som er kendt for
deres Ohrid-perler.
Vi havde valgt et stærkt team be-

stående af syv stormestre, der fik
disse resultater (ratingdifference i
parentes):

1. GM Ferenc Berkes (2671),
4½/7 (+0,2)
2. GM Tamas Banusz (2641),
3/7 (-16,9)

3. GM Gabor Papp (2599),
4/7 (-4,9)
4. GM Jesper Thybo (2587),
5/6 (+10,4)
5. GM Eduardas Rozentalis
(2509), 5/7 (+3,7)
6. GM Boris Chatalbashev (2530),
4/6 (-6,6)
7. GM Henrik Danielsen (2521), 1/2
(-3,7)

Spillerne bor forskellige steder i Eu-
ropa, så de ankom naturligvis på for-
skellige tidspunkter, mens vi – der
kom fra København inklusiv Nord-
kalottens spillere og svenskerne fra
LASK – landede til tiden i Skopjes
lufthavn.
Arrangørerne havde på fornem vis

sørget for guider, der førte os smukt

hen til vores bus.Da den var fyldt op,
var det bare derudaf. De makedon-
ske landeveje og motorveje er nu
ikke, hvad de har været, sandsynlig-
vis efter den globale økonomiske
krise i 2008. I hvert fald havde vi kørt
en lille times tid, da de mange bump
på vejen sandsynligvis havde rystet
svejsninger og en slange løs på bus-
sens køler, hvilket resulterede i et til-
trængt pitstop. Efter en halv time op-
gav chaufføren at reparere bussen.
Lidt sprogvanskeligheder gjorde,

at en ny bus blev lovet til to timer se-
nere, hvilket resulterede i en hurtig
beslutning: vi hyrede en taxi!
Der kom godt nok en bus i samme

øjeblik, som vi kørte videre. Sprog-
barrieren kom i spil, ikke to timer,
men to minutter. Vi var kørt og fik

Køge med i guldkampen
Med en 6. plads i Europa Cup for klubhold leverede Team Xtracon Køge det hidtil bedste
danske resultat. I 7. og sidste runde spillede Køge på bord 1 mod de russiske storfavoritter
og kunne have vundet mesterskabet, hvis resultaterne var gået danskernes vej. Nordka-
lottens hold endte som nr. 33.

Team Xtracon Køges
succesrige mandskab.
Fra venstre Tamas Banusz,
Boris Chatalbashev,
Henrik Mølvig (holdleder),
Ferenc Berkes,
Gabor Papp,
Jesper Thybo,
Henrik Danielsen,
Eduardas Rozentalis
og Finn Stuhr (formand).



meldinger fra de øvrige, at bus num-
mer fire var taget i brug.
Dog skal det siges, at vi i to timer

kørte med hjertet oppe i halsen.
Godt nok var bussens instrument-
bræt ræverødt, men det var vores
taxis også, og chaufføren kæmpede
en kamp med gearene op ad bakke i
bjergene, og når motoren blev varm
opad, var ventilation glødende. Den
flinke chauffør åbnede vinduerne,
men varmen udefra gjorde det ikke
bedre. Nedad bakke var der ingen
problemer. Gear ogmotor fungerede
(sandsynligvis frigear), og ventilato-
ren kørte fint.
Jo, vi nåede frem, inden solen gik

ned, og alle fire åndede lettet op og
kunne pakke ud på et femstjernet
hotel, der havde det hele. Vi ankom
ved 17-tiden, mens svenskerne først
var fremme ved 2 -tiden om natten.

Sikker start

Vi slog Zuid-Limburg fra Holland
med 5-1, remiserne blev afgivet på
de to øverste brætter. Ferenc Berkes
spillede det længste parti i turnerin-
gen, 95 træk. Partiet var svært at
vinde, selvom Stockfishmente, at Fe-

renc stod til gevinst til sidst. Men 2
vigtige matchpoint.

Lige ved at gå galt

En på papiret en let opgave, men
trods flere hundrede points rating-
forskel, skal ingen modstandere un-
dervurderes. Det blev 3½-2½ over
slovenerne fra Maribor, men det var
på et hængende hår.
Det så ellers lovende ud, da vi

førte 3-0 efter gevinster til Rozenta-
lis, Thybo og Berkes.
Herfra var det lige ved at gå galt.

Banusz ville i et lige slutspil lave et
trick,men det blev straffet, og spillet
var tabt. Chatalbashev undervurde-
rede sin modstander og i sin iver for
at vinde, blev der lavet en forkert
trækfølge, og håndklædet måtte ka-
stes ind på brættet. Papp var derfor
vores sidste håb for en sejr. Han
kæmpede bravt for at vinde et lige
slutspil, som endte remis efter fem
timers kamp.

Ferenc Berkes (2671)
Boris Markoja (2453)
Benoni / A79

Det var en fornøjelse at spille ECCC
for Køge! Vi havde god holdånd og
alle forsøgte at levere deres bedste.
Det var stort at spille i sidste runde
mod det vindende russiske hold og
kun tabe med den mindste margin.
En særlig tak til Henrik Mølvig,

som konstant udvikler holdet og
dermed er med til at støtte dansk
skak. For sine fantastiske resultater
nåede Jesper Thybo 2600+ – han var
holdets motor!
1. d4 Sf6 2. c4 c5
Det kom som en total overraskelse

for mig, for Markoja plejer kun at
spille Benoni mod lavere ratede spil-
lere. Jeg forventede en slags Kata-
lansk fra ham.
3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6.

Sf3 g6 7. Sd2
Hvis hvid vil spille den klassiske

hovedvariant, er dette efter min me-
ning denmest behændige trækfølge.
7. e4 a6 8. a4 Lg4 9. Le2 Lxf3 10. Lxf3
Lg7 11. 0-0 0-0 12. Lf4 er en anden
hovedvariant.
7... Lg7 8. e4 0-0 9. Le2 Sa6
Nu til dags er det igen blevet mo-

derne. Jeg har altid anset det som en
smule tvivlsomt, men teorien og
spillernes stil ændrer sig hele tiden.
Jeg vandt et glimrende parti mod
Rapport i hovedvarianten, hvor sort
normalt spiller efter en sortfeltet
strategi! 9... Sbd7 10. 0-0 Te8 11. Te1
a6 (11... Se5!?) 12. a4 Se5 13. h3 g5
14. Sf1 h6 (14... g4!? 15. hxg4 Sfxg4
er uklart) 15. Sg3 g4 16. h4 Sh7 17.
a5!! med initiativ, Berkes-Rapport,
Plovdiv 2012, 1-0 efter 31 træk).
10. 0-0 Sc7 11. a4 Te8 12. f3
Jeg undersøgte mulighederne i 20

minutter her, fordi jeg forsøgte at re-
kapitulere mine seriøse analyser,
som jeg havde med 12… Sd7. Ivan
Sokolov offentliggjorde et fint kapi-
tel om disse strukturer, hvor han ud
fra sin sædvanlige optimisme for-
søgte at få det hele til at fungere for
sort.
12... b6
12... Sd7 13. Kh1 (13. Sc4 Se5 14.

Se3 f5 15. exf5 gxf5 16. f4 Sg6 17.
Kh1 med mindre hvid fordel) 13...
b6 14. Sc4 Se5 15. Se3 h5 16. Ld2!
med initiativ. Jeg tror, at dette bare
er bedre for hvid i de lange og kom-
plicerede varianter.
13. Sc4 La6

Stormestersnak mellem Jesper Thybo
og Pia Cramling. Foto: ECU.
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Ferenc Berkes
kommenterer
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14. Lg5! h6 15. Lh4
Jeg erindrede 14. Lg5 som nøgle-

trækket, men under partiet var det
desværre det eneste, jeg kunne
komme i tanker om.
Allerede efter 15. Lh4 skal hvid

spille meget præcist, fordi f4-feltet
står åbent for den sorte springer på
f6. 15. Le3!? Lxc4 16. Lxc4 a6 17.Dd2
Kh7 18. Tab1 (18. Tae1 Tb8 19. Dd3
med lille hvid fordel er maskinens
hovedvariant) 18... Tb8 19. b4 b5 20.
axb5 axb5 21. Le2 c4 22. Ld4med en
typisk hvid fordel efter Ld1-c2.Hvid
står bedst i centrum, og den sorte
springer er passiv osv.
15... Dd7 16. Kh1 Lxc4
16...Tab8 17. Se3 (17. b3?! Sh5! 18.

Tc1 Sf4 19. Lg3.Under partiet troede
jeg, at hvid bare stod bedst her, men
med den næste pudsige springer-
tango er sort ok: 19... Sh5! 20. Lf2
Sf4, og stillingen er uklar) 17... Lxe2
18. Dxe2 a6 19. Df2 b5 20. a5 med
initiativ.
17. Lxc4 a6 18. Dd3
18. Dd2! b5 19. Lb3! Er den mo-

derne Stockfish14- idé.
Sorts lejr er blevet splittet i to, og

det er meget svært at koordinere
tropperne.
På den anden side vil hvid organi-

sere sit angreb på kongefløjen før el-
ler senere! 19... Tab8 (19... Kh7 20.
Lc2; 19... c4 20. Ld1; 19... g5 20. Lf2
Sh5 21. Lc2 Le5 22. Sd1 med klar
fordel) 20. Tae1 c4 21. Ld1 b4 22. Se2
c3 23. bxc3 b3 24. Sd4 Dxa4 25. Lg3!
med stor fordel.
18... Sh5 19. Tfe1
Et smart profylaktisk træk, som

frigør f1-feltet til dronningen eller
løberen og samtidig stabiliserer cen-
trum.
19... g5!
19... Ld4?! 20. Df1 g5 21. Lf2 Lxf2

22. Dxf2 b5 23. Lf1 med klar fordel;
20. Lf2 Sf4 21. Dc2; 21. Df1 b5! 22.
axb5 axb5 23. Sxb5 Txa1 24. Txa1
Tb8! med kompensation; 21.Dd2 b5
22. Lf1 bxa4! 23. Sxa4 Tab8 24. Sc3
Tb4 med modspil.
21... b5 22. Lf1

Partiets kritiske øjeblik. Det er klart,
at hvid provokerer sort på dron-
ningfløjen. Tiden hjælper hvid til at
holde Sf4 ude af spillet, så en konso-
lidering af dronningfløjen kan nås.
Midlertidigt står sort fantastisk, han
har terræn, og han har nogle gode
felter, men hvad skal han bruge det
til? Under partiet opdagede jeg den
”perfekte” løsning for sort: at for-
bedre Sc7s position næsten uanset

omkostningerne. Men af erfaring
vidste jeg, at det for min unge mod-
stander ville være svært at afstå fra
fristelsen ved at spille b4-b3, f5 og
Rab8.
22... b4?
22... bxa4! 23. Txa4 Sb5 24. Tea1

Sd4 med modspil. Under partiet
mente jeg, at hvid stod en smule
bedre på grund af den svage bonde
på a6, men objektivt set har sort
kompensation med sin aktive stil-
ling.
22... Tab8 23. a5! med den svage

springer på a7 er et andet drømme-
scenarie for hvid.
23. Sb1!?
Det er meget vanskeligt at vælge

mellem ruterne til c4-feltet, men jeg
valgte denne, fordi jeg ikke ville have
min dronning til at lande på b1!
Dog giver 23. Sd1 f5 24. Se3 b3 25.

Db1 fxe4 26. fxe4 Tab8 27. Sc4 hvid
klar fordel.
23... b3 24. Dc1!

Ferenc Berkes kom ind i en variant, som han kendte særdeles godt. Foto: ECU.



Køge med i guldkampen • 23

Naturligvis var jeg en smule bekym-
ret over min stillings indbyggede
passivitet, men på den anden side
stod det klart for mig, at såfremt sort
ikke bryder igennem i centrum, så
vil min stilling bare vinde i løbet af
få træk. c4-blokaden, den svage b3-
bonde, den passive springer på c7,
samt hvids stærke løberpar begynder
at tælle.
24... Tab8 25. Sd2 f5 26. Ta3
26. Sc4 var også lovende.
26... fxe4 27. fxe4
Hvids stilling er klart fordelagtig.
27… Df7?
27... Tb4? 28. Sc4 med afgørende

fordel; 27... Sg6 28. Sc4! (28. Txb3
Txb3 29. Sxb3 Dxa4 30. Sd2 Se5; 28.
Sxb3 Tb4) 28... Se5 29. Lg3 Sxc4 30.
Lxc4 Le5 31. Txb3 Txb3 32. Lxb3
Lxg3 33. hxg3, sort kan stadig
kæmpe, men hvid nyder sin solide
materielle fordel; 27... Tf8 28. Lg1
med klar fordel.
28. Lg1 Dg6 29. Te3!
Der var andre muligheder, men

jeg kan godt lide teksttrækkets prak-
tiske værdi. Provokerer det tabende
offer Scxd5; provokerer Ld4-Lxg1,
hvor sort eliminerer løberparret,
men afbytter sin bedste angrebsbrik;
truer Texb3, der vinder en bonde og
bytter brikker!
29... Te7
29... Scxd5 30. exd5 Txe3 (30...

Dc2 31. Sxb3 Dxc1 32. Sxc1 Lxb2 33.
Txe8+ Txe8 34. Te3 med afgørende
fordel) 31. Lxe3 Dc2 32. Sxb3 Dxb2
33. g3! Sxd5 34. Lc4 og hvid vinder;
29... Ld4 30. Texb3 Lxg1 31. Kxg1
Dg7 32. Dc3 med afgørende fordel.

30. Texb3 Tf8 31. Tb6 Le5 32.
Lxc5 Se8
I sin tidnød lykkedes det sort at

komplicere en smule, men på be-
kostning af endnu en bonde. Nor-
malt er det i sådanne stillinger bedst
at give materiale tilbage, men i dette
tilfælde ville 33. Sc4 bare gøre jobbet.
I stedet vælger jeg den passive me-
tode, fordi jeg ikke kunne se, hvor-
dan han kunne opbygge en trussel.
33. Lg1
33. Sc4!? Dxe4 34. Te3 Df5 35.

Sxe5 Txe5 36. Txe5 Dxe5 37. Lg1
med vindende fordel.
33... Sf6 34. Dc4
I frygt for at komme i tidnød be-

går jeg her min eneste unøjagtighed
i partiet. Hvis han havde fundet
34… g4! er det pludselig en udfor-
dring at vinde! 34. Tab3! Sxe4 35.
Sxe4 Dxe4 36. T6b4 Df5 37. Lxa6 var
afgørende.
34... Dh5
34... g4! 35. a5! (35. Dxa6?! Sxe4

36. Sxe4 Dxe4 37. Te3 Db1! er uklart.
Sorts sidste træk overså jeg, da jeg
spillede 34. Dc4) 35... S4h5 36. Dxa6
Dg5 37. De2 Lf4 38. a6! Lxd2 39. a7
Txa7 40. Txa7 Lf4 41. g3! Lxg3 42.
Tb3 Le5 43. Tba3 med klar hvid for-
del.
35. Sf3! Sg6
35... g4 36. Sxe5 Dxe5 37. Te3 Sxe4

38. Txd6 Dxd6 39. Txe4 Txe4 40.
Dxe4 Tf7 41. Lc4med afgørende for-
del.
36. Tab3 Lf4

37. e5!

Afgørende. Trækket var min
pointe, da jeg spillede 34. Dc4. Det
fremtvinger afbytninger og kigger på
ruten mod sorts konge. I dette parti
kunne jeg ”læse” min modstanders
træk og var derfor hele tiden ét træk
foran ham!
37... Sg4 38. Tb8 S4xe5 39. Txf8+

Kxf8 40. Dc8+ Kg7 41. Sd4 Lxh2 42.
Th3 Dd1 43. Sf5+
Et fint positionelt parti, som var

med til at sikre sejren over Maribor!
1−0.

Mod Kommunisterne

I 3. runde skulle vi møde KPRF, som
står for Det Kommunistiske Parti
Russia Federation. Jeg ved ikke, om
andre lande stiller op med et hold
for et politisk parti.Mødet blev både
mere interessant/spændende end
forventet, selv om russerne var klare
favoritter. Grischuk er nr. 8 på ver-
densranglisten, Malakov nr. 67,
mens vores Berkes er nr. 62:

Berkes 2671 – Grischuk 2775

Banusz 2641 – Malakhov 2666

Papp 2599 – Dreev 2637

Thybo 2587 – Zvjaginsev 2603

Rozentalis 2509 – Alekseev 2610

Danielsen 2521 – Sychev 2556

4-2 til Kommunisterne var vist ikke
et retvisende billede. De fem øverste
brætter stod længe lige spil, og fire af
dem endte da også remis. Jesper
mente, at han stod slemt, men red-
dede remisen hjem. Rozentalis fik en
hurtig remis, og Papp hentede en
sikker remis hjem.
Spændende blev det, om vores

top-100-spiller Berkes kunne klare
russeren fra top-10. Grischuk skulle
under partiet virkelig holde tungen
lige i munden, hvis ikke det skulle gå
galt.
Superspil af Ferenc, og partiet

endte remis.
Danielsen kom helt galt ud af åb-

ningsspillet og stod dårligt hele ve-
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jen, og miraklerne udeblev. Vores
sidste håb for et uafgjort resultat lå
nu hos Banusz, der kæmpede bravt,
men i tidnød spillede han Sg3, hvor
Sd2 havde været et stærkere træk.
Han ærgrede sig grufuldt, det
samme gjorde vi andre. Et uafgjort
resultat havde været mere retfærdigt.

To ny storsejre

Vi måtte op på hesten igen.Vi skulle
møde Gonzaga fra Irland i 4. runde.
En overkommelig opgave, men det
havde vi set før.
De kan jo spille skak alle sammen.

Som i 1. runde, spillede vores to top-
spillere remis, mens de resterende
sejrede.
Henrik Danielsen var oversidder i

runden, og mens holdleder Henrik
Mølvig fulgte vores spillere, tog Da-
nielsen og jeg til Ohrid. Byens hi-
storie går tilbage fra før vor tidsreg-
ning.
Turen blev en stor oplevelse, men

desværre fik Henrik og jeg fik et ma-
veonde efter at have spist en is. Hen-
rik blev faktisk så syg, at han ikke
kunne spille resten af turneringen.
Da vi kom tilbage, førte vi 4-1, og
Eduardas viste stormesterteknik i et
ret så lige slutspil.
I 5. runde var vi igen storfavoritter

mod makedonske Gambit Asseko
SSE, der blot stillede med en enkelt
stormester på holdet. 5-1, remis til
Papp og Rozentalis.

Næstsidste runde

Her ventede det 11. seedede is-
landske hold Skakfelag Selfoss. De
stillede med tre stormestre, så mod-
standen blev da også noget skrap-
pere end de foregående runder. Ga-
bor Papp måtte desværre ned, men
Jesper Thybo fortsatte sine gode tak-
ter og hentede sin fjerde gevinst.
Herudover var der tre remiser, mens
Rozentalis sikrede os en gevinst, så vi
vandt matchen med 3½−2½.

Jesper Thybo (2587)
Semyon Lomasov (2526)
Bogoindisk / E11

Kampen imod Selfoss var på papiret
meget jævnbyrdig. Vi var favoritter
på bræt 5 og 6, men de stillede med
formstærke spillere på de fire øver-
ste brætter, så vi vidste, at det ville
blive en svær match. De havde jo
blandt andre den regerende europa-
mester Demchenko! Så inden kam-
pen vidste vi, at jeg med hvid skulle
prøve at presse min russiske mod-
stander.
1. d4 e6 2. c4 Lb4+
En lille overraskelse,men han spil-

ler lidt af hvert.
3. Ld2 a5 4. Sf3 d5 5. Dc2 Sf6 6.

g3 Sc6 7. Lg2 dxc4 8. Dxc4 Dd5 9.
Dd3
Indtil videre er alt sammen kendt,

men det næste træk havde jeg ikke
forventet. Det var dog ikke noget, jeg
var så bekymret for under kampen.
9... Df5
9... De4 er det mest spillede træk

og også det, Tomashevsky spillede
imod mig i EM 2019.
10. Dxf5 exf5
Sort får en dobbelt f-bonde, men

til gengæld får han god kontrol over
vigtige centrale felter som e4 og d5.
11. 0-0 Le6 12. Tc1 0-0 13. Lf4 Sd5
13... Tfc8 var nok mere solidt. En

typisk fortsættelse kunne være 14. a3
Ld6 15. Sc3. Det er meget alminde-
ligt, at hvid lader løberen stå på f4
for at få et bedre greb om centrum
(15. Lxd6 cxd6 16. Sc3 Se4 og sort er
meget solid).
14. Sc3 a4?!

Jeg var ret overrasket over dette bon-
deoffer, da det virkede meget unød-
vendigt. Jeg er ikke sikker på, hvad
min modstander har misset.
14... Sxf4 15. gxf4, og jeg foretræk-

ker hvid på grund af min gode kon-
trol over centrum.
15. Sxd5!
No fear!
15... Lxd5 16. Lxc7 Lxf3?
Vinder bonden tilbage, men for

den høje pris af løberparret. 16... a3
skal absolut spilles. Sort prøver at
presse a2-bonden: 17. bxa3 (17. b3)
17... Lxa3 (17... Txa3 18. Tab1)
18.Td1, og hvid har en lille fordel,
men det er sjovere at føre med en
bonde her.
17. exf3!
Jeg tror, min modstander havde

misset dette træk, da han ofrede
bonden. 17. Lxf3? Sxd4, og sort er
ok.
17... Sxd4 18. Tc4! Sc6 19. f4
Hvid har total kontrol.
19... Tfc8 20. Lb6 Ta6 21. Le3!

Jesper Thybo
kommenterer

“Inden kampen vidste
vi, at jeg med hvid skulle
prøve at presse min
russiske modstander.”

Jesper Thybo.
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Denne simple tilbagetrækning giver
hvid en vindende fordel. 21. Txb4?
ville være forhastet: 21... Sxb4 22.
Lxb7 Txb6 23. Lxc8 g6, og sort har
gode remischancer.
21... Le7 22. Td1 Td8 23. Txd8+

Lxd8 24. Tc5! Ta5 25. Tc2! Lf6
25... Ta6? 26. Td2 med kig på d7

og afgørende fordel.
26. Lxc6 bxc6 27. Txc6
De sidste 13 af mine træk har stort

set været førstevalget hos compute-
ren, men i træk 28 spiller jeg upræ-
cist og giver min modstander chan-
cen for at komme tilbage i kampen.
27... h5 28. b4?
28. Tb6! og hvid burde vinde rela-

tivt simpelt med den ekstra bonde
og meget stærke løber på e3: 28... h4
29. Kg2 (29. Kf1 med retning mod
e2); 28. Tc8+ Kh7 29. Tb8 og vinder.
28... axb3 29. axb3 Tb5 30. Tb6

Txb6 31. Lxb6 Kf8

Under partiet troede jeg, at dette
slutspil var vundet, men det var fejl-
agtigt. Jeg skulle have beholdt tår-
nene på brættet.
32. Kf1 Ke7 33. Ke2 Kd6 34. Kd3

Kd5
Fordi sort får kongen til d5, har

han gode remischancer. Hvis hvid
kunne få kongen til c4, var det helt
slut.
35. b4 Le7 36. b5 Lb4 37. Ld4 g6
Med præcist spil bør sort holde re-

mis her,men jeg var ikke færdig med
at prøve.
38. h3 Le1 39. Le3 Lb4 40. Ld4

Le1 41. Le3 Lb4 42. f3 Le1 43. g4
hxg4

43... La5.
44. fxg4 fxg4 45. hxg4 Lb4 46.

Kc2
Kongen skal til b3 – og måske på

et tidspunkt til a4. Det hele handler
om at få spillet b6 på det rigtige tids-
punkt.
46... Le1 47. Kb3 La5 48. Kc2?
48. b6! vandt: 48... Kc6 49. Kc4

Le1 (49... Lxb6 50. Lxb6 Kxb6 51.
Kd5 Kc7 52. Ke5 Kd7 53. Kf6 Ke8 54.
Kg7 Ke7 55. f5. Dette bondeslutspil
er hele tiden noget, man skal regne
på, og jeg havde også set denne vari-
ant) 50. Kd4med indgang over e5 og
gevinst,men var ikke sikker på dette.
48... Le1 49. Ld2 Lf2

49... Lxd2 50. Kxd2 Kc5 51. Ke3
Kxb5 52. Kd4 Kc6 53. Ke5 Kd7 54.
Kf6 Ke8 55. Kg7, og vi ser igen dette
vundne bondeslutspil: 55... Ke7 56.
f5 g5 (56... gxf5 57. gxf5 Ke8 58. f6)
57. Kg8.
50. Kb3 Lb6 51. Kb4 Lc7 52. Ka4

Ke4 53. Kb3 Kd5 54. Kb4 Lb6 55.
Kc3 La5+ 56. Kd3 Lb6 57. Le3 La5
58. b6 Kc6.
58... f5! 59. g5 Lb4 (med ideen

Ld6) holdt stadig sammen for sort,
men ser utroligt farligt ud.
Hvis jeg nogensinde kommer til

g6-bonden med min konge, er det
slut for sort.
59. Ke4 Lb4 60. Ke5 Le7

Jesper Thybo var godt spillende i Struga og kom for første gang over 2600 i rating.
Foto: ECU.



Nu er stillingen vundet,men jeg væl-
ger den forkerte gevinstplan.
61. g5?
61. Ld4! Gevinstmetoden er at få

sort i træktvang ved at tabe et træk:
61... Ld8 62. Lf2 Le7 63. Le3 Kb7 64.
Kd5.Det er stadig ikke en simpel ge-
vinst, men hvid spiller f5 og kommer
hen til f7-bonden hen ad vejen.
61... Ld8?

Går direkte ind i min idé. 61...
Kb7! 62. Kd5 La3, og hvid kan utro-
ligt nok ikke gøre fremskridt!
62. b7! Kxb7
62... Lc7+ 63. Kf6.
63. Kd6 Kc8 64. Ld2!
Sort er i træktvang.
64... f6
64... f5 65. Ke6.
65. f5! fxg5 66. fxg6 Lf6 67. Lxg5
Sort får ikke lov at ofre løberen for

bonden, så han opgav. En vigtig sejr,
især for matchens udfald, da vi endte
med at vinde 3½−2½.
Jeg vil gerne takke Køge og holdet

for en super tur!
1−0.

Top-6 før sidste runde

Sejren over Selfoss bragte os op på 10
matchpoint. Dermed lå vi på tredje-
pladsen inden sidste runde og var i

den grad med i kampen om at for-
dele guld-, sølv- og bronzemedaljer.

1. Mednyi Vsadnik, Rusland,
11 MP (177,5)

2. AVE Novy Bor, Tjekkiet,
10(153,5)

3. Team Xtracon Køge, Danmark,
10 (115)

4. Alkaloid, Nordmakedonien,
9 (173,5)

5. Silla-Valencia, Spanien,
9 (148)

6. Vugar Sahimov, Aserbajdsjan,
9 (134)

Kampen om guldet

Vi var i et direkte medaljeopgørmod
det førende russiskemandskabMed-
nyi Vsadnik, der med 11 point blot
havde spillet en enkelt uafgjort
match.

Team Xtracon Køge var fremme på bord 1 i sidste runde. Forrest ses Peter Svidler (med mundbind) og Ferenc Berkes. Foto: ECU.
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Det russiske hold var naturligvis
stærkt, så for anden gang i turnerin-
gen var vi undertippede:

Berkes 2671 – Svidler 2701

Banusz 2641 – Esipenko 2720

Papp 2599 – Fedoseev 2708

Thybo 2587 – Alekseenko 2693

Rozentalis 2509 – Matlakov 2683

Chatalbashev 2530 – Ponkratov

2657

Før runden blev sat i gang kunne vi
drømme om guld. Det krævede en
sejr over russerne samtidig med, at
AVE Novy Bor ikke måtte vinde de-
res match mod Silla-Valencia, da
tjekkerne havde bedre korrektion
end os. Spændende og første gang et
dansk hold spiller med om guldet.
For første gang i de syv runder

måtte Rozentalis ned, og da de øv-
rige partier endte remis, endte det
med et smalt nederlag på 2½−3½.
En 6. plads (en delt 4. plads med

10 point) kan vi være tilfredse med.
Bonusoplevelsen var, at Jesper Thy-
bo fik en individuel sølvmedalje for
sin præstation. Jesper havde en ra-
tingpræstation på 2721, mens hans
modstander, Kirill Alekseenko, vandt
guldmedaljen på bræt 4 og havde
turneringens bedste Elo-præstation
på 2982.
Nordkalotten, endte som nummer

33 i turneringen, og her stod Kåre
Hove Kristensen og Esben Hove for
de bedste præstationer.

Resultaterne for Nordkalotten:

1. IM Christian Jepson (2407),
2½/7 (-8,1)

2. IM Kåre Hove Kristensen
(2336), 3½/7 (+8,8)

3. IM Jacob Sylvan
(2307), 2½/7 (-10,3)

4. FM Esben Kjems Hove
(2315), 5/7 (+20)

5. FM Peter Jakobsen
(2202), 3/7 (-8,2)

6. Martin Stampe Noer
(1835), ½/3 (-2,8)

7. Peter Vestergaard Andersen
(1833)½/4 (-37,6)

Europa Cup 2021
Slutstilling i toppen

1. Mednyi Vsadnik Rusland 13 mp (236,5) 29½ bp

2. AVE Novy Bor Tjekkiet 12 mp (201,5) 27½ bp

3. Vugar Gashimov Aserbajdsjan 11 mp (190) 28½ bp

4. KPRF Rusland 10 mp (201,5) 27½ bp

5. Skakfelag Selfoss Island, 10 mp (188,5) 28 bp

6. Team XtraCon Køge Danmark 10 mp (175,5) 26½ bp
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OBS!
Hvis du flytter, skal du melde adresseforandring til din klubkasserer,

så får du stadig Skakbladet direkte i postkassen.
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Carlsen i topform
Verdensmesteren Magnus Carlsen viste fint spil i de sidste turneringer før VM-matchen.
Ligesom i fjor vandt han Norway Chess i Stavanger. Da det så sortest ud, vandt han fire
klassiske partier i træk. Snart en sjældenhed på top plan. Derefter sejrede han i online-
turneringen Meltwater Tour Final.

De seks deltagere i den 9. udgave af Norway Chess i Stavanger. Ved brættet:Ian Nepomniachtchi og Magnus Carlsen.
Bagerst fra venstre Richard Rapport, Aryan Tari, Sergej Karjakin og Alireza Firouzja. Foto: Norway Chess.
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Magnus Carlsen (2855)
Sergej Karjakin (2758)
Spansk / C65

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3
Lc5 5. Lxc6 dxc6 6. 0-0 Sd7 7. c3 h6
8. Sbd2 0-0 9. Sc4 Te8 10. b4 Ld6
11. Le3 Sf8 12. Sfd2 Sg6 13. Sxd6
cxd6 14. a4 d5 15. Sb3 b6 16. a5 Tb8
17. Dc2 Le6 18. Tfb1 Te7 19. c4 d4
20. Ld2 f5 21. axb6 axb6 22. f3 Tf7
23. Tf1 Kh7 24. exf5 Lxf5 25. Le1
Dg5 26. Td1 h5 27. Ld2 Dh4 28. Tde1
Ta8 29. Ta1 Taf8 30. Ta6

Umiddelbart før en foreståendeVM-
match er det almen praksis for se-
kundanter at undlade at sige noget
som helst om åbninger for ikke at af-
sløre hemmeligheder. Jeg benytter
mig af dette privilegium og spoler
frem til 30. træk. Her er der kun at
sige, at Karjakin har en strategisk
vundet stilling. Efter for eksempel
30… Dd8!? havde den norske com-
puter ”Sesse”, der altid følger Mag-
nus’ partier, +3(!) for sort. Og sim-
pelt nok ville h4-h3 herefter under-
minere hvids forsvar og vinde ube-
sværet. Men Karjakin havde allerede
slået Magnus i det første klassiske
parti, så måske tænkte han: Hvorfor
ikke vinde i stil med 2-0?
30... e4?!
Magnus vandt fire partier på

stribe i Stavanger, og mens det i an-

dre sportsgrene – og i tidligere tider
i skakhistorien – ikke anses som no-
get særligt, så er det blevet det i mo-
derne topskak. En stribe gevinster
kræver både talent og held, og som
Larsen pointerede, så er det nem-
mere at vinde en dårlig stilling end
en, der er dødt remis.
31. Sxd4!
Griber straks chancen (og en

bonde!), men det havde Karjakin
selvfølgelig forventet, og han har en
snedig plan i ærmet:
31... exf3 32. Sxf3 Lh3!?

Det er let at forstå Karjakins begej-
string for dette træk. Det er både
smukt og logisk. Hvid har et stran-
det tårn på dronningfløjen, mens de
sorte brikker angriber hvids konge
på den anden flanke. Det er ikke uri-
meligt at antage, at sort ”bare” vin-
der, men Magnus har en ressource:
33. Tf2!
Beskedent om end helt nødven-

digt, men præcis nok til at afværge
det sorte angreb!
Måske havde Karjakin til hensigt

at spille 33... Lxg2 i håb om 34. Sxh4
Txf2,men 35. Sg5+! vender rundt på
det, da sorts dronningoffer 35...
Dxg5 36. Lxg5 Txf2 pludselig tillader
37.Dxf2. Computeren foreslår køligt
33... Kg8!? med en ret balanceret stil-
ling, men Karjakins træk er heller
ikke dårligt:
33... Txf3 34. gxf3 Tf5?
Her vakler han. 34... Lg4! var det

logiske træk for at fortsætte angrebet
med maksimal energi, da sort ud-
nytter, at hvid efter 35. f4 Se5! ikke

kan tage officeren. Overraskende
nok kan hvid forsvare sig med enten
36. Lc3 og Le3, og det mest sandsyn-
lige er remis med evig skak.
35. d4!
Hvid har et materielt overskuds-

lager, så det er vigtigere at åbne dia-
gonalen for den hvide dronning
mod h7, ligesom 3. række frigøres til
forsvaret for tårnet via a3.
35... Dxd4 36. Ta3
36. f4! var mere præcist, eftersom

36... Te5!? nu bliver en ekstra mulig-
hed.
36... Tf7 37. Te3 Lf5 38. Dc3 Dd8

39. Te1?!
“Sesse” angav 39. f4! som et vin-

dende træk, men ud fra et menne-
skeligt perspektiv giver f3 kongen en
større beskyttelse, ligesom tekst-
trækket forbereder den kommende
manøvre. Trækket vinder trods den
taktiske mangelfuldhed.
39... Td7 40. De3

40... Td4?
Da Karjakin spillede sit 30. træk

havde han en del mere på klokken
end Magnus, men efterhånden som
komplikationerne dukkede op, kom
han i tidnød og begår nu en fejl i det
sidste træk før tidskontrollen.
40... Te7! kunne spilles, da 41.

Dg5?? taber efter 41... Txe1+, fordi
42. Lxe1 efterlader dronningen ube-
skyttet på g5. Derfor ville 41. Dc3
være nødvendigt,men efter 41... Td7
ville hvid – ifølge computerne – ikke
have bedre end remis ved trækgen-
tagelse efter 42. De3.
41. Dg5

Peter Heine Nielsen
kommenterer
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Nu vinder hvid problemfrit. Der
truer dronningafbytning samtidig
med, at h5 og f5 hænger. Det er mere
end den sorte stilling kan bære.
41... Dxg5+ 42. Lxg5 Txc4 43.

Tb2!
Ser passivt ud,men b-bonden skal

dækkes. Og som Larsen sagde: ”Uli-
gefarvede løberslutspil er ofte remis,
men når de vinder, vinder de nemt!”
Sådan er det i hvert fald i dette til-
fælde. Hvid kan reorganisere angre-
bet på g7, og da den sorte løber er
modsat farve, betyder det, at der in-
gen vej er til et forsvar.
43... b5 44. Kf2 c5 45. bxc5 Txc5

46. Tc1 Td5 47. Td2 Txd2+ 48. Lxd2
Se5 49. Tc7 b4!?
Et forsøg på at forvirre, da Lc3

vinder let.
50. Tb7 Le6 51. Te7! Sd3+ 52. Ke3

Lc4 53. Kd4
Da 53... Lb5 54. Tb7 La6 55. Tb6

vinder en officer, og 53... Sb2 54.
Lxb4 er håbløst, opgav Karjakin.
1−0.

Magnus Carlsen (2855)
Jan-Krzysztof Duda (2756)
Dronninggambit / D41

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5 4. cxd5

Sxd5 5. Sf3 c5 6. e3 cxd4 7. exd4
Sxc3!? 8. bxc3 Dc7!

Et af nøgletrækkene, da Kramnik
tog Semi-Tarrasch på sit repertoire.
Mange spillere kopierede det senere.
Sort har ændret strukturen fra en
isoleret bonde til hængende bønder
og angriber straks c3 for at undgå
den direkte udvikling af Lf1, da 9.
Ld3?? Dxc3+ vinder en officer. 9. Ld2
er nu det oplagte træk, men det er
også kun et defensivt træk, og det
bliver svært for hvid at gribe initiati-
vet bagefter. Magnus foretrækker et
mere ambitiøst koncept uden be-
kymring for bondetab.
9. Tb1!? Sd7
Efter umiddelbart 9… Dxc3+ gi-

ver 10. Ld2 hvid et stort udviklings-
forspring. Ld3 eller Lb5+ fulgt af 0-
0 følger herefter.Men sort bider ikke

på og fortsætter i stedet en fornuftig
udvikling, der efterlader hvid med
spørgsmålet om, hvordanman kom-
mer videre uden at skulle spille det
passive Ld2?
10. Ld3!
Pointen i Magnus’ opstilling. Da

0-0 nu er en trussel, kan Dc7 ligne en
fejl. Duda er næsten nødt til at mod-
tage gaven.
10... Dxc3+ 11. Kf1
Forceret, da 11. Ld2 åbenlyst taber

efter 11… Dxd3. Umiddelbart ser
det dog ud til at være vanvittigt. Ikke
alene taber hvid en bonde, men han
mister også rokaderetten samtidig
med, at tårnene ikke kan opnå for-
bindelse, da kongen er låst på f1.
Som Ulf Andersson engang sjovt
sagde: ”Når du taber en isoleret
bonde, har du ingen svagheder,men
når dumister en hængebonde, er det
meget skidt …” Det betyder endvi-
dere, at Magnus også sidder tilbage
med en svag isoleret bonde på d4.
Havde partiet været spillet af en be-
gynder, havde vi udpeget alle disse
svagheder, men da der er tale om
verdensmesteren, vil vi pointere, at
tårnene ikke snubler over hinanden,
men har angrebspotentiale på hver
sin flanke; at kongen står sikkert på
f1; at udviklingsforspringet giver
muligheder for en blitzkrig mod sort
underudviklede stilling.
11... Le7 12. h4!

l l 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Point

1. Magnus Carlsen NOR 2855 - - 1½ 3 1½ 3 1½ 1½ 0 3 1½ 3 19½

2. Alireza Firouzja FRA 2754 1 0 - - 0 3 1 3 1 3 3 3 18

3. Richard Rapport HUN 2760 1 0 3 0 - - 1 1 1½ 3 3 3 16½

4. Ian Nepomniachtchi RUS 279 1 1 1½ 0 1½ 1½ - - 3 1 1½ 0 12

5. Sergej Karjakin RU 2758 3 0 1½ 0 1 0 0 1½ - - 1½ 1½ 10

6. Aryan Tari NOR 2642 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 - - 7

Der spilledes dobbeltrundigt i klassisk skak (120m +10s pr træk (40)). I tilfælde af remis armageddon
(10m/7m 1s pr træk 41))

9th Norway Chess Stavanger 2.-17. september 2021

Peter Heine Nielsen
kommenterer
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Tårnet vil nu dukke op på h3, og
enten løberen eller springeren – af-
hængig af omstændighederne – kan
lande på g5. Hvids konge vil stå helt
sikkert på g1, men der er ingen
grund til at spilde tid på det, da den
også står sikkert på f1.Hvids brikker
har alle oplagte felter at flytte til,
mens det er mere kompliceret for
sort. Til en start: hvor skal kongen
stå? Duda gør det naturlige og roke-
rer:
12... 0-0 13. Th3!

Kigger mod g3 og truer 14. Lxh7+
Kxh7 15. Sg5+, der vinder dronnin-
gen på c3. Sort skal på retræte, hvilet
giver hvid endnu mere tid til angre-
bet.
13... Sf6?
Logisk, men det taber. Tilbage-

trækningen var trods alt bedre, og
efter 13… Dc7 ville sort stadig
kunne yde modstand.
14. Se5! Da5 15. Tg3
Et godt træk, men 15. Lh6 er flot-

tere og vinder også. Hovedpointen
er, at 15... gxh6 16. Dc1! efterlader
sort aldeles hjælpeløs overfor truslen
Dxh6 fulgt af Tg3 ogmat på g7, fordi
springeren er bundet til at dække
matten på h7 og tårnet bundet mod
Sxf7. Det, Magnus spillede, var dog
både logisk og stærkt.
15... Kh8 16. Lg5 h6

Tillader en flot afslutning, men
det ville 16... Dd8 også gøre efter 17.
Lxf6 Lxf6 (17... gxf6 18 Dg4! med
mat i næste træk!) 18. Dh5 h6 19.
Tg6!! med snarlig mat.

17. Lxh6! gxh6 18. Df3!
Duda tænkte nu i femminutter og

opgav, med rette. Computeren fore-
slår 18... Dd2 19. Td1 Dxd3 som
sorts bedste fortsættelse, men det
vinder nemt for hvid. Måske ser det
umiddelbart ikke ud til at være så
dårligt for sort, men hvid har 19.
Df4, der truer mat på h6. 18... Dd8
19. Df4 Sg8 ser ud som den logiske
forsvarsmetode, men 20. Dxf7!! af-
slutter stilfuldt.
Magnus ogmoderne skak, når det

er bedst!
1−0.

Meltwater Champions Chess Tour Final var kulminationen på

næsten et års onlineskak blandt verdens bedste spillere. Touren

startede i november 2020 med Skilling Open. Finaleturneringen

spilledes med 10 deltagere, der mødtes i minimatcher på fire hur-

tigpartier (15m+10s pr træk). Vinderen af enmatch fik 3 point, ved

uafgjort var der tiebreak med to point til vinderen og 1 point til

taberen. Til finalen havde spillerne allerede vundne point fra tidli-

gere turneringer: Carlsen startedemed 16½, So 12, Aronian 8, Rad-

jabov 6, Giri 5½, Nakamura 4, Artemiev 3½,MVL 2½,Mamedyarov

½ogDuda 0.Magnus Carlsen vandt samlet,mensRadjabov blev nr.

2, og han scorede i øvrigt flest point i finalestævnet.

Slutstilling:
1. Magnus Carlsen 31½

2. Teimour Radjabov 27

3. Levon Aronian 24

4. Wesley So 23½

5. Hikaru Nakamura 21

6. Vladislav Artemiev 17½

7. Anish Giri 14½

8. Maxime Vachier-Lagrave 13½

9. Jan-Krzysztof Duda 12

10. Shakhriyar Mamedyarov 9½
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Jonas Bjerre (2550)
Tamas Banusz (2631)
EM i Reykjavik 2021
Russisk / C42

Dette parti blev spillet i 6. runde. Jeg
havde hidtil scoret 3½, to gevinster
over lavere ratede og tre remiser
mod +2600-folk.
Den ene efter at have været under

gevaldigt pres mod turneringens hø-
jestseedede Gawain Jones, en fredelig
remis mod Daniel Fridman, og et
parti hvor jeg førte taktstokken mod
Mustafa Yilmaz.
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4.

Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. 0-0
0-0 8. c4 c6 9. cxd5 cxd5 10. Sc3
Sxc3 11. bxc3 Lg4 12. Tb1 Sd7 13. h3
Lh5 14. Tb5 Sb6
I Svidler – Grischuk, som blev

spillet en 20 dages tid senere i Eu-
ropa Cup’en, fulgte 14... Sf6!? 15. g4
a6! 16. Txb7 Lxg4 17. hxg4 Dc8 18.
Tb6 Dxg4+ med evig skak.
15. c4 Sxc4?
Dette træk er blevet spillet mange

gange for mange år siden.
16. Txd5!

Det her trick havde jeg på skær-
men et par timer inden runden. Ef-
tersom Stockfish allerede gav stor
fordel, gik jeg ikke meget dybere.
16... Lh2+ 17. Sxh2 Dxd5 18. Lxc4

Dxc4 19. Dxh5
I en åben stilling og uden så

mange brikker på brættet kunne
man godt tro, at sorts stilling er okay
her, men de moderne engines viser,
at de lette officerer bliver for stærke.
Det er vigtigt at angribe sorts konge!
19... Dxd4
Den rigtige bonde at slå. 19...

Dxa2 giver to forbundne fribønder,
desværre for sort løber de ikke hur-
tigt. Mit angreb kombineret med en
fri d-bonde afgør partiet.
20. Sf3 Dc4 21. Sh4!
Den rigtige idé. Som flere gamle

mestre har sagt, går sort altid mat,
hvis hvid får lov at placere sin sprin-
ger på f5.
21... f6 22. Sf5 Tfd8

Her brugte jeg lang på at finde den
bedste måde at fortsætte angrebet
på. Min fornemmelse var, at stillin-
gen allerede er vundet, men jeg
kunne ikke finde en klar fortsættelse.
23. Df3?
Fordelen forsvinder ikke, men

som altid er det vigtigt at forsøge at
afgøre partiet, når man har chancen.
La3 og Te1 var de træk, jeg havde lyst
til at spille, begge varianter kræver
lidt beregning.
23. La3 g6 24. Sh6+ Kg7 25. Df3!

Kxh6 26. Dxf6 med afgørende for-
del; 23. Te1 Dc3!? 24. De2 Te8 25.
Dxe8+ Txe8 26. Txe8+ Kf7 27. Te7+

VIND MED JONAS
I denne klumme analyserer GM Jonas Bjerre spændende og

interessante partier

Hvid trækker. Sort trækker. Find modspil. Hvid trækker.

Sort går altid mat,
hvis hvid får lov at placere sin

springer på f5.
Jonas Bjerre
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Kg6 28. Sh4+ Kh5 29. Lf4 Kxh4 30.
Txg7 bliver mat i et par træk med-
mindre sort ofrer sin dronning: 30...
Dc2 (30... h6 31. Th7 og vinder) 31.
Kh2 med ideen g3 + g4 + Lg3 mat!
23... Td7 24. Te1 Dxa2 25. La3?
Missede igen en mere direkte vej

til sorts konge: 25. Lh6! gxh6 26.
Sxh6+ Kh8 (26... Kg7 27. Dg4+
Kxh6 28. Dxd7 overlever sort
næppe) 27. Dxf6+ Tg7, og 28. Td1!
er det svære træk at finde, Td8 er en
ødelæggende trussel (28. Te7 Db1+
29. Kh2 Dg6 holder overraskende
nok sammen på sorts stilling).
25... Kh8 26. h4
h5-h6 er svært at møde.
26... Tad8 27. Le7! Dd2
27... Te8 28.Dh5! Dg8 29. Sh6! var

varianten, jeg håbede på.
28. Te2 Dc1+ 29. Kh2 Tg8 30. h5

h6 31. Sh4 Td1 32. g3 Dg5?

33. Te5!
Det flotteste og(!) mest effektive.
33... Dc1 34. Lxf6 Te1 35. Txe1

Dxe1 36. Df4
Med udækkelig mat.
1−0.
I de følgende runder scorede jeg

50 %. Jeg tabte til Navara i et meget
spændende parti, hvor jeg ikke var
uden chancer, men gjorde det godt
igen ved at slå Parligras med de sorte
brikker.
Efter en kikset remis, hvor jeg hur-

tigt fik formøblet en god fordel i 10.
runde, var der lagt op til en gyser i
sidste runde:

Liviu-Dieter Nisipeanu (2671)
Jonas Bjerre (2550)
EM i Reykjavik 2021
Nimzoindisk / E24

De 23 bedst placerede i turneringen
ville kvalificere sig til World Cup
2023 ...
Jeg lå på en delt 16.-33. plads med

6½ point, men med rigtig god kor-
rektion. Remis ville med 99 %’s sik-
kerhed være nok.
Menman får intet foræret mod en

topspiller som Nisipeanu, specielt
når han skal bruge en sejr for kvali-
fikation!

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3
c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Sc6 7. e4 d6
8. Le3 Da5?!

Jonas Bjerre spillede et flot EM i Island og kvalificerede sig for første gang til World
Cup’en. Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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Da jeg virkelig skulle bruge en re-
mis, ville jeg gerne spille en konkret
variant og forsøge at forcere spillet.
Jeg var dog ikke i nærheden af at
kende teorien godt nok til at spille så
risikabel en variant.
9. Kf2!
Her syntes jeg allerede, at jeg ville

være lidt til grin, hvis jeg ikke tog
imod bondeofret.
9. Dd2?! Det mest spillede træk,

men her giver Da5 super mening, da
jeg kan bytte på d4 fulgt af dron-
ningafbytning, når det passer mig.
En anden idé er at skubbe dronnin-
gen frem til a4 for at trykke c4 så
mange gange som muligt. For ek-
sempel 9... b6 10. Ld3 cxd4 (10...
Da4!? fulgt af La6) 11. cxd4 Dxd2+
12. Kxd2 La6 fulgt af Sa5 og Tc8.
9... Dxc3
9... 0-0 10. Se2.
Nu er der hverken ... Da4 eller

cxd4 fulgt af dronningafbytning.
10. Se2 Da5 11. dxc5 dxc5 12. Dd6

12... Dd8?
Endnu en slags mislykket forsøg

på at afklare situationen. 12... Sd7
dækker c5 og havde været det
oplagte træk, men hvid har god
kompensation for bonden i kraft af
en super sortfeltet løber og potenti-
elt pres mod min konge. 13. Dg3,
hvid har mange muligheder, men
dette træk skræmte mig mest: 13...
g6 (13... 0-0 14. Lh6! er hvids finte,
der undgår, at min konge når i sik-
kerhed) 14. h4 kan hurtigt blive ube-
hageligt. Det skal dog siges at trods

hvids stillings praktiske styrke, er det
objektivt set langt fra klart.
13. Lxc5 b6!?
Det var min pointe, da jeg spillede

Dd8, desværre er der en del proble-
mer.
14. Sc3?
14. Dxd8+. Slutspillet er lidt mere

ubehageligt, end jeg havde troet: 14...
Sxd8 15. Le3 Sd7 16. Sd4 Sb7, selvom
jeg har god kontrol over c5-feltet, er
hvids terræn og sortfeltede løber for
stærk til, at jeg kan udligne foreløbig;
14. Dxc6+ er det mest kritiske træk:
14... Ld7 15.Db7! er en stærk idé, jeg
overså (15. Dd6 bxc5 16. e5 Sg8 17.
Dxc5 Se7. Denne variant havde jeg
set og tænkte, at jeg havde nogen-
lunde kompensation) 15... bxc5 16.
e5 Sg8 17. Td1 med truslen Txd7 er
meget ubehageligt, tæt på vundet
for hvid.
14... bxc5 15. Dxc6+ Ld7 16. Dxc5

Sg4+!
Modspil!
17. fxg4 Df6+ 18. Ke3 Dxc3+ 19.

Ld3
Jeg har ikke rigtig nogen måde at

beholde dronningerne på brættet og
udnytte hans kongeplacering, den er
overraskende sikker på e3.
19... Tc8 20. Dd4 Dxd4+ 21. Kxd4
Den her stilling burde ikke være

alt for svær at holde remis, jeg er me-
get stærk på de sorte felter, og hvids
bondestruktur er svag.
Men det er aldrig rart at være

bagud med en bonde, og igen spil-
lede jeg for konkret i stedet for at
vente at se, hvordan hvid kan gøre
fremskridt.
21... Ke7 22. Tab1 Tc7 23. Thc1
Så langt så godt. Det store spørgs-

mål er, hvad der skal ske med bøn-
derne på kongefløjen? Jeg tror, det
havde været en god idé ikke at tillade
hvid at spille g5.
23... Td8?!
23...f6, nu vinder jeg i det mindste

bonden tilbage, hvis han spiller g5:
24. g5!? e5+ 25. Ke3 fxg5; 23... h5 24.
g5 h4! var en cool idé, jeg desværre
ikke tænkte over, både Th5 og f6
med senere pres i g-linjen, kan

komme på tale nu.
24. g5
Det var nok en bedre strategi at

forsøge at gøre ingenting her.
24... f6 25. gxf6+ gxf6 26. Ke3

Kd6

Ideen, der appellerede til mig:
kongen på e5 kan blive et monster,
spørgsmålet er om jeg er i tide.
27. Tf1 Ke5 28. Tf4 La4?
Herfra mister jeg kontrollen i den

kommende tidnød. 28... Lc6 29.Th4
Td4! var måden at følge op på 30.
Th5+ f5 31. exf5? Txd3+ med afgø-
rende fordel.
29. Th4 Tcd7 30. Le2 f5 31. exf5

exf5 32. g3 Te7 33. Tb2 Ld1?
33... Kf6+ 34. Kf2. Jeg er bagud

med en ren bonde nu, men stadig
med remischancer.
34. Th6 f4+ 35. gxf4+?
35. Kf3! Hvid havde her en fiks ge-

vinst: 35... Td3+ 36. Kf2 fxg3+ 37.
Kg2!
35... Kf5+ 36. Kf2 Kxf4 37. Th4+

Kg5 38. Tb5+ Kg6 39. Tg4+ Kf6 40.
Tf4+ Kg6 41. Tb2 Kg5 42. Tf3
Txe2+!
Endelig kunne jeg ånde lettet op

med et tårnslutspil, der kan regnes til
bunds – til remis!
43. Txe2 Lxe2 44. Kxe2 Td4! 45.

Tc3 Th4!

Jeg ville være lidt til grin,
hvis jeg ikke tog imod

bondeofret.
Jonas Bjerre
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Min konge når at stoppe hvids fri-
bonde, mens mit tårn er aktivt og
kan angribe alle hvids bønder.
46. h3 Kf6 47. c5 Ke7 48. Td3
Minmodstander vælger at ofre en

bonde.
48. c6 Kd8 49. c7+ Kc8 ville have

været let remis.
48... Tc4 49. Td5 Tc3 50. Th5 Kd7

51. Txh7+ Kc6 52. h4 Txa3 53. h5
Kxc5 54. h6 Th3 55. Th8 Kb4 56.
Kf2 a5 57. Kg2 Th5 58. Kg3 a4 59.

Kg4 Th1 60. Tb8+.
½-½.
Dermed endte jeg på en 22. plads

og er kvalificeret til World Cup’en
2023! Og hvis det ikke var nok, ka-
stede resultatet også to andre super
spændende invitationer af sig
samme aften. Én på afbud fra eks-
verdensmesteren Karpov til Sigeman
og et wildcard til Grand Swiss.
Der er uhyre kort mellem optur

og nedtur!

Korrektion i parentes efter pointtal

1. GM Anton Demchenko, Rusland (2597) 8½

(2617)

2. GMVincent Keymer, Tyskland (2577) 8½ (2577)

3. GM Alexey Sarana, Rusland (2643) 8 (2592)

4. GM Bogdan-Daniel Deac, Rumænien (2639) 8

(2510)

5. GM Kascper Piorun, Polen (2608) 7½ (2605)

6. GM Rauf Mamedov, Aserbajdsjan (2654) 7½

(2599)

7. GM Viktor Erdos, Ungarn (2614) 7½ (2593)

8. GM Niclas Huschenbeth, Tyskland (2592) 7½

(2590)

9. GM David Navara, Tjekkiet (2675) 7½ (2577)

10. GM Vahap Sanal, Tyrkiet (2557) 7½ (2572)

11. GM Matthias Bluebaum, Tyskland (2674) 7½

(2556)

12. GM Daniele Vocaturo, Italien (2630) 7½ (2554)

13. GM Mikhail Al. Antipov, Rusland (2607) 7½

(2547)

14. GM Luca Paichadze, Georgien (2564) 7½ (2543)

15. GMMustafa Yilmaz, Tyrkiet (2630) 7½ (2542)

16. GM Daniel Fridman, Tyskland (2621) 7½ (2542)

17. GM Nidjat Mamedov, Aserbajdsjan (2595) 7½

(2528)

18. GM Rasmus Svane, Tyskland (2615) 7½ (2515)

19. GM Hovhannes Gabuzyan, Armenien (2587) 7

(2619)

20. GM Velimir Ivic, Serbien (2571) 7 (2618)

21. GM Gabor Nagy, Ungarn (2518) 7 (2618)

22. GM Jonas Bjerre, Danmark (2550) 7 (2613)

23. GMMaxime Lagarde, Frankrig (2631) 7 (2573)

24. GM Levan Pantsulaia, Georgien (2564) 7 (2566)

25. GM Liviu-Dieter Nisipeanu, Tyskland (2671) 7

(2555)

26. GM Gabriel Sargissian, Armenien (2682) 7

(2554)

27. GM Nils Grandelius, Sverige (2666) 7 (2548)

28. GM Alexander Donchenko, Tyskland (2657) 7

(2547)

29. GMMatej Sebenik, Slovenien (2492) 7 (2542)

30. GM Jesper Thybo, Danmark (2587) 7 (2540)

107. IM Jacob Sylvan, Danmark (2307) 5 (2270)

125. FM Mikkel M. Jacobsen, Danmark (2309) 4½

(2134)

147. Thomas Nielsen, Danmark (1953) 4 (1826)

160. Jens Gade, Danmark (1487) 3½ (1519)

Jesper Thybo havde chancen for at kvalificere sig til

World Cup,men selv om han i sidste runde ihærdigt

forsøgte at besejre GMHaikMartirosyan, Armenien

(2632), så måtte han til sidst nøjes med remis. En

gevinst havde sikret Jesper en 17. plads og dermed

kvalifikation, uden at det var gået ud over Jonas,

som så nøjagtig ville blive nr. 23.

Slutstilling EM, 11 runder, 180 deltagere
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Nils Grandelius gav meget af sig under simultanspillet i EuroGames, men pointene beholdt han dog for sig selv.
Foto: Thomas Vestergård.

Skak i regnbuens farver
Mangfoldigheden blev i den grad vist på skakbrætterne under Europas største

multisportsbegivenhed for LGBTI+.

Af Jan Løfberg

Skak er sort og hvidt, men på en
solskinsrig augustdag på Islands

Brygge i København blev spillet ud-
foldet i alle regnbuens farver. Delta-
gerantallet i turneringen og den
efterfølgende simultan var godt nok
ikke svimlende, men det stod ly-
sende klart for alle – tilskuere og
spillere – at spillet blev udfoldet i en
særdeles inkluderende atmosfære.
Deltagerfeltet i Kulturhuset Is-

lands Brygge var overraskende inter-
nationalt. Der var deltagere fra
Argentina, Malaysia, Holland, Ita-
lien, Schweiz og Sverige.
Skakturneringens ni deltagere

blev inddelt i to præmiepuljer; de
øvede og de letøvede. Wai Hoe fra
Malaysia bor nu i Danmark, og han
vandt øverste gruppe med 5½ point
af seks mulige.
Efter turneringen var der simul-

tanspil med den svenske stormester
Nils Grandelius. Skønt den svenske
stjerne havde en T-shirt med på-
skriften ”I’m an includer”, var der
ikke skruet op for hans barmhjertig-
hed ved brættet: 14−0!
Arrangementet blev professionelt

ledet af Dansk Skak Unions formand
Poul Jacobsen og FU-medlem og

stjernedommer Arild Rimestad. Li-
gesom deltagerne havde de to skak-
ledere en fortrinlig dag, der på alle
måder viste, at skak kan levere i
mangfoldighedens navn.
Såmon ikke skak også kommer på

programmet til lignende arrange-
menter i fremtiden?
Nu er døren blevet åbnet.

Poul Jacobsen og Arild Rimestad (nr. 3 og 2 fra højre) sammen med de glade
deltagere. Foto: Thomas Vestergård.
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Nyt fra DSU

Skaksæsonen 2021/22 er kommet godt i gang, og heldigvis med en masse
positive meldinger fra klubber, som oplever stor interesse ogmange ind-
meldelser af helt nye medlemmer. Flere klubber har etableret egentlige

modtagelsesprogrammer af nye, hvor man sikrer sig, at de undervises og bli-
ver godt og hurtigt integreret i klubbens aktiviteter. Hovedbestyrelsen har
netop besluttet, at disse initiativer understøttes økonomisk ved at give klub-
berne mulighed for at beholde det første kvartals kontingent fra de nye med-
lemmer til gengæld for, at pengene anvendes aktivt til undervisning og akti-
viteter for nybegyndere i alle aldre.
Skakpolitisk er sæsonen startet godt.Vi har fået afviklet de to udskudte de-

legeretmøder og har nu et genvalgt forretningsudvalg (FU). Debatterne på
møderne omhandlede blandt andet en række sager, hvor FU er blevet stærkt
kritiseret på facebook. Disse diskussioner kan vi nu – efter to godkendte be-
retninger og regnskaber - lægge bag os, så vi atter kan koncentrere kræfterne
om fremtiden. Fra møderne kan endvidere nævnes, at hovedbestyrelsens for-
slag til delegeretmødebeslutninger alle blev vedtaget. Skaknævnets kompe-
tenceområde blev præciseret, beslutningskompetencen til placering af kom-
mende DM-stævner blev overført til FU, og endelig blev kontingentet for net-
medlemmer justeret.
Efter behandlingen af forslagene var det en glæde atter at få valgt et skak-

nævn samt to revisorer og en revisorsuppleant, så unionen igen har sine de-
mokratisk valgte kontrolorganer på plads.

Jeg ved ikke, hvornår det sidst er sket, at ordinære delegeretmøder ikke er afviklet under DM, men det er på sin
plads at takke Fredericia Skakforening for en velorganiseret afvikling i gode rammer samt naturligvis de fremmødte,
som havde taget en dag ud af deres i forvejen pressede kalendere.
Ved det nyligt afholdte DM blev der investeret flere penge og indsatstimer i at højne kvaliteten af streaming og

kommentering fra landsholdsklassen. Indsatsen var i høj grad afhængig af Ellen Fredericia Nilssen, som – qua sine
kompetencer på området – påtog sig opgavenmed dels at undervise vore teknikere og kommentatorer, dels at lave det
grafiske setup til streamingstudiet og være teknisk bagvagt, hvis der opstod problemer under udsendelserne. Takket
være Ellens indsats har vi høstet stor anerkendelse for kvaliteten af udsendelserne og samtidig fået en klar indikation
af, at vi skal satse mere på online-kommunikation, når vi skal række ud efter nye medlemmer. Hvis man tænker på,
at Ellen samtidig spillede i kandidatklassen, så er det ekstraordinært, at hun mange gange i sin egen betænkningstid
udviste overskud og kræfter til at hjælpe studiet, når teknikken drillede. En indsats man måske selv kan have i erin-
dring, når man næste gang sidder og irriteres over at sidemandens stol knirker lidt!
Lige nu spiller det danske landshold EM i Slovenien. Det stærkeste landshold muligt blandt aktive spillere er sendt

af sted, ikke mindst på grund af det fine sponsorat fra JØKER Holding ApS. Den økonomiske bistand betyder, at vi
har kunnet træne og forberede os meget bedre end tidligere set og samtidig give spillerne bedre betingelser – både øko-
nomisk og med enkeltværelser til alle. Desuden har holdet under turneringen aktiv bistand af den franske superstor-
mester Edouard Romain, som bor sammen med holdet og hjælper spillerne med forberedelsen af de enkelte runder.
Alt sammen kun muligt på grund af sponsoratet fra JØKER.

Der er kommet to nye klubber til i løbet af 2021. Gentofte Skakklub er genopstået i 1HK, og i 8HK er der netop budt
velkommen til Tune IF Skak – en skakklub der er etableret som en afdeling i en allerede eksisterende Idrætsforening;
et usædvanligt og interessant koncept! Jeg ønsker begge klubber velkommen og håber, at de får masser af succes.

Som altid er det på sin plads at anerkende indsatsen fra alle vore frivillige ledere og naturligvis også unionens ansatte.
Vi er stærkt afhængige af dem alle sammen, hvis vi fortsat skal kunne nyde at være aktive skakspillere i en frem-
gangsrig union.

Alle ønskes hermed god jul og godt nyt skakår.

Poul Jacobsen, formand for

Dansk Skak Union



Bram Stokers blodtørstige Dra-
cula kender vi alle. I dagtimerne

ligger han og flyder i en kiste i et slot
i hjemlandet Transsylvanien, og
klokken midnat vågner han op til
dåd og blafrer ud i nattemørket på
sine flagermusevinger på en evig jagt
efter menneskeblod.
Ren fiktion?
Næh, skam ikke helt, fordi Dra-

cula er bygget over den ualmindeligt
blodtørstige middelalderprins Vlad
Tsepej (1428-76), som faktisk boede
i Transsylvanien, et dystert højland
som udgør hjertet af vore dages Ru-
mænien, kun 200 km nord for Bu-
karest. Hans flagermusevinger og
vampyrtendenser er heldigvis fik-
tion.
Et par af de større byer omkring

Skak mod Draculas
efterkommere!

Tekst & foto Claus Qvist Jessen



Skak mod Draculas efterkommere • 39

det centrale bjergmassiv er Sigi-
soara (Vlads fødeby), Brasov og Si-
biu, og i de to sidstnævnte lykkedes
det for mig i juliheden at finde et par
skyggefulde parker, hvor flokke af
primært ældre mænd hver eftermid-
dag sad og flyttede brikker. Skak,
majong, dam, backgammon eller
forskellige kortspil.
Østeuropa har jo altid haft tradi-

tion for stor venlighed og stor skak-
interesse, og begge steder blev jeg
glad inviteret til at spille med på de
ternede felter. Med blandet succes
må det indrømmes, for især i Bra-
sovs City Hall Park fik jeg modstand
(egen rating 1850) og skulle slås for
pointene på de enorme brætter. Lidt

mere koncentration havde nok hjul-
pet, men det skulle gå kvikt, og så
kom Morphy farende fra den mod-
satte side.
I Sibius Astra Park var bræt-

terne normale og niveauet en kende
lavere, men hyggen var på samme,
fine niveau, og der var flere gange
mange, der ville spille mod ”den
fremmede”.Måske fordi jeg vandt de
fleste og blev en slags lokal mester.
Stemningen var heldigvis altid god,
og taberen sagde altid pænt tak for
partiet.
Så hvis du har et par halve dage i

overskud i regionen, er tippet her-
med givet videre.
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Løsninger side 49-51

1. sort trækker!

FIND PLANEN! v/IM Silas Esben Lund

3. hvid trækker!

5. hvid trækker!

2. hvid trækker!

4. hvid trækker!

6. sort trækker!

Sort har lige spillet det ambitiøse kvalitetsoffer
15… Te4!? Partiet fortsatte med 16. Lxe4 fxe4:
Hvordan skal hvid fortsætte herfra?

Sort har (lidt for) friskt ofret en kvalitet for ak-
tivitet og spil på de sorte felter. Hvordan skal
hvid fortsætte her?
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Af Nils Grandelius

Hvert år i Malmø spilles Tepe-Si-
gemanturneringen, tidligere

kendt som Sigemanturneringen. Jeg
har selv spillet med 10 gange, men
årets udgave var uden tvivl den
mærkeligste.
Grundet pandemien blev turne-

ringen, der oprindeligt var planlagt
til maj 2020, udskudt flere gange og
endelig spillet halvandet år senere.
Da deltagerlisten blev publiceret før-
ste gang, var der store overskrifter,
fordi et af navnene var Anatoly Kar-
pov! Desværre blev han nødt til at
melde fra, efter at turneringen var
rykket flere gange. Men arrangø-
rerne har ikke opgivet håbet om at få
Karpov med til næste år ...

Efter flere udskiftninger blev det en-
delige startfelt et typisk clashmellem
unge talenter og ældre, rutinerede
spillere. Den endelige vinder, Jorden
van Foreest, var en af de få, der var
inviteret allerede fra start. I sin vin-
dertale jokede han med, at han al-
drig før har haft så lang tid til at
forberede sig til en turnering!

Ellers var der gennem hele turnerin-
gen flot kampskak, og det var tyde-
ligt, at alle spillere var meget glade
for at få lov til klassisk skak igen.Den
måske største forskel i forhold til de
hurtigere betænkningstider online

er, at man når at fokusere meget
mere på slutspilsfasen. I et hurtigs-
kakparti har man sjældent mere end
et par minutter igen i slutspillet,men
i klassisk skak med tidkontrol ved
træk 40 kanman virkelig gå i dybden

Tepe Sigeman-turneringen 2021
Det hollandske stortalent Jorden van Foreest vandt den traditionsrige turnering i Malmø og
fulgte dermed på fornem vis op sin overraskende sejr iWijk aan Zee tidligere på året. Jonas
Bjerre kommed på et sidste minuts afbud og havde det svært i det stærke felt.

1. Jorden van Foreest GM NED 2691 * 0 1 1 ½ ½ 1 1 5

2. Gawain Jones GM ENG 2684 1 * ½ ½ ½ 0 ½ 1 4

3. Vincent Keymer GM GER 2607 0 ½ * ½ 1 1 ½ ½ 4

4. Nigel Short GM ENG 2626 0 ½ ½ * ½ ½ 1 1 4

5. Nils Grandelius GM SWE 2666 ½ ½ 0 ½ * 1 0 1 3½

6. Nihal Sarin GM IND 2652 ½ 1 0 ½ 0 * ½ ½ 3

7. Etienne Bacrot FRA 2658 0 ½ ½ 0 1 ½ * ½ 3

8. Jonas Bjerre GM DEN 2550 0 0 ½ 0 0 ½ ½ * 1½

Tepe-Sigemann september 2021

Jorden Foreest (tv.) i kamp mod den tidligere VM-udfordrer Nigel Short.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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og spille interessant skak – også i den
sidste fase, hvilket skete hyppigt i
turneringen.

Fra en dansk synsvinkel var det selv-
følgelig meget sjovt, at Jonas Bjerre
fik muligheden i så stærk en turne-
ring. Men i modsætning til van Fo-
reest, fik Jonas invitationen meget
tæt på start og nåede derfor ikke lige
så grundige forberedelser, som han
ellers ville have fået. Som klar un-
derdog i sådan en turnering er det
altid ekstra vigtigt at få en god start.
I 1. runde havde Jonas en meget lo-
vende stilling mod Gawain Jones,
men i et kompliceret parti endte han
med at tabe, hvorefter det blev en
lang og lærerig, men også resultat-
mæssigt hård turnering. Men jeg er
helt sikker på, at Jonas kommer
stærkt igen næste gang!

Nils Grandelius (2666)
Nihal Sarin (2652)
Spansk / C70

At forberede sig til 1. runde i hvilken
som helst turnering er altid lidt spe-
cielt. På den ene side kan spillere
være lidt shaky efter en lang pause,
men på den anden side har de nor-
malt haft ekstra tid til at forberede
nye åbninger. Sidste gang jeg og
Nihal spillede, fik jeg en god forbe-
redelse ind og vandt,men ikke uden,
at han stod fint undervejs.

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6
Den første lille overraskelse,men i

det mindste forventede jeg at blive
overrasket! Cozio-varianten er i
mine øjne tvivlsom, men den passer
fint til Nihal, eftersom han gerne
undgår hovedvarianter. Nu om dage
er de fleste åbninger spillelige, hvis
man analyserer dem grundigt.
4. c3 a6 5. La4 Lg7 6. d4 exd4 7.

cxd4 b5 8. Lc2 d5
Dette træk blev introduceret for et

par år siden og er det mest kritiske.
Det ser risky ud at åbne centrum
med springeren på g8, men det er
samtidig en logisk reaktion mod
hvids Lc2 i stedet for Lb3, eftersom
løberen ikke kontrollerer d5-feltet.
9. Lg5
En måned før turneringen havde

jeg publiceret et åbningskursus på
hjemmesiden Chessable, hvor jeg
anbefalede Spansk for hvid. Her
nævnte jeg trækket 9. Lg5 som inter-

essant og usædvanligt, så jeg var
meget spændt på at se, hvad Nihal
havde tænkt sig mod det. At dømme
ud fra hans tidsforbrug i åbningsfa-
sen blev det dog efterhånden klart, at
han slet ikke havde set mit kursus!
9... Sge7 10. Sc3 h6 11. Lxe7
Dette er hvids idé. Ved at opgive

løberparret når jeg at konsolidere
centrum og på denmåde gøre g7-lø-
beren dårligere.
11... Sxe7 12. e5 0-0 13. 0-0 Lg4

Nils Grandelius
kommenterer

Nils Grandelius spillede med i Tepe-Sigemanturneringen for 10. gang.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.



Utvivlsomt det stærkeste træk,
men samtidig lidt trist at spille. Ved
at opgive løberparret bliver sorts
muligheder for at overtage initiativet
senere i partiet stærkt begrænsede,
men ellers ville det simpelthen ikke
være muligt at få nedkæmpet hvids
stærke centrum.
14. h3 Lxf3 15. Dxf3 c5!
Ser igen lidt risky ud, men helt

nødvendigt. Sort må ikke give hvid
lov til at konsolidere centrum!
16. dxc5 Dc7 17. Tfe1
17. b4 ser mere naturligt ud for at

beholde den stærke c5-bonde, men
17... Dxe5 skaber ubehagelige pro-
blemer på den lange diagonal.
17... Dxc5
17... Lxe5 18. b4 er nu super for

hvid.
18. Lb3

Med uligefarvede løbere er hoved-
formålet næsten altid at gøre sin
egen løber god og modstanderens
dårlig. Derfor er min idé her at pro-
vokere sorts d-bonde til d4, hvor den
vil blokere g7-løberen men også
åbne op for min løber fra b3mod f7.
18... d4 19. Sd5 Sxd5 20. Tac1
Et nyttigt mellemtræk.
20... Db4
Ser naturligt ud,men er faktisk en

alvorlig strategisk fejl, der tillader
mig at opnå mine mål. I mit online-
kursus nævner jeg, at 20... Sc3! er det
eneste gode træk. Pointen er, at efter
21. bxc3 kan sort spille 21... Tae8!,
hvorefter hvid ikke kan holde fast i
e5-bonden. Og uden den bliver lø-

beren på g7 igen en god brik, hvad
det hele handler om! Efter noget i stil
med 22. cxd4 Dxd4 23. Tc6 beholder
hvid et vist pres, fordi f7 og g6 er lidt
bløde, og mine brikker er lidt mere
aktive, men i forhold til partiet er
dette enmeget bedre udgave for sort.
21. Dxd5
Nu er d-bonden sikkert blokeret,

og e5-bonden kan altid dækkes en
ekstra gangmed f4. I det lange løb er
hvids plan at avancere med bøn-
derne på kongefløjen og angribe den
sorte konge.
Udover det er d-bonden svag, og

hvid har c-linjen. Som en sidste lille,
men vigtig detalje kan nævnes, at
sorts h-bonde ville stå meget bedre
på h7, hvor den forsvarer de svage
hvide felter. Alt i alt mange små for-
dele, som tilsammen giver hvid en
enorm fordel.
21... Kh8 22. De4!
Et godt, profylaktisk træk. Jeg for-

sikrer mig om, at d-bonden aldrig
rykker. Med en sådan langsigtet for-
del er der ingen grund til at stresse
tingene, fordi sort aldrig rigtigt truer
med at skabe modspil.
22... Tae8 23. f4 Te7 24. Ted1 Td8

25. Td3
Ikke så meget for at direkte an-

gribe d-bonden,menmest for at for-
sikre mig om, at den aldrig rykker.
Igen er problemet for sort, at der
ikke rigtigt findes aktive ideer.
25... Da5 26. h4?!
Principielt set et godt træk, men

ikke den bedste timing. 26. Tc6 var
mere naturligt. Jeg havde ikke lyst til
at bytte tårn efter 26... Tc7, men det
simple 27. Kh2! ville meget tydeligt
belyse, hvor håbløs sorts stilling er.
At bytte et par tårne gør bare f7
endnu svagere og udover det, har jeg
en mulighed for Td6! i næste træk.
Sort kollapser bare.
26... Tc7 27. Tcd1 Db6 28. h5
Spillet uden så meget eftertanke,

fordi jeg betragtede det sommest lo-
gisk. Men med samme logik, som
tidligere, ville det også have givet god
mening at spille flere små forbed-
rende træk, for eksempel Kh1!?

28... gxh5
28... g5 29. g3 ville ikke gøre den

store forskel. I det lange løb ville jeg
kunne få min løber til b1-h7-
diagonalen med afgørende trusler
mod sorts konge.
29. Kh1?
Spillet på generelle grunde. Jeg

ville ikke spille Kh2, fordi det er
samme farve som modstanderens
løber, men som vi kommer til at se i
partiet, ville kongen stå meget bedre
på h2 her.
29... Dg6 30. Dxg6!
30. f5 var meget fristende, men

30... Dg4! 31. Dxg4 hxg4 giver fak-
tisk sort en del modspil. 32. f6 Lf8,
og her er det meget klart, at kongen
er bedre på h2, da det ville undgå
sorts modspil med g3! og spil på før-
ste række.
30... fxg6 31. Txd4 Txd4 32. Txd4

Med en garderet fribonde har hvid
selvfølgelig stadig en særdeles god
stilling, men det begrænsede mate-
riale giver sort remischancer.
32... Lf8 33. Td8 Kg7 34. Ta8?
Et meget grådigt træk, som nemt

kunne have kostet mig et halvt point.
Jeg undervurderede fuldstændig
sorts modspil. 34. g3! var meget
bedre med ideen at få kongen med i
spillet. Det tillader 34... a5, men det
hjælper ikke sort ret meget. Efter 35.
Kg2 a4 36. Ld5 kan sort stadig ikke
rigtigt slippe ud, fordi tårnet er nødt
til at kontrollere 7. række.
34... h4!
Nihal griber umiddelbart chancen

44 • Tepe Sigeman-turneringen 2021
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for det eneste modspil, der er.
35. Kh2 Lc5!
Aktivitet fremfor alt!
36. Kh3 Ld4?
Den afgørende fejl i tidnød. Det

ser aktivt ud, men Nihal har overset
min næste idé. 36... Td7! overså vi
begge fuldstændig, også i analysen
efter partiet. Tårnet kommer til d3
med meget stor kraft, for eksempel
37. Kxh4 Td3! med truslen Lf2+, og
sorts modspil er nok for remis.
37. Txa6 g5
Underminerer e5-bonden, men

giver alle de hvide fælt væk.
38. f5!

Den vigtige idé, somNihal overså.
Jeg afgiver gladeligt min e5-bonde
for at få aktiveret min konge på de
hvide felter.
38... Lxe5 39. Tg6+ Kh7

40. Kg4!
Nøgletrækket. Kongen infiltrerer

på h5 og i kombinationmed den frie
f-bonde og mattrusler, gør det hvids
stilling helt vundet.
40... Lg7 41. Ta6
Der findes simpelthen ikke noget

forsvar mod Kh5 fulgt af f6. Nihal
prøver et sidste trick, men partiet er
i realiteten ovre:
41... h3 42. gxh3 Td7 43. f6 Td4+

44. Kf5
1−0.

Flotte præmier havde lokket to af
landets bedste til start. Jesper

Thybo, Køge, var nok smal favorit
foranAllan Stig Ramussen, Jetsmark.
Sidstnævnte sejrede i det indbyrdes
opgør i 5. runde og kunne dermed
knibe sig et mulehår foran Thybo på
målstregen. Der var 7.000 kr. til nr. 1
og 4.000 til nr. 2.

Grillmad på gårdspladsen og skak på
Gjorslev Gods lokkede 68 skakspillere
til Stevns, hvor det 800 år gamle
gods lagde smukke rammer til en
syvrunders hurtigturnering i slutningen
af august.

Skak på Godset
68 spillere deltog i den første udgave af “Skak på Godset”.
Stormester Allan Stig Rasmussen vandt et halvt point

foran Jesper Thybo.

SSlluuttssttiilllliinngg::

1 GM Allan Stig Rasmussen,
Jetsmark, 6½/7.

2 GM Jesper Søndergård
Thybo, Køge, 6.

3.-6. IM Thorbjørn Bromann,
Brønshøj 5½.

3.-6. IM Uffe Vinther-Schou,
Århus/Skolerne, 5½.

3.-6. Henrik Dahl Pedersen,
Køge, 5½.

3.-6. Christian Altenburg 
Eriksson, Caissa, 5½.

7.-11. IM Andreas Skytte Hagen,
Næstved, 5

7.-11. FM Mikkel M. Jacobsen,
BMS, 5

7.-11. FM Tobias Rostgaard,
Skanderborg, 5

7.-11. Hans Dahl Pedersen, 
Køge, 5.

7.-11. Paulius Meskenas, Køge, 5.

I 2022 fejrer Køge Skakklub
sin 75 års beståen, og den 
aktive klub har lagt en flot
sæsonplan i jubilæums-
sæsonen. Klubbens fire 
første turneringer – 
Køge Forår, Køge Forsommer,
Køge Weekend og Køge 
Lang weekend – indgår alle i
en lille jubilæumsfestival.
Vinderne i fire ratinggrup-
per kvalificerer sig til en 
finale, der afvikles i 
juli/august 2022. 
Finalen bliver afviklet med

kvart-, semi- og finale. 
Vinderen af øverste gruppe

kvalificerer sig til at spille en
match mod GM Jesper Thybo.
De øvrige finalevindere 
kvalificerer sig til at spille 
simultan match mod Jesper.
Køge Skakklub holder en 

reception på jubilæumsdagen
den 27. januar 2022 kl. 17-19
med efterfølgende simultan
med GM Jesper Thybo.
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Af Carsten Høi

Da jeg var en ung junior, spillede
min klub Brønshøj Skakfor-

ening en årlig venskabsmatch mod
Amager Skakforening. Jeg husker
blandt andet et tabsparti mod en æl-
dre herre med stok og hat: Marius
Bannerup. Senere fik jeg så en re-
vanche mod ham.
De sidste mange år har jeg haft

meget at gøre med skakfolket på
Amager og spillet simultaner i Ama-
ger Skakforening og også i Tårnby.
Jeg vandt et stærkt amagermester-
skab i 2016 foran den københavnske
ungdomselite med blandt andre To-
bias Rostgaard, Jakob Aabling og
Mikkel Manosri. 
Den vigtigste årlige turnering på

Amager er nu – efter flere års afhol-
delse med stærke besætninger –
GoAudit Open, arrangeret af Ama-
ger Skakforening i Prismen og med
Jens Gade som hovedsponsor og pri-
mus motor. Den er blevet en vigtig
del af det gode udbud af turneringer
i København og omegn.
Spilleforholdene er fine med god

gratis kaffe med noget sødt i forplej-
ning til spillerne. Engang imellem
kunne man høre lidt sportsaktivite-
ter fra hallen tæt på, men det for-
styrrede ikke særligt og var kun et
frisk input!

Det svenske system

Der har efterhånden været spillet en
del turneringer med det såkaldte
”svenske system”, der består af tre
hurtigpartier på første ankomstdag
og derefter to hele dage med dobbelt-

runder med normal betænkningstid.
Tidligere har også Furesø Skakklub i
Farum afholdt sådanne turneringer.
Men svensk skak har haft en lang
tradition med systemet og afholder
årlige Grandprix.turneringer med
det.
Fx er der turneringen i Lund, Cel-

lavision Chess Cup, og selvfølgelig
den efterhånden historiske Malmø
Open, som mange danskere har spil-
let ved juletid på Malmø Rådhus. Jeg
selv spillede den hvert år fra 1979 til
1994! Turneringsformen med hur-
tigpartier samt seriøse partier gør, at
man får spillet en masse skak på en
weekend i et hårdt sammenpresset
program. Samtidig var dét – og også
alle de ni runders turneringer på fem
dage, som er blevet så populære –
med til at give mig ideen til et nyt
turneringsudkast. Jeg mener fremti-
den bør være klar til at afprøve en
ratet normgivende ni runders over
tre hele dage med tre runder om da-
gen. Vi taler om et program som ca.
er fra kl. 10 til kl. 22-23 med korte
pauser. Arrangørerne og deltagere vil
kunne overskue tidshorisonten og
økonomien langt bedre! Jeg har
sammen med Arild Rimestad, som
har gode forbindelser til FIDE, sendt
forslaget afsted og indtil videre fået
afslag. Men jeg vil se det som et me-
get innovativt tiltag for skakken. 

Georgisk udeblivelse

Der var 52 deltagere på startlisten,
men de to stærke spillere fra Geor-
gien nåede af for mig uvisse årsager
aldrig frem. Jonny Hector var højest-
ratet, og som en kendt slagkraftig,

professionel turneringsvinder frem-
stod han som klar forhåndsfavorit.
Fx havde han jo også vundet GoAu-
dit 2019. Unge stortalenter som
Martin Haubro og Filip Boe måtte
også tillægges chancer. Og så var der
garvede spillere som Jens Ove Fries,
Rasmus Skytte og mig selv.
Efter fredagens hurtigskak var der

kun fire spillere tilbage med max-
point, og runde 4 lørdag morgen var
måske med til at udstikke turnering-
schancerne.

Viktor Haarmark Nielsen (2263)
Filip Boe Olsen (2366)
Siciliansk / B90

Et ret anderledes parti, hvor Viktor
stod til gevinst og fejlede. Det
samme skete i sidste runde mod mig,
så når Viktor med sit fine positions-
og åbningsspil kan få udnyttet sine
fordele bedre og konkret, bør IM-tit-
len komme i hus. Til sagen:

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. h4
Hvad ved jeg om spidsfindighe-

derne her? Meget lidt! Men Viktor og
Filip er sikkert up to date.
6… e5 7. Sb3 Le6 8. Lg5 Sbd7 9.

f3 h6 10. Le3 h5 11. Dd2 Tc8 12. 0-0-
0 Le7 13. Df2? Dc7?
Her foreslås 13… Txc3! 14. bxc3

d5 med sort fordel. Ikke altid nemt
for et menneske at se, men compu-
teren misser det ikke!
14. Kb1 b5 15. Tg1 Ld8? 
En stor fejl af en spiller med Filips

styrke. Nu slår Viktor til med et stan-
dardoffer!

GoAudit Open 2021
Amager Skakforening havde endnu en gang stor succes med klubbens store åbne 

turnering. En række rutinerede spillere var i direkte kamp med nogle håbefulde talenter.
Erfaringen sejrede til sidst.
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16. Lxb5! axb5 17. Sxb5 Db8 18.
Sxd6+ Kf8 19. Sxc8 Dxc8 20. Td2 g6
21. Thd1 Kg7 22. Sc5?!
Her foreslås 22. Td3! med stor for-

del.
22… Sxc5 23. Lxc5 Sd7 24. Ld6

Da6 25. b3 Lb6?!
Og her 25… La5! Sort var så kom-

met ud af sine problemer.
26. De2 Da5
Dameafbytning ville give sort et

elendigt slutspil og en kamp mod tre
forbundne fribønder.
27. a4 Ld4 28. Db5 Dc3 29. Txd4

exd4 30. Le5+?
Bedst 30. Dd3!, hvor hvid ender

med fire bønder for springeren og
ofte et vundet slutspil.
30… Sxe5 31. Dxe5+ Kh7 32.

Dxd4 Dc7
Og pludselig er stillingen lige. Lø-

beren er stærk, og det er svært for
hvid at fremtvinge dameafbytning.
33. Dd6 Da5 34. Kb2 Tc8 35. Dd4

Dc7 36. Td2 Dg3 37. Df6 Dc7! 

Stillingen er nu i balance. Sort har
forsvaret sig godt, og hvid bukker
nu, sikkert i begyndende tidnød.
38. f4?? Lxb3!
Smadrer igennem.
39.f5 Lxc2 40. Opgivet.
Ærgerligt for Viktor, men Filip vi-

ste store forsvarsevner og stor kamp-
vilje.
0−1.

Carsten Høi (2348)
Jonny Hector (2447)
Albins Modgambit / D08

Hector er en legende i dansk skak, og
han har været en stor gevinst og in-
spiration for skaklivet i Danmark i
mange år. Hans kæmpe erfaring får
ofte folk til at spille hovedløst, som
da jeg fx tabte et vundet tårnslutspil
til ham i Allerød for ca. to år siden.
Eller som Sune Berg Hansen engang
skrev om den svenske troldmand:
”Der ligger en bombe bag hvert
træk!” I dette parti stod Caïssa dog
ved min side …

1. d4 d5 2. c4 e5!?
Albins Modgambit ligger fint til

Hectors aggressive stil. På det sene-
ste er han gået lidt væk fra sin Slavisk
med 2… c6 og spillet Tchigorin med
2… Sc6.
3. e3!?
Diskuterer ikke teori, og stillings-

typer med isoleret bonde har altid
passet mig fint. Teorien vil selvfølge-
lig 3. dxe5.
3… e4?!
Meget frækt! 3… exd4 var bedst.
4. cxd5 Sf6
Måske 4… f5!?
5. Sc3 Ld6 6. f3!
Angriber straks sorts e4 for at

opnå overvægt i centrum.
6… De7 7. fxe4?!
Her foreslås 7. Dc2! med klar for-

del.
7… Sxe4 8. Sf3 Sd7?!
Bedre 8… f5 og et vist greb

om centrum og en spillelig stilling.

9. Sxe4 Dxe4 10. Ld3 Lb4+?
Fristende, men en fejl. Bedst 10…

Dxd5 dog med klar hvid fordel pga.
et klassisk bondecentrum.
11. Kf2 Dxd5 12. e4 Da5
Sorts dame mangler gode felter.

På h5 ville den fx senere kunne
komme i trængsler efter et hvidt h3
og g4!

13. Tf1! 
Følte lidt det mindede om en god

Kongegambit for hvid. For øvrigt en
af Hectors tidligere yndlingsåbnin-
ger!
13… Le7?! 
Sort burde rokere, selv om det er

lidt ubehageligt.
14. Kg1 c5? 
Forståeligt at sort søger spil, men

14… c6 var bedre.
15. d5 f6?
15… c4 var bedre, men efter 16.

Lc2 må sort forsvare sig nøjagtigt.
Sort håber på en blokade på feltet e5,
men hvids bedre udvikling gør sig
nu gældende.
16. Lf4 Db6 17. Kh1 g5
Hector prøver at komplicere og få

nogle modchancer. 17… 0-0 18. d6
Ld8 19. Lc4+ Kh8 ligner
et overfald efter 20. Sh4 og Dh5

med mat!
18. Lg3 h5 
Har man sagt a, så må …
19. h4 gxh4 20. Lh2 h3 21. gxh3

Sf8 
Sidste chance var 21… Ld6. 
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22. Sd2! Dd8 23. Df3 Dd7 
Et sidste ”udbrydningsforsøg” af

Hector.
24. e5 Dxh3 25. Lb5+ Kd8 
Ikke 24… Kf7 25. e6+.
26. exf6 Ld6 27. Dxh3 Lxh3 28.

Lxd6 a6 29. Le7+ Kc7 30. d6+ Kb6
31. Ld3 Lxf1 32. Txf1 
Helt slut, men Hector spiller altid

til sidste patron, og tiden er knap!
32… Tg8 33. Lf5 Kc6 34. Sc4 Tb8

35. Le4+ Kb5 36. Se5 Tg5 37. Lf5
Tg3 38. d7 Te3 39. d8D Txd8 40.
Lxd8 Txe5 41. Le7, opgivet.
1−0.

I sidste runde skulle der to dramaer
til for at finde de to vindere af tur-
neringen. Først vandt 
jeg heldigt mod Viktor Haarmark

efter at være blevet overspillet efter
åbningen i en tvivlsom
Pirc. Og marathonpartiet mellem

Filip Boe – Hector bragte Filip op på
en delt førsteplads. 

Filip Boe Olsen (2366)
Jonny Hector (2447)

78. Tb8! 
Efter at have spillet lidt frem og

tilbage finder Filip den rigtige plan.
78… Tb2 79. Ka7 Kc7 80. b6+ Kd7

81. Th8 Ta2+ 82. Kb8 Tb2 83. b7 Tc2
84. Tc8 Tb2 85. Tc4 Tb1 86. Tc2 Th1
87. Ta2 Tb1 88. Ka7 Kc7 89. Tc2+
Kd7 90. b8D Ta1+ 91. Kb7 Tb1+ 92.
Ka8, opgivet.
1−0.

Og her også en herlig afslutning på
et parti fra 7. runde, hvor man godt
kan være lidt træt efter en hel week-
end med skak!

Mogens Moe (2150)
Jens Østergaard (2230)

61. Txa6?? Kf5! 62. Opgivet.
0−1.

Begge spillere smilte, også Moe. Så-
dan er skak også.
Da jeg startede med seriøs klubs-

kak i 1969 som 12-årig var den store

event omkampen om 
DM mellem Mogens Moe og Ole

Jakobsen! Ole, der vandt, blev siden-
hen min træningspartner og ven i
mange år. Mogens mødte jeg flere år
efter Oles død tilfældigt i lufthavnen
i 2013 i et rejseselskab på vej til
Mexico. Ingen af os havde skakspil
med! 
Danmarks mest lovende junior,

August Jalving, var også med. Han er
ni år og kan være den nye danske
skakstjerne om 5-10 år.
Tak til Amager Skakforening og

Jens Gade og GoAudit. Del gerne
præmierne næste år – jeg bryder mig
ikke om at vinde på korrektion. Eller
lad en omkamp på to lynpartier af-
gøre sagen! 

Fra venstre primus motor Jens Gade, Filip Boe Olsen, Rasmus Skytte, Mads Boe,
Carsten Høi og Jonny Hector. De tre første præmier var på hhv. 5.000, 2.500 og
2.000 kroner. Foto: Amager Skakforening.

Slutstillingen efter syv
runder

1. GM Carsten Høi, 
Brønshøj, 6

2. IM Filip Boe Olsen, 
Skanderborg, 6

3. GM Jonny Hector, 
Nordkalotten, 5

4. FM Mads Boe, 
Århus/Skolerne, 5

5. IM Rasmus Skytte.
Århus/Skolerne, 5

6. Jacob Abildlund Brorsen,
BMS, 5

7. Dara Sevkan Akdag, 
BMS, 5
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FIND PLANEN!
Løsninger til opgaver side 40

1.
Johannes Zukertort
Joseph Blackburne
London 1883

Det bedste træk er 
16... a5!
Sort skaber modspil på dronning-

fløjen, men truer også 17... La6 for at
afbytte de hvidfeltede løbere. 
17. a4
17. De2 a4 med modspil.
17... Tfc8
17... La6? 18. La3 og hvid vinder

en kvalitet.
18. La3
18. De2 Db4 – bonden på b3 er en

svækkelse.
18... Dd8
I denne stilling er det helt enkelt

sværere for hvid at bygge op i cen-
trum med e3-e4 og senere på konge-
fløjen, sådan som det skete i partiet.
Partiet fortsatte i stedet med 
16... Tfc8 17. Tae1! Tc7 18. e4 Tac8

19. e5 Se8 20. f4
Sort har dubleret tårnene i c-lin-

jen, men til ingen nytte da ind-
brudsfelterne er dækket af hvids lø-
bere. Ved at undgå afbytninger og
beholde alle tårnene på brættet har
hvid givet sig selv bedre angrebs-
chancer på kongefløjen, når stillin-
gen åbnes op der senere: Flere brik-
ker giver hvid flere muligheder for at
transformere stillingen, og senere i

partiet så vi et berømt dronningof-
fer. Her er resten af partiet: 
20... g6 21. Te3 f5 22. exf6 Sxf6

23. f5 Se4 24. Lxe4 dxe4 25. fxg6
Tc2 26. gxh7+ Kh8 27. d5+ e5 28.
Db4!! T8c5 29. Tf8+ Kxh7 30.
Dxe4+ Kg7 31. Lxe5+ Kxf8 32. Lg7+
Kg8 33. Dxe7, opgivet.
1–0.

2.
Erich Eliskases
Jens Enevoldsen
Skakolympiaden Warszawa 1935

Hvid søger her efter en hurtig og ef-
fektiv måde at udvikle løberen på c1.
Lykkes det, er det muligt at udnytte
udviklingsforspringet og opnå en
klar fordel. 
16. b3! La6 
16... Lg7 17. Lb2 Le6 (17... Lxd4

18. Lxd4 med dobbelttrussel mod
Lc4 og Th8) 18. Sc6+! Dette er hvids
hovedpointe. 18... bxc6 19. Lxg7 Th7
20. Lf8 – med løberpar og bedre
bondestruktur har hvid klar, næsten
vindende fordel.
17. Lb2 f6
17... Th7 18. Le4!
18. Td1
Den er allerede helt gal for sort

som har svært ved at få brikkerne
fornuftigt i spil. Bonden på f6 er et
angrebspunkt, og der truer også lej-

lighedsvis mat på baglinjen. 
18... Ld6 
18... Lc5 19. Sf5 Se7 20. Lxf6 Te8

21. Lxe7 Lxe7 22. Sxe7 Txe7 23. Td8
mat.
19. Sf5 Th7 20. Sxd6 Td7 21. La3

f5 22. e4 cxd6 23. Lxd6+ Kc8 24. e5
g4 25. Ld5, opgivet.
1–0.

3.
Leon Piasetski
Bent Larsen
Canadian Open 1970

17. Sfd2 Lh4 
Med dette træk antager sort, at g2-

g3 er en svækkelse af kongestillingen.
I virkeligheden ændrer det ikke
hvids hovedplan som bør være gen-
nembruddet f2-f3. 
18. Sf1? 
Hvid satser i stedet fejlagtigt på

gennembruddet c3-c4. Bedre er 18.
g3 Lg5 19. f3! Springeren på d2 un-
derstøtter f2-f3 (og er selv under-
støttet af springeren på b3), og med
den solide bondekæde c3-d4 skal
sort desuden bruge tid på at aktivere
Sc6. 19... exf3 20. Tf2, og Hvid vin-
der bonden på f3 tilbage med håb
om at bruge de åbne linjer til tår-
nene. 20... Lg4 (20... Lf5 21. Dd1) 21.
Dd3 Df6 22. Sxf3! Lxf3 23. Tef1 med
afgørende fordel, for Sort havde her
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ikke tid til at få Sc6 med i spil. 
18... Sd8 19. c4?
Det er ikke for sent at gå tilbage til

planen med f2-f3: 19. g3 Lg5 20.
Sbd2 Lg4 21. f3 exf3 22. Tf2 selvom
stillingen her er særdeles uklar efter
22... Se6.
19... c6 20. Se3  Se6 
Hvid har manøvreret springeren

til e3, men presset på d5 er ikke et
stort problem for sort, og d4 er også
blevet et angrebspunkt. 
Hvids største problem er, at han

ikke har brudt med f2-f3, og sort har
dermed fået lov at beholde bonde-
kæden d5-e4 som base for sit spil på
kongefløjen. Så hvids manøvrer så
flotte ud, men udrettede ikke det
store. 
21. Tf1 Ld8! 
Forhindrer f2-f3. 
22. Td1 
22. f3 Lc7! 23. g3 exf3 24. Tef2 Sg5

med klar sort fordel.
22... Sf4 23. Tee1 Lc7
Sort er i total kontrol og begynder

nu at lede efter slutkombinationer. 
24. Sf1 Lg4 25. Td2 Sxg2! 
25... Lf3! var også stærkt. 26. gxf3

De6! Der er problemer med de hvide
felter omkring hvids konge.
26. Te3 Sxe3 27. fxe3 Df6 28. Tf2

Lf3 29. Sg3 Dh4 30. Opgivet.
0–1.

4.
Hristos Zygouris
Silas Esben Lund
Bad Wiessee 2011

Den bedste fortsættelse er 
23. Sf5! Dg5 24. Kh1 Scd3 25. Se2
Logikken er her at tænke i kon-

krete angrebspunkter, og da d6 kan
angribes, giver det god mening at få
springeren til det aktive f5-felt. Kh1
blev spillet for at gå ud af bindingen
på g-linjen og også have muligheden
for at spille tårnet til g1 senere. Af
angrebspunkter i hvids stilling er
den største b3, men den bonde er
godt dækket lige nu, og således kan
hvid tænke på at aktivere egne brik-
ker og f.eks. ikke panikke over at
sorts springer er kommet til d3 eller
dronningen til g5.
Derimod er 23. b4?! Scd3 ikke

overbevisende for hvid. Det er svært
at få springeren væk fra d3, og c4 og
b4 er nu pludseligt blevet angrebs-
punkter. For eksempel: 24. Tfd1 (24.
Tbd1? Sxb4) 24... Db6+ 25. Kh2 og
nu enten 25... De3 eller 25... Sf4 med
godt modspil.
Partiet fortsatte i stedet med 
23. Dd2?!
Min modstander (lige under 2200

i Elo) er tydeligvis ikke glad for at
lade min dronning komme til g5.
Dog er det en meget vag tilgang til
stillingen at ville dække bestemte fel-
ter – meget mere frugtbart er det at
tænke i konkrete angrebspunkter
med henblik på at formulere den
rette plan. g5-feltet er ikke specielt
vigtigt, og dronningen flyttes faktisk
væk fra dækningen af b3. Ikke over-
raskende brugte hvid her oceaner af
tid, før han spillede dronningen til
d2, og han var næsten løbet tør for
tid, da han trækket efter ofrede kva-
liteten tilbage på f8. Hvid så en
masse ”spøgelser”, der fik ham til at
gå i panik: uklare trusler baseret på
felter og farvekomplekser i stedet for
at tænke mere konkret i angrebsmål. 
23... Ta3 24. Txf8+?? Dxf8
Sort har beholdt mange af sine

trumfer, nu med en materiel ligestil-
ling og klar fordel. 
25. Tf1 Dd8 26. b4 Se6 27. Sf5

Sxc4 28. Dc1 Dg5 29. Sd5?!
Et sidste desperat forsøg som sort

parerer præcist. 

29... cxd5 30. exd5 Lxf5 31. Dxc4
Lxh3 32. Dc8+ Sd8! 33. Opgivet.
0–1. 

Hvid mistede simpelthen oriente-
ringen i partiet, da hans planlægning
var for uklar.

5.
Saviely Tartakower
Paul Keres
Skakolympiaden, Warszawa 1935

39. Lxa5! 
En instruktiv transformation af

stillingen der leder til forskellige
vundne slutspil. En lidt overset for-
del ved at have løberparret er de
transformationer, som man typisk
kan foretage, når det passer en godt.
Jeg nævnte denne pointe med et par
eksempler i The Secret Life of Bad
Bishops (2014). Hvids pointe her er
at skabe en svækkelse på a5 og des-
uden simplificere for at give plads til
kongen som allerede er tæt på begi-
venhederne på dronningfløjen. Og
som en ekstra bonus kan hvids tårn
nu også komme til det stærke for-
postfelt e5 (39. Te5? strander på 39…
Sc4+). Det ligefremme 39. Te8 Sc4+
40. Kc1 giver også hvid en fordel,
som dog er mindre konkret end par-
tifortsættelsen. 
39... Txa5 
Alternativet er 39... bxa5 for at

holde tårnene på brættet og derigen-
nem skabe modspil. 40. Te5 Td7
(40... Lf7 41. Lb3! Tb7 42. Tb5! med
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afgørende fordel) 41. Lb3! Le4 42.
Txa5 Td2+ 43. Ka3 Txh2. Sorts
modspil på kongefløjen er dog alt for
langsomt: 44. Ta6+ Kg7 45. Ta7+ Kf8
(45... Kf6 46. Tf7 mat!) 46. a5 og vin-
der.
40. Te5 
Tårnafbytning er nu uundgåeligt. 
40... Lc6 41. Txa5 bxa5 42. c4

Ke6 43. Kc3 Kd6 44. Kd4
Hvid har en ren merbonde, og

bønderne på kongefløjen er desuden
fastlagt på hvid. 
44... h5 45. c5+ Ke6 46. Lb3+ Kf6

47. h4 Le8 48. c6! 
En fin forvandling af fordelene:

Hvid går efter a5-bonden. (48. Kd5??
�f7+).
48... Lxc6 49. Kc5 Le8 50. Kb6

Ke7 51. Kxa5 Kd6 52. Kb4 Kc6 53.
a5 Kb7 54. Lc4, opgivet.
1–0.

6.
Mikhail Botvinnik
Vasilij Smyslov
VM-match, Moskva 1954

Sort har to løbere og en springer for
hvids dronning. Derudover har hvid
en fribonde på a-linjen, som dog
endnu ikke er langt fremme. For sort
gælder det om at koordinere de
mange officerer, og her er det afgø-
rende, at han bevarer tårnet på bræt-
tet som den brik, der kan få de lette
officerer til at spille sammen. Med
tårnet på brættet kan sort angribe
hvids konge med fire officerer. Sort
har allerede et ankerpunkt på f3, og
bonden på f2 udgør et konkret an-
grebsmål, hvis sort kan få tårnet ind
i hvids stilling. 

26... Le4! 
Et vigtigt træk som forhindrer

hvids ide Tb1-b8 for at afbytte tår-
nene. 
27. a4 Kg7 
Med ideen at spille på h-linjen. 
28. Td1
28. a5 Th8!
28... Le5 29. De7 Tc8! 30. a5
30. Txd6 Lxd6 31. Dxd6 kan over-

vejes for at reducere sorts angrebs-
styrke, men T+L+S er stadig et mat-
apparat efter 31... Sg5+ 32. Kh2 (32.
Kh4 h6! fulgt af 33… Tc1 med afgø-
rende fordel) 32... Tc1 33. De5+ Kh6
og vinder.
30... Tc2 
Sorts tårn er brudt ind, før a-bon-

den nåede at blive farlig. 
31. Kg2 Sd4+ 32. Kf1 Lf3 33. Tb1

Sc6 
Hvid opgav her. Den følgende va-

riant viser, hvordan sort kan sætte
mat med tårn og to løbere: 34. Dc7
Ld4! 35. a6 Txf2+ 36. Ke1 Te2+! 37.
Kf1 Tg2 38. Ke1 Le3.
0-1.

Af Jan Løfberg

Udover at være mesterspiller i
Fredericia Skakforening er Niels

Nybo Jakobsen geolog/betontekno-
log og slægtsforsker. Særligt hans
sidstnævnte interesse fik ham i gang
med at undersøge, hvordan skaklivet
startede i den østjyske fæstningsby.
Med stor hjælp fra Fredericias Lo-

kalhistoriske arkiv lykkedes det for
ham at finde et righoldigt materiale
tilbage fra 1901, og det kan doku-
menteres, at byens første skakfor-
ening blev stiftet 1. maj samme år.
Niels Nybo har med vilje nedbragt

de rå statistiske facts og i stedet kon-

centreret sig om en række nedslags-
punkter gennem de 120 år. Heraf en
række strålende personlige beretnin-
ger fra klubbens profiler.
Danmark har en stærk tradition

for udgivelse af jubilæumsbøger.
Ovennævnte bog skal ikke ses som et
skrift i denne genre, men dog en
publikation, der markerer 120 år
med skak i Fredericia. Bogen kan an-
befales til skakbogssamlere og andre
skakhistorisk interesserede personer.
Værket kan købes igennem Frederi-
cia Skakforening.

FREDERICIAS SKAKHISTORIE
IGENNEM 120 ÅR
Af Niels Nybo Jakobsen
102 sider. 100 kroner.
Fredericia Skakforening

Skak i fæstningsbyen
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Af Jan Løfberg

Man kender det jo fra den legen-
dariske Smuk Festival, så hvor-

for ikke “Smuk Skak GM Tourna -
ment”?
Skanderborg Skakklub havde

samlet et skaksultent felt, der straks
fra start spillede energisk til, men
selv om det var tæt på, udløste tur-
neringsspillet ingen normer i denne
omgang.
Den arrangerende klub havde ikke

færre end fire spillere med i storme-
sterturneringen (Bjørn, Frederik,
Filip og Nicolai). Hjemmebanefavo-
ritten Bjørn Møller Ochsner mang-
ler kun en enkelt GM-norm for at
sikre sig stormestertitlen. Bjørn
ankom direkte fra CCC i Ballerup,
hvor han som bekendt (se side 50 i
Skakbladet nr. 3) var meget tæt på
GM-normen efter en flot start med
fire gevinster i de fire første runder.
Desværre lykkedes det ham ikke at

vinde et eneste parti i de sidste fem
runder, og desværre fortsatte den
nedadgående formkurve fra den kø-
benhavnske vestegn i Skanderborg.
Bjørn startede med to boller, og her-

efter var kravet 6½ i de sidste syv
partier. Bjørn fik rettet op på resul-
tatet, men uden at være i nærheden
af GM-normen.
Det var Frederik Svane derimod.

“Smuk Skak”
i Skanderborg

1. Yuri Solodovnichenko GM UKR  2561  * 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½  6½
2. Frederik Svane FM GER  2438  0 * ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1  6
3. Gabor Nagy GM        HUN  2518  0 ½ * 1 ½ ½ 1 ½ 1 1  6
4. Bjørn M. Ochsner IM    DEN  2505  ½ 0 0 * 1 ½ ½ 1 ½ 1  5
5. Sabino Brunello GM   ITA  2517  ½ 0 ½ 0 * 1 ½ 1 ½ 1  5
6. Igor Janik IM       POL  2505  0 ½ ½ ½ 0 * 1 0 1 ½  4
7. Filip Boe Olsen IM    DEN  2397  ½ 0 0 ½ ½ 0 * ½ 1 1  4
8. Phillip Lindgren IM  SWE  2356  0 ½ ½ 0 0 1 ½ * ½ 0  3
9. Nicolai V. Pedersen IM DEN  2369  ½ ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ * ½  3
10. Julia Antolak WIM  POL  2340  ½ 0 0 0 0 ½ 0 1 ½ *  2½

Ratinggennemsnit 2451. GM-norm: 6½. IM-norm: 4½.

SSkkaannddeerrbboorrgg  aauugguusstt  22002211

Bjørn Møller Ochsner (tv.) tabte klubopgøret til Frederik Svane. 
Foto: Claus Qvist Jessen.
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Allerede i 1. runde besejrede han
Ochsner, og den dansk-tyske junior,
som også kan skrive verdensmester
på visitkortet, burde have erobret sin
første GM-norm. Men i sidste runde
mistede han både norm og første-
plads, da han tabte til ukraineren So-
lodovnichenko. 

Frederik Svane (2438)
Yuri Solodovnichenko (2561)

Frederik stod nærmest allerede til
gevinst efter et dusin træk. På et tids-
punkt lå stillingsvurderingen på i et
stykke tid mellem +4.5 og 4.75, og
Frederik havde stadig afgørende for-
del i diagramstillingen, da han så
syner:
33. Df3??
Overså Frederik, at sort bare kan

slå med dronningen på d1 og ikke
løberen (33… Lxd1 34. Db7+ Kd8
35. Sc6+ og vinder)?
33. Dd5 bevarer en vindende for-

del – og remis var nok til både norm
og uddelt førsteplads.
Solodovnichenko sagde tak for

gaven:
33… Dxd1 og Sort vandt.

Der skulle dog ikke gå mere end
halvanden måned, før den unge
Svane scorede sin første GM-norm i
Kiel. Han er dermed godt på vej til at
blive stormester som sin storebror
Rasmus. I øvrigt er det ikke således,

at det vrimler med stormesterbrødre
i skakhistorien …
Turneringsvinderen Yuri Solodov-

nichenko leverede et gennemsolidt
indtryk. 
En typisk østeuropæisk professio-

nel indstilling, som i sidste ende gav
bank på hele pladen. 
De første seks runder af storme-

sterturneringen spilledes i den
smukke bys kulturhus, inden man i
de tre sidste runder rykkede til Mor-
ten Børup Skole, hvor 80 spillere –
inddelt i 13 grupper – deltog i Smuk
Skak Weekend. Mester 1 var stærkt
besat og vandtes af FM Viktor Haar-
mark Nielsen, ØBRO, med 3½ af 5. I
det slagne felt fulgte: 2.-3. IM Jens
Ove Fries Nielsen, Fredericia, og FM
Martin Matthiesen, SK 1968, 3. 4.-5.
IM Klaus Berg, Skanderborg, og FM
Mads Boe, Århus/Skolerne, 2. 6. Ni-
colai Kistrup, Caïssa Gladsaxe, 1½.

Det “smukke felt”. Fra venstre: Phillip Lindgren, Bjørn Møller Ochsner, Julia Antolak, Igor Janik, Gabor Nagy, Sabino Brunello,
Nicolai V. Pedersen, Filip Boe Olsen, Frederik Svane og Igor Solodovnichenko. Foto: Claus Qvist Jessen. 
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Grand Swiss i Letland
FIDEs store åbne turnering i Riga havde to pladser på spil til kandidatturneringen 2023.
Den 18-årige Alireza Firouzja og og den tidligere VM-udfordrer Fabiano Caruana kan nu
kalde sig VM-kandidater. Den 17-årige danske stormester Jonas Bjerre fik et wildcard, 

men han havde det svært i den stærke turnering.  

Af Jan Løfberg

Riga har en fornem plads i skak-
historien. Her er tre af skakspil-

lets store profiler født. Aaron Nim-
zowitsch i 1886, Mikhail Tal i 1937
og Alexei Shirov i 1972. Men den let-
tiske hovedstad har skakmæssigt ført
en henslumrende tilværelse efter
Sovjetunionens opløsning. Naturlig-
vis har Letland stadig stolte skaktra-
tioner, så derfor kunne det baltiske
land byde ind på afholdelsen af FI-
DEs Grand Swiss.
Det var anden gang FIDE invite-

rede til Grand Swiss. I 2019 blev tur-
neringen spillet på Isle of Man, og
det skulle turneringen også have væ-
ret i år, men på grund af de engelske
corona-restriktioner blev den flyttet
til Riga. Siden steg smittetallene i
Letland, og den lettiske regering
iværksatte en lockdown. Trods
strikse forholdsregler med udgangs-
forbud og meget andet gennemfør-
tes turneringen uden større proble-
mer, men flere store profiler med
amerikaneren Nakamura i spidsen
trak sig kort før start på grund af den
usikre situation.
107 stormestre og en international

mester stillede til start. Præmiesum-
men var på 425.000 dollars, heraf
70.000 til vinderen. Der var i alt 40
pengepræmier, men det væsentligste
for de bedste spillere var formentlig,
at nr. 1 og nr. 2 kvalificerede sig til
kandidatturneringen i 2023.
13 spillere havde et Elo-tal på over

2700, og alle i top-5 må have drømt
om at erobre en af de to øverste
pladser:

Top-5
1. Fabiano Caruana, 
USA (2800)

2. Levon Aronian, 
Armenien (2782)

3. Alireza Firouzja, 
Frankrig (2770)

4. Maxime Vachier-Lagrave, 
Frankrig (2763)

5. Nikita Vitiugov, 
Rusland (2727)

Med et Elo-tal på 2569 var Jonas
Bjerre seedet som 99(!). Det fortæl-

ler vist alt om turneringens sports-
lige kvalitet. Jonas kom ganske ud-
mærket fra start med to point af fire,
og han øjnede måske en mulighed
for at overgå det flotte resultat på
Man for to år siden. 
Men ak, i de næste fem runder

blev det kun til et halvt point. I alt
scorede Jonas 4/11, og han kan glæde
sig over en gevinst mod inderen Ba-
skaran Adhiban (2672). En mindre
ratingtab og en 98. plads er nok en
anelse under forhåndsforhåbnin-
gerne, men om end acceptabelt. Un-
der alle omstændigheder giver det
Jonas ekstra hår på brystet at dyste
mod skrappe 2600-folk runde efter
runde.

Jonas Bjerre indledte Grand Swiss med remis mod tyskeren Alexander Donchenko. 
Foto: FIDE.
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Aronian skuffede

Armenieren Levon Aronian hører til
blandt de populæreste topskakspil-
lere. Han har mange fans, men
endnu en gang skuffede han dem i
VM-sammenhæng. Han var overho-
vedet ikke i nærheden af de to øver-
ste pladser og sluttede helt nede på
en 26. plads – oven i købet efter en
god spurt. Heller ikke Nikita Vitiu-
gov spillede en hovedrolle og endte
som nr. 23.
Maxime Vachier-Lagrave var

længe med i kampen, men fem af-
sluttende remiser er der ikke råd til i
en åben turnering, hvis man vil helt
til tops. Det samme måtte Alexei Shi-
rov, der nu repræsenterer Spanien,
konstatere. I sin gamle hjemby spil-
lede han bedre end set længe, men
også han røg ind i et remisbur i de
sidste seks runder. Han var dog ikke
langt fra kandidatpladserne på 8.
pladsen.

Keymer imponerede

I en stor turnering med over 100
spillere vil der altid være en del over-
raskelser. På positivsiden leverede
den på daværende tidspunkt bare
16-årige tysker Vincent Keymer (han
er årgang 2004 ligesom Jonas) et nyt
stort resultat. Han fulgte op på de
flotte placeringer ved EM og Tepe Si-
geman-turneringen. Keymer slut-
tede på femtepladsen med 7 point
efter remis i sidste runde mod eng-
lænderen David Howell. En gevinst
havde dog ikke bragt Keymer i kan-
didatturneringen, for hans korrek-
tion ikke var god nok.
Det var korrektionen til gengæld

for Fabiano Caruana. Spillet var ul-
trasikkert – fire gevinster og syv re-
mis, men havde det ikke været for
gevinsten i 9. runde over Firouzja,
var Caruana endt med sorteper. Rus-
seren Grigorij Oparin scorede lige-
som Caruana 7½, men han faldt på
korrektionen og måtte nøjes med
tredjepladsen. Gevinsterne over
landsmændene Dubov og Vitiugov
var med til at skabe det flotte resul-

tat for Oparin, der ikke er kendt i
den brede offentlighed. 
18-årige Alireza Firouzja synes

ikke til at stoppe. Han endte på en
udelt førsteplads med otte point. Ne-
derlaget til Caruana fik således ingen
betydning. I 2023 bliver Firouzja 20

år, og med den fart han har på, er
han ikke noget dårligt bud på en ny
VM-udfordrer til den tid.
Hos kvinderne vandt kineseren

Lei Tingjie med 9 point. Elisabeth
Pähtz, Tyskland, fik 7½ på anden-
pladsen.

De to nye VM-kandidater i kamp i Riga. Caruana sejrede. Foto: FIDE. 

1. Alireza Firouzja, Frankrig (2770) 8

2. Fabiano Caruana, USA (2800) 7½

3. Grigorij Oparin, Rusland (2654) 7½

4. Yo Yangyi, Kina (2704) 7

5. Vincent Keymer, Tyskland (2630) 7

6. M. Vachier-Lagrave, Frankrig (2763) 7

7. Aleksandr Predke, Rusland (2666) 7

8. Alexei Shirov, Spanien (2659) 7

9. David Howell, England (2658) 7

10. Gabriel Sargissian, Armenien (2664) 7

Slutstilling, 11 runder:
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Spænding til det sidste 
i Odense

Ved bymesterskabet i Odense har man fundet et turneringsformat, der tiltrækker mange
spillere fra det øvrige Danmark. Jævnbyrdige seksmandsgrupper er succesopskriften.

Af Kristoffer Dyrgaard

Venskabelige gensyn, hyggesnak
og en positiv stemning. Dette

syn mødte deltagere og arrangører,
da odensemesterskabet efter corona-
pause kunne indlede skolernes efter-
årsferie. 
Som arrangør kan man kun være

taknemmelig for den store opbak-
ning til turneringen og formatet; og
med over 100 deltagere med en god
blanding af erfarne og unge skak-
spillere lover turneringer som disse
heldigvis godt for skakken i Dan-
mark.
Turneringsformatet med lukkede

seksmandsgrupper gav mange inter-
essante og ligeværdige partier week-
enden igennem, som kunne følges
online. 
Og i den øverste gruppe var der

lagt op til en spændende kamp om
titlen som odensemester 2021, da de
internationale mestre, Filip Boe,
Mads Hansen og Steffen Pedersen,
blev udfordret af SK1968-trioen,
Martin Matthiesen, Pelle Bank og
Rasmus Thøgersen.
Med gåpåmod og godt spil lykke-

des det Rasmus at ryste et indle-
dende nederlag mod Filip af sig og
endda indhente Mads og Filip inden
sidste runde. Sidste runde bibragte
dermed en direkte finale mellem
Mads og Rasmus, hvor Filip gemte
sig i kulissen: 
I tilfælde af remis i finalepartiet

ville Filip med gevinst i eget parti
kunne sikre titlen på korrektion. Sce-
nariet kunne ikke være skrevet bedre
på forhånd til glæde for publikum

på spillestedet og bag computer-
skærmene. 
Mads og Rasmus’ skakbræt blev
tømt for brikker i cirka samme
tempo som spillesalen blev tømt for
folk; langsomt og kontinuerligt med
særlig affolkning inden tidkontrol-
len. 
Situationen efter tidkontrollen var

til Rasmus’ fordel, og da det senere
lykkedes at konvertere til sejr kunne
Rasmus for første gang lade sig kåre
som odensemester. 
Den nykårede mester viste efter-

følgende overskud ved at melde sig
blandt oprydningsholdet – tillykke
med titlen og tak for hjælpen, Ras-
mus!  
Frem Skakklub takker alle delta-

gere og publikum for opbakningen
til turneringen; vi satser på et gensyn
næste år!

Mads Hansen (2410)
Rasmus Thøgersen (2291)
Engelsk / A37

Inden sidste runde lå Mads og jeg
forrest i gruppen med 3 point, og der
var således lagt op til et reelt finale-
opgør. Ved en eventuel remis ville
Mads få titlen som odensemester på
korrektion, men præmiepengene
ville blive delt, og som studerende
kunne jeg nok godt være blevet fri-
stet til at takke ja til et remistilbud.
Det kom heldigvis aldrig på tale ... 
1. c4 g6 2. Sc3 c5 3. g3 Lg7 4. Lg2

Sc6 5. Sf3 e5!? 
Denne opstilling, hvor sort bloke-

rer sin egen løber på g7 og samtidig
svækker d5-feltet, kan virke som en

Filip Boe Olsen (med ryggen til) havde en personlig interesse i, at finalepartiet
mellem Mads Hansen og Rasmus Thøgersen endte remis. Men det blev ved lige
ved og næsten. Foto: Kristoffer Dyrgaard

Rasmus Thøgersen 
kommenterer
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begynderfejl. Hvid skal dog bruge en
del træk på at få manøvreret sin
springer fra f3 til d5, og i mellemti-
den kan sort færdiggøre sin udvik-
ling. 
6. 0-0 Sge7 7. a3 0-0 8. Se1 d6 9.

Sc2 Le6 10. Se3 Dd7 11. Tb1 Lh3 12.
b4 Lxg2 13. Kxg2 f5 14. f4? 
Hvid ville undgå ... f5-f4, men

dette træk åbner hvids kongestilling
og åbner op for løberen på g7. 
14... exf4 15. gxf4 De6!

Sort truer nu ... Lxc3 fulgt af De4+,
og tårnet på b1 hænger. Truslen er
ikke nem at besvare, og samtidig lu-
rer sort på at bryde hvids kongestil-
ling op med ... g6-g5. 
16. Kg1!? 
16. Sed5 taber en bonde efter 16...

cxb4! 17. axb4 Lxc3 18. Sxc3 Dxc4;
16. Dc2 var en anden mulighed

for at undgå skakken på e4. Jeg
havde her intentioner om at gå til
angreb med det lidt overilede 16...
g5!?, hvilket havde fortsat i en uklar
kamp med angrebschancer for sort.
16... Ld4 17. Sb5!? 
Bindingen er meget ubehagelig,

og for at komme ud af den vælger
Mads her at give en bonde. 
17. Db3 dækker bonden på c4,

men hvids konge er efterhånden me-
get sårbar, og efter 17... g5! 18. Scd5
Sg6! får sort et stærkt angreb.
17... a6! 
Nu vinder sort en bonde. 
18. Sxd4 
18. Sc7 duer ikke pga. 18... De4 19.

Sxa8 Dxb1.
18... cxd4 19. Sg2 Dxc4

Sort har en behagelig stilling og en
bonde i overskud. Der skal dog sta-
dig spilles en del træk herfra, og jeg
kender Mads som én, der nærmest
laver sine bedste resultater, når han
står dårligt. Derfor forsøgte jeg at
forudse alle chancer for modspil,
men alligevel lykkedes det ham at
komplicere stillingen undervejs. 
20. Tb3 Tfe8 21. Tf2 Sd5 22. Sh4

Te6 23. Tg3 Kh8?
23... Kf8! 

havde i stedet givet langt færre chan-
cer for modspil, da hvids Lb2 ikke får
en konge at pege ned mod.
24. Lb2 Sf6 25. Tfg2 Tae8 26. d3

Dd5 27. Sf3 Sh5 

28. e4!!
Tidnøden har så småt nærmet sig,

og Mads har spillet sig frem til en
mulighed for at slå til, så jeg både bli-
ver presset på brættet og på uret. Sort
skal nu regne præcist, og det lykke-
des mig ikke at finde gevinstvejen. 
28... fxe4 29. Sxd4 Sxd4 30. Tg5

Te5?

30... exd3! kunne afgøre partiet,
men det lykkedes mig ikke at se
hvordan: 31. Txd5 Te1+ 32. Dxe1
Txe1+ 33. Kf2 Te2+! 34. Kf1 Txg2!
35. Lxd4+. I mine varianter nåede
jeg ikke længere end hertil, og da jeg
ikke kunne overskue stillingen,
måtte jeg i tidnøden ty til min nød-
løsning med 30... Te5. Stillingen er
dog vundet for sort efter 35... Kg8
36. Le3 (36. Txh5 virker ikke efter
36... gxh5 37. Kxg2 d2; og 36. Kxg2
Sxf4+ 37. Kf3 Sxd5 er også et vundet
slutspil) 36... Txh2 37. Txd6 Kf7, 
og sort har et vindende slutspil. Det
var dog ikke nemt for mig at se i
træk 30 ...
31. fxe5 dxe5
31... Sf3+? taber til den vilde vari-

ant: 32. Dxf3! exf3 33. exd6+ Kg8 34.
Txd5 Te1+ 35. Kf2 fxg2 36. Kxg2
Sf4+ 37. Kf3 Sxd5 38. d7 og hvid får
en ny dronning; 
31... Sf4! var derimod en heftig

mulighed, som jeg ikke nåede at
overveje.
32. dxe4 Dxe4 33. Txe5! Txe5 34.

Lxd4 Sf4 35. Lxe5+ Dxe5 
Røgen har lagt sig, og hvid fører

på materiale, men med en dårlig
kongestilling. 
36. Dd8+?! 
36. Td2! redder hvids tårn, men

efter 36... De3+ 37. Kf1 h5! er hvids
konge fortsat sårbar, og sort bør have
nok til mindst en evig skak.
36... Kg7 37. Dd7+ Kh6 38. Dd2

g5! 
Nu viser det sig at være umuligt

for hvid at beholde sit tårn. 
39. Tg4 Kh5 40. Tg3 Se2+ 41. Kg2 
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41… De4+! 
41... Sxg3 42. hxg3 De4+ tillader

kongen at gå til det sikre felt på h2
frem for f2.
42. Kf2 Sxg3 43. hxg3 
Vi er endt ud i et dronningslutspil,

hvor hvid kommer til at være under
pres i lang tid, inden han forhåbent-
lig laver en fejl ... 
43... g4 
43... b5! havde været bedre, for at

forhindre hvid i at spille sine bønder
frem med a3-a4 og b4-b5.
44. Dd6 Kg5 45. a4 Kf5 46. b5?! 
46. Df8+ kunne holde sorts konge

væk fra dronningfløjen med en
masse skakker.
46... axb5 47. axb5 Df3+ 48. Kg1

Ke4 49. b6 Ke3 50. Dc5+ Kd3 51.
Dc7 De3+ 52. Kf1 De2+ 53. Kg1 De1+
54. Kg2 De4+ 55. Kf2 Kd4 56. Kg1
Ke3 57. Dc1+ Kf3 58. Df1+ Ke3 59.
Dc1+ Kd4 60. Dc7 h5 61. Kf2 Dd5 62.
Kg1 Kd3 63. Kf2 Kd2 64. Kf1 Kd1 65.
Kf2 Dd2+ 66. Kf1 Dd3+ 67. Kf2 Dd5
68. Kf1? 
Endelig en fejl: hvid tillader sort at

bytte h5 for g3 og derefter få nye ge-
vinstchancer. 

68... h4! 69. gxh4 Dh1+ 70. Kf2
Dxh4+ 71. Kf1 Dh1+ 72. Kf2 Df3+ 73.
Kg1 De3+ 74. Kg2 De4+ 75. Kf2 Kd2
76. Kf1? Ke3? 
76...g3! var her muligt, da hvid

ikke kan undgå en dronningafbyt-
ning efter 77. Dxg3 Dh1+ .
77. Kg1 Ke2 78. Kh2 Kf2 79. Df7+

Df3 80. Da2+ De2 81. Df7+ Ke3+ 82.
Kg1 Dd1+ 83. Kg2?? 
Med to sekunder på uret kom

Mads ved et uheld til at sætte sin
konge forkert. Hvid opgav omgå-
ende, da det er håbløst efter 83...
Df3+.
83. Kh2 havde fortsat den time-

lange kamp. Efter konsultation med
en tablebase kan det ses, at stillingen
ved korrekt spil er vundet, selvom
dette ikke var klart under partiet.
83... Dd6+! 84. Kg2 Dc6+! 85. Kg1
Kd4, sort vinder ved at opgive sin g-

bonde for til gengæld at vinde hvids
b-bonde. Sådanne stillinger med
dronning og bonde mod dronning
er vundet ved korrekt spil, når hvids
konge ikke er i hjørnet modsat bon-
den. I dette tilfælde skulle hvids
konge helst være i h8-hjørnet for at
have remischancer.
0−1.

Rasmus Thøgersen
var fristet af at

spille remis i sidste
runde for at være
sikker på en pæn

pengepræmie. Men
i sidste ende vandt

han både den 
største præmie
samt titlen som
Odensemester.
Foto: Thomas 
Vestergård.

IM-gruppen

1. FM Rasmus Thøgersen, SK 1968 4
2. IM Filip Boe Olsen, Skanderborg 3½
3. IM Mads Hansen, Frem 3
4. IM Steffen Pedersen, Hillerød 2
5. FM Martin Matthiesen, SK 1968 1½
6. Pelle Rødkjær Bank, SK1968 1

Mester 1: Hilmir Freyr Heimisson, Jetsmark 4½
Mester 2: Casper Yukun Liu, BMS 4
Mester 3: Steen B. Petersen, Brønshøj 4
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Dobbeltmøde i Fredericia
Corona-epidemien gjorde, at Dansk Skak Union for første gang måtte afvikle 

to delegeretmøder på én dag. Tonen var til tider meget hård, 
men der blev alligevel kæmpet med blanke våben fra talerstolen.

Af Jan Løfberg

Dansk Skak Union havde indkaldt til
to delegeretmøder søndag den 19.
september på Erritsø Fællesskole lidt
uden for Fredericia. På grund af den
tidlige mødetid for det første delege-
retmøde (for 2020) blev en enkelt
københavner og en enkelt bornhol-
mer nødt til at søge overnatning i
nærheden for at være fremme i tide.
Både delegeretmødet for 2020 og

for 2021 måtte som bekendt udsky-
des, så en samlet seance var en oplagt
mulighed. Før møderne havde der
både på sociale medier og på skak.dk
været kras kritik af unionens ledelse.
Jeg vil ikke gå ind i en nærmere 
tekstanalyse, men som fagmand er
jeg indimellem chokeret over, hvad
folk finder på at skrive. Fra talersto-
len var der da også helt klar enighed
om, at tonen i debatten på netop
disse medier er alt for voldsom.
Hvad angik tonen under de to 

møder i Fredericia, kunne dirigenten
Steen Juul Mortensen samlet kon-
kludere, at tonen var hård, men sag-
lig. Og her har vi måske den afgø-
rende forskel mellem debatten på
nettet, og når den skal foregå ansigt
til ansigt.

Tidligere FU-medlem Aage Olsen,
Randers, var særdeles kritisk overfor
kasserer Poul Guldbæk Olesens
måde at føre regnskab og udarbejde
budget på. Aage Olsen ville meget

Der var pænt fremmøde i Fredericia til de to delegeretmøder. Klublederne med eventuelle fuldmagter repræsenterede over
2.000 af unionens knap 3.800 medlemmer. Foto: Thomas Vestergård.
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gerne vide, hvad forretningsudvalget
(FU) havde gjort for at skabe sig det
nødvendige overblik. 
Såvel formand Poul Jacobsen som

kassereren erkendte, at der havde
været startvanskeligheder, fordi en
del af problemerne var blevet påført
den nuværende kasserer, da han ho-
vedkulds trådte til, fordi den tidli-
gere kasserer pludseligt opgav hver-
vet. 
Deres holdning var, at der nu var

styr på situationen.

Skaknævnet

Som en udløber af det ekstraordi-
nære delegeretmøde i 2019, hvor to
medlemmer af DSU blev eksklude-
ret, nedlagde Skaknævnets tre med-
lemmer deres hverv, fordi de kunne
risikere en økonomisk byrde i for-
bindelse med et søgsmål. Nævnets
medlemmer trak sig, fordi de ikke
fandt, at DSU imødekom deres an-
modning om at blive friholdt for
eventuelle sagsomkostninger.
Tidligere medlem af Skaknævnet,

Michael D. Sørensen fra Silkeborg,
fortalte om nævnsmedlemmernes
bevæggrunde og bekymringer. Det
førte også til en længere juridisk dis-
kussion mellem ham og Morten Fa-
brin, HB-medlem fra 9. HK, der ar-
gumenterede for, at Skaknævnet ikke
kan efterprøve de afgørelser, delege-
retmødet træffer som unionens hø-
jeste myndighed. 
Derfor havde DSUs hovedbesty-

relse foreslået følgende tilføjelse til
lovenes § 9, stk. 4: “Skaknævnet kan
ikke behandle sager, hvori afgørelse
er truffet af delegeretmødet jf. her-
ved § 6, stk. 1.” Forslaget blev vedta-
get med stort flertal, ligesom FU
fremover bestemmer stedet for det
ordinære delegeretmøde og DMs af-
holdelse.
Med hensyn til de ovennævnte

diskussioner (og enkeltheder i øv-
rigt) henvises til det officielle referat
på skak.dk, hvor der er flere detaljer.

Forslag faldt på stribe

Til det andet delegeretmøde (2021)
var der stillet ikke færre end syv for-
slag. Erik Carlsen, Køge, argumente-
rede for klubbens forslag om ned-
sættelse af en udviklingskommis-
sion. Udviklingen skal ske både in-
denfor organisationen og indenfor
både elite- og breddeskak. Selv om
der fra talerstolen var en del sympati
for nogle af ideerne, var der ikke stor
opbakning under afstemningen.
ØBRO stillede seks forslag, som

vel samlet set var tænkt som en mo-
dernisering af arbejdsgange inden-
for unionen. ØBROs Holger Lodahl
argumenterede for forslagene, men
generelt var der ikke lydhørhed, så
derfor tilbød han i spøg øl til hele
forsamlingen, hvis han fik stemt et
forslag igennem ... ØBROs mange
forslag kan også findes inde på
skak.dk.  

Netmedlemskabet for DSU blev
sat til 200 kroner.
Per Rasmussen fra Bornholm

havde meldt sin kandidatur til FU
med piber og trommer, men lige så
højt, som den blev bekendtgjort, lige
så stille blev den trukket tilbage igen.
Derfor blev samtlige FU-medlem-
mer genvalgt uden modkandidater.
Formand Poul Jacobsen oplæste

listen af døde skakkammerater på
møderne. Og der var mange – 24 i
2019/20 og 37 i 2020/21. Heldigvis
nævnte flere klubledere, at mange
helt nye skakspillere er søgt mod
klubberne, fordi Netflixserien
Queen’s Gambit har gjort fin re-
klame for vor fælles interesse.
Som traditionen bød, blev der ud-

råbt et trefoldigt leve for unionen.
Med større tro på fremtiden drog de
fleste skakledere fra Fredericia efter
den længste skakrigsdag nogensinde.

DSUs forretningsudvalg. Bagerst fra venstre: Jesper Scherling Fris,
Allan Erik Schmidt Andersen og Poul Guldbæk Olesen.
Forrest fra venstre: Arild Rimestad og Poul Jacobsen. Foto: Thomas Vestergård.



Kære Skak

Jeg ved godt, at vi til tider har haft et lidt anstrengt forhold, men vi er også ved at have været sam-

men i lang tid. Vores forhold var i starten ret afslappet, men så for to år siden tog det lidt af en drej-

ning, da vi besluttede os for at flytte sammen. Vi har rejst mange steder hen, og jeg har nok flere

Ungdoms- og Junior Mesterskaber på CV’et, end hvad mine to hænder lige kan tælle til. Dog er 

dagene med ferie fra skole, hvor vi rejste sammen til mere eller mindre eksotiske lande for at spille

mod jævnaldrende færdige, da jeg for to år siden blev for gammel til ungdomsstævner. Jeg bliver

(desværre?) aldrig under 18 år igen, og derfor er dagene med dig og ungdomsturneringerne nu ikke

andet end gode minder, som jeg kan kigge tilbage på med et smil på læben. Når det så er sagt, så 

betyder et par ekstra år altså ikke, at det er for sent at rejse rundt i verden og nyde dine nuancer og

finurligheder på godt og på ondt. De seneste to år har jeg prøvet at forstå dig en smule dybere, end

hvad jeg ellers tænkte, jeg troede, jeg vidste om dig. Du er kompliceret både på brættet men også for

min mentale tilstand. Selvom jeg helt igennem har elsket mine to sabbatår med dig, så er det også

sikkert at sige, at de to år har budt på utallige op- og nedture. Endnu en af de nedture kom, da vi i

august spillede en turnering på den græske ø Kreta. Vi havde et stort skænderi, og det gjorde det

ikke bedre at vide, at det kun var opvarmning, da vi efter turneringen skulle rejse næsten direkte til

EM for kvinder.

Da jeg en af dagene under turneringen sad med et tæppe over mig i sovesofaen i det aircondition-

fyldte køkkenalrum, blev jeg ringet op. Jeg må ærligt fortælle dig, at jeg på dette tidspunkt stod på

en krydsvej i mit liv, da jeg havde omkring en uge til at beslutte, om vores eventyr skulle fortsætte i

endnu et følelsesfyldt år, eller om det var på tide at prøve noget nyt og altså starte med at studere.

Da jeg samlede min mobil op og gik ud i den græske middagshede, var det med sommerfugle i

maven, da jeg havde på fornemmelsen, hvad opkaldet kunne dreje sig om, men jeg turde ikke håbe

på noget. Min intuition viste sig at være rigtig, og du må huske på, at min beslutning altså ikke var

noget personligt. Jeg blev på mirakuløs vis tilbudt tæt på drømme-studieboligen til trods for at

være kilometer nede på ventelisten, og det var som et tegn fra Universet. Jeg håber, du forstår, at det

ikke tog lang tid for mig at beslutte, at det var ved at være tid for os til at tage en pause. Det gik dog

også hurtigt op for mig, at det altså betød, at europamesterskabet for kvinder ville være afslutnings

Vores sidste parti 
sammen …

Ellen Fredericia Nilssen har haft to sabbatår, som hun har brugt til at spille skak. Hendes sid-
ste turnering før studiestart var EM for kvinder. Her følger hendes meget personlige afsked
med “Skak”.

Vores sidste parti sammen ... • 61
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Kseniya Zeliantsova (1970)
Ellen Fredericia Nilssen (2081) 
Fransk / C15

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. Sge2
Sf6 5. e5 Sfd7 6. a3 Lf8!?
Med ideen at dække g7-bonden

uden at skulle svække med ... g6.

6... Le7 7. f4 er en anden variant.
7. Sf4
Bedre er 7. f4.
7... c5 8. Lb5
8. Ld3 med en lumsk plan: 8...

Sc6? 9. Sxe6!! fxe6 10. Dh5+ Ke7 11.
Lg5+ med afgørende fordel, men
8… g6!
8... a6 

8... cxd4! for at udnytte den dår-
lige placering af springeren på c3, og
sort står allerede bedre!
9. Lxd7+ 
Lettere ambitiøst at give løberen

væk, men efter Lb5 ville det være en
indrømmelse at gå tilbage med den
igen.

turneringen for vores to år sammen, fordi introugen på mit studie allerede startede tre dage efter

hjemkomst. 

Det var derfor med blandede følelser, at vi ankom til EM. På den ene side var jeg en smule lettet.

Meget af det pres jeg havde følt på mine skuldre fra både dig og mig selv, føltes lettere. Dog var der

jo stadig denne ene turnering tilbage, som næsten kunne ses som kulminationen af vores to år sam-

men. Det var nu, det var tid til at vise, hvad jeg egentlig havde lært om dig. På den anden side var

det også en smule trist, for der var jo nemlig kun den ene turnering tilbage. Hvem kunne vide, hvor

meget tid jeg ville kunne bruge sammen med dig, når først universitet og ”det rigtige liv” startede?

Når jeg kigger tilbage på EM, synes jeg egentlig, at turneringen meget godt opsummerer og afspejler

mine svingende følelser for dig gennem sabbatårene. Første del af turneringen var næsten som en

drøm, og efter de første seks runder var jeg på en +1-score (jeg havde vundet 1 mere, end jeg havde

tabt) mod kun højere ratet modstand. Jeg vidste, at jeg ikke skulle prøve at tænke alt for meget på

dig, og hvad du betyder for mig. Det var vigtigt at tage turneringen et parti ad gangen og så gøre

mit bedste hver dag, men det var alligevel svært at slå tanken ud af hovedet om, at det stadig ikke

var for sent for alt til at gå galt mellem os. Jeg befandt mig på en lyserød sky, men jeg blev nok en

smule svimmel deroppe i højden. En lang rokade (tre tab i streg) senere befandt jeg mig på jorden

igen – og stadig med dig ved min side. Det var et hårdt fald, men der var stadig to runder tilbage,

hvor jeg havde tid til at tage mig sammen. I runde 10 stabiliserede jeg en smule med et halvt point,

og så kom runde 11 og altså officielt vores sidste parti sammen. Det var følelsen efter det her parti,

som jeg ville tage med mig ind i universitetslivet, og det var den følelse, jeg ville kigge tilbage på, når

jeg om aftenen sad med studiebøgerne og havde dig i baghovedet. At spille runde 11 var en helt

anden følelse, end det havde været at spille alle de forrige runder. Jeg følte for alvor, at jeg kunne få

det fulde ud af vores tid sammen. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde haft det med dig den dag i dag,

hvis partiet havde endt med at tage en anden drejning, end det gjorde. Vil du ikke være sød at huske

på, at bare fordi jeg starter på universitetet, så betyder det ikke, at jeg glemmer alt om dig, og det 

betyder ikke, at jeg elsker dig mindre. Det betyder kun, at vi ikke har lige så meget tid sammen

længere. 

Kæreste og sødeste Skak, It’s not a goodbye, it’s a see you later.

Din,
Ellen
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9... Lxd7 10. 0–0 cxd4 11. Dxd4 Sc6
12. Dd1 Lc5
12... Sxe5 oprindelig ville jeg

egentlig gerne vinde bonden, men
efter at have kigget på det i lidt tid
kom jeg frem til, at jeg ikke måtte
udskyde min udvikling for lang tid.
Det viser sig dog overraskende nok,
at det er det bedste træk i stillingen.
13. Scxd5 var en af mine bekymrin-
ger (13. Te1 Ld6, og hvis hvid vil no-

get, må hun slå på d5, der giver
samme variant som 13. Ncxd5) 13...
exd5 14. Te1, men her kan sort spille
14... Ld6! 15. Sd3 (15. Dxd5 De7 16.
Sd3 Le6 og sort står til gevinst) 15...
f6 16. f4 0-0.
13. Sh5 Tg8
Så skal der i hvert fald ikke rokeres

på kongefløjen længere, og spørgs-
målet er også, om der skal rokeres på
dronningfløjen nogensinde?

14. Lf4 De7 15. Dd2 Dh4!
Udnytter nu, at både springeren

og løberen gerne vil dækkes af dron-
ningen.

16. b4?
Nu er a1-d4-diagonalen svækket.
16. Sg3 er nødvendigt. 16... g5 17.

Le3 Lxe3 (17... d4 ville være en grue-
lig fejl, da 18. Sce4, og hvis 18... dxe3,
så er 19. Sf6+ et problem) 18. fxe3
Tg6!, og det er hvid, der kæmper for
at holde fast.
16... La7 17. Dd1 Ld4 18. b5 Lxc3

19. bxc6 Lxc6 
Med et løberpar og en bonde eks-

tra uden skyggen af en svag konge,
selvom den endnu ikke har rokeret,
står sort overvældende.
20. Tb1 Lb5 21. Lg3 Dc4
21... De4 var bedre teknik, da hvid

ikke kan redde tårnet på f1 med 22.
f3 Dd4+ 23. Lf2 Dxe5, da springeren
på h5 også hænger nu.
22. Df3 Rc8 23. Tfd1 De2
Med dronningerne af brættet

burde det være ”et spørgsmål om
teknik” (nogle af de farligste ord i
skak!).
24. Sf4 Dxf3 25. gxf3 Lxe5 26. a4

Lc6 27. Kg2 Lxf4
At der er uligefarvede løbere gør

ingen forskel for stillingsevaluerin-
gen. Sort dominerer brættet, og re-
sten af partiet tog hverken lang tid
på brættet eller uret.
28. Lxf4 g5 29. Le5 Ke7 30. a5 f6

31. Ld4 e5 32. Lc5+ Ke6 33. Td2 g4
34. Kg3 gxf3+ 35. Kxf3 d4+ 36. Ke2
Lb5+
0–1.

Aner man et sørgmuntert smil hos Ellen Fredericia Nilssen? Foto: Vlad Ghita.
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Af Ellen Fredericia Nilssen

Som forklaret tidligere i mit brev
til Skak, så er universitets-start

ikke ensbetydende med, at skak skal
lægges på hylden. En turnering, jeg
altid nyder at spille, er selvfølgelig
DM. Dagen før turneringen startede,
fik jeg afleveret min første eksamen;
og hvilken bedre måde findes der
end at fejre sin første afleverede ek-
samen nogensinde end med en skak-
turnering? Jeg kan i hvert fald ikke
tænke på nogen! 

Kandidatklassen var i år en smule
mindre end normalt, og næsten
hvert parti var ikke blot et spørgsmål
om at klare sig godt, men ved næsten
hver eneste kamp var der en del pre-
stige involveret. Jeg var derudover så
heldig, at hvert eneste parti var
enormt interessant og fyldt med
spænding. Da turneringen ”kun” er
syv runder, er det svært at udpege
det vigtigste parti, men efter et tab i
1. runde var det essentielt at komme
tilbage på banen igen i 2. runde:

Ellen Fredericia Nilssen (2081)
Esmat Susanne Guindy (2113)
Dronninggambit / D37

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Lf4
Sf6 5. e3 0–0 6. Tc1 c6 7. Ld3 b6?! 
Allerede fra nu af skal sort være

påpasselig.
8. Sf3 dxc4 9. Lxc4 Lb7 10. 0–0 c5

11. Sb5?!
Er lidt af et bluff, men ”gendrivel-

sen” for at få en balanceret stilling er
meget svær at finde, hvis man ikke
kender den i forvejen.
11. De2 er et mere normalt træk,

der giver hvid en meget behagelig

stilling.
11... Sa6? 
11... a6! 12. Sc7 Lxf3! (12... Ta7?

13. dxc5!) 13. gxf3 (13. Dxf3 Ta7
14.dxc5 Txc7 15. cxb6 Tc5) 13... Ta7
14. dxc5 med den mulige fortsættelse
14... Txc7 15. Dxd8 Lxd8 16. Lxc7
Lxc7 17. cxb6 Bxb6 med lige spil.
12. De2 
Det diskrete 12. a3! havde endda

været endnu bedre.
12... Ld5 13. dxc5
13. Tfd1 for at beholde spændin-

gen og alle truslerne i stillingen.
13... Lxc5?
13... Sxc5 14. Tfd1! og sort er i

kæmpe problemer her på grund af
de hvide brikkers aktivitet. Dog kræ-
ver det lidt præcist spil af hvid efter
14... Dd7 15. Se5 Db7 16. b4! Sa6 17.
a3, og hvis sort her spiller 17... Lxg2
slutter partiet med det samme efter
18. Sd6 Lxd6 19. Lxa6, hvorefter der
hænger for mange af de sorte brik-
ker til at kunne holde sammen.
13... bxc5! selvom det gør ondt at

ødelægge bondestrukturen på denne
måde, var det det rigtige træk for at
give den sorte dronning et felt på b6.
14. Tfd1 Db6 15. Lxd5 exd5!, og
selvom Hvid stadig står bedre, skal
der alligevel arbejdes lidt for sagen,
og partiet er bestemt ikke slut
endnu.
14. Tfd1 Lxc4 15. Dxc4 Dc8 16.

Le5 Db7 17. Sg5 
Kreativt spil. Bedre var 17. Lxf6

gxf6 18. Dg4+ Kh8 19. Dh4, og sort
er endt med en hullet kongestilling
uden tid til at skabe modspil i g-lin-
jen. For eksempel efter 19... Tg8 20.
Dxf6+ Tg7. Hvids dronning dækker
på f3, så der er ingen tricks for sort
her.
17... De7 
17... Le7 kan blive mødt af det di-

rekte 18. Lxf6! Lxf6 (18... gxf6 og det
flotte 19. Sxe6! fxe6 20. Dxe6+ Tf7
21. Td7. Sort kan ikke redde sig selv
med 21... Sc5, da 22. Dg4+ Tg7 23.
Dc4+ vinder dronningen på b7) 19.
Sd6 De7 20. Sgxf7 Sc5 (20... Txf7 21.
Sxf7 Dxf7 22. Dxa6 og vinder) 21. b4
med afgørende fordel.
18. Sd6
18. a3 Sd5 (18... Sd7 19. Lf4; 18...

h6 19. Sf3) 19. Se4.
18... Sd7 

19. Lxg7
19. Lf4.
19... Kxg7 20. Dg4? 
20. Sdxf7 Txf7 21. Sxf7 Dxf7 22.

Dxa6, og hvid er stadig i førersædet.
20... Kh8 21. Dh5 f6
21... f5! 22. Sdf7+ Txf7 23. Dxf7!

(23. Sxf7+ Kg7 24. Sg5 h6, og der er
ingen grund til, at hvid skulle stå
bedre længere. Det er et tårn og en
bonde for to lette officerer. Sort har
stadig lidt koordineringsproblemer,
men der går nok ikke længe før, de
er løst, hvorefter hvid er den, der skal
passe på.) 23... Sf8!? for at dække på
h6 og e7, og sort er lige så stille ved at
kæmpe sig tilbage i partiet, men ikke
23... Dxf7?? 24. Sxf7+ Kg7 25. Txd7
og vinder; 21... Sf6, og jeg var efter
partiet ved at få tæt på et hjertestop,

Vi mødes igen
Ellen Fredericia Nilssen blev den første kvinde, der vandt det danske juniormesterskab.
Hun fandt dog først meget sent ud af, at hun var i spil til titlen.
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da jeg fandt ud af, at mit ellers plan-
lagte 22. Dh6 er en kæmpe fejl. Men
først et par andre muligheder:
a) 22. Sdxf7+? Kg7 23. Dh6+ Kg8,

og lige pludselig hænger et par af
hvids brikker, og der mangler stadig
en hvid løber på brættet: 24. Se5!? og
efter 24... Sb4 er det nok et spæn-
dende parti, hvor sort har en officer
for to bønder, men til gengæld også
stadig en usikker kongestilling; 
b) Det siger sig dog, at hvid stadig

har en ”saving grace” i 22. Sgxf7+!
Txf7 (22... Kg7?? 23. Dg5 ville ellers
være en sød mat!) 23. Sxf7+ Kg7 24.
Df3!, og fordi tårnet på a8 hænger, er
det stadig Hvid, der står bedst!
Tilbage til 22. Dh6??, hvor sort

svarer 22... Lxd6! 23. Txd6, og her er
23... Dxd6?? desværre ikke forceret,
selvom det ville have tilladt en sød
mat (men et normalt træk som 23...
Tac8 vinder, fordi hvid mangler en
officer, hvilket jeg havde glemt i
kampens hede) 24. Dxf6+ Kg8 25.
Dh6 Dd3 26. e4!!, og h7 kan ikke
dækkes.
22. Sgf7+ Txf7 23. Sxf7+
23. Dxf7! Lxd6 24. Dxe7 Lxe7 25.

Txd7.
23... Kg7 24. Tc4 
Det mest konkrete, men 24. a3 er

et træk, der bliver ved med at
komme tilbage. Hvid prøver at lukke
springeren på a6 ude og bevise nogle
koordineringsproblemer for sort.

24... Sf8
24... f5 for at forhindre tårnet i at

komme til g4. Alt afhængigt af hvids
humør på dagen ville ”offerspillet”

kunne fortsætte efter 25. Txd7. Vari-
anterne er fundet, efter at jeg legede
lidt rundt med min engine og er på
ingen måde træk, som jeg så under
partiet: 25... Dxd7 26. Se5, Dh5 dæk-
ker for mat i bunden. 26... De7 27.
Th4! Kf6!? 28. Td4. Truslen er mat i
to med Dh6 og f4 (muligt er også 28.
Sc6, men de varianter er ikke lige så
sjove!) 28... Kxe5!? (28... Lxd4 29.
Dh4+ Kg7 30. Dxe7+ og vinder) 29.
f4+! Kf6 30. Dh6+ Kf7 31. Dxh7+.
Hvis sort vil spille videre, så skal det
gøres risikabelt med 31... Ke8 (der
kan komme en trækgentagelse efter
31... Kf8 32. Dh8+ Kf7 33. Dh7+) 32.
Dg8+ Df8 33. Dxe6+ De7! (33... Le7?
34. Td5!!, og selvom hvid er to offi-
cerer nede, kan sort ikke redde sig
grundet sin dårlige koordination)
34. Dc6+ (endnu en gang ligger der
en mulig remis i 34. Dg8+ Df8 35.
De6+ med trækgentagelse) 34... Kf8
(34... Kf7? 35. Td7!) 35. Dxa8+ Kg7
36. Td1 (36. Td3?! og så kommer
36... Sb4 med tempo, og så skal hvid
passe på) 36... Dxe3+ 37. Kh1 Le7!?
Og efter alle disse komplikationer,
har hvid den mest sikre konge og en
masse bønder for de to officerer. Dog
kommer springeren på a6 endelig
med i spil igen, hvilket gør, at partiet
stadig forsætter.

Og nu er de næste træk forcerede:
25. Tg4+ Sg6 26. Dh6+ Kg8 27.

Txg6+ hxg6 28. Dh8+ Kxf7 29. Dxa8 
Her skulle Esmat finde stillingens

nok eneste træk for at holde fast,
men med lidt tid på uret er sådanne
situationer aldrig nemme, og det el-

lers spændende parti sluttede brat
efter:
29... Kg7?? 
I stedet skulle hun have spillet det

lidt overraskende 29... Dc7!, og her
vinder det ikke at spille 30. Dh8 på
grund af 30... Lf8!, og løberen ville
kunne gå imellem på g7 efter Dh7+.
30. Dc8
Der er ingen måde at redde både

springeren på a6 og truslen om Td7
for at vinde dronningen.
1–0.

Jeg formåede at komme hjem med
en DM-titel, men det var en titel,
som det først gik op for mig dagen
før sidste runde, at jeg kunne vinde.
Om jeg ikke havde tænkt over det,
fordi min underbevidsthed fortalte
mig, at jeg er ved at blive ”gammel”,
eller fordi jeg aldrig har klaret mig
godt nok i kandidatklassen til rigtigt
at have en chance, ved jeg ikke. Uan-
set blev det til titlen som juniordan-
marksmester, og også først efter 7. og
sidste runde strejfede tanken mig: Er
jeg den første pige (kvinde?!) til no-
gensinde at vinde den titel? Svaret på
spørgsmålet har jeg ikke helt kunne
formå at finde, men jeg er blevet in-
formeret om, at chancen er for-
holdsvist stor. Dog skal det selvføl-
gelig siges, at om jeg er den første
pige eller ej, kommer ikke til at æn-
dre på, at jeg uden tvivl ikke er den
sidste – og jeg glæder mig umåleligt
til at se pigerne fra vores nye og ta-
lentfulde generation sætte deres af-
tryk i dansk skak!

DSUs formand overrækker Ellen Fredericia
Nilssen en buket blomster for hjælpen
med online-dækningen af DM-stævnet.

Foto: Finn Stuhr.
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Af Kurt Hollesen

Netflixserien Queen’s Gambit, som
handler om en lille piges vej til ver-
densmesterskabet, har det sidste års
tid været særdeles populær og har
også formået at gøre en stor skare,
som aldrig før har sat deres ben i en
skakklub, interesseret i spillet. Noget
som klubberne landet over har be-
mærket. Et ikke uvæsentligt antal
unge har som følge af serien søgt
mod klubberne. 
Til årets danmarksmesterskab i

oktober mødte jeg i 1. runde en 11-
årig pige med 1461 i rating. Jeg
måtte kæmpe benhårdt ud i 70 træk,
før hun gav op. I samme gruppe stil-
lede også en ung mand på 18 år, Si-
mon Bjørk Haahr fra Faaborg, op til
start med 1397 i rating. Han gjorde
sig hurtigt bemærket. Ikke mindst da
han i næstsidste runde slog Bjarke
Gregor på 2047. Simon spiller hur-
tigt, virker ikke nervøs. Her er der
helt sikkert også tale om et naturta-
lent. Mesterspilleren Bent Warncke
fra Faaborg siger, at han minder om
Mads Reinert, som visse ældre skak-
spillere nok stadigt husker. Et stort
talent der i sin tid optrådte ganske
kortvarigt på den danske skakhim-
mel. Simon missede sidste runde, da
han ikke havde fået med, at den blev
spillet to timer tidligere end de øv-
rige, men vandt alligevel lidt over
260 ratingpoint. I 1. runde af hold-
turneringen i fynsserien slog han på
bræt 1 Mads Bilde Svendsen fra Læ-
seforeningen på 2163 og i 2. runde
Thomas Kaas fra Sydøstfyn på 1900.
I min egen klub, Tårnet Svendborg,
er der kommet seks nye talentfulde
unge siden august. Man skal næsten

helt tilbage til den legendariske
match mellem Fischer og Spasskij i
1972 for at opleve en lignende inter-
esse for vores ædle spil med de ube-
grænsede kombinationsmuligheder.

Bog af samme navn

Queen’s Gambit bygger på en bog af
samme navn af Walter Tevis. Bogen
udkom i 1983. Den blev første gang
udgivet på dansk på forlaget Lind-
hardt & Ringhof i 1984 med titlen
Dronninggambit, og nu her i 2021
med forsideillustration af vidunder-
barnet fra Netflixserien. Det har væ-
ret særdeles interessant at læse bo-
gen. Den er overraskende godt skre-
vet. Forfatteren giver også plads til at
beskrive hovedpersonens vanskelige
sociale liv. Som otte-årig bliver Eli-
zabeth forældreløs og anbringes på
et pigehjem. Hun er ikke som de an-
dre piger glad for sport eller leg og
foretrækker mest sit eget selskab. En
dag bliver hun sendt i kælderen efter
tavleklude og finder pedellen fordy-
bet over et skakbræt. Hun tror først,
det er dam, men opdager så brikker-
nes mærkelige faconer. Hun vender
tilbage til kælderen og får overtalt
pedellen, som også er en enspænder,
til at lære sig spillet. Og resten er hi-
storie.
Bogen er i den danske oversættelse

på ca. 340 sider, men hænger for-
bløffende godt sammen. Man suser
igennem siderne, der både når at
indkredse det amerikanske skakliv,
og den unge piges følelser og tanker
efterhånden som hun bliver ældre,
og forskelligt misbrug udgør en stor
fare.
Alt kunne således være godt, hvis

det ikke var for de mange grove fejl,
der opstår, jo mere vi bevæger os ind
i skakuniverset. Forkerte betegnelser
og besynderlige episoder ved bræt-
tet. Flere gange bliver det for eksem-
pel nævnt, at når en af verdens fø-
rende stormestre opgiver, så lægger
han kongen ned. I en stormestertur-
nering undrer hovedpersonen sig
også over, at modstanderen ”ikke en-
gang sagde skak”, da han truede hen-
des konge. 
Om det så skyldes den danske

oversættelse, skal jeg ikke kunne sige,
(jeg har ikke læst bogen på engelsk),
men Walter Tevis skriver i sit korte
(danske) forord blandt andet: ”De
helt enestående præstationer stor-
mestrene Robert Fischer, Boris Spas-
skij og Anatolij Karpov har ydet på
skakbrættet har i mange år været en
kilde til glæde for skakspillere som
mig selv. Da ”Dronninggambit”
imidlertid er et skønlitterært værk,
synes det velbetænkt ikke at medtage
dem blandt de personer, der optræ-
der i bogen. Jeg vil gerne takke Joe
Ancrile, Fairfiels Hoban og Stuart
Morden, alle fremragende skakspil-
lere, der hjalp mig med bøger, maga-
siner og turneringsregler. Og jeg var
så heldige at få nationalmester Bruce
Pandolfinis grundige hjælp med
korrekturlæsning og hans bistand
med at rense teksten for fejl vedrø-
rende det spil, han spiller så misun-
delsesværdigt godt.”
Bogen er oversat af Mogens

Cohrt, der døde i 1992. En flittig
oversætter af mange engelske værker.
Og det er bestemt ikke for at hænge
Cohrt ud, men et eller andet kunne
tyde på, at han ved siden af sine
oversættelser også har været fascine-

Queen’s Gambit
De danske skakklubber har i løbet af denne sæson mærket effekten af den populære 

Netflixserie om den unge skakspiller Beth Harmon. 
Kurt Hollesen har læst bogen, som serien bygger på
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ret af skakspillet, og forlaget må have
ment, at han fint kunne bevæge sig
rundt i spillets kringlede kroge, uden
det var nødvendigt at søge konsu-
lenthjælp i form af skaklig eksper-
tise. Heller ikke noget man har be-
nyttet sig af her i 2021. En af de hyp-
pigste fejl forekommer, når trækkene
i et parti bliver beskrevet, og eksem-
pelvis “han spillede sin springer til
kongeløber tre”. Det er temmelig ir-
riterende. Her er der tydeligvis ikke
foretaget skift fra engelsk til dansk
notation. Heldigvis har jeg kun op-
daget en decideret fejl, når der refe-
reres til fx åbningstrækkene i et parti.
Et enkelt sted står der f3 i stedet for
f6, og det kan jo være en slåfejl. Det
er værre, når der står, at hun i en tur-
nering ”hverken havde tabt et parti
eller havde fået remis” eller at de
begge “har mistet en springer og en
løber”, når der er byttet officerer. Og
verdensmesteren tilbyder remis i en
kritisk stilling, men hvor han selv er
i trækket og endnu ikke har udført
det! Også irriterende, når der står at
”hun kunne stille sin resterende
springer på d4”, ”inden hendes tid
var ude” – tidnød, og at ”hun vandt
en turnering afgørende” og ikke
overbevisende. “Han spillede sin

kongeløber, og hun spillede sin
dronningeløber”. ”Albins Kontra-
gambit” i stedet for ”Albins Mod-
gambit”.  Måske er det småfejl, peti-
tesser, men noget der som nævnt op-
træder ret hyppigt og skærer i øj-
nene. Men når det er sagt, så var det
altså for mig en stor fornøjelse at
læse bogen, der nogle steder virkelig
formår at øge spændingen omkring
et parti, som var det en John le
Carré-roman, man sad med i hæn-
derne. Og nostalgisk og vemodigt at
vende tilbage til den tid, da der var
hængepartier. Havde næsten glemt
den store spænding og gysen, det in-
debar. Engang blev jeg under et DM
vækket kl. to om natten af en klub-
kammerat, der lige ville høre min
mening om hans analyser i et løber-
slutspil, han skulle spille næste dag!
Men selve det at skulle sidde og stirre
på kuverten med modstanderens
hemmelige træk, når den blev åbnet,
og partiet skulle genoptages. Havde
jeg gættet rigtigt?
Bogen nævner en række fiktive

personer, men også en god håndfuld
af de store mestre; Fx Petrosjan, Tal,
Morphy og Capablanca, og Nona
Gaprindashvili bliver der (selvfølge-
lig) også plads til. Lidt mere ærger-

ligt er det, at Larsen kun bliver
nævnt én gang. I forbindelse med en
turneringsforberedelse foreslår en af
de amerikanske spillere, at Elizabeth
burde se på Philidors Åbning, ”da
også Larsen spiller den.”
Men det er kun glædeligt, at der

det seneste års tid har været så stor
opmærksomhed omkring spillet.
Noget som en ny filmatisering af
Stefan Zweigs mesterlige “Skakno-
velle” også har bidraget til. Og i den
populære roman af Pascal Mercier,
“Nattog til Lissabon”, optræder spil-
let også ganske tit. Og her er det en
udsøgt fornøjelse at registrere, at der
er styr på detaljerne. Der kredses
blandt andet om det berømte parti
mellem Aljechin og Bogoljubow fra
Hastings 1922, og romanens hoved-
person nævner under en samtale om
skak, at Tartakower engang blev
spurgt, hvem han anså for at være
den største skakspiller: “Hvis skak er
en kamp: Lasker, hvis det er en vi-
denskab: Capablanca, hvis det er
kunst: Aljechin.”
Og som vores egen Bent Larsen

sagde: “Skak det er kunst. Når det
lykkes.”
Og nu er der kommet mange nye

øjne til. Lad det endelig fortsætte.
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Skakkens
verdensmestre – 
Spasskij

Boris Spasskij blev født i 1937 i
Leningrad (det nuværende

Sankt Petersborg) og lærte allerede
at spille skak som 5-årig. Det var

ikke nogen nem periode at være
barn i det daværende Sovjetunionen,
og skakken blev derfor det sted, hvor
Boris flygtede hen. Han kunne bruge
12-13 timer i den lokale park på at
spille. 
Om aftenen tog han sporvognen

hjem – altid uden sko på, fordi det
var der ikke råd til. 
Han har siden hen fortalt, at han

stadig husker, hvordan de andre pas-
sagerer trådte ham over tæerne. Det
var heller ikke let at få mad den gang,
og det var først i 1947, at han smagte
hvidt brød for første gang. Han har
siden udtalt: ”Når man har mærket
sult, lærer man at sætte pris på
brød.”

Som 18-årig vandt han juniorver-
densmesterskabet i den belgiske by
Antwerpen, og blev samme år ud-
nævnt til stormester, da han kvalifi-
cerede sig til kandidatturneringen.
Boris Spasskij er kendt for at være

en spiller, der behersker alle spille-
måder, han kunne både angribe og
forsvare sig. Den fleksible spillestil
indbragte ham mange sejre over an-
dre førende stormestre. Han kunne
spille manden og ikke bolden, hvil-
ket blev nøglen til hans VM-titel.
Han tilpassede simpelthen sit spil til
Petrosjans defensive spillemåde og
vandt verdensmesterskabet med to
points forspring i VM-matchen i
1969.

Spasskijs regeringstid som verdens-
mester varede kun tre år, idet han
tabte til Bobby Fischer fra USA i
VM-matchen i skak 1972, den så-
kaldte ”århundredets match”.
Udover at være en god skakspiller

er Spasskij også kendt som lidt af en 
damernes ven og har været gift hele
tre gange. 
Dog tyder det på, at ikke alle hans

ægteskaber har været så lykkelige, for
om sin første kone har han efter
skilsmissen udtalt: ”Vi var som uli-
gefarvede løbere!” 
Spasskij er den ældste nulevende

tidligere verdensmester.

Fischer

Robert James Fischer bedre kendt
som Bobby Fischer blev født 9.

marts 1943 i Chicago på en fødestue
for fattige og enlige mødre. Ifølge
hans fødselsattest var hans far tyske
Hans-Gerhardt Fischer, men efter alt
at dømme var hans rigtige far Paul
Nemenyi fra Ungarn. Han var mate-
matiker, forsker og lidt af et geni.
Derudover var han kendt som en
temperamentsfuld og excentrisk
mand – noget man må sige, at Bobby
også blev. Officielt vedkendt Paul
Nemenyi sig aldrig faderskabet og
døde i 1952, blot 56 år gammel.
Bobby voksede derfor op med sin
mor og sin fem år ældre storesøster
under vanskelige vilkår. En dag kom
storesøsteren hjem med et skakspil,
og derefter var der intet andet, der
kunne fange Bobby som skakken. 
Da Bobby var 13 år gammel,

vandt han det amerikanske junior-
mesterskab, og allerede som 14-årig
vandt han det amerikanske senior-
mesterskab – ubesejret! Han fik der-
med titlen international mester og
var den næsthøjest ratede i USA.

MAT
maskinen
ved Marie Frank-Nielsen

I 1970 spillede Spasskij mod
Bent Larsen, der spillede 1.b3 –
også kendt som Larsens Åb-
ning. Denne gang gik det dog
ikke så godt for vores danske
stjerne – kan du se, hvilket
smukt træk sort fandt i denne
stilling?

Løsning på side 73
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Bobby gik også videre fra interzone-
turneringen, og i en alder af bare 15
år blev han den hidtil yngste stor-
mester. I kandidatturneringen spil-
lede han med om at udfordre den
siddende verdensmester Botvinnik,
men Bobby endte på en delt 5. plads.
Det blev først i 1972, at Fischer

spillede sig frem til en VM-match
mod Spasskij. Opgøret fandt sted i
Reykjavík i Island, mens den kolde
krig var på sit højeste. Matchen blev
derfor et symbol på den politiske
konfrontation mellem de to super-
magter. Kampen var præget af dra-
matik – delvist pga. Fischers excen-
triske personlighed og mange krav,
men også på grund af den høj-
spændte politiske situation. Fischer
tabte første parti på en grov fejl,
hvorefter han udeblev til andet parti.
Herefter vandt Fischer og reducerede
til 1-2. 4. parti endte remis og i 5.
parti vandt Fischer med et smart lø-
beroffer – måske du kan finde træk-
ket? Spasskij har de hvide brikker,
Fischer har de sorte:

Sidenhen gik det slag i slag, og Fis-
cher endte med at vinde 12½−8½.
Det var første – og indtil videre ene-
ste – gang, at en amerikaner vandt
VM. I 1975 nægtede Fischer at spille
under de betingelser verdensskak-
forbundet FIDEs stillede for VM-
matchen mod Karpov, og han blev
erklæret for taber uden kamp. Han
havde på det tidspunkt ikke spillet

offentligt siden VM-matchen mod
Spasskij.
I 1992 forlod Fischer kortvarigt sit
skak-otium, da han stillede op til en
”revanchematch” mod Spasskij. På
daværende tidspunkt var han kære-
ste med en blot 17-årig skakspiller,
der fik lokket ham til at spille igen.
Matchen skulle forløbe over 30 par-
tier i Jugoslavien. Det var midt un-
der den jugoslaviske borgerkrig, og
det amerikanske justitsministerium
havde derfor advaret Fischer om, at
han risikerede op til 10 års fængsel,
hvis han spillede i Jugoslavien, der på
dette tidspunkt var underlagt en så-
kaldt international handelsembargo.
På det indledende pressemøde viste
Fischer brevet fra justitsministeriet
frem og spyttede på det. Han valgte
at spille. Fischer vandt matchen klart
og viste i glimt, at han stadig var en
genial skakspiller på trods af 20 års
fravær fra spillet.
Excentriske Fischer udviklede

gennem årene et intenst had til især
skakverdenen, jøder og USA, der i
hans få interviews kom til udtryk i
stærkt paranoide konspirationsteo-
rier med påstande om at VM-mat-
cherne mellem Garri Kasparov og

Anatolij Karpov var aftalt spil. Han
mente den russiske efterretningstje-
neste ville slå ham ihjel. Derudover
benægtede han holocaust, selv om
han var barn af jødiske forældre.
Han omtalte også angrebet på World
Trade Center i september 2001 som
gode nyheder.
I juli 2004 blev Fischer arresteret i

Tokyos Narita lufthavn. USA ville
retsforfølge ham for overtrædelse af
handelsembargoen mod Jugoslavien
i 1992. I marts 2005 tilkendte det is-
landske parlament imidlertid Fis-
cher et islandsk statsborgerskab i
taknemmelighed over, at han i 1972
satte den islandske nation på ver-
denskortet. Den 24. marts 2005 lan-
dede han igen i Reykjavik, hvor han
boede til sin død. Fischer spillede på
det sidste ikke længere almindelig
skak, men udelukkende Fischer Ran-
dom, hvor brikkerne står anderledes
i startstillingen – et spil Fischer op-
fandt mange år tidligere i en periode,
hvor han boede hos Polgar-søstrene!
Der er 64 felter på et skakbræt –

og Fischer blev 64 år gammel. Han
er begravet på kirkegården i Selfoss i
en sydlige islandske region Suður-
land. Hvert år får hans gravsted be-

Løsning på side 73

Boris Spasskij og Bobby Fischer under VM-matchen i 1972.
Foto: Det islandske skakforbund.
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søg af mange skakspillere, der vil
hylde ham. På trods af at Fischer fik
sig en masse uvenner gennem livet,
er han utrolig respekteret som skak-
spiller. Det beviser måske, at der ikke
er langt fra gal til genial.

Interview med Vitus
Navn: Vitus Bondo Medhus
Rating: 1875
Alder:  12 år
Klub: Skakklubben Evans

Tillykke med din flotte titel som EU-
mester! Hvor mange titler har du ef-
terhånden vundet? 
1 EU-mesterskab, 1 nordisk me-

sterskab og 4 danmarksmesterska-
ber. 

Du skal snart afsted til NM – hvad
glæder du dig mest til, og har du nogle
mål for turneringen? 
Jeg glæder mig meget til at se de

andre, at komme ud at rejse og til
selve turneringen. 

Hvorfor spiller du skak? 
Jeg synes, det er sjovt og spæn-

dende at kombinere og lægge planer.
Du har jo været afsted til interna-

tionale turneringer før – hvilke og
hvordan har det været? 
Jeg har været til NM (Island, Dan-

mark og Færøerne), EM (i Rumæ-
nien, Letland og Slovakiet) og EU-
mesterskaberne (Østrig). Jeg har
også været i Tyskland to gange. Det
er sjovt at være i udlandet, og det er

sjovt at være der med andre skak-
spillere. Det er også sjovt at spille
selve turneringen!

Hvis du skulle give et godt råd (eller
flere) til andre bør, der gerne vil spille
internationale turneringer, hvad
skulle det så være? 
Man skal øve sig med noget, man

synes er sjovt. Selv laver jeg mange
taktikker. Noget man virkelig bliver
bedre af, er at spille lange kampe.

Har du en favoritspiller? 
Magnus Carlsen, fordi han er den

bedste.
Hvad er det bedste skakråd du har

fået? 
Brug din tid!
Hvad er skakspillere gode til udover

skak? 
At koncentrere sig.
Er der andre spil, som du er god til? 
Ja, det går godt når jeg spiller ”4 på

stribe” eller ”kryds og bolle”. Jeg er
også ok til boldspil.

Hvad er din favoritåbning? 
Fantasy (1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3)

fordi den er meget aggressiv i en åb-
ning, som ellers ville blive stille og
rolig.

DM 2021 - Det er fjerde gang at Vitus
vinder ungdoms-DM, men første gang
at han vinder 7 ud af 7 kampe. 
Har vundet ungdoms-DM i 2017, 2018,
2020 og 2021. 

EU-Mesterskabet 2021 - Modtagelse i
Billund lufthavn sent om aftenen. 
Pokalen var et ret sejt ‘item’ at have
med i håndbagagen! 
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Har du en favoritbrik? 
Dronningen… fordi det er let at

stille et angreb op med den.
Hvad drømmer du om som skak-

spiller? 
Jeg kunne godt tænke mig at blive

stormester og vinde flere titler.
Vi skal lige se Vitus spille. Neden-

stående diagramstilling er fra det
nordiske mesterskab i 2020:

Battlecat’s 
Corner

I 2021 skulle det blive oktober, før
jeg vandt mit første skakparti! Det
skete i den svenske liga, da jeg spil-
lede mit første parti for min klub,
LASK. 
Modstanderen var den svenske ju-

nior Hampus Sörensen. Her var jeg
selvfølgelig klar favorit, men partiet
skulle alligevel lige vindes! Jeg syn-
tes, at partiet endte med at blive et
meget godt eksempel på, hvordan
man udnytter en minimal statisk

fordel, så I skal selvfølgelig ikke sny-
des for at se det! Efter partiet var
Hampus endda ikke rigtig sikker på,
hvor han egentlig havde lavet fejl, så
I kan jo prøve at se, om I kan finde et
tidspunkt, hvor han havde en klar
forbedring.

Mads Andersen (2572)
Hampus Sörensen (2379)
Dronninggambit / D11

1. Sf3 d5 2. d4 Sf6 3. c4 c6 4. Sbd2 
En sidevariant, som jeg har spillet

et par gange tidligere. 
4... Lf5 5. Sh4 Le4 
5... Lg6 6. Db3 Db6? 7. Dh3! er no-

get, man håber på som hvid. Pludse-
lig truer man både Sxg6 og Dc8+!
6. Db3 Db6
For et par år siden spillede Ferenc

Berkes 6... Sbd7 mod mig. Det virker
til at være ret smart, for ifølge com-
puteren er det direkte dårligt at slå
bonden på b7 – og hvis man ikke
kan det, så virker Db3 pludselig som
et lidt mærkeligt træk.
7. f3 Lg6 
Ved at indskyde ... Le4, f3, har sort

undgået Dh3-ressourcen! Derfor
bytter jeg nu ind i et slutspil. 
8. cxd5 cxd5 9. Dxb6 axb6 10.

Sxg6 hxg6 

Vi kan godt blive enige om, at hvis
hvid har nogen fordel i denne stil-
ling, så er den nok ikke særligt stor.
Sort har spillet meget naturligt og
har stadig nogle nemme udviklings-

Glad Vitus – som lige har slået farmands
rekord i balance på “slackline” ... 

Fotos: Jesper Bondo Medhus.

Forberedelse på altanen i solskin. Til ungdomsmesterskaberne bruger Vitus en del
tid på at forberede sig, da mange unge spillere har relativt få åbninger på 
repertoiret. 

Isak Vinh Brattgjerd fra Norge
har lige spillet 25. Sc2-e3, hvad
spiller Vitus?

Løsning på side 73
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træk med Sc6, e6, Ld6. 
Hvid har dog nogle små, statiske

fordele, som jeg nu forsøger at ud-
nytte. 
Dels har jeg løberparret, som altid

er en fordel at have, selvom mine lø-
bere selvfølgelig ikke laver så meget
lige nu. 
Dels har sort to par dobbeltbøn-

der. Særligt dem i b-linjen kunne
man forestille sig blive en svaghed,
hvis hvid kan få stillet sig op med en
løber på b5 og springeren på a4. 
Indtil videre sørger sorts dobbelt-

bønder dog for, at hans tårne har to
åbne linjer, så man kan godt argu-
mentere for, at sort er lidt foran i ud-
vikling. Hvids første mål er derfor at
få neutraliseret dette udviklingsfor-
spring. 
11. e3 e6 12. Kf2 Ld6 13. h3! 
Efter 13. g3 g5! fulgt af ... g4 ville

sort få byttet en af sine dobbeltbøn-
der væk, og han ville svække min
kontrol med e4-feltet. Jeg vil rigtig
gerne beholde min bonde på f3, da
den fratager de to mest aktive felter
for springeren på f6.
13... Sc6
Nu strandede 13... g5 på 14. g4!,

hvorefter g5-bonden risikerer at
blive en svaghed.
14. Lb5 0-0 15. Sb1! 
Springeren skal stå på c3, så den

evt. kan komme til a4 på et tids-
punkt. På b3 ville springeren der-
imod være domineret af sorts b6-
bonde. 
15... Sa5 
Sort havde en mulighed for at

spille aktivt med 15... e5, hvor hvid
gør klogt i at holde strukturen låst
med 16. Td1, hvorefter man stadig
har en lille fordel, man kan prøve at
arbejde med.
16. Sc3 Tfc8 
Sort planlægger ... Sc4, for at

tvinge mig til at give afkald på min
hvidfeltede løber. 
Han kunne også have byttet den

sortfeltede med 16... Sb3 17. Tb1
Sxc1 18. Thxc1, men her skal han
med det samme til at passe på Sa4.
Jeg kan eventuelt forberede det med

a2-a3 med idéen, at jeg så kan fange
tårnet efter sekvensen Sa4, Ta5; b4!
Txb5; Sc3!
17. Ld2 Sc4 18. Lxc4 Txc4 
Jeg måtte give afkald på løberpar-

ret, men sorts dobbeltbønder er der
stadig. 
Det er ikke så let for sort at skabe

modspil, og hans springer på f6 står
ret passivt. 
Mine næste træk er nemme: Kon-

gen skal til d3, og tårnene skal dobles
i c-linjen – når sort mangler mod-
spil, gælder det om at forbedre stil-
lingen mest muligt, før vi ændrer
stillingens karakter! 
19. Ke2 Kf8 20. Kd3 Tc6 21. Thc1 
21. e4? ville være alt for tidligt. Ef-

ter 21... dxe4+ 22. fxe4 Td8! står
kongen pludselig ret udsat i cen-
trum.
21... Le7 22. Tc2 Ke8 23. Tac1 Lb4

24. a3 Lxc3 25. Txc3 
Så langt så godt. Stillingen begyn-

der allerede at blive ret ubehagelig
for sort. 
Jeg kan prøve at skubbe bønderne

frem i centrum og på kongefløjen, og
eventuelt kombinere det med idéer
som Tb3 og Lb4-f8 for at lægge pres
på sorts (dobbelt)bønder. Sort
mangler stadig en aktiv plan og kan
bare sidde og vente.
25... Kd7?! 
25... Tac8 26. Te1 var en lidt bedre

version for sort, men min ovenstå-
ende kommentar er stadig sand her.
I partiet ender sort dog med et grimt
tårn på a6, hvilket han nok helst ville
have undgået.
26. Tb3 Ta6 
Her står tårnet altså ikke specielt

godt! 
27. e4 Se8 28. Te1 Sd6!? 29. Lb4! 
Det er aldrig for sent at gå galt i

byen! Efter 29. exd5 exd5 30. Te5?!
f6! 31. Txd5? Ke6! ville tårnet være
fanget, og det ville pludselig være
mig, der skulle kæmpe for et halvt
point!
29... dxe4+ 
Sort vælger en konkret løsning,

som dog ikke helt fungerer. Men stil-
lingen var allerede enormt ubehage-

lig. 
Jeg kunne langsomt forbedre med

g2-g4 og h3-h4, og han skulle hele ti-
den holde øje med idéer som exd5
fulgt af Te5 eller e5 fulgt af Lf8. 
30. fxe4 f5 31. d5! 
31. e5 Se4 32. Lf8 ville vinde en

bonde, men sorts brikker ville vågne
op, og min løber ville komme til at
stå offside.
31... fxe4+ 32. Txe4 exd5 
32... Sxe4? 33. dxc6+ kostede en

ren officer.
33. Te5 
Jeg vinder bonden tilbage med det

samme. 
33... b5 34. Txd5 

Prøv at sammenligne med diagram-
met efter træk 10! Sorts eneste tilba-
geværende bønder er hans dobbelt-
bønder, som nu er meget klare svag-
heder. Jeg måtte ganske vist give af-
kald på løberparret, men jeg har sta-
dig løber mod springer i en nu helt
åben stilling. Endelig er sorts tårne
totalt pacificeret, mens mine tårne
kan angribe hans svage bønder. Stil-
lingen er helt vundet for hvid. 
34... Ke6 35. Tg5 Kf6 36. Td5 
Jeg gentager stillingen en enkelt

gang for at komme tættere på træk
40. Efter træk 40 får vi ny tid, så der
har jeg god tid til at overveje, hvor-
dan stillingen skal vindes. 
36... Ke6 37. Tg5 Kf6 38. h4 Kf7

39. Td5 Ke6 40. Tg5 Kf7 
Nu kunne jeg bruge et par minut-

ter på at overveje stillingen grundi-
gere. De fleste tårnslutspil er også



helt vundne her på grund af sorts
bønder, så der er nok mange forskel-
lige måder at vinde stillingen på. Jeg
spillede: 
41. g4 Tc4 42. Td5 Se8 
Efter 42... Ke6 43. Txd6+ Txd6+

44. Lxd6 Kxd6 45. Txb5 ville jeg
ende med to forbundne fribønder i
a- og b-linjen mod sorts ene g-
bonde. Det vinder nemt. 42... Tcc6
43. Lxd6 Txd6 44. Tbxb5 vandt også
en bonde.

43. Txb5 Txg4 44. Txb7+ Kf6 45.
Lc3+ Ke6 46. T3b4 
Sort mistede et af sine dobbelt-

bonde-par, og g-bønderne er stadig
meget svage. Han gav derfor op. 
1−0.

Løsning på opgaven, 
side 68:

Larsen – Spasskij

Sort spillede Th1, hvorefter der
fulgte Txh1 og g2!

Løsning på opgaven, 
side 69:

Spasskij – Fischer

Sort spillede Lxa4, og hvid gav
op. Hvis dronningen slår på a4
spiller sort Dxe4 og truer både
mat på g2 og løberen på e1, som
står udækket.

Løsning på opgaven, 
side 71:

Isak Vinh Brattgjerd – 
Vitud Bondo Medhus

Vitus finder det afgørende 25…
Dxg3!, hvorefter Isak gav op
med udsigt til 26. Kxg3 Lh4+ 27.
Kh2 Lf2 mat eller 26. Kf1 Th8
mat eller 26. Kg1 Lxe3+ 27. Df2
Lxf2+ 28. Txf2 Th1+ 29. Kxh1
Dxf2 og mat i næste træk.

Allerød Skakklub, DSU og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders
koordineret EMT i weekenden 7.-9. januar 2022. Turneringen
er efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering og byder
på optimale spilleforhold i alle klasser. Der live-streames fra
topbrætterne.

Spillested:Allerød Kulturhus (biblioteket), Skovensvej 4, 3450
Allerød (få minutters gang fra Allerød Station).
Der er gratis kaffe, te og vand inkluderet for spillerne hele
weekenden. Kantine med øl, sodavand, ostemadder, slik m.m.
findes på spillestedet. Lørdag og søndag mulighed for at købe
en let frokost.

Spilledage og tider:
Fredag 7. januar 2022 kl. 19-24
Lørdag 8. januar 2022 kl. 10-15 og kl. 15-20
Søndag 9. januar 2022 kl. 10-15 og kl. 15-20

Betænkningstid: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med til-
læg af 30 sekunder pr. træk.

Turneringsform:
Der inddeles efter dansk rating i schweizergrupper med 16 spil-
lere i hver. I øverste gruppe spilles med Sofia-reglen (dvs. re-
mistilbud er ikke tilladt de første 30 træk). Grupperne
ELO-rates, hvis det er muligt.

Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et parti.
Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes mobiltelefoner
skal være slukket under hele partiet. Tændt mobiltelefon =
tabt parti.

Indskud og tilmelding:
Indskud 250 kroner; juniorer indtil 20 år 125 kroner; GM, IM,
WGM og WIM gratis.
Indskud betales i forbindelse med tilmelding på
https://skak.nemtilmeld.dk
Titelholdere bedes kontakte turneringslederne direkte vedrø-
rende tilmelding.

Bemærk tilmeldingsfrist: 3. januar 2022 – vi har maksimalt
plads til 96 spillere.

Garanterede præmier:
Øverste mesterklasse: 4.000 kr. – 1.500 kr. – 1.000 kr. – 
ratingpræmie 700 kr.
Øvrige grupper: 1.000 kr. – 800 kr. – 600 kr. – 
ratingpræmie 500 kr.
Ved ligestilling i point afgøres præmierne ved korrektion.

Turneringsledere og yderligere oplysninger:
Jesper Fris, E: jesperfris@hotmail.com; T: 28 89 09 97
Lars Johansen, E: spurvevang@youmail.dk; T: 25 16 07 77
Anders Rossen-Jørgensen, E: androssen@hotmail.com;
T: 52 17 49 72

Invitation: Nordsjælland Weekend EMT 2022
DANSK SKAK UNIONS 8. HOVEDKREDSALLERØD SKAKKLUB

GM, IM, WGM OG WIM SPILLER GRATIS.



74 • Matmaskinen Dansk skaksalg • 74

www.skaksalg.dk • sales@skaksalg.dk • 61 13 64 60 • Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Mail og telefon besvares løbende, skulle du mod forventning ringe forgæves, 

så send os en mail på sales@skaksalg.dk

Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår i skakkens tegn.

Mit håb for 2022 er, at den corona-verden, vi lever i, vil nå et mere normalt leje, 

således jeg atter kan få gang i butikken i Malling. 

Lige nu skal jeg hele tiden tage hensyn til et spørgsmål oomm, jeg kan få de varer, som jeg bestiller til levering – 

jeg vil hellere kunne koncentrere mig om, hvor hurtigt jeg kan få, det jeg bestiller. 

Alt andet er ikke acceptabelt i min verden. 

Hvis du lige mangler en sidste julegave, så check ind på skaksalg.dk, jeg er sikker på, at ikke alt er udsolgt. 

Sidste frist for bestilling af pakker, der skal sendes ud med GLS inden jul, er søndag den 19. december kl. 23.59. 

Kommer du selv forbi og afhenter en lagervare i butikken i Malling er sidste frist den 23. december kl. 12.00 

Mange julehilsner 
Inge

Skakjulen 2021
Dansk Skaksalg SK

AK
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Carlsen mod Nepomniachtchi under Norway Chess. Foto: Norway Chess.

Vi sætter fokus på VM-matchen mellem nordmanden Magnus Carlsen
og russeren Ian Nepomniachtchi. Vi kommenterer, analyserer og gen-
nemgår matchen i detaljer.
Magnus Carlsen kunne med sin sejr udvide sin status til verdens-

mester i 10 år. Han blev verdensmester i 2013. Ian Nepomniachtchi
havde chancen for at bringe VM tilbage til Rusland.

EM for hold
Danmark sendte et stærkt landshold afsted til europamesterskabet for
hold i Slovenien. Det gik dog hverken som ventet eller håbet, men der
var en fantastisk enkeltpræstation. Det ser vi nærmere på.

VM-matchen i Dubai
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Danmarks yngste stormester, den 17-årige Jonas
Bjerre, leverede sin hidtil bedste præstation, da han

vandt guld på 3. brættet ved europamesterskabet for hold
i den slovenske by Catez. Ratingpræstationen var afgø-
rende for brætplaceringerne, og med en præstation på
2793(!) var Jonas bedre end så prominente navne som
Gawain Jones, England, og Jorden van Foreest, Holland,
med hhv. 2782 og 2744. Jonas scorede 6½ af 8 mod stærk
modstand og havde også den bedste scoringsprocent på
bræt 3 – og den næstbedste i hele EM – med 81,3 pro-
cent. 
Danmark levede nogenlunde op til forhåndsseednin-

gen som nr. 18 blandt 39 nationer. Vi endte på en delt 16.
plads med 9 matchpoint og på en 22. plads efter korrek-
tion. Norge blev bedste nordiske nation på en 17. plads.
Ukraine vandt EM på korrektion foran Frankrig, begge
nationer fik 14 MP. Polen blev nr. 3 med 13 MP.
Turneringens store stjerne var Frankrigs 18-årige 1.

bræt Alireza Firouzja, der scorede 8/9 og havde en 
ratingpræstation på 3015. Han rykker op som nr. 2 på
verdensranglisten. Ukraineren Andrei Volokitin var næst-
bedst med 2824, og minsandten om ikke Jonas Bjerre var
tredjebedst i hele turneringen med 2793 – skarpt forfulgt
af Polens Jan-Krzysztof Duda med 2792.

Jonas Bjerre leverede en
strålende indsats på det
danske landshold i 
Slovenien. Foto: ECC


