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51 Carlsens katalanere
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Magnus Carlsen kom efter VM-sejren over Ian Nepomniachtschi med en
overraskende melding. Matchen i Dubai kan ende med at blive hans sidste VM-smil. Nordmandens danske træner Peter Heine Nielsen skriver
om VM-matchen.
Foto: FIDE.

62 Chessbrah, tequila og
corona
Sofie Bech Dürrfeld

66 Øbro Jubilæumsturnering

en meget imødesete VM-match blev sikkert vundet af Magnus Carlsen, men knap var det sidste træk udført i Dubai, før rygterne
begyndte at svirre om, at nordmanden ville opgive titlen og simpelthen undlade at forsvare den. Hvad der er op og ned i den historie, er
der næppe nogen bedre til at udrede end Carlsens mangeårige ven og sekundant Peter Heine Nielsen, der gennemgår hele matchen imod russeren
Nepomniachtchi samt reflekterer over den nye situation.
Det danske landshold kom omsider i aktion ved EM i Slovenien. Trods et
stærkt line-up og gode vilkår blev det en noget middelmådig indsats, dog
skinnede en præstation igennem: Jonas Bjerre lavede et fantomresultat og
vandt individuelt guld. Han kommenterer to af sine bedste partier i sin egen
spalte Vind med Jonas!

51-61

Viktor Haarmark Nielsen

70 Køge Skakklubs jubilæum
71 Løsninger Find planen
Silas Esben Lund

74 Matmaskinen

Magnus og Jonas fortsatte de gode takter på hver deres måde i Wijk aan Zee.
At det overhovedet er lykkedes at holde disse topbegivenheder i coronaens
skygge er et godt tegn og peger forhåbentlig frem imod et frodigt og åbent
skakmiljø igen. Men der har været mange aflysninger og frustrationer de sidste par år, det kommer man ikke uden om, og selv når festen tilsyneladende
er på sit højeste, risikerer man, at det brat stopper, som man kan læse i et af
dette nummers mere kulørte indslag.

Marie Frank-Nielsen

79 Næste nummer
80 Årets Skakspiller

God fornøjelse
Forside: Verdensmesteren
Magnus Carlsen går efter at
komme over 2900 i rating
i klassisk skak.
Foto: FIDE.
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Der var nordisk succes ved årets turnering i Wijk aan Zee.
Magnus Carlsen vandt Masters-gruppen, og Jonas Bjerre kom ind på en
delt andenplads i Challengers-gruppen.
Foto: © Jurriaan Hoefsmit – Tata Steel Chess Tournament 2022.
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MAGTDEMONSTRATION
I DUBAI

VM-matchen i Dubai mellem Magnus Carlsen og Ian Nepomniachtchi endte med en
overbevisende sejr til den forsvarende verdensmester på 7½-3½.
Magnus Carlsens danske træner Peter Heine Nielsen tager os med ind i maskinrummet
før, under og efter partierne. Russeren var helt med i matchen til langt ind i 6. parti,
men efter at han tabte maratonpartiet, faldt spillet fra hinanden.
At skak på højeste niveau også er et dybsindigt psykologisk spil,
illustrerer denne match.

Foto: FIDE.
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Af Peter Heine Nielsen

VM

-matchen var oprindeligt
berammet til 2020, men
da corona-situationen nødvendiggjorde at udsætte 2. del af kandidatturneringen, betød det på logisk vis,
at VM-matchen måtte afvente hvem,
der skulle være udfordrer!
Halvvejs i kandidatturneringen
førte ganske overraskende Nepomniachtchi og Vachier-Lagrave, da de
to forhåndsfavoritter – og de to, som
man måtte anse for dem, der havde
den største chance imod Carlsen –
Caruana og Ding kom overraskende
svagt fra start. Vachier faldt hurtigt
fra, da turneringen blev genoptaget
efter et års pause, men Nepomniachtchi holdt hele vejen og fik dermed yderst fortjent retten til at udfordre Magnus Carlsen i en match
om VM-titlen.
Dubai i De Forenede Arabiske
Emirater blev valgt som spillested,
men nok mere relevant verdensudstillingen EXPO. Spillestedet lå direkte overfor den ”russiske pavillon”,
og sponsorerne var i stor grad russiske. Grundet sanktionerne fra IOC
efter dopingskandalen ved vinter OL
i Sochi 2014 må Rusland ikke arrangere VM-turneringer, ej heller måtte
Nepomniachtchi spille under russisk
flag. Og da Rusland samtidig er i
blandt ansøgerne for værtskabet til
EXPO i 2030, var det et naturligt
valg ud fra et sponsorsynspunkt.

Russisk opbakning
Rent skakligt var Nepomniachtchi en
spændende udfordrer. Han er kendt
for en optimistisk og aggressiv stil
samt for at have en positiv personlig
score imod Carlsen. Rusland satte
alle sejl til, og Simanovsky, ejer af
“Sima-Land”, et milliardforetagende,
der sponserer FIDE såvel som i Danmark nok mere er berømt for en proPutin-video med tusinder af dets
medarbejdere, udtalte, at nu skulle
tronen bringes tilbage til Rusland.
Ligeså havde Skolkovo Universitet,
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Ian Nepomniachtchi på den indledende pressekonference.

hvor FIDE-præsident Dvorkovich er
bestyrelsesformand, stillet deres supercomputer til rådighed, igen i nationens interesse.
Økonomisk formåen, teknologi
og propaganda var utvivlsomt på
Ruslands side, men vi havde dog et
berettiget håb om, at det afgørende
stadig var, hvem der er den bedste
skakspiller. Bekymrede var vi naturligvis, som vanligt især jeg, men i panik var vi på ingen måder.

Som vi plejer
Det var skræmmende at læse om,
hvor hurtig deres computer var samt
svært at vurdere, hvilken effekt det
ville have, men vi havde en generel
tro på at gøre tingene, som vi plejer.
Og at ting vi ikke kan ændre på, må
vi acceptere, som de er.

Foto: FIDE.

Strategisk var det alligevel vores
opfattelse, at for Magnus var det
bedst, at matchen handlede mindre
om computerforberedelser og mere
om at spille skak fra ukendt terræn.
Det blev naturligvis blot forstærket
af, at de teknologisk måtte forventes
at være langt foran. Som ved tidligere matcher var der lidt udskiftning
i teamet.

van Foreest, den overraskende vinder af Wijk Aan Zee, var vores nye
mand.
Arbejdet og tankerne åbningsmæssigt startede i princippet straks,
udfordreren var kendt, men naturligvis var især vores to træningslejre
inden matchen definerende. Den
første var i august i litauiske Palanga,
og senere i spanske Cadiz, begge af
to ugers varighed. Igen var kontrasten til det russiske setup slående.
De beskrev lange træningssessioner kun afbrudt af korte ophold med
for eksempel en uges pause. Naturligvis har det et skær af propaganda
over sig, dels for at vise at Rusland
giver udfordreren alle tænkelige resurser, dels et forsøg på at intimidere
os, men derudover kan det nemt
tænkes at være rigtigt. En spillers
første VM-match er naturligvis noget særligt, og at man bruger næsten
al sin vågne tid derpå i en periode er
naturligt nok.
Illustrativt var det også, at vi ankom væsentligt senere end den russiske delegation til Dubai. Derimod
havde vi prioriteret en opgradering
af det officielle hotel. Prisen for mit
værelse for 23 nætter var sekscifret,
men bortset fra hotellets andre gæster havde vi så et totalt aflukket område med for eksempel en kilometer
strand og sportsfaciliteter, hvor vi

kunne leve i vores egen boble, afskåret fra omverdenen.
Nepomniachtchi havde en række
sekundanter i Dubai og fik under
stor mediebevågenhed fløjet Karjakin ind, da det kneb. Magnus derimod var omgivet af familie og venner, med mig som det eneste skaklige
islæt, med de andre sekundanter arbejdende fra Phuket i Thailand. Spillernes tilgang til matchen var nok
forskellig, men fælles var, at de netop
havde fået det, som de selv ønskede.

1. parti
Ian Nepomniachtchi (2782)
Magnus Carlsen (2855)
Spansk / C 88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0
8. h3 Sa5!?
Begge parter agerer konservativt
og forventeligt. Nepom vælger 1. e4
og Spansk, som han har gjort igennem hele karrieren, og Magnus fravælger Siciliansk og stoler på den solide del af repertoiret.
9. Sxe5 Sxb3 10. axb3 Lb7 11. d3
d5 12. exd5 Dxd5 13. Df3 Ld6 14.
Kf1! Tfb8 15. Dxd5 Sxd5 16. Ld2 c5

Magnus’ 8. træk er ret sjældent og leder ganske forceret til dette slutspil.
Umiddelbart kan det ligne, hvid har
en ekstra bonde, men løberparret,
samt at hvids bondemajoritet savner
mobilitet, giver en vis kompensation.
Men nogle af os i teamet var ikke
fuldt overbeviste.
17. Sf3?! Td8 18. Sc3 Sb4 19. Tec1
Tac8 20. Se2 Sc6 21. Le3 Se7
Det positive fra sorts synspunkt er,
at hans stilling er enklere at spille, og
at netop denne omgruppering optimerer hans brikker. Sværere er det
for hvid, og Nepom har tydeligt tabt
tråden.
22. Lf4? Lxf3 23. gxf3 Lxf4 24.
Sxf4 Tc6!

Ny mand i teamet
En problemstilling er, at man ved at
forberede en VM-match sammen
synkroniserer og deler sin viden,
hvilket har den effekt, at for den næste match, er der behov for at bryde
det mønster og sikre kritiske øjne såvel som bringe ny viden ind. Det er
især relevant i den del af teamet, der
har en mere kreativ rolle, og Jorden

Et stærkt træk der dækker a6, men
samtidigt antyder ... Tf6. At prøve at
presse en udfordrer, der aldrig har
Det første håndtryk i matchen.
Carlsen kigger direkte på
modstanderen, der ser ned i gulvet.
Kunne man udlede noget af det?
Foto: FIDE.
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prøvet at spille en VM-match før, allerede i 1. parti er altid en del af planen, og som imod Caruana i 2018
lykkes det på sin vis, uden dog at
bringe det ønskede resultat. Men
tegnene på, at det er overvældende at
spille sit første VM-parti, er tydelige.
25. Te1 Sf5 26. c3 Sh4 27. Te3 Kf8
28. Sg2 Sf5 29. Te5 g6 30. Se1 Sg7
31. Te4 f5 32. Te3 Se6 33. Sg2 b4!
34. Ke2!
Stærkt realistisk forsvarspil. Hvid
ofrer bonden tilbage, men når at få
kongen til dronningfløjen præcis i
tide.
34... Tb8 35. Kd2 bxc3+ 36. bxc3
Txb3 37. Kc2 Tb7 38. h4

38... Kf7
38... a5!? var mere lovende og
computerens foretrukne valg. Men
det hænger på pointen: 39. Txa5?
Sd4+ 40. Kd1 Tb1+ 41. Kd2 Tcb6!,
hvorefter hvid ikke kan slå på d4
grundet 42. cxd4 cxd4 43. Ta8+ Kf7!
44. Ta7+ Kf6 med mattrussel på b2
samtidigt med, at tårnet på e3 hænger. Det ser Carlsen vel på en god
dag, men også han skal vænne sig til
at spille VM efter tre års pause.
39. Tee1 Kf6 40. Se3 Td7
40... Sf4!? var bedre, med pointen
41. Ta4? Tb2+!
41. Sc4
41. Ta4!? bekymrede mig lidt.
Hvid står lidt bedre, og momentum
er skiftet. Mere end et par gode forsvarstræk kræver det ikke fra sort at
holde remis, men udfordreren viser
her lidt for tydeligt, at han er lettet
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og glad for remis fremfor at gå efter
selv den mindste chance.
41... Te7 42. Se5 Td6 43. Sc4 Tc6
44. Se5 Td6 45. Sc4.
½-½.

2. parti
Magnus Carlsen (2855)
Ian Nepomniachtchi (2782)
Katalansk / E 06
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3 Le7
5. Lg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Dc2 b5!?
Magnus’ førstetræk er altid svært
at gætte – af og til endda selv for
hans sekundanter! Men da han i alle
sine matcher typisk har varieret det,
er modstanderen naturligvis forberedt på det meste. Katalansk håbede
vi var en lille overraskelse, da Magnus har meget lidt erfaring med det
som hvid, men da det stort set er den
eneste “kvalitetsåbning”, Magnus
manglede at tage på repertoiret, var
det naturligvis en del af deres overvejelser, at vi ville overraske netop
dér. For hvor ellers? Nepom har karrieren igennem spillet Grünfeldindisk, men har de seneste år tilføjet
mere solide systemer baseret på 2...
e6, så nogen overraskelse var det
ikke. 7... b5 ej heller. Især i russiske
kredse var trækket populært op til
matchen, og det illustrerer ganske
godt udfordrerens strategi åbningsmæssigt: Han søger ikke en “chokoverraskelseseffekt”, men satser derimod på kvalitet. Sorts koncept er 8.
a4 Lb7! 9. axb5 a6, hvorefter det har
vist sig, at sort lader til at udligne
uden de store problemer.
8. Se5!?
Man kan argumentere for, at dette
er den vigtigste åbningsnyhed i matchen, men jeg var ikke ubetinget begejstret for at se den på brættet. Især
fordi vi ikke havde andre ideer imod
... b5 og derfor reelt allerede nu stod
i den situation at være tømt for ideer
i et for os essentielt område. Også:
nok har hvid kompensation for bon-

den i det følgende, men hvem, der
står bedst, er bestemt uklart.
8... c6
Nepom reagerer fornuftigt. 8...
Dxd4 9. Sxf7!? er der ingen rimelig
grund til at indlade sig på, når man
har solide alternativer til rådighed.
9. a4 Sd5 10. Sc3 f6!?
Et modigt, men godt valg. Sorts
stuktur svækkes, men ikke i betydelig grad, og nu tvinges hvid til retræte.
11. Sf3 Dd7!
Et stærkt træk, der dækker både
på e6 og b5. Computerne vil hellere
spille 11... b4, men det er klart mere
risikabelt for sort, og naturligvis var
vi forberedte på det.
12. e4 Sb4 13. De2 Sd3

For os, der fulgte partiet med
computere, kom dette som et chok.
Menneskeligt er det nemt at forstå
logikken: Magnus ønsker at eliminere de stærke sorte springere.
20. Le3! var muligt, hvorefter 20...
Sxa1 21. Txa1 Sxe5 22. Lc5 Sd3 23.
Sxb7 leder til afviklinger og remis.
20... Sbxc1 21. Tbxc1 Sxc1 22.
Txc1 Tab8 23. Td1 La8
Igen et menneskeligt valg. I computernes verden vinder 23... bxa4!
med pointen at efter 24. Le4 g6 25.
Dxc4 er ... c5! muligt, da hvids tårn
hænger på d1.
24. Le4

Mrrmmm …

Status: Magnus har spillet – en for
ham – ny åbning samt en nyhed
ofrende en bonde for initiativ. Man
kan se det som at lægge modstanderen maksimalt undres pres straks fra
start i sit 1. parti med de hvide brikker, men man kan også se det som,
at Magnus har fået en gambitstilling
i en for ham ukendt stillingstype,
hvor han ikke objektivt har fordel, og
sort – lige så godt som hvid – kan
have ambitioner om at spille på gevinst. Optimalt strategisk syntes jeg
på ingen måde, det var, men noget
skal man jo spille.
14. e5 Lb7 15. exf6 Lxf6 16. Se4
Sa6 17. Se5?! Lxe5 18. dxe5 Sac5
Magnus indrømmede på pressekonferencen, at han havde overset
dette stærke træk.
19. Sd6 Sb3 20. Tb1?!

24... c3?
Objektivt ikke præcist, men nemt
at forstå, når man ser, at 24... bxa4
25. Lxh7+ Kxh7 26. Dh5+ Kg8 27.
Td4 er den kritiske variant, og sorts
bedste er da 27... De7! 28. Th4 Dxh4.
Nepom ønsker altid at have ... Tb1+
som en mulighed og prøver derfor at
åbne b-linjen.
25. Dc2?!
Igen-igen, en fejl, men menneskeligt forståeligt. Magnus ønsker at
svække sorts kongestilling og udnytter chancen, før løberne bliver afbyttet. Men straks 25. bxc3! var bedre.
25... g6 26. bxc3 bxa4?
Det sidste meget urolige øjeblik i
partiet. 26... Dg7! er meget stærkt.
Pointen er, at efter 27. f4 g5! udnytter sort, at hvids stilling er i ubalance.
Om stillingen ved korrekt spil er remis eller tabt for hvid er svært at
sige, men i praksis er det yderst ube-

hageligt. Men Nepom virker igen for
sikkerhedsorienteret fremfor at
maksimere presset på modstanderen.
27. Dxa4 Tfd8 28. Ta1
Nu er stillingen derimod normaliseret og faldet til ro. Hvid har tilstrækkelig kompensation, men ikke
mere.
28... c5 29. Dc4 Lxe4 30. Sxe4
Kh8 31. Sd6 Tb6 32. Dxc5 Tdb8 33.
Kg2 a6 34. Kh3!?

Foto: FIDE.

En modig, men logisk manøvre.
På h3 er kongen i sikkerhed for både
... Tb1+ samt ... Dc6+. Jeg var optimist.
34... Tc6 35. Dd4 Kg8 36. c4 Dc7
37. Dg4
Tillader afvikling til remis.
37... Txd6! 38. exd6 Dxd6 39. c5
Dxc5 40. Dxe6+ Kg7 41. Txa6 Tf8!
42. f4 Df5+ 43. Dxf5 Txf5 44. Ta7+
Kg8 45. Kg4 Tb5 46. Te7 Ta5 47. Te5
Ta7 48. h4 Kg7 49. h5 Kh6 50. Kh4
Ta1 51. g4 Th1+ 52. Kg3 gxh5 53.
Te6+ Kg7 54. g5 Tg1+ 55. Kf2 Ta1
56. Th6 Ta4 57. Kf3 Ta3+ 58. Kf2
Ta4.
½-½.

3. parti
Ian Nepomniachtchi (2782)
Magnus Carlsen (2855)
Spansk / C 88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0
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8. a4!?
Jeg vil nærmest sige som forventet. Caruana, der kommenterede
matchen for chess.com indrømmede, at han havde forberedt dette
træk til matchen imod Carlsen i
2018, og vores primære fokus
var netop også rettet imod dette
træk. Når man har det samme værktøj, når man til de samme konklusioner!
8... Lb7 9. d3 d6 10. Sbd2 Te8!?
Dette håbede vi derimod var en
lille overraskelse, 10... Sa5 er klart det
mest spillede træk samt computerens foretrukne. Men Nepom var tydeligt forberedt:
11. Sf1 h6 12. Ld2 Lf8 13. Se3 Se7

De første fire partier forløb ikke efter
planen for mesteren.
Foto: FIDE.

Sorts træk kan virke mærkelige, og
hvids derimod naturlige. Men som
ofte er svaret, at computeren siger, at
sort udligner på denne måde! Hvids
bedste er nu 21. Dd3, men efter 21...
d5! 22. Lxf6 Dxf6 23. exd5 Lf5 holder sort remis uden de store problemer.
21. h3?! c6 22. Lc2 d5 23. e5 dxc4
24. Dxd8 Texd8 25. exf6 Lb4! 26.
fxg7 Lxc3 27. bxc3 Kxg7 28. Kf1
Tab8 29. Tb1 Kf6 30. Txb8 Txb8 31.
Tb1 Txb1+ 32. Lxb1 Ke5 33. Ke2 f5
34. Lc2 f4 35. Lb1 c5 36. Lc2 Ld7 37.
f3 Kf6 38. h4 Ke5 39. Kf2 Kf6 40.
Ke2 Ke5 41. Kf2.
½-½.

4. parti
14. c4
Ikke noget dårligt træk, men 14.
g4!? er skarpere og mere kritisk. På
sin vis typisk: 10... Te8 var ikke deres
primære fokus, så hvorfor bruge tid
på meget skarpe ting, som man ikke
regner med opstår, når man har et
sikkert alternativ? Pragmatisk, men
igen søgende mere at undgå selv at
komme under pres i stedet for at
maksimere presset på modstanderen.
14... bxc4 15. Sxc4 Sc6 16. Tc1 a5
17. Lc3 Lc8 18. d4 exd4 19. Sxd4
Sxd4 20. Dxd4 Le6

Magnus Carlsen (2855)
Ian Nepomniachtchi (2782)
Russisk / C 42
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6
Fravalg af Najdorf-varianten i Siciliansk var ingen overraskelse, især
ikke efter at vi vidste, at også Grünfeld var fravalgt. Og at det blev Russisk fremfor Berliner-forsvaret anså
vi vel som 50/50 og havde naturligvis
forberedt os imod begge.
3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6.
Ld3 Ld6 7. 0-0 0-0 8. c4 c6 9. Te1
Lf5 10. Db3 Dd7 11. Sc3 Sxc3 12.
Lxf5 Dxf5 13. bxc3 b6 14. cxd5 cxd5
15. Db5 Dd7 16. a4 Dxb5 17. axb5 a5
18. Sh4 g6 19. g4 Sd7

20. Sg2
En skarp teorivariant, hvor vi
havde ideen, at efter 20... Sf6 21. Lh6
Lxh2+ 22. Kh1 har hvid et kraftigt
initiativ. Men de hvide træk er i stor
udstrækning computertræk, og Nepom udtalte vist efter partiet, at han
havde forberedt samme idé som
hvid! I det følgende brugte begge
spillere en del tid, men mest for manuelt at tjekke deres forberedelser.
20... Tfc8!? 21. Lf4 Lxf4 22. Sxf4
Txc3 23. Sxd5 Td3 24. Te7 Sf8 25.
Sf6+ Kg7 26. Se8+ Kg8 27. d5 a4 28.
Sf6+ Kg7 29. g5 a3 30. Se8+ Kg8 31.
Sf6+ Kg7 32. Se8+ Kg8 33. Sf6+.
Et trist parti og en skidt udvikling
i matchen for os. De seneste to partier var begge 20 træks forberedelser
og derefter direkte afviklende til remis. Kun ved at tage store risici, som
i 2. parti, var det lykkedes at få et
parti ud af kontrol, men med tabsstilling til følge. Ikke at der på nogen
måde var panik. Der var 10 partier
tilbage, og Nepom virkede ikke specielt faretruende med de hvide brikker. Men scenarierne fra 2016 samt
2018 med en tæt match med evindelige remiser virkede sandsynligt.
½-½.

5. parti
Ian Nepomniachtchi (2782)
Magnus Carlsen (2855)
Spansk / C 88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0
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Nepomniachtchi fastholder
ikke presset på mesteren.
Foto: FIDE.

8. a4 Tb8!?
Et træk, der måske ser underligt
ud. 8... Lb7 fra 3. parti kan man forklare med, at det udvikler en officer
samt holder kontrollen over a-linjen,
imens dette træk gør det modsatte.
Men på b7 ender løberen ofte med
at “stirre” ind i konstellationen
d3+e4, imens den fra c8 kan gå til
d7, e6 eller endda g4. Og skulle hvid
vælge at åbne a-linjen, ender det ofte
med, at sort erobrer den tilbage med
... Ta8! Avanceret skak!
9. axb5 axb5 10. h3!?
10. c3 d5 blev spillet i Duda –
Carlsen ved World Cuppen tidligere
på året, og Potkin, Nepoms sekundant, sagde efter matchen i et interview, at de ikke fandt nogen fordel
imod dette.
10... d6 11. c3 b4 12. d3 bxc3 13.
bxc3 d5 14. Sbd2

simpelt:
20... Le6 21. La4 Ld7 22. Sd2
Lxa4 23. Dxa4 Dxa4 24. Txa4 Ta8
25. Tda1 Txa4 26. Txa4 Tb8 27. Ta6

Alt dette spillede han hurtigt, hvilket
var en skuffelse for os. For hvor hvid
har mange spændende muligheder,
sikrer de sort modchancer, hvorimod der her fremkommer en symmetrisk stilling, hvor hvid står lidt
bedre.
14... dxe4 15. dxe4 Ld6 16. Dc2
h6 17. Sf1 Se7?!
Et logisk og typisk træk, men præcis her er timingen dårlig. 17... Ld7
fulgt af ... Dc8 og ... Le6 er den rigtige
måde at neutralisere på.
18. Sg3 Sg6 19. Le3 De8

Nepom havde vurderet dette som
behageligt for hvid, grundet sorts
mange bønder på løbernes farve,
men det er en overfladisk betragtning.
27... Se8 28. Kf1 Sf8 29. Sf5 Se6
30. Sc4 Td8 31. f3 f6! 32. g4 Kf7 33.
h4 Lf8 34. Ke2 Sd6 35. Scxd6+
Lxd6 36. h5 Lf8 37. Ta5 Ke8 38. Td5
Ta8 39. Td1 Ta2+
Carlsen har sikkert løst alle problemerne, men som han sagde på
pressekonferencen efterfølgende, var
dette træk hans første aktive træk i
partiet!
40. Td2 Ta1 41. Td1 Ta2+ 42. Td2
Ta1 43. Td1.
½-½.

6. parti

Nepoms sekundant Vladimir Potkin.
Foto: FIDE.

20. Ted1?!
Igen misser Nepom en chance for
at fastholde et pres. Hans træk medførte lettelse både for mig foran
computeren som for Magnus ved
brættet. Under afslutningsfesten
nævnte Judit Polgar også netop dette
moment som kritisk. Efter 20. c4! er
sorts stilling ubehagelig, og selv om
det sandsynligvis er remis, står Magnus overfor flere timers ubehageligt
forsvarsarbejde. Nu derimod er det

Magnus Carlsen (2855)
Ian Nepomniachtchi (2782)
Katalansk / D 02
Før dette parti var der en fridag, og
humøret var vel fint og optimistisk,
men ej heller mere end det. De sidste
partier havde handlet for meget om
forberedelser og for lidt om at spille
skak. Det slående ved (skak)-historiske dage er, at man ikke nødvendigvis er klar over det, når de udspiller
sig.
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Før det historiske 6. parti. Otte timer senere afsluttedes det længste parti i en VM-match.

Det startede som sædvanligt. Fra
midnat til klokken 02.00 så vi Arse-

nal imod Manchester United, og
derefter snakkede jeg kort med Mag-

Foto: FIDE.

nus om morgendagens planer. Som
altid skrev jeg derefter et kort referat
deraf og sendte det til sekundanterne
i Thailand, så de havde de seneste
retningslinjer at arbejde på, når de få
timer senere stod op.
Selv fik jeg derefter seks timers
søvn. Når alarmen ringede tjekkede
jeg straks min e-mail for at se, om
der var akutte åbningsmæssige kriser. Og da det ikke var tilfældet, var
der tid til at spise morgenmad i en af
hotellets restauranter. Fra kl 9 til
13.30 er der en hektisk fase, hvor forberedelserne færdiggøres. Min rolle
er primært den koordinerende, hvilket naturligvis kompliceres af, at jeg
er i Dubai, imens de sidder i Phuket.

Mesteren er ved at fange fokus inden
starten på 6. parti.
Foto: FIDE.
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Det er normalt ingen badeferie at være
sekundant for Carlsen i en VM-match.
Foto: Peter Heine Nielsen.

Konceptet er, at de sender mig filer i
de forskellige områder, og at jeg inkluderer og tilretter dem i, hvad der
skal resultere i den endelige fil, vi
sender til Magnus. I princippet lyder
det nemt nok, timing i forhold til
deadline er væsentlig, og ofte opstår
der i processen uløselige skaklige
problemstillinger. Derudover er der
tit uenighed om, hvilke valg der er de
rigtige såvel som, at vores ansvarsområder er forskellige forstået på
den måde, at min rolle er at sikre at
struktur samt at alt er inkluderet,
imens i hvert fald nogle af de skaklige sekundanter naturligt nok er
fokuseret præcis på, om deres område holder vand rent skakligt og
ofte – ganske sent – sender korrektioner. Det er til tider kaotisk. Typisk
med især den sidste time værende
yderst stressende, når vi endelig koordinerer holdninger og færdigskriver filerne, samt jeg sender det færdige produkt til korrektur. Naturligvis er vi ikke altid enige, og det er

konstant en afvejning, om vi skal
præsentere samtlige alternativer og
uenigheder for Magnus – med flere
valgmuligheder for ham, men også
større stressniveau, vejet op imod at
tale med en samlet stemme og give
indtryk af, at alt er under kontrol,
samt at alle bakker op om konklusionerne. Vi diskuterede tingene i en
chat, med et vist frisprog, og nåede
som oftest til enighed.
Før dette parti var der dog dels en vis
uenighed, om 1. Sf3 fulgt af 2. g3 var
en bedre trækfølge til at nå den stilling, vi sigtede efter, såvel som en
kraftig uenighed om 3... c5 eller 3...
e6 i hvad, der fulgte i partiet, var det
sandsynligste. Løsningen er ofte, at
folk arbejder på det, de tror, er det
relevanteste, og ansvaret for at det
ender med et komplet repertoire, er
primært mit.
Før dette parti var jeg ganske irriteret, men min erfaring er, at netop
når tingene føles hektiske og ude af
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denne trækfølge, indtil vi havde
mere information. Efter 2 parti vidste vi, at han ville spille den klassiske
variant imod Katalansk, hvorfor 3...
e6 var ganske sandsynligt.
3... e6
Som håbet, og i sekundantteamet
drog vi et lettelsens suk over, at vores
“bluff ” var lykkedes.
4. Lg2 Le7 5. 0-0 0-0 6. b3!?

Carlsen og Nielsen på vej til partiet. De
sidste detaljer er blevet udvekslet.
Foto: Peter Heine Nielsen

kontrol, er vi i gang med at maksimere presset på modstanderen fremfor at holde os til sikre og mere kontrollerbare områder.
1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. g3!?
En trækfølge, som jeg talte stærkt
for på vores første træningslejr i august. Inspireret af Skakbladsredaktør
Schandorff samt kinesiske Ding Liren er ideen stærkt at limitere sorts
muligheder imod Katalansk. Sort
kan ikke længere spille systemer med
tidligt ... dxc4 og ej heller ... Lb4+.
Prisen er, at sort har en række muligheder som 3... g6, 3... c6 og især
3... c5!
Jeg argumenterede kraftigt for, at
vi skulle starte med denne trækfølge
allerede i vores første hvide parti, da
det ville tage Nepom ud af hans forberedelser og straks bringe ham ud
af “komfortzonen”. Jeg står ved argumentet, men heldigvis blev det ikke
sådan. For da ville vi være endt op
med samme stilling som i 2. parti,
men samtidig have brugt vores overraskende trækfølge!
Især Magnus ønskede at gemme
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6. c4 med trækomstilling til hovedvarianten i Katalansk, som i 2. parti,
er klart det mest normale. At vi gik
så mange omveje og tillod for eksempel 3... c5! blot for at få lov til at
spille et så uambitiøst træk som 6.
b3!?, kan måske undre, men sådan er
VM-skak anno 2021! Forhåbningen
var, at Nepom dels ikke har den store
erfaring som sort i Katalansk og typisk har spillet memorerede forberedelser fremfor at basere sig på erfaring. Såvel som at vi fandt det
usandsynligt, at 6. b3 var forberedt
andet end yderst overfladisk. Men
ganske hurtigt kom:
6... c5!?
Det kritiske træk, men også for
eksempel 6... b6 er yderst rimeligt.
6... a5!? endda.
7. dxc5 Lxc5 8. c4 dxc4 9. Dc2 De7
10. Sbd2!?

Nepom virker, som om han er træt
af de foregående partiers passivitet
og vælger igen et overraskende provokerende, men ikke dårligt træk:
25... Tac8!? 26. Dxc8 Txc8 27.
Txc8

Dette var en af hovedpointerne med
vores idé. Efter 10. Dxc4 b6! når sort
at neutralisere i den lange diagonal,
hvorimod nu 10... b6? 11. Lb2 Lb7?
12. Sg5! vinder omgående grundet
truslen Lxf6 fulgt af Dxh7 mat.
10... cxb3 11. Sxb3 er ikke dårligt
for sort, men computerne siger, at
hvids kompensation er tilstrækkelig,
og vores håb var, at det dels var tilfældet, men også at Nepom ikke ønskede at komplicere unødigt, og som
forventet holdt han sig til det sikre.
10... Sc6 11. Sxc4 b5!
Dét træk håbede jeg meget på, han
ikke ville finde, da sort nu udligner
umiddelbart. Uden det har hvid et
vist pres.
12. Sce5 Sb4!
Den taktiske pointe. Sort vinder
tid til at nå at opponere i den lange
diagonal. 12... Lb7? 13. Sxc6 Lxc6 14.
b4! ville derimod være problematisk.
13. Db2 Lb7

Under en time før deadline analyserede jeg på denne stilling. Ideelt set

Carlsen under 6. parti.

ikke mit job, men ved gennemgang
af filerne bemærkede jeg, at computerne foreslog netop denne sekvens,
samt at vi ikke havde nævnt den. Jeg
skrev, at man kunne prøve 14. Lg5
h6 15. Lh4!? Et typisk kompromis
imellem ikke at undlade at fortælle
om et problem, men ej heller gå i panik og bruge for megen plads på at
forklare om detaljer. Det sidste er en
nødvendighed for, at filerne ikke bliver overvældende store, men dilemmaet er tydeligt. For hvad skal Magnus bruge den information til?
15... g5 er det oplagte kritiske svar,
og det naturlige 16. Sxg5 taber til
16... Lxg2 17. Sh7!? Kxh7 18. Sg4
Sbd5 19. Lxf6 Sxf6 20. Sxf6+ Kg6!
Hvid skal spille 16. a3! med en rimelig stilling. Den slags information er
svær at dosere, andre problemstillinger er presserende kort før deadline
etc. Trods det er frugten af alt arbejdet en lige symmetrisk stilling, uden
den mindste fordel for hvid.
14. a3 Sc6 15. Sd3 Lb6 16. Lg5
Tfd8 17. Lxf6 gxf6!?
Ser man for første gang i matchen
Nepom reagere modigt? Både og. Efter 17... Dxf6 18. Dxf6 gxf6 19. Tfc1
får man mindelser om Ulf Andersson-partier, hvor hvid vinder lange

Foto: FIDE.

slutspil, men sort har her en særdeles
glimrende udgave her, da for eksempel 19... Tac8 20. Sc5?! La8! blot leder til hvide problemer. Men også
partifortsættelsen er glimrende for
sort.
18. Tac1 Sd4 19. Sxd4 Lxd4 20.
Da2 Lxg2 21. Kxg2 Db7+ 22. Kg1
Ideelt ville hvid gerne spille 22. f3,
men da giver 22... Le3! sort kontrollen over c-linjen.
22... De4!

23. Dc2 a5 24. Tfd1 Kg7 25. Td2
Magnus manøvrerer godt og antyder nu, efter at e2 er dækket, at han
planlægger Dc6 i næste træk, ... Df5!
ville være et godt svar derpå, men

Når man er vokset op med pointskalaen dronning = 9 point og tårn
= 5 point, føles dette ofte intuitivt
forkert. Alphazero har beregnet sig
frem til i gennemsnit at vurdere en
dronning til 9,5, men et tårn til 5,63!
Alt dette er ubrugeligt, fordi det
konkrete næsten altid er vigtigere
end det generelle, og dette er et eksempel på, at en dronning matcher
to tårne.
27... Dd5 28. b4 a4 29. e3
Om stillingen er i balance, er dog
en definitionssag. For en computer
absolut, men i praksis er sorts stilling
den sværeste at spille. Bedst ville nu
være 29... Lb2!
29... Le5 30. h4 h5 31. Kh2
Magnus har forbedret sin kongestilling og tvinger dermed Nepom til
at finde konkret modspil straks. 31...
Db3 32. Sxe5 fxe5 33. Td7 Dxa3 34.
Tcc7 er det nemt at forstå, et menneske ikke tør, men det var den
“sikre” vej til remis.
31... Lb2?
Forskellen fra træk 29 er indskydelsen af h4/h5, hvilket gør en afgørende forskel. Her vågnede jeg for alvor, for det var første gang i matchen, computeren sagde, at Magnus
stod til gevinst.
32. Tc5 Dd6
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Spillerne var i en vis, men ikke
endnu akut tidnød, og ventetiden
føltes lang. Ofte har jeg en god fornemmelse for, om Magnus finder
det rigtige træk eller ej. Er det et
“menneskeligt” træk, passer det ind
i partiets “trend” er gode pejlemærker, men på et så kritisk tidspunkt i
matchen, bliver det håb-baseret, og
skuffelsen var naturligvis stor, da
trækket kom:
33. Td1?
33. Tcc2! vinder. Pointen er, at efter 33... Lxa3 34. Sf4! har hvid afgørende angreb. At 34... Df8 35 Tc7!
vinder via 7. række er enkelt, men
34... De7 35. Tc8! er derimod sværere at vurdere. Hvid truer med at
bryde ind via 8. række, og 35... e5!?
36. Sxh5+ Kg6 37. g4! giver et afgørende matangreb. Ikke umuligt, men
ej heller simpelt.
33... Lxa3 34. Txb5 Dd7 35. Tc5 e5

Håb var på få minutter blevet til
frygt. For pludselig var 36. e4! eneste
træk, der ikke gav klar sort fordel.
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36. Tc2?
Som frygtet. Computerne sagde
nu klar sort gevinststilling, men efter partiet var det oplagt, at ingen af
spillerne havde opfattet dette skift i
momentum. Hvilket skyldes, at den
sorte fordel beror på en elegant taktisk pointe, som de begge overså:
36… Lxb4 er nemt at se, men efter
svaret 37. Tcc1 er 37... La3! 38. Ta1
Dg4! derimod markant sværere.
Hvid kan ikke slå på a3, fordi d1
hænger, og da sort nu samtidig har
dækket bonden på a4, følger derefter
... Lf8 samt a3 med afgørende fordel.
36... Dd5? 37. Tdd2 Db3 38. Ta2
e4? 39. Sc5 Dxb4

Der skal væske til …

Nu derimod var tidnøden akut, og
ventetiden derfor kort. 40. Tdc2!
vinder enkelt. Pointen er, at næste
træk er 41. Sxa4, hvorefter 41... Dxa4
42. Tc3! vinder den ofrede officer tilbage med enkelt teknisk gevinst.
Men Magnus går efter den forkerte
bonde:
40. Sxe4? Db3 41. Tac2
Med tidkontrollen overstået,
tænkte Carlsen en stund. Jeg troede,
han måske havde opdaget gevinsten
i forrige træk og ærgrede sig, men
det var ikke tilfældet. Derimod er det
rimeligt nok at sætte sig ind i stillingen, der – selv om computerne blot
anser den for lige – er ganske kompliceret. Hvid har angreb via 7. eller
8. række, sort derimod en fri abonde.
41... Lf8 42. Sc5 Db5 43. Sd3 a3
44. Sf4 Da5 45. Ta2 Lb4 46. Td3
Kh6 47. Td1
At vinde h-bonden er det forkerte
fokus. Efter 47. Td5 Da4 48. Txh5+
Kg7 truer sort 49... Db3, hvorfor
hvid er i problemer.
47... Da4 48. Tda1 Ld6 49. Kg1
Db3 50. Se2 Dd3 51. Sd4 Kh7 52.
Kh2

Foto. FIDE.

52... De4?!
Teknisk set ikke et tabstræk, men
ganske chokerende. 52... Kg7 er remis, da 53. Sc2 Le5! tvinger hvid til
at gå tilbage med springeren til d4
for at holde balancen.
53. Txa3!
Hvis sort nu slår på a3, vinder
hvid ved at tage springeren til f4 og
derefter vinde h-bonden.
53... Dxh4+ 54. Kg1 De4 55. Ta4
Le5 56. Se2 Dc2 57. T1a2 Db3 58.
Kg2 Dd5+ 59. f3
Et træk, der overraskede mig meget, men Magnus sigter efter en bondestruktur, hvor hans konge er i ly
på f2. Efter 59. Kh2 siger computerne, at 59... Kg8! er eneste træk, der
enkelt holder remis. Hvilket giver en
god beskrivelse af stillingen. Den er
remis, men det er sort, der skal forsvare sig præcist.
59... Dd1 60. f4 Lc7

Den anden tidskontrol er overstået,
og knapt 6 timer er spillet, og klokken har passeret 10. Indtil nu har det

Nepom forsvarede sig fremragende igennem en længere fase af partiet.
Foto: FIDE.

været et spændende parti, hvor åbningsfasen ikke betød det store, men
hvor partiet pludseligt tog fart op
imod tidnøden for derefter igen at
falde til ro.
Carlsen balancerer i det følgende
mellem at opstille trusler samtidig
med, at han ikke tillader modspil.
61. Kf2 Lb6 62. Ta1 Db3 63. Te4
Kg7 64. Te8 f5 65. Taa8 Db4 66.
Tac8 La5 67. Tc1 Lb6 68. Te5 Db3 69.
Te8 Dd5 70. Tcc8 Dh1 71. Tc1 Dd5 72.
Tb1 La7 73. Te7 Lc5 74. Te5 Dd3 75.
Tb7!?
Anand var kommentator i FIDEs
onlinedækning og havde den gode
pointe, at når Carlsen her bruger to
af sine blot tre resterende minutters
betænkningstid, skyldtes det, at han
tror, han er ved at vinde.
75... Dc2 76. Tb5 La7!

Men Nepom spiller godt i denne fase
og holder sig inde i partiet. Man fornemmede Carlsens desperation med
uret tikkende imod nul: Hvor er gevinsten? Men den er der ikke. Her
satte jeg mig ind i vores bil og fortalte chaufføren, at jeg skulle køres
til spillestedet for at være klar som
sædvanlig, når pressemødet var ovre.

Peter Heine Nielsen på parkeringspladsen under det 6. parti.
Foto: Peter Heine Nielsen.

Magtdemonstration i Dubai • 19

Min klare forventning var netop, at
partiet nu snart blev remis, og at jeg
skulle holde humøret oppe ved at
rose Magnus for de gentagne gevinstforsøg og for at have presset
Nepom til ekstraordinært forsvarsspil. Men Magnus havde et gear ekstra:
77. Ta5 Lb6 78. Tab5 La7 79. Txf5
Dd3!
Pointen. Uanset hvilket tårn hvid
nu spiller til e5 for at dække e3, slår
sort på e3 med løberen, da hvids tårn
bagefter hænger på enten f5 eller
b5!
80. Txf7+! Kxf7 81. Tb7+ Kg6 82.
Txa7

Td6 Kg7 90. Td5 Da2+ 91. Td2 Db1
92. Te2 Db6 93. Tc2 Db1 94. Sd4 Dh1
95. Tc7+ Kf6 96. Tc6+ Kf7 97. Sf3
Db1 98. Sg5+ Kg7 99. Se6+ Kf7 100.
Sd4 Dh1 101. Tc7+ Kf6 102. Sf3 Db1
103. Td7 Db2+ 104. Td2 Db1 105. Sg1
Db4 106. Td1 Db3 107. Td6+ Kg7
108. Td4 Db2+ 109. Se2!

tisk kortlagt stillingen. Det ændrer
dog ikke ved, der er praktiske chancer. I de fleste typiske slutspil har vi
en vis generel viden om, hvordan
man skal forsvare sig, men i et så
sjældent tilfælde som dette, er spillerne naturligvis på bar bund. Poul
Rewitz har efterfølgende studeret
det, og på Facebook i gruppen “Krølleskakhjerner” (!) skrevet en artikel
forklarende, hvordan dels at sort ofte
kun har ét træk, der holder remis,
samt at det generelle princip er, at
springeren skal bindes bagfra.
116. Td3 Kf8 117. Tf3 Dd8+ 118.
Ke3 Da5 119. Kf2 Da7+ 120. Te3 Dd7
121. Sg3 Dd2+ 122. Kf3 Dd1+ 123.
Te2 Db3+ 124. Kg2 Db7 125. Td2 Db3
126. Td5 Ke7 127. Te5+ Kf7 128. Tf5+
Ke8 129. e5 Da2+ 130. Kh3
Ian Nepomniachtchi ved, hvad der er ved at ske.

Slutspillet er remis, men i praksis har
hvid visse chancer, da han kan rykke
frem med e-bonden. Carlsen bruger
her et kendt trick af Petrosjan, nemlig at udskyde sin plan en stund. Det
giver modstanderen fornemmelsen
af, man har tabt tråden, samt at han
er ved at holde remis!
82... Dd5 83. Ta6+ Kh7?!
Ingen fejl, men 83... Kf5! 84. Sd4+
Kg4 85. Tg6+ Kh3 var klart bedre ud
fra et praktisk synspunkt. Sort får da
modspil; 86. Sf3? kan besvares med
86... Da2+, og efter det bedre 86. Tg5
Dg2+ 87. Ke1 Dh1+ 88. Kd2 Kg2! er
den sorte konge dels i sikkerhed såvel som garant for modspil. Men Nepom vælger naturligt nok ikke at risikere noget sådant og spiller et “naturligt” træk.
84. Ta1 Kg6 85. Sd4 Db7 86. Ta2
Dh1 87. Ta6+ Kf7 88. Sf3 Db1 89.
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Vi er stort set tilbage hvor vi var i
træk 82, men efter en forvirringsperiode gør Carlsen nu alvor af sin
plan. Jeg havde gået frem og tilbage
på en tom parkeringsplads en times
tid, og klokken var ved at passere
midnat. Men når min tålmodighed
var ved at være opbrugt, kan man
overveje, hvordan det må have føltes
for Nepom!
109... Db1 110. e4! Dh1 111. Td7+
Kg8 112. Td4 Dh2+ 113. Ke3 h4 114.
gxh4 Dh3+ 115. Kd2 Dxh4

Stillingen er beviseligt remis. Såkaldte tablebases med syv brikker er
tilgængelige online og har matema-

Foto: FIDE.

Sorts skakker løber tør, når den
hvide konge når til g8, og Nepom
valgte at opgive.
Klokken var knapt halv et om natten, spillerne udmattede og havde et
parti næste dag! Derfor burde man
nok have improviseret og som et minimum forkortet pressemødet såvel
som ladet Nepom få lov til at slippe.
Han tog det nu pænt, uanset at han

130... De6?
130... Db1 samt 130... Dc2 var de
to træk, der holdt remis.
131. Kh4 Dh6+ 132. Sh5 Dh7 133.
e6! Dg6 134. Tf7!
Simple taktiske pointer. Sort kan
hverken slå tårn eller bonde, da det
leder til tabte bondeslutspil. Knapt
otte timer er spillet, men Carlsen ryster ikke på hånden.
134... Kd8 135. f5 Dg1 136. Sg7

Mesteren levede op til skriften på væggen under 6. parti.

Foto: FIDE.
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må have været knust. For hvad der
lignede en match, der på mange måder gik, som han havde håbet – uden
at Magnus kom til store chancer og
måtte slide med at få spilbare stillinger med hvid – var han nu bagud.
For os var det naturligvis den omvendte verden, og for første gang i
7(!) år, var Magnus foran i en VMmatch.
Det var naturligvis en strategisk situation, vi havde set frem til. For at
være bagud imod Magnus, og derfor
tvunget til at prøve at udligne, illustrerer den resterende del af matchen
så fint problemstillingen i. Man risikerer, at det ender helt galt. Euforiske var vi ikke i bilen på vej hjem,
dels var Magnus vel for træt, dels var
det vigtigt at holde hovedet koldt og
som sekundant ikke signalere, at nu
føles det afgjort. Så udadtil var det
meste, som det plejede, men naturligvis må alle have været enormt lettede.
Magnus har efter min opfattelse
grund til at være enormt stolt af
præstationen. Sportsligt er det yderst
imponerende, at han bliver ved med
at spille på gevinst, at han håndterer
op- og nedturene undervejs, men aldrig affinder sig med remis trods i
mange faser stærkt forsvarsspil af
Nepom.
Det er essensen af hans skaklige
styrke: Tålmodig og ærgerrighed
kombineret med en enorm skakforståelse.
1-0.

vice og lidt at spise. Og Nepom må
have været i samme situation, for
han satser ikke umiddelbart på et comeback, men fortsætter den sikre
stil:
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3
0-0 8. a4 Tb8 9. axb5 axb5 10. h3
d6 11. d3
Afviger fra 5. parti.
11... h6 12. Sc3 Te8 13. Sd5 Lf8

er en fornuftig matchstrategi, selv
bagud med et enkelt point. Det man
skal erkende er, at selv om matchsituationen er problematisk, så skal
man ikke gå i panik. At det ender så
galt, som det gør samlet set, skyldes
ikke dette parti efter min opfattelse.
Tværtimod.
14. Sxf6+ Dxf6 15. c3 Se7 16. Le3
Le6 17. d4 exd4 18. cxd4 Lxb3 19.
Dxb3 Sg6 20. Tec1 c5! Leder til afviklinger. 21. e5 Df5 22. dxc5 dxc5
23. Lxc5 Lxc5 24. Txc5 Sxe5 25.
Sxe5 Txe5 26. Txe5 Dxe5 27. Dc3
Dxc3 28. bxc3 Tc8 29. Ta5 Txc3 30.
Txb5 Tc1+ 31. Kh2 Tc3 32. h4 g6 33.
g3 h5 34. Kg2 Kg7 35. Ta5 Kf6 36.
Tb5 Kg7 37. Ta5 Kf6 38. Tb5 Kg7 39.
Ta5 Kf6 40. Ta6+ Kg7 41. Ta7.
½-½.

8. parti

Optisk står hvid lidt bedre, men af
den type, hvor sort efter præcise forsvarstræk sædvanligvis nemt neutraliserer. Dette er netop vejen til at
vinde over Carlsen, og det minimerer også risikoen for at tabe. Hvilket

Magnus Carlsen (2855)
Ian Nepomniachtchi (2782)
Russisk / C 43
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 Sxe4 4. Ld3
d5 5. Sxe5 Sd7 6. Sxd7 Lxd7 7.
Sd2!?
Et meget sjældent spillet træk,

7. parti
Ian Nepomniachtchi (2782)
Magnus Carlsen (2855)
Spansk / C 88
Man må have en vis forståelse for, at
spillerne var udmattede. Vi havde i
hvert fald ikke energi til at overveje,
om strategien skulle justeres, da vi
endelig var hjemme på hotellet, og
Magnus havde fået noget roomser-
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fremfor det gængse 7. 0-0. Ideen er
naturligvis at overraske, men meningerne var delte. Sort har nu den
spændende mulighed 7... f5!? hvilket
ofte leder til komplekse stillinger
med modsatrettet rokade. Ikke ideelt, når du fører matchen, men vi
anså det for usandsynligt, at de
skulle have forberedt sig grundigt i
en sådan sidevariant, og i fald de
havde, var det før matchen, med
sigte på at udligne, fremfor at komplicere stillingen.
7... Sxd2
Spillet overraskende hurtigt, hvilket tydede på, at Nepom vidste,
hvordan sort udlignede.
8. Lxd2 Ld6?!

To trætte spillere brugte 7. parti som en slags hviledag.

Foto: FIDE.

Æstetisk flot med symmetrien og
brikkerne i d-linjen, men skakligt
betænkeligt.
8... De7+! var det træk, vi forventede at se, hvorefter 9. Le3 Db4+ 10.
Dd2 giver nogle temmelig remisagtige slutspil, hvor hvid højest står
marginalt bedre.
9. 0-0
Computerne giver her hvid en
klar fordel, hvilket skyldes, at opretholdelsen af symmetrien med 9... 00 besvares med 10. Dh5!, hvorefter
sort er nødt til at svække sig med
10... f5. Det er kendt i en lignende
stilling, men med den forskel, at der
spillede hvid Sc3, og efter ... Sxc3;
bxc3 har en markant mindre fordelagtig udgave end i partiet. Nepom
tænkte lidt og reagerede instinktivt:
9... h5!?

Modigt og ikke uden logik. Dels
blokerer det h5-feltet, dels er 10.
Te1+ Kf8 ikke det store problem, da
sorts konge da hjælpes imod g7-feltet. Vi havde ikke set på trækket i forberedelserne, da computeren ikke
foreslår det. Man kan mene, vi burde
have tjekket stillingen grundigere,
men der var mange andre problemstillinger end denne, som mere hører til i luksuskategorien.
10. De1+?!
Magnus tænkte 40 minutter før
dette træk. Det typiske i en sådan situation, hvor modstanderen har
spillet et træk, dine sekundanter ikke
har fortalt dig om, men i en stilling,
som du ved, de har tjekket med en
computer, er at prøve at finde ud af,
hvorfor computerne ikke kan lide
trækket. Svaret er 10. c4!, men det
hænger på 10... dxc4 11. Te1+ Kf8
12. Lxc4 Dh4 13. Df3!, hvor man
ofrer bonden på h2. Magnus’ træk er
af defensiv karakter, sikrende at enten afbyttes sorts dronning eller
sortfeltede løber.
10... Kf8 11. Lb4 De7 12. Lxd6
Dxd6 13. Dd2 Te8 14. Tae1

Chesshouse i Aarhus havde et åbenthus-arrangement, hvor jeg var med
via en videoforbindelse og her forklarede, at jeg nok snart måtte gå, da
partiet gik imod en hurtig remis.
Objektivt korrekt i fald Nepom
havde spillet det naturlige 14... Txe1
15. Txe1 g6 fulgt af ... Kg7, hvorefter
hvids fordel er optisk og minimal.
Partitrækket er for mig uforståeligt

af en spiller på hans niveau:
14... Th6?! 15. Dg5
Sorts problem er, at han ønsker at
bytte tårne i e-linjen, men at bonden
på h5 hænger i fald han spiller ...
The6.
15... c6 16. Txe8+ Lxe8 17. Te1 Df6
18. De3 Ld7 19. h3 h4
19... g5!? havde været bedre, forberedende 20... Kg7. Den moderate
svækkelse af kongefløjen er en billig
pris at betale for at koordinere de
sorte brikker.
20. c4 dxc4 21. Lxc4

Computeren siger, at Magnus har
mistet sin fordel, men alligevel var
jeg optimistisk, da grunden dertil er,
at sort skal spille 21... Kg8! tilladende
22. De7! Med publikum i Chesshouse prøvede jeg uden computerens hjælp at forstå hvorfor, hvilket
ikke er nemt: 22... Dxe7 23. Txe7
Td6! 24. Txf7 Kh7! er muligt, men
bedst er 22... Le6!, hvorefter 23.
De8+ Kh7 24. Lxe6 fxe6 25. Te4 for
mig ser overvældende ud for hvid,
men efter 25... Tg6! hænger overraskende godt sammen for sort, der
har rigeligt modspil til remis. En desillusioneret Nepom er ikke i nærheden af at løse de problemer og spillede hurtigt:
21... b5?
Hvilket trivielt taber en bonde,
men reelt både parti og match.
22. Da3+! Kg8 23. Dxa7 Dd8 24.
Lb3 Td6 25. Te4 Le6 26. Lxe6 Txe6
27. Txe6 fxe6

Magtdemonstration i Dubai • 23

9. parti
Ian Nepomniachtchi (2782)
Magnus Carlsen (2855)
Engelsk / A 13

VM-drømmen forduftede på det nærmeste under 8. matchparti for
Nepomniachtchi.

Foto: FIDE.

gen i sikkerhed, d-bonden klar til afgang.
43... g5 44. d5 g4 45. hxg4 h3 46.
Df3.
1-0.

At søge redningschancer i et dronningslutspil er bedste chance, men
bonde mere og bedre stilling er for
meget at kæmpe imod.
28. Dc5 Da5 29. Dxc6 De1+ 30.
Kh2 Dxf2 31. Dxe6+ Kh7 32. De4+
Kg8 33. b3! Dxa2 34. De8+ Kh7 35.
Dxb5 Df2 36. De5 Db2 37. De4+ Kg8
38. Dd3 Df2 39. Dc3 Df4+ 40. Kg1
Kh7 41. Dd3+ g6 42. Dd1 De3+ 43.
Kh1
Hvids formation er perfekt. Kon-
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Siden forrige fridag havde Magnus
vundet to partier. Det var umuligt
ikke at være optimist, nærmere var
det et spørgsmål om ikke at tage sejren for givet. Det virkede oplagt, at
denne gang kunne Nepom ikke tillade sig at stabilisere tingene med en
remis. Deres fridag blev utvivlsomt
brugt på at forberede en ny åbning
sikrende en mere åben kamp end
hans hidtidige hvide partier. Vi
valgte at stole på vores forberedelser
og lavede ikke de store drastiske ændringer.
1. c4 e6 2. g3!?
Sådan havde han også spillet i
kandidatturneringen imod Alekseenko, så den store overraskelse var
det ikke. 2. Sc3 d5 3. d4 leder til den
solide klassiske Dronninggambit.
2... d5 3. Lg2 d4!?
Objektivt et fint træk. Hvid får en
Benoni-stilling med et tempo mere,
samt at sorts e-bonde kun er gået til
e6, og ikke e5, men det til trods er
den sorte stilling ganske spilbar.
Denne forberedelse var naturligvis

Under stor mediebevågenhed blev Sergej Karkajin fløjet ind fra Rusland som en
frelsende engel. Men løbet var kørt.
Foto: FIDE.

I 9. parti mødte Nepomniachtchi op
med ny frisure.
Foto: FIDE.

tiltænkt en situation, hvor stillingen
var lige, og vi syntes det favoriserede
Magnus at komme ud af teorien
hurtigst muligt. Foran med to points
så vi dog ingen grund til at skifte
plan. Tiltroen til Magnus’ skaklige
evner overtrumfede det matchtaktiske.
4. Sf3 Sc6 5. 0-0 Lc5 6. d3 Sf6 7.
Sbd2 a5 8. Sb3!
Dette er hvids klart mest kritiske
plan, og at Nepom er inde i detaljerne i sådan en sidevariant er imponerende.
8... Le7 9. e3 dxe3 10. Lxe3 Sg4
11. Lc5 0-0 12. d4 a4 13. Lxe7 Dxe7
14. Sc5

14... a3 15. bxa3?!
Kommentatorerne sagde, at 15.
b4! her ville have givet hvid klar for-

del. At det er hans bedste træk er
korrekt, men vi var faktisk stadig i
vores forberedelser og havde konkluderet, at 15... Sxb4 16. Tb1 b6 17.
Txb4 bxc5 18. Tb5! kunne besvares
med 18... Ta6! 19. Txc5 Lb7, hvorefter sort nok står lidt dårligere, men
værre er det trods alt ikke.
15... Td8 16. Sb3 Sf6 17. Te1 Dxa3
18. De2 h6 19. h4!?
Spillet hurtigt og for første gang i
matchen ser man måske “ Nepom
være Nepom” med selvtillid og hurtige aggressive træk sætte modstanderen under pres. Problemet er, at
det giver Magnus mulighed for at
være Magnus! Verdensmesteren tog
sig god tid og fandt en stærk plan:
19... Ld7 20. Se5 Le8 21. De3 Db4!

Computerne begynder så småt at
være optimistiske for sort, men ikke
mere end, at et par gode forsvarstræk
nemt redder den hvide stilling.
22. Teb1 Sxe5 23. dxe5 Sg4
23... Sd7!? var måske bedre, men
Magnus havde overset hvids næste
træk:
24. De1! Dxe1+ 25. Txe1 h5
Nødvendigt, da sort har brug for
et retrætefelt for springeren på h6.
26. Lxb7 Ta4

Hvid har vundet en bonde, men
bønderne på a2 og c4 gør, at sort har
kompensation til remis. Bekymret
var jeg derfor ikke, men hvad der nu
skete, havde jeg ikke fantasi til at
turde håbe på:
27. c5??
Taber omgående og ukompliceret
en officer. Carlsen kunne knapt tro
sine egne øjne, og Nepom blev væk
fra brættet en 10 minutters tid, formentligt for at komme sig over
chokket uden at publikum kunne se
ham, for derefter at vende tilbage til
brættet for at få overstået det uundgåelige.
27... c6! 28. f3 Sh6 29. Te4 Ta7
30. Tb4 Tb8! 31. a4 Taxb7 32. Tb6
Txb6 33. cxb6 Txb6 34. Sc5 Sf5 35.
a5 Tb8 36. a6 Sxg3 37. Sa4 c5 38. a7
Td8 39. Sxc5 Ta8 40. Opgivet.
0-1.

Peter Heine Nielsen nød badevandstemperaturen i Dubai.
Foto: Peter Heine Nielsen.
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10. parti

10. parti

Magnus Carlsen (2855)
Ian Nepomniachtchi (2782)
Russisk / C 42

Ian Nepomniachtchi (2782)
Magnus Carlsen (2855)
Italiensk / C 50

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6
Vores fokus var mere på andre åbninger end Russisk. Ville Nepom
spille solidt, var det naturligvis fint
med os.
3. Sxe5 d6 4. Sd3 Sxe4 5. De2
De7 6. Sf4 Sf6 7. d4 Sc6 8. c3 d5 9.
Sd2 Sd8 10. Sf3 Dxe2+ 11. Lxe2 Ld6
12. 0-0 0-0 13. Ld3 Te8 14. Te1 Txe1+
15. Sxe1 Se6 16. Sxe6 Lxe6

Situationen var nærmest lidt akavet:
Magnus førte med tre points med
fire partier igen. I andre sportsgrene
forekommer der naturligvis også situationer, hvor en match reelt er afgjort, men skal spilles færdig, men
da snakker man oftest minutter og
ikke flere dage. Statistikerne beregnede de norske chancer til over 99.99
%!
Vi prøvede at holde en slags fokus,
brugte naturligvis de vante rutiner,
især overfor Magnus, men det var
oplagt, at alle anså det for en formalitet. Lige så var åbningsforberedelserne ikke det store problem, repertoiret var uændret og klart. Nepom
virkede også som én, der var klar til
at tage hjem, og jeg forventede to fredelige remiser og fravalgte igen at arbejde under runden til fordel for atter at besøge EXPO-udstillingen.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4
Italiensk, en fin åbning til at holde
brikkerne på brættet og sikre et parti.
Men forsøget virkede ikke helhjertet.
3... Sf6 4. d3 Lc5 5. c3 d6 6. 0-0
a5 7. Te1 La7!?
Meget sjældent spillet og naturligvis vores forberedelse til matchen.
Italiensk er en langsom åbning, og
man kan derfor tage sig visse friheder uden at komme alt for galt afsted. ... a5 og ... La7 er ikke presserende træk og at prioritere dem over
kort rokade eller h6 var primært for
at undgå modstanderens forberedelser og tvinge ham til at tænke selvstændigt straks fra start.
8. Sa3 h6 9. Sc2 0-0 10. Le3 Lxe3
11. Sxe3 Te8 12. a4 Le6 13. Lxe6
Txe6 14. Db3 b6 15. Tad1

17. g3 g6 18. Sg2 Te8 19. f3 Sh5 20.
Kf2 c6 21. g4 Sg7 22. Lf4 Lxf4 23.
Sxf4 g5 24. Se2 f5 25. h3 Kf7 26.
Th1 h6 27. f4 fxg4 28. hxg4 Lxg4
29. Txh6 Lf5 30. Lxf5 Sxf5 31. Th7+
Sg7 32. fxg5 Kg6 33. Th3 Kxg5 34.
Tg3+ Kf6 35. Tf3+ Ke7 36. Sf4 Kd6
37. Sg6 Te6 38. Se5 Se8 39. Tf7 Tf6+
40. Txf6+ Sxf6 41. Ke3.
Meget skete der ikke. Matchen virkede afgjort og Nepom opgivende.
Jeg brugte runden til at gå en tur på
EXPO fremfor at forberede næste
parti, hvilket nok antyder, at vi reelt
anså matchen for afgjort.
½-½.
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23... dxe3! 24. gxf4 Dxg4+
Nepom sagde efter partiet, at han
så syner og troede, at sort først skulle
slå på f2, hvilket stadig er bedre for
sort, men i det mindste kompliceret.
25. Kf1 Dh3+ 26. Kg1 Sf5!

Ny åbning, men alligevel er det endt,
som det plejer. Hvid står lidt bedre,
men igen af den type, hvor et par
gode forsvarstræk udligner uden de
store problemer.
15... Se7 16. h3 Dd7 17. Sh2 Td8!
Magnus tænkte her en stund og
sagde bagefter, at han forstod, at hvis
dette træk fungerede, var matchen
færdig. Menende at det leder til afviklinger og remis, i fald de taktiske
varianter holder.
18. Shg4 Sxg4 19. hxg4 d5 20. d4
exd4 21. exd5

21... Te4! 22. Dc2 Tf4!
Dette var trækket, Magnus skulle
sikre sig fungerede, før han spillede
17... Td8. d4 holdes dækket, hvorfor
hvids bedste er 23. Txd4 Txd4 24.
cxd4 Sxd5 med afvikling til remis.
Nepom spiller det principielle træk,
men det taber omgående.
23. g3??
En svært forklarlig fejl, i hvert fald
ud fra en skaklig synsvinkel, for gendrivelsen er utrolig enkel.

Remis med trækgentagelse var muligt, men gevinsten er for simpel til,
at Carlsen endsige overvejede at nøjes med det halve point. Jeg var i udkanten af EXPO i den tro, at intet
hastede, og partiet ville ende remis.
Men da jeg tjekkede min telefon på
vej ind i den ”polske udstilling”, op-

Det sidste håndtryk under matchen.

dagede jeg det drastiske skifte. På vej
tilbage imod spillestedet gik det op
for mig, at resultatet betød, at dette
formentligt var Carlsens sidste VMparti. Det må han også have forstået,
men han lader sig ikke påvirke det
mindste og spiller professionelt til
det sidste:
27. d6 Sh4 28. fxe3 Dg3+ 29. Kf1
Sf3 30. Df2 Dh3+ 31. Dg2 Dxg2+ 32.
Kxg2 Sxe1+ 33. Txe1 Txd6

Computerens vurdering var faldet
fra -11 til -4, men Magnus fravælger
gevinster, der baserer sig på præci-

sion, og foretrækker et slutspil med
merbonde og aktivt tårn, som han
ikke er det mindste i tvivl om vinder
nemt, selv om det måske tager en
halv time mere.
34. Kf3 Td2 35. Tb1 g6 36. b4
axb4 37. Txb4 Ta2 38. Ke4 h5 39.
Kd5 Tc2 40. Tb3 h4 41. Kc6 h3 42.
Kxc7 h2 43. Tb1 Txc3+ 44. Kxb6

44... Tb3+! 45. Txb3 h1D 46. a5 De4
47. Ka7 De7+ 48. Ka8 Kg7 49. Tb6
Dc5.

Foto: FIDE.
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Og her opgav Nepom parti og
match. Man skal ikke glemme, at
langt ind i 6. parti var matchen lige,
og intet tydede på, det skulle ende,
som det gjorde. Men med det sagt,
var det en knusende carlsensk magtdemonstration.
0-1.

Adrenalinen forsvandt
Matchen sluttede dermed en dag tidligere, end vi havde troet, og sejrsfe-

sten derfor improviseret og stilfærdig. Energiniveauet falder markant,
når en match slutter, nervøsiteten
forsvinder, men dermed også adrenalinen, der holdt én gående.
Tilfredsstillelsen var naturligvis
stor, ikke blot ved at vinde, men at
vinde så stort og overbevisende.
Før matchen var jeg gæst hos
chefredaktøren for Børsen, skakspillende Niels Lunde, hvor vi snakkede
strategi, og jeg netop beskrev, hvad
vi søgte imod: områder hvor Mag-

nus kunne få lov til at bevise, at han
er det stærkeste menneske, og at ikke
alt handlede om computere.

Den sidste VM-match
Magnus tweetede til dem, der før
matchen havde sagt, at nok var Magnus favorit, men at chancerne i procent var 60-40 (vores vurdering var i
stil med 85-15), at “that I took personal” refererende til et berømt citat
fra Michael Jordan, historiens bedste

basketballspiller i en nylig dokumentarserie “The last dance”. Og det
var i høj grad sådan, vi følte det internt i teamet, at dette var sidste
gang, hvorfor det både handlede om
at gøre det godt, men også at nyde
det i fulde drag.
For Magnus havde internt i længere tid sagt, at dette formentligt var
hans sidste VM-match, uanset udfaldet, hvilket han gjorde offentligt få
dage efter matchen i et interview
med Magnus Barstad.

Kort fortalt forventer Carlsen ikke
at forsvare sin VM-titel, da han synes, at minusserne ved at spille VMmatcher efterhånden er blevet for
store vejet op imod plusserne. Magnus holder døren på klem, hvis den
nye generation allerede skulle slå
igennem ved næste kandidatturnering og Alireza Firouzja blive udfordrer, vil han seriøst genoverveje beslutningen.
Det er blevet tolket på mange måder, men min klare opfattelse er, at

Magnus ganske enkelt siger, hvad
han tænker og har tænkt igennem
længere tid. Sune Berg Hansen sammenligner det i sin skakspalte med
Lars Løkke Rasmussens berømte citat om “ikke at ville være statsminister for enhver pris” med pointen, at
man siger en ting, men når det kommer til stykket, gør man noget andet.
Hvorfor han ikke tror på, at Carlsen
stopper som VM, da titlen og prestigen, der medfølger, er for tæt knyttet
til hans personlige identitet. Hvis

VINDEREN OG TABEREN

Verdensmesteren med laurbær og pokal og sit vindende hold.
Taberen bøjer nakken og må nøjes med en sølvmedalje.
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Fotos: FIDE.
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sammenligningsgrundlaget er begrænset til Venstre-statsministre i
dette årtusinde, tror jeg dog, at Anders Fogh er den rette at se til. Den
ubesejrede mester, der nok ønskede
at forblive i politik, men for hvem
endnu en valgsejr og periode som
statsminister ikke virkede attraktivt
i forhold til omkostningerne, men i
stedet søgte en ny rolle.

2900 som mål
At Carlsen skulle stoppe med at
spille skak inden for de kommende
år, er for mig utænkeligt, men at han
ikke skulle ønske at forsvare VM-titlen, har sin logik.
Selv har han proklameret, at 2900
i rating er et mål, og netop et mål af
den slags, man sandsynligvis ikke
når, men i fald man gjorde, netop
ville føles, som om man har overskredet grænserne for, hvad man
troede var muligt og som krævede,
at man ydede sit bedste, konstant.
Hvis Carlsens VM-karriere slutter
her, gør den det virkelig på toppen.
Når man er træner for Carlsen, er
det uundgåeligt, at man kommer til
at vinde meget, men Dubai var første
gang, hvor jeg syntes, han fik lov til
at vise, hvor god han faktisk er.
6. parti står for mig som en fantastisk sportspræstation, definerende
hans skaklige stil.

Carlsen har tænkt over situationen.
Det kommer på tale at stoppe som verdensmester på toppen,
men det betyder ikke, at han stopper med at søge nye udfordringer
på skakbrættet.
Foto: FIDE.
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Fra sidelinjen
Kun ganske få danskere var til stede under VM-matchen i Dubai. Anders Bork Hansen fra
Sjælsø Skakklub var en af undtagelserne. Her skriver han om sine oplevelser i Arabien for
Skakbladets læsere.
Af Anders Bork Hansen

J

eg har altid drømt om at opleve et
VM i skak helt tæt på. I slutningen
af 2021 lykkedes det for mig at få
drømmen opfyldt.
VM blev afviklet i konferencecenteret i Expo 2020-byen, der er opført
i udkanten af Dubai med egen metrostation og kæmpemæssige parkeringsarealer.
Expo 2020 var, som navnet antyder, oprindeligt planlagt til at blive
afviklet et år tidligere, men Covid19 havde også udskudt denne begivenhed. Expo 2020 viste sig at være
noget af et tilløbsstykke, og området
er præcis så ekstravagant og imposant, som det må forventes af en verdensudstilling, som den rige ørkenstat bruger til at promovere forskning og fremskridt.
Jeg måtte naturligvis ind og se den
danske pavillon, som var noget beskeden i størrelse sammenlignet med
andre landes. Og jeg var lidt skuffet
over at se, det kun var brugskunst og
design, der blev fremvist. Det lignede
mere en butik i Solvang i Californien
med dannebrogslakerede hoptimister og LEGO-klodser end et handelsfremstød. For at lokke besøgende til, var der placeret en kæmpemæssig pølsevogn udenfor,
selvom hotdogs vistnok stammer fra
Tyskland, og pølserne nødvendigvis
må have været med oksekød.
To dage før matchstart ankom jeg til
konferencecenteret, og alt var kaos.
Der var opstillet et PCR- testlokale,
hvor man fik svar på stedet. Presserum, TV-studie og VIP-lokale var
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I Expo-parkerne blev LEGO-klodserne og hoptimisterne udskiftet med skakbrikker.
Foto: FIDE.

under opbygning. Mellem FIDE-repræsentanter gik journalister, skolebørn og stormestre, og chess.com
knoklede med at blive færdig med
deres opstilling udenfor spillesalen.
Pressemøde med spillerne forud
for første parti skulle afholdes i mediecenteret i midten af Expo- området. Jeg ankom en halv time før start,
og lokalet begyndte så småt at blive
fyldt op med journalister, hvoraf
mange var stærke spillere. Der var en
fortættet stemning, da Carlsen og
Nepo noget forsinket satte sig ind
foran pressefolkene.

To dage senere tog jeg igen til konferencecenteret i god tid før første
parti skulle starte. Jeg skulle have udleveret mit FIDE-kort, der ville give
adgang til selve salen. FIDEs presseansvarlige var fanget i en diskussion
med et TV-medie, der var utilfreds
med, at de ikke måtte filme på scenen, og der var også tekniske problemer i salen. Mit adgangskort måtte
vente til en anden dag(!). Og uden
kort ingen adgang. Adgangskontrollen var som i en større lufthavn, men
jeg var ikke rejst til Dubai for ikke at
se skak, og med en vis frækhed og
gode nerver kom jeg ind på en alternativ facon.
Maurice Ashley præsenterede spillerne før det første træk, som var det
til en boksekamp. Og så gik partiet i
gang. Salen var fyldt godt op uden at
være udsolgt. De fleste blandt publikum havde Anand i ørerne og et internet-skaksite kørende på en telefon
eller iPad. Alligevel var det ekstra
spændende at se partiet udfolde sig
på scenen, for spillerne måtte jo forlade sig på deres egne evner uden
hjælp udefra.

Interview med Anand

GM Ashley lagde for
Modus for pressemøderne var, at
amerikanske GM Maurice Ashley
stillede spillerne de indledende

spørgsmål. Herefter kunne journalisterne på skift få lov at spørge.
Efter de indledende taler fra sponsorer, værtsland og FIDE, var ordet
frit, og det var fantastisk at få lejlighed til at stille spørgsmål til to af verdens bedste spillere. Selv fik jeg lejlighed til at stille et par spørgsmål
om anvendelse af computere og betydningen af lynskak for topskakken.
Det vrimlede med stormestre, og
da pressekonferencen var ovre, løb
jeg på GM Victor Bologan, som jeg
fik interviewet, hvilket er gengivet på
www.skak.dk.

Henrik Carlsen, far til verdensmesteren, interviewes af norsk TV.
Foto: Anders Bork Hansen.

1. matchparti var noget særligt. Scenen med spillerne var afskærmet af
en stor lydtæt glasplade, så publikum
var henvist til høretelefoner med
live-transmission fra FIDEs studie,
der var placeret lige udenfor spille-

Fra åbningspressemødet. Yderst tv. ses stormester Maurice Ashley.
Foto: Anders Bork Hansen.

salen og havde eksverdensmester
Vishy Anand som fremragende
kommentator.
Det lykkedes mig at få dette interview med Anand:
Tak for at du tager dig tid til dette
interview til Skakbladet. Personligt synes jeg, at din gevinst over Kasparov i
VM-matchen i 1995 var fantastisk.
Har du selv et parti, som er særligt
mindeværdigt for dig?
− For at være ærlig har min karriere været så lang, at jeg ikke kan
fremhæve ét parti, som det mest
mindeværdige eller bedste for den
sags skyld.
Der har været mange partier og
øjeblikke, som er mindeværdige. Der
er både partier fra mindre turneringer og verdensmesterskaber. Det, der
gør dig lykkelig, er det, som du husker. Hvis det skal være en smuk gevinst, så kunne en af mine gevinster
mod Leko nævnes.
Hvordan føles det at være til stede
ved VM som kommentator?
− Skønt! Det føles rart at være
med, når der spilles en VM-match.
Jeg elsker stemningen, intensiteten,

baggrundstæppet af logoer, farver,
scenen, og jeg har indset, at nu kan
jeg bare nyde at være til stede i det.
Det er en helt ny følelse.
Gennem din lange skakkarriere har
du oplevet den teknologiske udvikling
med databaser og computerprogrammer fra første række. Hvordan har du
oplevet det?
− Det er mere et spørgsmål om en
æra end et øjeblik. Jeg har oplevet
det som en æra. Jeg kunne spørge
mig selv, hvordan jeg har oplevet de
sidste 30 år? Det har været en lang
glidende bevægelse, men så alligevel
føler jeg nogle gange, at jeg er vågnet
op til en verden, der er komplet forandret.
Hvis du beder mig nævne én ting
ved skak, der er uændret i forhold til
for 30 år siden, så må jeg sige, at det
kan jeg ikke.
Så længe forandringerne sker
gradvist, så opdager du dem ikke,
når du er passager på rejsen. Det er
først, når du kigger tilbage, at du ser,
at landskabet og alt omkring er helt
anderledes, end da du startede.
Tror du, at vi er ved vejs ende eller
Fra sidelinjen • 33

EM for hold i Slovenien
I november 2021 drog et optimistisk dansk landshold til de europæiske holdmesterskaber
i den slovenske by Catez. Landstræner Sune Berg Hansen tager os blandt andet med gennem
de indledende forberedelser, rejsen og præstationerne ved brættet.

Eksverdensmester Vishy Anand var kommentator under matchen i Dubai.

vil kunstig intelligens og lignende
skylle ind over skakken, som den næste bølge?
− Det er vanskeligt at sige, om
kunstig intelligens er noget helt nyt,
eller om det blot er kendte programmer på meget hurtigere og kraftigere
maskiner. Sagt på en anden måde, så
har vi mennesker ikke kunnet slå
skakprogrammerne i mange år. Den
tid er forbi.
Måske er der en start helt forfra,
hvor vi lærer noget helt nyt? Måske
er det en fortsættelse.
Det positive er – set med mine
øjne – at computerne har lært os, at
der er masser af liv og uudforskede
områder i vores spil. Der er stadig
masser at lære.
Når man læser en bog som ’Game
Changer’, så får man alligevel indtryk
af, at den kunstige intelligens – her
Alphazero – har tændt en lommelygte
i tågen, så nogle principper træder
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frem. Ofring af materiale for langsigtet initiativ, fremstød med randbønderne, etc.
− Hvad nu hvis vi forestiller os, at
den seneste generation har forsømt
at skrive en god bog om, hvad vi kan
lære af computere? Men jeg vil godt
sige, at kunstig intelligens har frembragt ny og overbevisende indsigt i
spillet, som vi kan lære meget af.
Kan vi forvente at se dig være aktiv
indenfor skak lige så lang tid som eksempelvis Kortjnoj?
− Ha ha, nej. Bestemt ikke. Jeg
spiller stadig skak og nyder det. Men
jeg kommer ikke til at gå i Kortjnojs
fodspor her.
− Sidste spørgsmål er fra min kone:
Hvad siger din hustru til, at du har
skakbræt og brikker stående fremme i
dit hjem? Har du måttet spørge om
lov?
− Ha ha, jeg har faktisk både bræt
og brikker. Og de står også fremme,

Foto: FIDE.

men ærlig talt, så bruger jeg dem
ikke så tit, som jeg gerne ville. Alt arbejde med skak foregår jo på computeren i dag. Jeg bruger dog bræt og
brikker, når jeg skal frembringe følelsen, som jeg får ved brættet, og
derfor er det dejligt at have det stående fremme.

Bredt smil
Oplevelsen af stemningen, intensiteten, suset gennem publikum, når der
blev spillet noget uventet, alle skakkendisserne, bordene i foyeren med
larmende lynskak var præcis så
skønt, som forventet. Da jeg landede
i lufthavnen i Kastrup, bemærkede
betjenten i paskontrollen, at det
måtte have været en god tur at
dømme ud fra smilets bredde. Det
måtte jeg medgive.

Åbningsceremonien foregik i overdådige omgivelser.

En drøm bliver til virkelighed

S

om landstræner har det været
mit erklærede mål at forsøge at få
det bedst mulige landshold afsted og
give det de bedst mulige betingelser.
Vi er et lille land, der altid vil have
begrænset spillermateriale, så hvis vi
skal klare os godt, skal vi som minimum give gode rammer for det.
Med solid opbakning til projektet
fra DSU og sponsoratet fra Jøker
Holding blev det pludselig muligt. Så

det var en glad landstræner, der
kunne udtage det på papiret stærkeste landshold til EM i Slovenien
2021. På trods af corona m.m. lykkedes det også alle at spille seriøs skak
op til turneringen, så ingen kom til
Slovenien med synlige rustpletter
(men der kan godt have været noget
skjult rust).
Nu skal vi eddermame vise verden, hvad vi kan!

Foto: ECU.

Virkeligheden kalder
Men selvom de økonomiske rammer
i år var bedre end nogensinde før,
stopper verden ikke af den grund, og
de var selvfølgelig ikke så gode, at
alle kunne tage tre måneder fri for at
forberede sig.
Det danske hold bestående af
Mads Andersen, Jesper Thybo, Jonas
Bjerre, Allan Stig Rasmussen og undertegnede samt selvfølgelig delegationschef Thomas Jøker er kendeEM for hold i Slovenien • 35

tegnet ved, at det kun er de to unge,
Jesper og Jonas, der spiller skak på
fuld tid. Det betyder, at der også er
et arbejdsliv, der skal passes, hvilket
har en tendens til at tage alt for meget tid fra forberedelserne.
Så selvom vi havde tilknyttet en
åbningscoach i form af den franske
stormester og tidligere Topalov-sekundant Edouard Romain, var det
ikke på alle områder, at alle var lige
så godt forberedt som håbet (det er
man i øvrigt aldrig nogensinde). Det
lykkedes dog at holde en enkelt
weekend træningssamling i Aarhus i
september, hvor der blev løst en
masse opgaver, men derudover var
alle lidt overladt til selv at sørge for at
troppe op i kampform. Jeg var spillende holdleder, og det var måske
ikke helt optimalt – mere om det senere.

at skulle huske det mundbind hele
tiden, og det er virkelig irriterende at
skulle tage det på hver gang, man rejser sig fra brættet(!), eller når man
skal hente noget i buffeten. Hvor
meget “båndbredde” det tager fra
skak, ved jeg ikke, men det føltes lidt
for “allestedsnærværende”. Ingen
blev testet positiv under turneringen, og det var trods alt godt, at den
kunne gennemføres.
Runde 1-9
Jeg har valgt at sætte matcherne
sammen i tre kategorier: de gode, de
onde og de grusomme. Omtalen forbliver på et overordnet plan – hvis
man vil se en mere udførlig gennemgang henvises til Dansk Skak
Unions Youtube-kanal, hvor der ligger referater fra alle runderne. Her
fokuseres kun på nøglepartierne.

“Lalandia” uden for sæsonen
Rejsen forløb rimelig problemfrit,
selvom det tog ret lang tid at komme
over grænsen fra Kroatien til Slovenien (vi landede i Zagreb). Spillestedet lå temmelig øde og bestod af
et større hotel (3 i 1), kur- og badeby.
Man kan godt forestille sig, det er et
fedt sted for en børnefamilie på en
solrig sommerdag, men om vinteren
ligger det øde hen uden det store liv.
På trods af muligheder for pool og
fitness tror jeg, de fleste deltagerne
fandt det lidt kedeligt. Men vi var jo
også kommet for at spille skak!
Vi boede på det formodet bedste
hotel og spillede på et andet, der lå
fem minutters gang derfra. Spilleforholdene var fine, og maden var udmærket, selvom der ikke findes den
buffet i verden, man ikke bliver træt
af efter en uge.
I coronaens tegn
Man skulle have coronapas med, og
mundbind var obligatorisk alle offentlige steder. Der var obligatorisk
coronatest ved ankomst samt en ny
test på fridagen. Det er forstyrrende
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De grusomme
1. runde
Danmark – Skotland 3–1

Jesper Thybo skuffede i Slovenien.
Foto: Deutscher Schachbund.

GM Mads Andersen (2575)
FM Alan Tate (2342) 1–0

De onde

GM Jesper S. Thybo (2604)
CM Adam Bremmer (2204) 1–0

2. runde
Tyskland – Danmark 2½–1½

GM Allan Stig Rasmussen (2577)
Andrew J. Muir (2254) 1–0
GM Sune Berg Hansen (2543)
FM Graham Morrison (2251) 0–1
Vi vandt pligtskyldigt 3-1 over Skotland i 1. runde. Men der var et stort
minus: Jeg tabte til den gamle skotte
Morrison. Et på alle områder katastrofalt enkeltresultatet, som jeg med
det samme vidste ville kaste lange
skygger ind over resten af turneringen. Der er ikke noget værre sted at
være i dårlig form, end på landsholdet ved en større slutrunde. Thybo
vandt, men fumlede lidt undervejs,
og det var også et forvarsel om, at alt
ikke helt kørte for den unge fighter.

Tyskland-Danmark. Forrest Nisipeanu og Andersen.

Liviu-Dieter Nisipeanu (2651)
Mads Andersen (2575)

GM Liviu-Dieter Nisipeanu (2651)
GM Mads Andersen (2575) 1–0
GM Alexander Donchenko (2645)
GM Jesper S. Thybo (2604) ½–½
GM Vincent Keymer (2639)
GM Jonas B. Bjerre (2569) 0–1
GM Rasmus Svane (2628)
GM Allan Stig Rasmussen (2577)
1–0
Det var bare ikke fair! Mads Andersen var for sorgløs i en isoleret bondestilling, og med et par smarte træk
fik Nisipeanu hurtigt afgørende fordel.

15... Dd6? 16. Sxd5! Lxd5 17. Lg5
Tfc8 18. Lxf6
Hvid vandt h7 og senere partiet.
1–0.

Jonas spillede en drømmeturnering, og grundstenen blev lagt her
med en sejr over Vincent Keymer.
Jonas kom til EM med en masse ærgerlige resultater i frisk erindring,
men efter denne sejr var det, som om
tavlen blev vasket helt ren, og pludselig kunne alle igen se det lysende
talent. Jonas har kommenteret partiet i “Vind med Jonas” på side XX.
Allan tabte et forfærdeligt parti til
Rasmus. Der gik noget helt galt i
midtspillet, men Rasmus kunne ikke
finde ud af det, og Allan fik kæmpet
sig tilbage i partiet (som kun Allan
kan), og det begyndte at se godt ud!
Men så mistede nordjyden helt orienteringen og overså et uhyggeligt
konstrastød (35… c5!), og så var det
slut.

Foto: Deutscher Schachbund.

Allan Stig Rasmussen (2577)
Rasmus Svane (2628)

35. Se2? c5! 36. dxc6 Sxc6 37. Sd5
Sxd5 38. exd5 Sxa5 39. Le4 Lc4 40.
Td2 Sb3
0–1.
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GM Jesper S. Thybo (2604) 1–0
IM Stefan Beukema (2408)
GM Jonas Buhl Bjerre (2569) 0–1

GM Jonas Buhl Bjerre (2569)
IM Linus Johansson (2479) 1–0
GM Allan Stig Rasmussen
(2577)
IM Jung Min Seo (2455) 1–0

IM Rein Verstraeten (2386)
GM Allan Stig Rasmussen
(2577) ½–½
GM Mher Hovhannisyan
GM Sune Berg Hansen (2543)
(2419) 0–1
Vi vinder godt nok, men at vi nu helt
tydeligt har tre mand ude af form
(Jesper, Allan og især mig) er ikke et
godt tegn for resten af turneringen.
Den gode nyhed er, at Jonas-maskinen heldigvis ikke er i stykker. Jeg
vinder selv et ok parti, men ved godt,
at det ikke betyder, formen er tilbage
(selvom man jo altid håber det).

Rasmus Svane vandt sølv på 5. bræt for en præstationsrating på 2710.
Foto: Deutscher Schachbund.

Virkelig stolpe ud. Og den slags matcher, hvor man tænker, at vi ville
have vundet, hvis alle på holdet have
tid og mulighed for at spille 12 hårde
turneringer om året.
3. runde
Danmark – Slovakiet 1–3
GM Mads Andersen (2575)
GM Jergus Pechac (2562) 0–1
GM Jesper S. Thybo (2604)
IM Juraj Druska (2508) 0–1
GM Jonas B. Bjerre (2569)
IM Tamas Petenyi (2458) 1–0
GM Sune Berg Hansen (2543)
IM Samir Sahidi (2432) 0–1

forvirrer sig selv’ fejl og blev straffet
af min stærkt spillende unge modstander.
Status efter 3. runde: 2 point.
Formbarometer:
Mads, Allan og Jesper: Ikke for
godt
Jonas: Fantastisk
Sune: Katastrofal
Det er allerede nu klart, at det her
ikke bliver den dans på toppen, vi
havde håbet på, og jeg kan mærke
sorgen helt ind i knoglerne, når jeg
forsøger at sove.
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Allan Stig Rasmussen vandt et godt
parti mod Sverige.
Foto: Deutscher Schachbund.

Glimrende sejr over broderfolket.
Det vigtigste er, at Allan vinder et
meget kompliceret parti med sort,
og formen måske ikke er helt så
ringe endda.
Se Jonas Bjerres spektakulære afslutning mod Linus Johansson i artiklen “Vind med Jonas” på side XX.

Jonas taber til stærke Sanal Vahap. Et
par sorgløse træk, og så var det slut.
Er det slutningen på den gode form?
Heldigvis ikke!
Mads fik en meget fin forberedelse
ind og neutraliserer fuldstændig tyrkernes stærke 1. bræt. Man kan
mærke, det var et psykologisk vigtigt
parti for ham.

Sune Berg Hansen (2543)
Mher Hovhannisyan (2419)

Med lige spil og senere remis.
½–½.
Jesper og Allan får stort set intet med
hvid (hvilket bekymrer holdkaptajnen).

De grusomme
6. runde

Mustafa Yilmaz (2626)
Mads Andersen (2575)

Belgien – Danmark 1½–2½
IM Daniel Dardha (2525)

De onde

27. c4! dxc4 28. Sxc4 Td5 29. Se3

5. runde

De gode
4. runde

Et nærmest kollektivt kollaps. Mads
freestylede i åbningen, og det gik
meget skidt. Thybo var godt forberedt, men modstanderen kendte
endnu mere! Og selvom det var ok
på et tidspunkt undervejs, var det
som om han ikke helt troede på det.
Jonas vandt til gengæld nemt! Jeg
stod glimrende efter åbningen, men
lavede så en typisk ’gammel mand

Mads Andersen fik en vigtig remis i matchen mod Tyrkiet.

Danmark – Sverige 3–1
GM Mads Andersen (2575)
GM Tiger Hillarp Persson
(2528) ½ – ½
GM Jesper Søndergaard Thybo
(2604)
GM Erik Blomqvist (2542)
½–½

Tyrkiet – Danmark 2½–1½
GM Mustafa Yilmaz (2626)
GM Mads Andersen (2575) ½–½
GM Emre Can (2570)
GM Jesper S. Thybo (2604) ½–½
GM Vahap Sanal (2590)
GM Jonas Buhl Bjerre (2569) 1–0
IM Cem Kaan Gokerkan (2444)
GM Allan Stig Rasmussen (2577)
½–½

11. dxe6 Ta7! 12. Dd4 Dxd4 13. Sxd4
Tc7! 14. Sd5 Tb7 15. exf7+ Kxf7

Danmark vandt en smal sejr over Belgien.

Foto: ECU.
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Danmark – Tjekkiet 2½–1½

En god åbningsforberedelse fra Allans hemmelige lager kører lige igennem. Allan selv får et meget fordelagtigt slutspil, som computeren mener er vundet. Det er svært i praksis,
og det lykkes da heller ikke for Allan.
Nu er vi pludselig med fremme og
skal spille på bord 5 – det var derfor
vi kom herned!

GM Mads Andersen (2575)
GM David Navara (2699) ½–½

De onde

Td6 30. d5! Sf8? 31. Se5 Tb8 32.
S3c4, opgivet.
1–0.

De gode
7. runde

GM Jesper S. Thybo (2604)
GM Thai Dai Van Nguyen (2594)
½–½

8. runde

GM Jonas Buhl Bjerre (2569) –
GM Jan Krejci (2565) 1–0

GM Luke Mcshane (2667)
GM Mads Andersen (2575) ½–½

GM Allan Stig Rasmussen (2577)
GM Vojtech Plat (2548) ½–½

GM Gawain Jonas (2654)
GM Jesper S. Thybo (2604) 1–0

En fremragende match! Ligesom ved
EM i Reykjavik i 2015 spiller vi vores klart bedste match mod stærke
Tjekkiet. Mads får lov til at deffe
stærke Navara med hvid, og det gør
han eftertrykkeligt! Jesper er presset
af stærke Nguyen, men forsvarer sig
godt. Jonas batter Krejci fuldstændigt.

Jonas B. Bjerre (2569)
Jan Krejci (2565)

England – Danmark 2½–1½

GM Dawid Howell (2648)
GM Jonas Buhl Bjerre (2569) ½–½
IM Ravi Haria (2497)
GM Sune Berg Hansen (2543) ½–½
En bitter, bitter match. Mads får
håndteret McShane på bræt 1. På
bræt 2 går Jesper ind i en vild kongeinder mod Gawain Jones. Det ser
både lovende og skræmmende ud.
Gawain blinker først, og i træk 31
kan Jesper vinde med 31. Txg3! Han
falder i stedet for i et par fælder og
ender med at blive sat mat.

Jesper S. Thybo (2604)
Gawain Jones (2654)

31. Lf4?! exf4 32. Txf4 Tbf8 33.
Dd4+? Kh7 34. e5 gxh2 35. Dd3+
Kh8 36. Txf8 Txf8 37. Dd1 Dh3
0–1.

26. b3! Lf1 27. Tg1! Lg2 28. Txb5
Hvid vandt endnu en bonde og
partiet i løbet af få træk.
1–0.

I Jonas’ og mit parti sker der ikke det
store, og de ender remis uden for alvor at have været spændende. Surt.
Trods flere skuffelser undervejs blev
vi holdt inde i turneringen af Jonas,
og vi havde her chancen for at slutte
turneringen på et af de tre øverste
borde!

Desværre sluttede jeg, hvor jeg startede. Jeg kunne ikke huske min forberedelse og kom hurtigt på hælene.
Min modstander spillede godt, og
jeg formåede ikke at få det vendt. Resten remis.
Nummer 22
Vi sluttede på en delt 18. plads (nr.
22 efter korrektion), hvilket var noget ringere end den tur i top-10, vi
havde sat næsen op efter. Jonas spillede en fantastisk turnering og fik
guld på bræt 3! En 2793-præstation
mod stærk modstand ser man ikke
ofte, så lige netop det, lover rigtig
godt for fremtiden. Men et hold er
mere end en mand, og resten af spillerne tabte rating.
Vi kan ikke klage over vilkårene,
for med Jøker Holding som sponsor
var der bedre betingelser end nogensinde før. Men som altid med holdturneringer så skal det flaske sig. Jeg
forstår dog ikke, hvorfor der så sjældent er mere end en-to spillere, som
er i rigtig god form.

De grusomme
9. runde
Danmark – Østrig 2–2
GM Mads Andersen (2575)
GM Markus Ragger (2668) ½–½
GM Jonas Buhl Bjerre (2569)
GM Valentin Dragnev (2548) 1–0
GM Allan Stig Rasmussen (2577)
IM Felix Blomberger (2490) ½–½
GM Sune Berg Hansen (2543)
IM Dominik Horvarth (2469) 0–1
Vi kunne stadig slutte over vores seedning. Og Jonas gjorde det, han
kunne i Slovenien: han vandt! Et
temmelig suverænt parti mod stærke
Dragnev.

Jonas B. Bjerre (2569)
Valentin Dragnev (2548)

Hvordan er man
træner/holdleder?
Hvordan skal man sætte hold?
Vi har prøvet forskellige konstellationer i min tid på landsholdet
(som går helt tilbage til 1994). Problemet er, at alle spillere er forskellige, og det der er optimalt for én
type, ikke nødvendigvis fungerer for
andre. Fordi folk er så forskellige, er

Individuelt

20. Tg3! Te6 21. Tg4 Lb7 22. Dh4+
Dh7 23. f5! Txe5 24. Lf6!, opgivet.
1–0.
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Fart over feltet: Jonas Bjerre og Sune Berg på vej til spillestedet.
Foto: Deutscher Schachbund.

I alt

Rating

1. GM Mads Andersen

2575 1 0 0 ½ ½ - ½ ½ ½

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3½/8

-3

2. GM Jesper S. Thybo

2604 1 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 -

3/8

- 17

3. GM Jonas B. Bjerre

2569 - 1 1 1 0 1 1 ½ 1

6½/8

+ 22

4/7

-6

1½/5

- 18

4. GM Allan Stig Rasmussen 2577
5. GM Sune Berg Hansen

1 0 – 1 ½½½- ½

2543 0 – 0 - - 1 - ½ 0
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det ofte en god idé at give dem individuelle betingelser, som passer til
hver enkelt.
Men hvordan og hvorfor er jo ikke
noget, man kan se hjemme fra sofaen, og jeg har ofte lidt ondt af fodboldtrænere, som bliver kritiseret
sønder sammen af folk, der helt sikkert ikke har den fjerneste anelse om
alle de overvejelser, der går ind i hver
beslutning. Det er altid nemt at være
bagklog, når resultaterne foreligger.
Jeg er kommet frem til, at den
bedste struktur er, at en “diktator”
sætter holdet. På den måde frigives

der mest mulig energi til at koncentrere sig om at spille i stedet for at
have evige overvejelser og blive hidsig/sur, hvis man ikke er enig med
holdlederen. Du kan ikke gøre noget
ved det, så du må bare flette næbbet
og koncentrere dig om at spille skak.
Det er især på baggrund af et par
OL i første halvdel af 00erne, hvor
opslidende holdmøder ødelagde det
hele (i hvert fald for mig, som er typen, der har brug for god stemning).
En “diktator-holdleder” har flere
gange fungeret godt, men kun delvist i Slovenien. Når man som hold-

leder også er spiller, bliver det sværere at fremstå “objektiv”. Når man
så samtidig er lavest ratet og i dårlig
form, bliver autoriteten yderligere
udvandet. Samtidig havde vi en
stærk stormester med som åbningscoach, Edouard Romain, som også
ville bestemme noget, og det gjorde
det endnu mere vanskeligt.
Jeg var ikke helt tilfreds med den
måde, det kørte på i Slovenien, og er
kommet frem til, at en spillende
holdleder nok ikke er det bedste.

Top-10 i åben række

Individuelle guldmedaljer:

Slutstilling i kvinderækken:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
22.

1. bræt: GM Alireza Firouzja,
Frankrig (3015)
2. bræt: GM Andrei Volokitin,
Ukraine (2824)
3. bræt: GM Jonas Buhl Bjerre,
Danmark (2793)
4. bræt: GM Benjamin Gledura,
Ungarn (2771)
5. bræt: GM Nijat Abasov,
Aserbajdsjan (2760)

1. Rusland
2. Georgien
3. Aserbajdsjan
4. Ukraine

Ukraine
Frankrig
Polen
Spanien
Aserbajdsjan
Rusland
Armenien
Serbien
Holland
Tyskland
Danmark

14 MP (212½)
14 MP (207½)
13 MP (192½)
13 MP (190)
12 MP (224)
12 MP (206½)
12 MP (206)
12 MP (160½)
11 MP (175½)
11 MP (167)
9 MP (131)

18 MP
15 MP
12 MP (196)
12 MP (187)

Ratingpræstation i parentes
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Frankrigs helte
Frankrig er blevet en stormagt i skak.

I denne klumme analyserer GM Jonas Bjerre spændende og
interessante partier

Sort trækker.

Sort trækker. Mat i fem træk.

Hvid trækker.

Vincent Keymer (2639)
Jonas Bjerre (2569)
Hold-EM i Catez
Nimzoindsk / E51

Korrektion i parentes

Ukraines vinderhold
Ukraine vandt overraskende EM.

VIND MED JONAS

Firouzja 9. runde
Alireza Firouzja scorede
fantastiske 8 af 9 på 1. bræt.

Ligesom for to år siden lå hold-EM
meget kort tid efter Grand Swiss. I
modsætning til dengang havde jeg
en meget hård turnering til GS i
Riga, hvor mit spil aldrig rigtig fungerede. Jeg undgik dog en katastrofe
ved at forsvare mig godt i nogle
svære stillinger. Efter at jeg tiltrængt
havde siddet over i 1. runde mod
Skotland, mødte vi allerede i 2.
runde en meget spændende modstander, nemlig Tyskland! Jeg mødte
på 3. brættet deres yngste spiller Vincent, som er samme årgang som
mig. Han er gået voldsomt frem på
det sidste, men jeg var optimistisk efter at have presset ham med sort i
Malmø tidligere på efteråret.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
Lb4
Ragozin, det var også åbningen,
jeg havde forventet inden partiet.
5. e3
Vincent valgte at transponere til
Nimzo denne gang, hvilket jeg ikke

I den indledende fase af partiet måtte Jonas spille et maskespil, da han ret hurtigt
blev klar over, at Vincent Keymer var lige lukt på vej ind i en giftig forberedelse.
Foto: Deutscher Schachbund.

var forberedt på. (Jeg tabte et onlinehurtigparti mod ham efter 5. Da4+ i
Polgar Challenge).
5... 0-0 6. Ld2

En populær variant, og Tysklands
oversidder Matthias Bluebaums specialitet! Jeg var dog lige ved at hoppe
i stolen af glæde, da jeg kom i tanke
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Vincent Keymer har tidligere spillet 5. Da4+ mod Jonas Bjerre. Denne gang valgte
han e3, men det er synd at sige, at han vidste, hvilket stormvejr han siden ville
ende i.
Foto: Deutscher Schachbund.

om en forberedelse her, jeg havde
haft klar i et par måneder, men det
var en del af gameplanen ikke at vise
det, så jeg tog mig lige en pause og
fortsatte med at flytte langsomt et
stykke tid endnu.
6... b6 7. cxd5 exd5 8. Tc1 Te8 9.
Ld3 Lb7 10. 0-0 Lf8 11. Se5 c5 12. f4
Sc6 13. Se2 Tc8 14. Le1

14… Se4!
En nyhed, da jeg spillede det, og
grunden til, at Vincent ikke måtte
vide, at jeg kendte varianten. Det ser
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nemlig meget farligt ud for hvid. Alireza Firouzja gentog varianten til
VM i lyn, men med mindre succes.
15. Lxe4 dxe4
Her klappede fælden! Jeg begyndte nu at flytte à tempo, da der
ikke er nogen vej tilbage for hvid.
16. Sxf7
Ellers har hvid givet løberparret
for ingenting.
16... Kxf7
16... Dd5? 17. Se5, Maghsoodloo –
Firouzja, hvor hvid vandt.
17. Db3+

17… c4!
Forbereder en afdækker til hvids
dronning. 17... Kg6 18. f5+ Kh6 19.
Lg3 er i denne version super farligt
for sort: 19... Ld6 20.f6 med stærkt
angreb.
18. Dxc4+
18. Txc4 Dd5 19. Sc3 Sxd4! 20.
Txd4 Dxb3 21. axb3 med god kompensation for sort.
18... Kg6 19. f5+ Kh6 20. Lg3 Se5!
Den konkrete idé bag c4.
21. Dg8
21. Lf4+ er ikke farligt endnu: 21...
g5 22. fxg6+ Kxg6.
21... Le7 22. Txc8 Lxc8 23. Lf4+
Lg5 24. Lxg5+ Dxg5 25. Dxe8 Dxe3+
26. Kh1 Dxe2
Som det ofte sker efter en dyb forberedelse, havde Vincent brugt stort
set al sin tid her. Indtil nu havde han
fundet alle de rigtige træk, men stillingen er stadig meget kompleks.
27. Tc1
Det første træk jeg ikke kendte.
Det er ikke objektivt en fejl, men meget svært at spille for hvid, hvilket er
ligeså vigtigt specielt i tidnød.
27. Ta1! Her sluttede varianten, jeg
kendte med remis: 27... Dxb2 28. Tf1
De2 29. Ta1=.
27... Sd3 28. Tc6+ Kg5 29. De7+?
29. h3! Et svært træk og allerede
det eneste, der ikke taber.
29... Kf4
Min konge er nu en stærk angrebsbrik.
30. h3
30. Dh4+ Ke3 31. Dg5+ (31. Dg3+
Kd2! og Sort vinder) 31... Kf2! med
gevinst.
30... De1+ 31. Kh2 Dg3+
En vigtig skak der ikke havde været mulig, hvis min konge havde
stået på g5.
32. Kh1?
Går ind i en fin mat. Stillingen var
allerede håbløs: 32. Kg1 Df2+ 33.
Kh1 Lxf5, min dronning står helt
rigtigt på f2 og dækker min løber, så
min konge kan gå til e3.
32... Sf2+ 33. Kg1 Sxh3+ 34. Kh1
De1+
Her opdagede Vincent 35. Kh2

Dg1+ 36. Kxh3 Dh1 mat og gav op
med det samme.
0-1.

32... Ke7 33. Tc8 Te5 34. Te8+
Txe8 35. dxe8D+ Kxe8 36. Dc8+ Ke7
37. Dxa8
Sorts bønder er for svage til, at der
er noget håb om remischancer.
37... Ld6 38. Kf1 h5 39. Dh8 h4
40. Dxh7 hxg3 41. hxg3 Tb5 42.
De4+ Te5 43. Db7+ Ke6 44. a3 Td5
45. Dc6 Tc5 46. De4+ Kd7 47. b4
axb4 48. axb4 Te5 49. Db7+ Lc7 50.
b5 Te6 51. f4 Td6 52. Ke2 f5 53. Kf3
Tf6 54. b6, opgivet.
1-0.

Jonas Bjerre (2569)
Linus Johansson (2479)
Hold-EM i Catez
25. Lh6!
Et velkendt tema, men sjældent
noget man ser i sine egne partier.
Derfor kunne jeg heller ikke lade
være med at spille det, da jeg først fik
ideen, selvom fortsættelsen senere
ikke var helt klar.
25. Lc4 Te5 26. f3! havde også været nok til afgørende fordel, men det
var ikke indlysende for mig under
partiet.
25... Txd5 26. Sf6 gxh6 27. Sxe8
Lxe8
Min intuition sagde mig, at denne
stilling bør være vundet for hvid. Det
var først her, at jeg fandt ud af præcis hvordan. Faktisk er der kun en
måde:
28. De7+ Kg7

29. De4!
Sort er materielt foran, men kan
ikke koordinere sine brikker.
29... Lc6
Bedste forsøg.
29... Txd6 30. a3 Ld2 31. De5+ Tf6
32. Dd4 mister løberen; 29... Td2 30.
Dg4+ Kf8 31. Df4 holder fast i tårnet
på d2 og forbereder a3. Læg mærke
til at tårnet på h8 også er udækket!
29... Tg5 30. d7 og vinder.
30. Dg4+ Kf6

31. Tc1!
Sidste vigtige træk der igen forstyrrer sorts koordination.
31... La8 32. d7
Bonden er ustoppelig. Jeg skal
bare lige undgå mat i bunden.

Jeg endte på 6½ point af 8 og en
præstationsrating på 2793. Det var
nok til en guldmedalje på 3. brættet!

Jonas Bjerre med guldmedaljen om halsen. Han flankeres af Jorden van Foreest
(tv.) og Gawain Jones. Jonas var tredjebedst blandt samtlige deltagere ved
hold-EM, kun Alireza Firouzja, Frankrig, og Andrei Volokitin, Ukraine, leverede
bedre ratingpræstationer.
Foto: ECU.
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Løsninger side 71-73

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

2. sort trækker!

S

iden sidste indlæg i denne spalte har vi været igennem endnu
en “brutal nedlukning”, som rutinemæssigt stoppede stort set al
skakaktivitet. Her midt i februar er status, at samfundet atter er
åbnet, og pandemien er ikke længere klassificeret som en samfundskritisk sygdom. I Dansk Skak Union har vi en hel del efterspil. Især
fylder ikke gennemførte divisionskampe meget i billedet. Og de indtager i høj grad dagsordenen hos det nyvalgte Skaknævn, som allerede har demonstreret, at det arbejder godt og effektivt og dermed
bidrager til at fjerne en masse frustrationer rundt omkring.

3. hvid trækker!

4. sort trækker!

Nedlukningen var så brutal, at vi atter prioriterede onlineskakken
noget højere. Endnu en gang er det på sin plads at takke Ellen Fredericia og Arild Rimestad for at producere begivenheder af høj kvalitet.

Poul Jacobsen, formand for
Dansk Skak Union

Som mange husker, påtog Jacob Carstensen med kort varsel at vikariere i jobbet som “ratingofficer” efter Per Rasmussen. Med
udgangen af februar stopper dette vikariat, idet jobbet fremover bestrides af Jens Madsen fra Skakklubben Springeren i Kolding. Der skal her lyde en stor tak for hjælpen til Jacob, som har løst opgaven
på fremragende vis og også har ydet en indsats med at hjælpe Jens i gang.
Divisionsturneringsudvalgets mangeårige formand Peter Olsen har besluttet at mere end 10 års indsats
måtte være tilstrækkelig. Tak til Peter for en altid omhyggelig og grundig indsats med dette vigtige
arbejde, hvor man jo ofte må træffe beslutninger, som ikke alle er tilfredse med. Det samlede indtryk er
en altid seriøs og objektiv fordeling af fordele og ulemper på en måde, der aftvinger respekt.

5. sort trækker!

6. sort trækker!

Ny i Divisionsturneringsudvalget er Lars Erik Linderod, som overtager Peter Olsens funktioner direkte
– naturligvis i tæt samarbejde med udvalgets øvrige medlemmer. Det er et til tider vanskeligt stykke
arbejde at afbalancere detaljerne, så jeg opfordrer klubberne til at være ekstra proaktive i samarbejdet
med det nye udvalg.
Rundt omkring i landet ydes der flere steder nogle ekstraordinært succesfyldte indsatser med at skaffe
nye medlemmer til klubberne. Jeg er glad for, at HB har bevilget midler til, at vi nu kan etablere en
meget vigtig underside idekatalog.skak.dk, hvor alle de gode ideer bliver samlet og præsenteret på en
måde, hvor de kan tjene som inspirationskilde til klubber, der gerne vil gøre noget for at blive flere medlemmer. HB har bevilget midler til en honorering af en webmaster til undersiden, så tjek den ud, det
kan kun blive godt.

Hvordan skal sort organisere sine bønder i
denne stilling for det bedste forsvar?

46 • Find planen!

Inden længe er det tid til DM i Svendborg – og vi glæder os alle til at få et normalt forløb af påskestævnet. Det er virkelig vigtigt med stor opbakning til turneringerne, så jeg vil på det varmeste anbefale alle
vore aktive medlemmer til at deltage i en eller flere af turneringerne – vi har så meget brug for at
demonstrere, at vi er en levende og aktiv organisation, som er attraktiv at have besøg af. Så kom frisk og
lad os ses i Svendborg i DM-perioden.
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2022

Indbydelse til
DM i SKAK 2022

Fyns Skak Union og skakklubberne Sydøstfyn og Tårnet Svendborg indbyder unionens
medlemmer til Dansk Skak Unions DM og påsketurnering 2022.
Spillested: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
www.hotel-svendborg.dk Tlf. 62 21 17 00.
Transport:
Hotellet er beliggende i centrum, ca. 10 minutters gang fra banegården, hvortil man ankommer med enten tog eller bus.
De som kommer i bil, kan nyde motorvejen fra Odense til Svendborg,
og glæde sig over at hotellet og byen har masser af gratis
parkeringspladser. Endelig er Svendborg jo en havneby, så hvem der
lyster kan sejle dertil på forskellig vis.

Tidsrum:

3. De højest ratede tilmeldte spillere på Fides ratingliste pr. 1. marts
2022.
4. Ved afbud suppleres i rækkefølge med de højst ratede øvrige
tilmeldte til Landsholdsklassen, ved yderligere behov de højst
ratede i Kandidatklassen.
Der stilles enkeltværelse til rådighed på Hotel Svendborg fra fredag
den 8. april for alle deltagere i Landsholdsklassen.

400 kr. i alle klasser undtagen Landsholdsklassen.
Rabatpris ved forudbetaling senest 27 marts = 300 kr.
Indskud betales til Dansk Skak Union kontonummer: 9570-13265682
- MobilePay på nummer: 37 04 05
Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn,
Har man ikke betalt eller positivt bekræftet sin deltagelse senest
ved tilmeldingsfristens udløb, tages man ud af turneringen.
Landsholdsklassen: Sidste frist for tilmelding mandag den
28. februar kl. 24:00
Kandidatklassen, samt G7: Sidste frist for tilmelding og betaling
mandag den 11. april kl. 18:00.
Kort Påske 1 samt G5 1: Sidste frist for tilmelding og betaling fredag
den 8.april kl. 18:00.
Veteran, G5 2 samt kort Påske 2: Sidste frist for tilmelding og
betaling onsdag dag den 13.april kl. 18:00

Påskedag, søndag den 17. april. 19:00 afholdes stævnefest i
restauranten på Hotel Svendborg.
Tilmelding forud til arrangørerne, og senest på stævnekontoret
lørdag den 16. april kl. 12:00

1. forløb starter lørdag den 9. april og slutter mandag den 11. april.
2. forløb starter torsdag den 14. april og slutter lørdag den 16. april,
her kan man også nå at deltage i DM i lyn fredag aften.

G7:
7 runder FIDE-schweizer. Start tirsdag den 12. april kl. 18:30

G5:
5 runder Fide-schweizer. Der spilles i 2 forløb
1. forløb starter lørdag den 9.april og slutter onsdag den 13. april.
2. forløb starter torsdag den 14.april og slutter mandag den 18. april

Betænkningstiden
I alle klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til
resten af partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk hele partiet
igennem.

Bemærk at ved DM kan man komme en time for sent,
før man taber på udeblivelse.

GM vil få 5.000 kr. i startpenge, dog 10.000 kr. hvis Fide rating pr.
1. marts 2022 er på +2600.

Det er i Landsholdklassen ikke tilladt at tilbyde remis før begge
spillere har udført 30 træk.

Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000 kr.,
3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.

Lynskak-DM

Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil blive Fide-ratet.

Betaling af Indskud og Tilmeldingsfrister:

Stævnefest

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

Remistilbud

Lørdag den 9.april til mandag den 18. april 2022

Fide-rating:

Kort Påske:

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne
senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Kandidatklassen
Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 12. april kl. 18.30.
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:
1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2021, men som ikke er
kvalificeret til Landsholdsklassen 2022.
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på
mindst 2000.
– Spillerne må ikke være fyldt 20 år før 1. januar 2022.

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

Indkvartering
Hotel Svendborg tilbyder overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse 675,- kr.
Dobbeltværelse 825,- kr.
Priserne er inkl. morgenmad.
Hotel Garni tilbyder overnatning uden morgenmad til
favorable priser:
Enkeltværelse 550,- kr.
Dobbeltværelse 650,- kr.
Priserne er pr. person pr. nat og er inkl. moms og betjening.
Booking: Begge hoteller online via DM’s hjemmeside
www.skak-dm.dk
eller via e-mail til booking@hotel-svendborg.dk
Bookingkoden er SKAK22

Fredag den 15. april kl. 19:30. Tilmelding og betaling senest fredag
den 15. april kl. 12:00. Indskud: 100 kr.
Lynturneringen rates både Dansk og hos Fide Betænkningstid 3 min + 2 sek. tillæg pr. træk.

Tilmelding:

Tilmelding til DM i Lyn https://turnering.skak.dk
/TournamentActive/Details?tourId=27228

Alternativt kan tilmelding foregå gennem egen klub til:
Michael V Nielsen Tlf. 4117 5841. mail: DM2022@skak.dk
Telefon nummer til stævnekontoret 4117 5841.

Online via DM-hjemmesiden: skak-dm.dk
eller https://turnering.skak.dk/TournamentActive/
Details?tourId=27225

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

Dato

LH Klassen

Kandidat
G7

lørdag 9. april
søndag 10. april
mandag 11. april
tirsdag 12. april
onsdag 13. april
torsdag 14. april
fredag 15. april
lørdag 16. april
søndag 17. april

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

14-20
18.30-00.30
14-20
14-20
14-20
14-20
9-15

mandag 18. april
evt. omkamp

kl. 13.00

9-15

Veteran
G5

Kort Påske

14-20
14-20
14-20
14-20
14-20
14-20

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

3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.

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

4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
5. Kvindedanmarksmesteren

Turneringsformer:
Landsholdsklassen
I Landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller alle-mod-alle.
Berettiget til at deltage i klassen er spillere, der er registreret i FIDE
som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder
et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge:

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

Veteranklassen
Spilles som 5 runder FIDE-schweizer. Start torsdag den 14. april.
Deltagerne skal være fyldt 60 år senest 14.april 2022.

1. Vinderen af Landsholdsklassen 2021.

Øvrige grupper
2. Vinderen af Kandidatklassen 2021.
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Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

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

9-15
9-15
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BRÆTTET
RUNDT
Delegeretmøde 2022
Dansk Skak Unions delegeretmøde
afholdes søndag den 17. april kl.
15.15 i Svendborg. Dagsorden efter
lovene. Indkaldelsen findes på
skak.dk.
Overlegen Jonas Bjerre
Med syv gevinster i syv partier blev
den 17-årige stormester Jonas Bjerre,
Skanderborg, en overbevisende vinder af DM i hurtigskak 2021. På sin
vej til mesterskabet besejrede Jonas
de tre andre deltagende stormestre
Mads Andersen, Jesper Thybo og
Jonny Hector.
28 spillere deltog i mesterskabsgruppen og 24 i gruppe 2. Sidstnævnte gruppe vandtes af August
Jalving fra Skak for Sjov med 6/7.
Hvidovre Skakklub stod atter for
et fint stævne. Jyske Bank var som
sædvanlig hovedsponsor for turneringen.
EM i Katowice
DM var en fin opvarmning for Jonas
Bjerre, der blot tre uger senere blev
delt nr. 4 ved EM i hurtigskak i den
polske by Katowice. Jonas fik 9/11 og
blev nr. 7 efter korrektion. EM-titlen
blev vundet af GM Aleksandr Motylev, Rusland, 9½. Mads Andersen
blev nr. 73 med 7 point.
Umiddelbart før hurtigskak-EM
blev EM i lynskak afviklet i samme
store hal i Katowice. Den polske
favorit Jan-Krzysztof Duda vandt
med 18/22. Jonas blev nr. 16 med
15½, Mads fik 15 og blev nr. 38.
KM og ÅM
Københavnsmesterskabet og Brønshøj Lang Weekend blev vundet af
GM Carsten Høi fra den arrangerende klub. Det var Høis tredje KM
– han vandt mesterskabet for første
gang for 42 år siden. Aarhusmester-
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skabet blev vundet af IM Filip Boe
Olsen, Skanderborg. Mere om begge
mesterskaber i nr. 2.
Thybo vandt OGP-serie
Jesper Thybo vandt DSUs grandprixfinale. Otte spillere havde gennem fire afdelinger kvalificeret sig til
kvartfinalerne, og i semifinalerne
vandt Thybo med 1½-½ over IM
Filip Boe Olsen, mens Filips far FM
Mads Boe vandt med de samme cifre
over Martin Matthiesen. Thybo
vandt finalen over FM Mads Boe
med 1½-½
Hurtige unge mestre
Polen stod også som arrangør af VM
i både lyn- og hurtigskak i hovedstaden Warszawa. Magnus Carlsen, der
netop havde forsvaret sit klassiske
verdensmesterskab, stillede op i
begge discipliner, men overraskende
nok blev det ikke til nye titler til
nordmanden.
Den 17-årige Nodirbek Abdusatterov fra Usbekistan endte som en
overraskende vinder af hurtigskakken. I omkampen besejrede han russeren Ian Nepomniachtchi med 1½½. Både Abdusatterov og Nepomniachtchi samt Magnus Carlsen og

Fabiano Caruana fik 9½ point af 13,
men en regel gjorde, at de to spillere
med bedst korrektion skulle spille
omkamp. Carlsen måtte således nøjes med bronze, mens Caruana endte
uden for podiet.
I lynskak sluttede Carlsen som nr.
12. I løbet af de 21 runder tabte han
seks partier(!) og var reelt aldrig med
i kampen om titlen. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig, Jan-Krzysztof Duda, Polen, og Alireza Firouzja, Frankrig, sluttede alle på 15
point, men på dårligst korrektion
blev Firouzja siet fra. Omkampen
mellem MVL og Duda endte 1-1, og
så skulle mesterskabet afgøres ved
første gevinst. MVL vandt det 3.
parti og kunne dermed kalde sig verdensmester i lynskak.
I hurtigskak blev Jesper Thybo nr.
151 med 5 point. I lynskak fik Thybo
8½ point på 146. pladsen.
Hos kvinderne viste den 17-årige
Bibisara Assaubayeva fra Kasakhstan
sig som det nye stjerneskud. I hurtigskak blev hun nr. 2, og derefter
vandt hun lynmesterskabet. Alexandra Kosteniuk, Rusland, vandt
hurtigskak-VM og blev nr. 2 i lynskak.

Carlsens katalanere
Den norske verdensmester blev en overbevisende vinder af Wijk aan Zee. Magnus Carlsen
gik ubesejret igennem turneringen og vandt to spektakulære katalanere, som hans danske
træner Peter Heine Nielsen har kommenteret for Skakbladet. For første gang i mange år
var der dansk deltagelse i invitationsgrupperne. Jonas Buhl Bjerre opnåede en delt 2. plads
i Challengers-gruppen og kom over 2600 i rating.
“Vi sad i Bents arbejdsværelse i Buenos Aires, og jeg
pressede ham lidt på den objektive værdi af ens af hans
yndlingsvarianter, 5… gxf6 i Caro-Kann. Jeg havde ret,
men det havde han også, da han svarede: »jeg prøvede
at vinde et skakparti den dag, for det er jo det, skak
handler om«. Men han tilføjede, at han aldrig havde
spillet noget, som han vidste, var gendrevet. Og en sen
aften kom tilføjelsen: »En af de meget få ting jeg fortryder her i livet er, at jeg ikke spillede flere katalanske
gambitter«.’

PETER HEINE NIELSEN OG BENT LARSEN

Magnus Carlsen (2865)
Anish Giri (2772)
Katalansk / E 06
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3 Le7
5. Lg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Sa3?!
7. Dc2, 7. Da4 samt 7. Se5 er de
objektivt bedste træk, de kritiske, seriøse om man vil. Hvor hvid kæmper om objektiv fordel, og sort finder korrekte løsninger på stillingens
problem. Efter partitrækket er det
svært at sige, hvem der står bedst; at
spille den slags kræver en hvis over-

Wijk aan Zee Masters – januar 2022
1. Magnus Carlsen

NOR 2865 * 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1

2. Shakhriyar Mamedyarov AZE 2767 0 * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1

1 ½1 ½½

9½
8

3. Richard Rapport

HUN 2763 0 ½ * ½ ½ 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 1 1

8

4. Anesh Giri

NED 2772 0 ½ ½ * ½ 0 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1

7½

5. Sergej Karjakin

RUS 2743 ½ ½ ½ ½ * 1 0 ½ ½ 1 0 1 ½ ½

7

6. Jorden van Foreest

NED 2702 ½ 0 0 1 0 * 0 ½ ½ 1 1 1 1 ½

7

7. Andrey Esipenko

RUS 2714 ½ ½ ½ 0 1 1 * ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½

6½

8. Fabiano Caruana

USA 2792 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ * 1 ½ ½ 1 1 ½

6½

9. Jan-Krzysztof Duda
10. Santosh G. Vidit

Teenageren Nodirbek Abdusatterov besejrede Magnus Carlsen i hurtigskak-VM.
Foto: FIDE.

Peter Heine Nielsen
kommenterer

POL 2760 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 0 * ½ ½ ½ ½ ½

6

IND 2727 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ * 1 0 1 1

6

11. Sam Shankland

USA 2708 ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ 0 * ½ ½ ½

5½

12. Praggnanandhaa

IND 2612 0 0 0 ½ 0 0 1 0 ½ 1 ½ * 1 1

5½

13. Nils Grandelius

SWE 2672 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 * 1

4½

14. Daniil Dubov

RUS 2720 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 0 *

3½
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vindelse og mod. At forberede det er
ej heller enkelt. Man skal sikre sig,
det ikke er decideret dårligt, men
samtidigt ikke grave for dybt, men
søge kun at se på det med de optimistiske briller. At have fokus på at
det handler om: at vinde et skakparti, i dag.
7... Lxa3 8. bxa3 Ld7
Det forventede solide svartræk.
8… b5!? er muligt, hvor sort prøver
at forsvare merbonden og kæmpe
for fordel. Hvid kan på forskellig vis
opnå kompensation, og vi vurderede
altså, at det var risikoen værd.
9. a4!?
Yderst sjældent.
9... Lc6 10. La3 Te8 11. Dc2 Sbd7
12. Tac1

Giri har indtil nu spillet naturlige
træk, men tænkte her længe. Hvilket
netop er pointen med hvids koncept.
At sort nu stilles overfor måske ikke
svære, men nærmere atypiske problemer. Med en computer er stilin-

gen naturligvis nem at vurdere, men
uden er vi nødt til at trække på vores
egen intuition, hvilker er sværere og
bliver mere upræcist i ukendt farvand. Hvid har løberpar og centrum,
men en dobbeltbonde i a-linjen. Sort
kan vinde en bonde på forskellige
måder, for eksempel 12... a5 13. Dxc4
Sb6, men hvid har kompensation.
12... Ld5 er også naturligt, hvorefter 13. Tfe1 antyder 14. e4. Stillingen
er svær at forstå, selv med en computer. At Giri er lokket i ukendt farvand er klart. Spørgsmålet er, om
prisen er for høj.
12... a6 13. Dxc4 Sb6 14. Dc3
Sxa4 15. Db3
Sort er foran med en bonde, men
hans stilling er lidt ude af balance. På

15... Sb6 er 16. Txc6 bxc6 17. Se5
muligt, hvor hvid får tilstrækkelig –
men ikke mere – kompensation for
den ofrede kvalitet.
15... Lb5 16. Tfe1 Sb6 17. e4 er
også en typisk variant, igen med en
slags balance, men i en ubalanceret
stilling.
15... Dd5

16. Txc6! Dxc6 17. Se5 Db5 18. Dc2
Carlsen har ofret en bonde og en
kvalitet, men sort har overraskende
svært ved at stabilisere sin stilling.

Magnus Carlsen tabte til Anish Giri for første gang for 11 år siden i Wijk aan Zee. Carlsen har slået hollænderen flere gange
siden, men årets sejr var den første over Giri i den klassiske turnering.
Foto: © Lennart Ootes – Tata Steel Chess Tournament 2022.
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Der var rigeligt at analysere efterfølgende.

18... Sb6! 19. Lxb7 Sc4! holder remis,
med pointen 20 Lxa8 Sxa3!, men
igen vælger Giri et mere “normalt”
træk.
18... Sd5? 19. Tb1 Da5 20. Lxd5?
Objektivt et som minimum upræcist træk.
20. Le4! fremprovokerer 20... g6,
men efter 21. Lxd5! gør det hermed
en afgørende forskel, at f6 feltet er
svækket med Sg4 som måden at udnytte det på. Men Giri virker knækket og fremfor at prøve 20... Sc3!? eller 20... Dxd5, som computeren siger
kæmper til rimelighed, går han direkte ind i det følgende:
20... exd5? 21. Txb7!
Truslen er 22. Lb4 med dronningfangst, men selv efter 21... De1+ 22.
Kg2 er sort fortabt. Springeren på a4
hænger, 7. række eksponeret og f7
svag.
21... c5

22. Df5 Tf8 23. Sxf7
Sorts stilling er håbløs.
23... De1+ 24. Kg2 Dxe2 25. Dxd5
truer for eksempel den klassiske
kvalte mat. Giri trækker pinen lidt
ud, men det følgende slutspil er enkelt vundet:
23... Dd8 24. dxc5 Df6 25. Dxf6
gxf6 26. Sh6+ Kh8 27. c6 Tfc8 28. c7
Sc3 29. Lb2 d4 30. Sf7+ Kg7 31. Sd6
Kg6 32. Kf1 Sb5 33. Sxc8 Txc8 34.
a4 Sxc7 35. Lxd4 Se6 36. Le3, opgivet.
1-0.

Foto: © Lennart Ootes – Tata Steel Chess Tournament 2022.
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Magnus Carlsen (2865)
Shakhriyar Mamedyarov (2767)
Katalansk / E 04
1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. c4 e6 4. g3
dxc4 5. Lg2 Lb4+ 6. Ld2 a5
En sidevariant, men trods alt af en
kaliber, hvor Magnus selv har spillet
den flere gange, og Topalov for eksempel i VM-matchen imod Kramnik. Men i forhold til Wijk har den
for Magnus en speciel historik. Han
tabte nemlig som hvid i 2010 imod
Kramnik, og man har i en senere biografi kunnet læse, at partiet førte til
diskussioner med Kasparov og afslutning på deres samarbejde.
7. 0-0!?
Imod Kramnik spillede Carlsen 7.
Sc3, og siden da er 7. Dc2 blevet hovedvarianten.
7... 0-0 8. e3?!
Igen et træk hvorefter det reelle

spørgsmål er, hvem der nu står bedst.
Det gængse træk er 8. Lg5, men derefter har sort flere måder at udligne
på. Nu fulgte derimod:
8... Ta6 9. Dc2 b5 10. a4 c6 11. Sc3

Vi har fået en stilling, hvor hvid har
en vis kompensation for bonden og
satser på, at et kongeangreb får gen-

nemslagskraft, inden sort får koordineret sine brikker på dronningfløjen.
11... Tb6 12. e4 Le7?!
Det kritiske træk er 12... h6, hvorefter Carlsen må prøve 13. e5 Sd5 14.
De4 og håbe, at hans angreb slår
igennem. Men sorts chancer er på
ingen måde dårligere ned hvids.
13. e5 Sd5 14. axb5!?
Det direkte 14. Sxd5 cxd5 15. Lxa5
b4 giver sort en klart bedre udgave
af kvalitetsofferet end i partiet. Nu
kunne sort med 14... Sb4!? spille solidt, men Mamedyarov er opsat på at
ofre:
14... cxb5 15. Sxd5 exd5 16. Lxa5
Sc6 17. Lxb6 Dxb6

En spændende stilling. Sorts kompensation er åbenlys, løberparret,
den svage bonde på d4 samt majoriteten på dronningfløjen. Udvikler
partiet sig “normalt”, har sort udmærkede chancer, men Carlsen, som
Mamedyarov udtrykte det i sin tale
til afslutningsfesten, spiller i dette
parti som en computer og finder
konstant præcise træk, der gør, at

stillingen konkret tipper i hans favør.
18. Ta8!
Tårnafbytning er ikke nødvendigvis i hvids favør; det afhænger i høj
grad af, om sort får skabt en fribonde på dronningfløjen. Nu burde
sort have spillet 18... Le6!, men Mamedyarov spiller netop ikke som en
computer, men som et menneske og
bliver bange for 19. Txf8 Lxf8 20.
Sg5, hvilket nok ser faretruende ud,
men som efter 20... g6 er rimeligt for
sort, da d4-bonden er ved at kollapse, og hvids angreb på kongefløjen ikke umiddelbart slår igennem.
18... h6 19. Tfa1 Le6 20. Dd1!
Et stærkt tilbagetog. Tårnene blev
koordineret, og dronningen dækker
nu d4-bonden uden at stå i vejen.
20... b4

21. b3!
Endnu et nøgletræk. Hvis sort når
at spille ... b3 vil ... c3 altid være en
ubehagelig trussel, nu derimod efterlades sort nok med en fribonde,
men den er under fuld kontrol.
21... c3 22. T8a6!
Tvinger dronningen væk fra truslen imod d4 og tillader derefter sidste del af hvids omgruppering.

Shakriyar Mamedyarov er en af de få, der de senere år har vundet et klassisk parti mod verdensmesteren.
I Wijk aan Zee fik han ikke et ben til jorden. Foto: © Jurriaan Hoefsmit – Tata Steel Chess Tournament 2022.

54 • Carlsens katalanere

Carlsens katalanere • 55

22... Dc7 23. Se1!
Springeren er nu på til e3 via c2 og
fremfor passivt at se til, vælger Mamedyarov at få partiet hurtigt overstået:
23... f6?! 24. Sd3 fxe5 25. Sxe5
Sxe5 26. Txe6 c2 27. De1!
Og da 27... Sd3 taber til 28. Txe7!
opgav sort.
1-0.
Jonas Bjerre
kommenterer
Første halvdel af Tata Steel Challengers-gruppen sluttede skuffende for
mit vedkommende med et tab i 8.
runde mod den senere vinder Arjun
Erigaisi, inden den anden ud af tre
fridage. Jeg havde 4½ af 8 og var realistisk set ude af kampen om førstepladsen efter nederlaget mod Arjun.
En lang fridag hjalp til med at
samle tankerne og begynde kapløbet
mod andenpladsen. Det følgende
parti er fra 9. runde:

Jonas Bjerre (2586)
Surya Ganguly (2627)
Dronninggambit / D 40
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
Første gang i mit liv at jeg ikke gik
efter den danske landsholdsspecialitet Katalansk i denne stilling!
4... c5
En meget moderne og solid variant, der fører til mange slutspil og
forcerede varianter.
5. e3
Åbner for en del trækomstillinger
til andre åbninger, for eksempel
Modtaget Dronninggambit. Da jeg
aldrig har spillet varianten før, håbede jeg, at han ville være nervøs for
min forberedelse og dermed have
svært ved at vælge en god retning.
Desværre virkede han helt afklaret
med, hvad han ville spille i denne
turnering.
5. cxd5 cxd4 6. Dxd4 exd5 7. e4
dxe4 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sg5 Le6.
Denne stilling er spillet i mange toppartier de seneste par år, for eksempel Carlsen – Tari, remis, fra sidste
års Tata Steel Masters.

5... Sc6 6. a3 dxc4 7. Lxc4 a6 8. 00 b5 9. La2 Lb7 10. De2 cxd4 11. Td1
b4
En meget konkret variant, hvilket
var lidt ubehageligt for mig, da jeg
ikke helt kunne huske, hvad min idé
var her.
12. exd4 bxc3 13. d5 Sxd5 14.
Txd5
Heromkring begyndte Ganguly at
tænke; han kendte stadig stillingen,
men kunne heller ikke huske detaljerne præcist.
14. Lxd5 var Gelfands forsøg mod
Leko i 2018: 14... Sd4! 15. Txd4 Lxd5
16. bxc3 Lc5 17. Tg4 Df6 18. Se5 Ld6
19. Sc4 Lxc4 20. Dxc4 0-0 21. Lg5.
Efter mange præcise træk spillede
Peter Leko her en unøjagtighed, der
gav Gelfand en fordel, partiet endte
dog senere remis. 21... Dg6?! (21...
Df5! 22. Lh6 Tfb8! er meget kompliceret, men ender remis. Ideen er at
have Tb1+. Sandsynligvis en variant
Ganguly kendte) 22. Le7 Lxe7 23.
Txg6 hxg6 med klar hvid fordel.
14... Dc7 15. Td3 Le7 16. Txc3
Stillingen er faldet til ro nu og ser
cirka lige ud. Det ligner stadig, at jeg

Jonas Bjerre fik en flot debut i Wijk aan Zee.
Foto: © Jurriaan Hoefsmit – Tata Steel Chess Tournament 2022.

Wijk aan Zee Challengers – januar 2022
1. Arjun Erigaisi

IND 2632 * ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1

10½

2. Thai Nguyen

CZE 2613 ½ * 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1

8½

3. Jonas Bjerre

DEN 2586 0 0 * 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

8½

4. Rinat Jumabayev KAZ 2631 ½ ½ 0 * 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 ½ ½

7½

5. Erwin L’Ami

NED 2622 ½ ½ 0 1 * 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1

6. Lucas van Foreest NED 2539 ½ ½ ½ 0 1 * ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½
7. Volodar Murzin

RUS 2519 0 ½ 0 ½ ½ ½ * ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1

7½
7
7

8. Max Warmerdam NED 2607 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ * ½ 0 ½ 1 ½ 1

6½

9. Surya Ganguly

IND 2627 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ * ½ 1 ½ 1 1

6

10. Daniel Dardha

BEL 2532 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 1 ½ * 0 1 ½ 1

5½

11. Marc Maurizzi

FRA 2502 0 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 * 0 ½ 0

4½

12. Polina Shuvalova RUS 2516 ½ ½ ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 1 * ½ 1

4½

13. Roven Vogel

GER 2452 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ * 0

4

14. Zhu Jiner

CHI 2478 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 0 0 1 0 1 *

3½
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Kxh6 24. Dh3+ Kg5 25. Df5+ og vinder) 24. Dxf6+ Txf6 25. Th7+ Kf8
26. Txc7, og med fire bønder for officeren ser hvids chancer lovende ud.
B) 18... De5! var trækket vi begge
missede, efter dronningafbytning
har sort ingen problemer. 19. De4 er
den mest præcise måde at bytte på,
fordi jeg alligevel ikke ville have tid
til at snuppe h7-bonden.
18. Sxf7 Txf7 19. Dxe6 Taf8 20.
Lxh6!

Jonas Bjerre var sikker på, at hans modstander Ganguly var godt hjemme i åbningsvarianten.
Foto: © Lennart Ootes – Tata Steel Chess Tournament 2022.

har lidt chancer for et kongeangreb
og noget pres i c-linjen, men hvis
min modstander spiller præcist i den
næste fase, har han ingen problemer.
16... 0-0
Jeg huskede varianten, som om at
Lf6 var spillet først fulgt af rokade.
Derfor tog jeg nu en lang tænkepause og forsøgte at finde en forskel.
17. Sg5!?

De fleste andre træk havde nok ført
til trækomstilling, men jeg troede, at
Sg5 ville være mere farligt for sort,
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mens mit tårn stadig stod på 3.
række. Objektivt er det nok mest et
slag i luften.
17... h6?
17... Lf6 var det mest oplagte træk
(udover … h6) 18. Th3:
A) 18... h6 var trækket jeg overvejede, min variant her var meget attraktiv. Men mest af alt ønsketænkning: 19. Sxe6 fxe6 20. Dxe6+ Kh8?
(20... Tf7 er stadig spilleligt for sort,
for eksempel 21. Lf4 De7 22. Dxf7+
Dxf7 23. Lxf7+ Kxf7, hvorefter slutspillet er cirka lige, hvid er dog stadig at foretrække efter min mening)
21. Lxh6 gxh6 22. Txh6+ Kg7 23.
Lb1! Nøgletrækket. 23... Tf7 (23...

20... Lf6!
Det er helt sikkert mit indtryk, at
Ganguly havde forudset denne stilling og forventet, at det var uklart på
grund af 21. Tg3-varianten.
Derimod ville slutspillet efter 20...
Dd6 være håbløst: 21. Dxd6 Lxd6 22.
Td3.
Det var et kritisk moment og et
meget svært valg for mig her. Jeg har
en del muligheder som er svære at
skelne imellem.
21. Tc2
Jeg valgte at trække mig tilbage og
holde presset.
21. Lxg7!? Lxg7 22. Dg6, jeg overvejede hurtigt denne idé, men gik
ikke rigtig dybere, da det ser meget
komplekst og noget fantasifuldt ud.
Sort er bundet på hænder og fødder,
og det var faktisk et giftigt forsøg,
der tvinger sort til at ofre dronningen: 22... Df4 (22... Td8 23. Tg3 Kf8
24. Lxf7 Dxf7 25. Tf3 med klar hvid
fordel) 23. Th3 Dxf2+ 24. Kh1 Td8
25. Lxf7+ Kf8 26. Tf3 Dxf3 27. gxf3
er meget fordelagtigt for hvid.

21. Tc5. Det var mit hovedalternativ. c5 er et mere aktivt felt end c2, til
gengæld tillader det 21... De7 22. Le3
Dxe6 23. Lxe6 Kh7 24. Lxf7 Txf7
med klar fordel.
21. Tg3? Sd4 22. Dxf6? Se2+ 23.
Kh1 Sxg3+ (med skak!) 24. hxg3
gxf6 og sort vinder.
21... Kh7!
21... Kh8? havde tilladt 22. Dh3!
Lc8 23. Dh5 med afgørende fordel.
22. Le3
22. Df5+, jeg fandt ingen mat her,
og overraskende nok findes der heller ikke nogen: 22... Kxh6! 23. Dh3+
Kg5! (23... Kg6 og 24. Lb1 vinder)
24. g3 Ld4. En engine fortsætter her
med lange og uforståelige varianter,
men ikke noget der ser klart ud for
et menneske.
22... Dd7 23. De4+ g6 24. Lxf7?!
Det var for tidligt at tage kvaliteten, sorts spil bliver lettere bagefter,
fordi hans konge er mere sikker.
24. Td2 Se5 (24... Sd4 virker ikke,
når løberen står på a2: 25. Df4 og
Dh6 er en afgørende trussel i dette
tilfælde) 25. Txd7 Lxe4 26. Td4! med
klar fordel.
24... Txf7 25. Td2

Jeg troede, jeg stod til gevinst nu,
men jeg havde misset en ressource:
25... Sd4! 26. Df4 Dc6 27. f3 g5!
Det var en ubehagelig overraskelse, at jeg ikke kan sætte dronningen på g4 på grund af ... Sb3. Her
omkring satte tidnøden også ind for
os begge i en stadig super kompliceret stilling.
28. Dg3

28. Dg4 Sb3!
28... Sf5 29. Df2 Kg6 30. Tad1 Dc7
31. Tc2 Db8 32. h3!
Ikke nødvendigvis helt med vilje,
men ser ud til at være et meget vigtigt træk. Le5 fulgt af Lh2+ er nemlig ikke helt så farligt, som man let
kunne tro.
32... Le5 33. La7 Lh2+? 34. Kh1
Df4 35. Db6+ Kg7
De sidste træk op til tidkontrollen
blev desværre lidt tilfældige.
36. De6?
36. Dd8! stopper ... Lxf3 og forbereder stadig Td7.
36... Lg3??
Med et par sekunder tilbage på
uret panikkede min modstander.
36... Lxf3! Ingen af os nåede helt
at se, hvorfor det her virkede for sort:
37. gxf3 (37. Td7 og sort har evig
skak: 37... Sg3+ 38. Kxh2 Se2+! 39.
Kh1 Lxg2+ 40. Kxg2 Df1+ 41. Kh2
Df4+ 42. Kg2 Df1+) 37... Dxf3+ 38.
Tg2 Lf4! Trækket vi begge overså.
Pludselig er sorts stilling sikker og
aktiv. Sg3+ kommer i næste træk
med evig skak. Også muligt 38...
Dxd1+ 39. Kxh2 Dc1! Faktisk har
sort også tilstrækkelig med kompensation for den manglende bonde her.
37. Td7 Sd6

38. Lb8??
Er også totalt vundet, hvis ikke det
var for et forsvarstræk, som jeg
havde overset.
38. Tcc7! og der er mat i 12! En
slags psykologisk blokade stoppede
mig fra at spille Tc7, da jeg var bange
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Jonas Bjerre kiksede en klart vundet variant i tidnøden, men kom stærkt tilbage i partiet mod inderen Surya Ganguly.
Foto: © Jurriaan Hoefsmit – Tata Steel Chess Tournament 2022.

for at blive mat på baglinjen. Jeg
overvejede dårligt nok trækket.
38... Da4! 39. Lxd6
39. Tdc7! Allerede et svært træk og
det eneste, der vinder: 39... Dd4 40.
Tc1.
39... Txd7 40. Lxg3 Td1+ 41. Kh2
Dxc2
Med 50 ekstra minutter på uret
var det meget frustrerende at have
nået en stilling, der ikke længere er
vundet.
42. De7+
42. Le5+ Kf8 43. Ld6+ Txd6! 44.
Dxd6+ Ke8 45. Db8+ Lc8 holder
sammen for sort.
42... Kg6 43. Dxb7 Db1?
43... Dc1! var det præcise felt, så
har jeg ikke tid til at slå bonden på
a6:
A) 44. Dxa6+ Kh5 45. Le1 Dc7+!
(45... Df4+? og 46. g3 vinder).
B) 44. De4+ Kf7 45. Le5 var min
plan, men sort kan holde remis i
slutspillet efter 45... Th1+ 46. Kg3
De1+! For mig ser det ikke simpelt
ud at holde en halv her, men maskinen er kølig med sin 0,00 vurdering.
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44. Dxa6+ Kh5

45. Le1!
Et lækkert træk at spille med et
studieagtigt matnet.
45. . . Dxb2 46. De6 Db8+ 47. Kg1!
Derimod er 47. Kh1 Dg3 remis.
47... Da7+
47... Dg3 48. Kf1! og sort er løbet
tør for positive træk.
48. Kf1
Sidste præcise træk. 48. Kh1? Df2!
48... Txe1+ 49. Dxe1 Dxa3 50.
De5 Da6+ 51. Kg1 Kh6 52. Kh2 Db6
53. Kg3 Da6 54. Kg4 Dc8+ 55. Kg3

Da6 56. h4 gxh4+ 57. Kxh4 Db6 58.
f4 Kh7 59. f5 Dh6+ 60. Kg4 Dd2 61.
De7+, opgivet.
1-0.
En vigtig sejr, der sendte mig tilbage
på sporet! To sejre mod henholdsvis
Rinat Jumabayev og Volodar Murzin
fulgte i runde 10 og 11. Desværre
tabte jeg pusten en smule i de to sidste runder og måtte nøjes med to lidt
antiklimatiske remiser. Det gav en
delt 2.-3. plads og tog mig for første
gang over 2600 i rating, hvilket
længe har været et mål for mig.
Den traditionsrige “Wimbledon
of Chess” er uden tvivl den længste
og hårdeste turnering, jeg nogensinde har spillet, det lagt sammen
med de strikse coronaregler, gjorde
det til en meget udfordrende turnering psykisk. Samtidig var det en
meget stor oplevelse at spille i
samme rum som en absolut topturnering, og når jeg ser tilbage på turneringen, kan jeg godt være tilfreds,
selvom 1. pladsen hurtigt var ude af
syne

Chessbrah, tequila
og corona
To danskere deltog i en helt speciel skakcamp i Mexico.
Her får du Sofie Bech Dürrfelds farverige beretning fra det mellemamerikanske land.
Af Sofie Bech Dürrfeld

P

å årets allerførste dag tog Uno
Skonnord og jeg den ca. 24-timers tur fra Kastrup til Mexico for
at deltage på en skakcamp arrangeret
af Chessbrah.
Chessbrah er især kendt fra
Twitch og Youtube og består af de to
canadiske stormestre Eric Hansen og
Aman Hambleton. De havde på
denne camp allieret sig med den
også canadiske skak-streamer FM
Lefong Hua og Serbiens landsholdstræner IM Miodrag Perunovic –
a.k.a. “The Butcher”, som han kalder
sig online.
Det var sidstnævnte, der som min
træner havde inviteret os til campen
tilbage i oktober.
Der var to måder at deltage i campen på:

lynparti, hvor min træner Mio stod
og så på fra sidelinjen og kom med
flere udbrud, især da jeg overså en
taktisk vindende sekvens:
Mio: “Come on, Sofie! What are you
doing?!”
Min modstander: “Mio, stop yelling at her! She’s not your student”
Mio: “WELL, YES SHE IS!”

Heldigvis lykkedes det mig stadig at
hive pointet hjem og endnu vigtigere: Gøre træner stolt.
Efter hotellets bar lukkede, tog størstedelen af campen videre til en af
Tulums mange strandbarer, hvor der
ikke blev sparet på hverken tequila
eller teknomusik.
Indtil videre var der faktisk ikke
ret meget, der afslørede gruppen
som skakspillere.

Anden aften var anderledes seriøs
med en klassisk lynturnering, og den
frie bar blev kun begrænset brugt – i
hvert fald fra Unos og min side. Det
var måske mest af alt tømmermændene fra aftenen før, der holdt os fra
at drikke alt for mange shots og margaritas, men vores mådehold med
tequilaen blev i hvert fald belønnet,
og det gik faktisk ret godt for danskerparret.
Ud af over 50 deltagere, endte det
med en 4. plads til Uno og en delt 6.
plads til mig.

Day Pass, hvor man dagligt fik 7 timers undervisning af de fire titelspillere
Night Pass, hvor man kunne deltage i lynturneringer, simultan og
babyskak om aftenen, hvor der også
var fri bar inkluderet
Vi valgte mulighed nr. 2, da vi har
lidt blandede erfaringer med at mixe
alkohol og fest med seriøs skak.

Babyskak

Hipt hotel
Første aften var der velkomstfest på
roof toppen af et hipt hotel i Tulum,
og det var uden det store fokus på
skak. Jeg fik dog lov at spille et enkelt

62 • Chessbrah, tequila og corona

Det danske par var helt oppe på
topbrættet i babyskak. Her ses de dog i
lidt mere uforpligtende aktion
Foto: Dürrfeld og Skonnord.

Miodrag Perunovic (the Butcher) og undertegnede – i gang med at udnytte fri bar.
Foto: Dürrfeld og Skonnord.

På aften nummer 3 mødte vi igen op
på hotellet klar til en ny skakdisciplin: Babyskak – eller bughouse, som
amerikanerne og canadierne kalder
det.
Uno synes egentlig, at babyskak er
lidt halvåndssvagt, og det var da også

mig, der måtte hive de første mange
sejre hjem for holdet. Der skete dog
et positivt skift i Unos resultater, da
han fandt ud af, at alkohol sagtens
kan mixes med netop denne type
skak, og vi spillede os næsten helt til
tops efter at have ramt baren et par
gange mellem runderne.
Vi måtte dog ned til Eric Hansen,
der med sin helt begynder af en bror,
Dylan, udgjorde det mest ubalancerede hold af alle.

Corona
På fjerdedagen skete der så det, der
helst ikke skulle ske. Vi vågnede med
corona-symptomer. Vi havde i kufferten pakket et par hjemmetests, og
den var desværre god nok. To styks
streger kom frem på pinden, og vi
måtte trække os fra resten af campen.

Et styks positiv covid-test ovenpå vores
slidte, men elskede rejseskakspil.
Foto: Dürrfeld og Skonnord.
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Det var selvfølgelig en lidt sur fornemmelse at ligge med feber på vores hotelværelse, mens de andre fortsatte med simultanskak, sub battles
og mere fri bar.
Vi kunne dog følge lidt med gennem campens fælleschat, og Lefong
sendte både billede og parti af et af
topopgørene – nemlig mellem ham
selv og Eric Hansen.

36. h5 e4+ 37. Ke2 Lh6 38. Tc4
Ke5 39. Tb4 Lxe3 40. Kxe3 Txc5 41.
Txe4+ Kf6 42. Th4 Kg5 43. Th1 Kh6
44. Kd4 Txh5 45. Txh5+ Kxh5 46.
Kc5 Kg6 47. Kb6 Kf7 48. Kxb7

47... a5
Det eneste træk, der holder remis.
Det afleder hvids konge nok til, at
sorts konge kan nå ned i hjørnet
foran fribonden.
49. a4 Ke7 50. Kb6 Kd7 51. Kxa5
Kc8 52. Kb6 Kb8.
½-½.

Til trods for den lidt bratte afslutning på campen, havde vi tre fantastiske skakdage i super selskab, og da
vi planlægger at blive i Mexico et par
måneder, har vi masser af oplevelser
til gode.

“Uno synes egentlig, at babyskak er lidt halvåndssvagt, og det var da
også mig, der måtte hive de første mange sejre hjem for holdet. Der
skete dog et positivt skift i Unos resultater, da han fandt ud af, at
alkohol sagtens kan mixes med netop denne type skak, og vi spillede
os næsten helt til tops efter at have ramt baren et par gange mellem
runderne.”

Eric Hansen
Lefong Hua
Siciliansk / B39
1. e4 c5 2. Sf3 g6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Lg7 5. c4 Sc6 6. Le3 Sf6 7. Sc3 Sg4
En lidt tricky variant, jeg også selv
har forsøgt mig med. Man har altid
lov at håbe, at hvid slår på c6, der giver en god stilling til sort efter 8.
Sxc6 Sxe3 9. Sxd8 Sxd1 10. Txd1
Lxc3+ 11. bxc3 Kxd8 – men måske
lidt meget at satse på, når ens modstander er Eric Hansen.
8. Dxg4 Sxd4 9. Dd1 e5 10. Ld3 00 11. 0-0 d6 12. b3 Le6 13. Tc1 Tc8
14. Dd2 a6
15. Se2 Sxe2+ 16. Lxe2 Dd7 17.
Tfd1
Eric Hansen presser på, og d6 ser
godt nok svag ud. Men Lefong har
akkurat ressourcer til at holde sammen på stillingen.
17. … Tc6 18. c5 Td8 19. b4 dxc5

FM Lefong Hua vs. GM Eric Hansen.

Forestiller mig, at Lefong har åndet
lettet op her, da det bløde d6-punkt
er forduftet.
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20. Dxd7 Txd7 21. Txd7 Lxd7 22.
bxc5 Le6 23. a3 Lf8 24. h4 f6 25. g3
Kf7 26. Kf1 h5 27. f4
Ke8 28. Kf2 Kd7 29. f5 gxf5 30.
exf5 Lxf5 31. Lxh5 Le4 32. Lf3 Lxf3
33. Kxf3

Ke6 34. g4 f5 35. gxf5+ Kxf5
hvid har en fjern fribonde, men
sort har rigeligt kontrol over h6 med
både tårn, løber og potentielt kongen.
Som en souvenir fik alle deltagerne et signeret Chessbrah-skakbræt med fra campen.

Foto: Dürrfeld og Skonnord.
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ØBRO

Jubilæumsturnering
Skakforeningen ØBRO fejrede sit 85 års jubilæum med en åben stormesterturnering
i efterårsferien. Turneringen var samtidig en markering af, at klubben har holdt til i 50 år
på Rosenvængets Allé på Østerbro.
Af Viktor Haarmark Nielsen

I

2021 blev Skakforeningen ØBRO
85 år. Klubben har en lang
historie bag sig, og en af de opfindsomme er, at Gerda Andreasen, en af
klubbens stiftere, i 50’erne lagde 25
øre på kaffen, således at der i 1971
var råd til at købe de nuværende
lokaler på Rosenvænget Allé 31. Derfor fejrer vi i år også 50 års jubilæum
i de fine lokaler ved Trianglen. Det
blev fejret stort med en GM-turnering i efterårsferien i de ikoniske
lokaler, hvor der deltog fem stormestre. Derudover var der tre IM’ere,
inklusivt den amerikanskboende
dansker Kassa Korley, der også er
medlem af ØBRO.
Turneringen var en stor succes. Da
turneringsleder Søren Bech ved
åbningen fortalte, at stormestre
havde fri bar, så lyste den moldaviske GM Vladimir Hamitevicis øjne
op, og et kvarter senere havde han
fået sin modstander til at tænke og
frekventerede baren. Det hjalp ham
gevaldigt, for han holdt humøret
oppe og vandt turneringen med
7½/9, med kun et enkelt parti hvor
han var i tabsfare. Vladimir var en
utrolig folkelig stormester, der
spredte god stemning i forlokalet
både under og efter partierne. Den
ungarske GM Adam Kozak spillede
også godt, og selv om han ikke
kunne sin sølvspringer og tabte en
Philidor-stilling, så sikrede han sig 2.
pladsen med 6½ point.
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Turneringsleder Søren Bech Hansen og den moldoviske vinder Vladimir Hamitevici
havde en fest under præmieuddelingen.
Foto: Freyja Egelund.

I top-8 var der kun én dansker, og
det var overraskende nok FM Jens
Albert Ramsdal, der i runde 8 meget
overbevisende slog GM Gergely Aczel, men desværre blev en langsom
start et problem for at kunne score
en IM-norm.

Nicolai Kistrup
kommenterer
Jonny Hector (2443)
Nicolai Kistrup (2249)
Spansk / C77

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5
Spansk, som Jonny ikke plejer at
spille, hvilket jeg derfor ikke var forberedt på. Efter partiet spurgte jeg
Jonny, om det ikke var meget sjældent, at han spillede Spansk, hvortil
han svarede: Jo, og jeg gør det heller
ikke igen!
3… a6 4. La4 Sf6 5. d3
Når hvid spiller d3 så tidligt, bør
sort udnytte muligheden for at udvikle sin løber til det mere aktive felt
c5. Så meget kunne jeg huske. Problemet var bare, at jeg ikke havde
særlig meget erfaring i disse stillinger. Hvis hvid først spiller: 5. 0-0 Le7
og herefter 6. d3, så får sort ikke mulighed for at sætte løberen på c5.
5... b5 6. Lb3 Lc5
Efter 6... Le7 får hvid den ekstra
mulighed: 7. a4, som er lidt irriterende.
7. Lg5 d6 8. c3 0-0 9. a4 Tb8 10.
0-0 Le6?!
Er ikke helt præcist.
10... h6!? 11. Lh4 g5 12. Lg3, hvor
12… b4! er det bedste træk. Når sort
undgår afbytningen på b5, bliver det
nyttige flugtfelt a7 til rådighed for
den sortfeltede løber, da a-linjen holdes lukket. Dette er vigtigt, fordi hvid
vil forberede d3-d4. Desuden kan
sort også forsøge at få noget spil i blinjen med Sa5 og Tb2. 12... Lg4!? 13.
h3 Lh5 med uklart spil er også en interessant mulighed.
11. Lc2
Efter partiet nævnte Jonny muligheden 11. Ld5!, som ville have været
bedre: 11... Ld7 12. d4!, og hvid har
noget initiativ.
11... Lb6
Profylakse mod d3-d4, men ikke
den bedste mulighed. 11... b4! var
igen bedre, her med idéen b4-b3: 12.
d4 b3! 13. dxc5 bxc2 14. Dxc2 dxc5
med uklart spil.
12. h3 h6 13. Lh4

13… Se7!?
Var en idé jeg havde set i en lignende (omend Italiensk) stilling.
Her er det også meget interessant,
selvom computeren forholder sig
meget skeptisk til, at jeg på denne
måde frivilligt inviterer til en ødelæggelse af min bondestruktur foran
kongen.
Igen ville 13... b4 nok have været
en bedre idé, eventuelt med g5 og
Lg3 indskudt.
14. Lxf6
Den kritiske test af sorts idé.
14. d4?! frygtede jeg mest. 14…
Sg6 15. Lg3 Sh5!? var en variant, jeg
havde kigget på (men 15... b4! blødgører igen hvid på de sorte felter; eller 15... Te8!?, der simpelthen dækker bonden, og sort står fint) 16.
Sxe5 Sxg3 17. Sxg6 fxg6 18. fxg3 Dg5
19. Kh2 Txf1 20. Dxf1 Tf8, og sort
burde få nok kompensation for bonden, idet han om lidt spiller c5.
14... gxf6 15. Sh4 Kh7 16. d4 Tg8
17. Kh2 Df8

18. f4?
Åbner for meget for hvids konge.
Det var vigtigere at prioritere udvikling og at konsolidere hvids statiske
fordel på grund af bedre bondestruktur.
18. d5! Hvid bliver nødt til at
skubbe d-bonden, fordi det ellers
ikke er muligt at udvikle b1-springeren (fordi 18. Sd2 efterlader bonden
udækket og 18. Sa3 mødes stærkt af
18...b4!) Ld7 19. Df3! (19. Sd2 virker
ikke så godt på grund af Dg7) 19...
Dg7 (forhindrer Sd2 på grund af
Dg5) 20. g3 Dg5 (forhindrer igen
Sd2) 21. Td1, og nu kan sort ikke
længere stoppe Sd2, så han må forsøge noget aktivt spil på dronningfløjen: 21… b4! 22. Sd2! bxc3 23.
bxc3 Lc5 (med idéen Tb2) 24. Ta2 c6
med uklart spil.
Måske er stillingen efter 14. Lxf6 i
virkeligheden fin for sort, fordi han
får løberparret og er i tide med dynamisk modspil. Jeg konkluderer, at
jo længere man går ud i varianterne,
jo mindre bliver hvids fordel.
18... Dg7 19. Tf3 Sg6 20. Sxg6
fxg6!
Nu har sort rettet bønderne ud og
står klart bedst på grund af løberparret.
21. axb5 axb5 22. d5 Ld7 23. Sd2
g5! 24. f5 g4! 25. hxg4 Dxg4 26. Df1

En kritisk stilling. Sort står klart
bedst, men han skal finde en vej
fremad. I partiet spillede jeg det naturlige:
26… Tg5?!
Som dog desværre ikke rigtig
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bragte nogen fordel, efter at Jonny
forsvarede sig præcist.
Der var flere forskellige måder at
øge presset på hvids stilling. Jeg
kunne med enten 26... b4!? 27. Ld3
bxc3 28. bxc3 Lc5 eller 26... Ta8!?
have forsøgt at trænge igennem på
dronningfløjen, mens hvid var bundet til at forsvare sin konge. Alternativt kunne jeg have fundet den overraskende effektive manøvre: 26...
Dg5!! 27. Td1 Le3!, hvorefter hvid
faktisk er ude af stand til at stoppe
sorts indtrængen på h2 efter Lf4+ og
Dh4 (hvis hvid sætter kongen på h1,
kan sort blot svare Lg3, og hvis hvid
sætter kongen på g1, kan sort spille
Dh4; Th3 Dxh3).
27. Th3 Tbg8 28. g3 Th5 29. Txh5
Dxh5+ 30. Kg2 Dg5 31. Dd3?
Faktisk står dronningen temmelig
dårligt her. Grunden er, at sort nu
har to planer: b4 efterfulgt af Lb5 og
h5-h4. Efter 31. De1! ville begge
disse planer være nemme at stoppe,
da h5 kan mødes med Sf3, og
Lb5 ikke længere kan true dronningen.

Alt dette kunne dog være lige meget, da jeg i tidnøden valgte:
31... De3?
For at bytte dronninger af, selvom
det ikke føltes rigtigt.
31... b4! er den bedste måde at
starte på, da Lb5 er en overraskende
svær trussel for hvid at parere. 32.
Sf1 er nødvendigt for at stoppe Lb5,
men nu er hvids tårns adgang til hlinjen blokeret, og efter 32… bxc3
33. bxc3 h5 står sort klart bedst.
32. Dxe3 Lxe3 33. Sf1 Lb6
Her bør stillingen være omtrent i
balance, selvom det klart var Jonny,
der pressede.
34. Ld1
For at stoppe h5.
34… b4!
Nok en god beslutning for at
stoppe b2-b4, som ville svække sorts
løberpar markant.
35. cxb4
Herefter går partiet ind i en fase,
hvor jeg indtil tidskontrollen ved
træk 40 panisk prøver forskellige
planer af og forværrer min stilling,
mens Jonny roligt forbedrer sin:

35… Ld4?!
35... Lb5 ville have været en ret enkel måde at udligne på, for enten at
ende op i et uligefarvet løberslutspil
efter 35... Lxf1+, ellers dominerer
hvids springer efter 36. Sd2 Le3 37.
Sb1 Ld4 38. Sc3 Ld3.
36. Tc1 Lb6 37. Sd2 Lb5 38. Kf3
Tg5 39. Sb1 h5 40. Sc3 Le8 41. La4
Lf7 42. Lb5 Ld4 43. Sa4

Den svenske superstormester Nils Grandelius (nr. 2 fra venstre) kom for at se, hvorledes kæresten Ellen Kakulidis klarede sig.
Hun blev delt nr. 2 i ratinggruppe 3 og vandt næsten 30 Elo-point. Da præmierne var uddelt havde Grandelius en afslappet snak
med Vladimir Hamitevici.
Foto: Jan Løfberg

43… Kg8?!
Idéen er god nok: jeg vil lade hvid
spille Txc7 og derefter begynde at

Den svenske stormester Jonny Hector (tv.) valgte Spansk mod Nicolai Kistrup. Det blev ingen succes. Foto: Søren Bech Hansen.
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skubbe h-bonden, mens hans tårn er
langt væk fra beskyttelsen af forvandlingsfeltet. I forhold til varianten 43... h4?! skal hvid bruge et ekstra træk på Txc7-Tc1, og derfor kan
han lige præcis ikke stoppe h-bonden, hvis han slår bonden på c7.
43... h4? var en interessant idé,
som Jonny foreslog efter partiet,
men fordi hvid har manøvrerne
Ke1-Lf1 og Tc3-h3 (i nogle varianter) til at stoppe h-bonden, virker
den ikke helt:
44. g4 Lh5 45. gxh5 Tg3+ 46. Ke2
Tg2+ (46... Lg1 47. Tc3, og hvid vinder) 47. Ke1! h3 48. Lf1! med afgørende fordel.
43... Kh6! ville dog være en smartere måde at gøre det på, da kongen
står klart bedre her end på g8 i tilfælde af, at hvid ikke slår bonden.
44. Lf1
Jonny turde ikke slå bonden, og
det ville også have tabt: 44. Txc7? h4
45. g4 Lh5! 46. gxh5 Tg3+ 47. Ke2 h3
48. Tc1 Lg1.
44... Le8 45. b5 Tg7

46. Sc3?
Her havde Jonny en fantastisk
mulighed: 46. b6!! Lxa4?! (46... cxb6
47. Tc8 Kf7 48. Sc3, og med planen
Lb5 står hvid klart bedst) 47. b7! La7
48. Lb5!! for hurtigere at kunne udrydde a7-løberen, som er den eneste
forsvarer af forvandlingsfeltet b8:
48… Lxb5 49. Ta1, og hvid vinder.
46... Td7
Herfra gik partiet ind i en fase,
hvor vi næsten kun manøvrerede
rundt, og jeg håbede, at der ikke var
nogen måde for hvid at gøre frem-

skridt på.
47. Ta1 Td8 48. Kg2 Kg7 49. Le2
Tb8 50. Th1 Ta8? 51. Tc1
Faktisk overvurderede vi begge
sorts chancer i slutspillet efter 51.
Lxh5! Lxh5 52. Txh5, hvor sort er i
stor fare for at tabe.
51... Kh6 52. Kf3 Kg5 53. Ld3 Ta7
54. Lf1 Ta5 55. Kg2 Ta7 56. b3?
Jonny overpresser, idet han forsøger at sætte springeren ud på a4 og
øge presset på c7, men springeren
bliver dårlig på a4.
56… h4!
Herefter bliver løberparret stærkere, og hvis sorts tårn ligesom den
hvidfeltede løber lykkes med at deltage i angrebet på kongefløjen, kan
det hurtigt blive meget farligt.
57. Sa4 hxg3?
For tidligt. Der var ingen grund til
at udløse spændingen.
57... Lh5! (med planen Lg4 og h4h3).
58. Kxg3 Lh5 59. Ld3 Le3
59... Ta8!?
60. Te1 Ld4
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Nu var Jonnys brikker totalt bundet op, og det var umuligt at undgå
min konges indtrængen:
64… Tb8 65. Kf3 Th8 66. Kg3
Th4 67. Te1 Tg4+ 68. Kh3 Tf4 69.

Kg2 Kg4 70. Te2 Tf3 71. Tc2 Txb3
72. Txc7 Ta3 73. Tc4 Ta2+ 74. Kf1
Kf3 75. Ke1 Ke3 76. Kd1 Kd3 77. Opgivet.
0-1.

Slutstillingen

61. Le2
Efter afbytningen af løberne skal
hvid spille præcist for at holde slutspillet.
61… Lxe2 62. Txe2 Ta5
Og nu er hvid under pres.
63. Te1?
Det var essentielt for hvid at spille
63. Tg2! og Kf3 (eller først Kf3 og så
Tg2+). Således kan han få modspil
og holde remis.
63... Txb5 64. Tb1

1.
2.
3.
4.-6.
4.-6.
4.-6.
7.-12.
7.-12.
7.-12.
7.-12.
7.-12.
7.-12.

GM Vladimir Hamitevici
GM Adam Kozak
IM Vignir Vatnar Stefansson
IM Lev Yankelevich
GM Stellan Brynell
FM Jens Albert Ramsdal
GM Gergely Aczel
GM Jonny Hector
IM Kassa Korley
FM Jagadeesh Siddharth
Nicolai Kistrup
FM Nicolai Kvist Brondt

Moldova (2465),
7½ af 9.
Ungarn (2516),
6½.
Island (2399),
6.
Tyskland (2432),
5½.
Sverige (2431),
5½.
SK 1968 (2261),
5½.
Ungarn (2556)
5.
Sverige (2443)
5.
Øbro (2407)
5.
Singapore (2336),
5.
Caïssa Gladsaxe (2249), 5.
Skanderborg (2217),
5.

tøvede arkiver kan gemme på interessante ting. Således stod Køge
Skakklub overfor sit 75 års jubilæum
i år, men pludselig viste en nærmere
granskning, at klubben faktisk ikke
var fra 1947, men derimod 1922.
Klubben eksisterede i årene fra 1922
til 1947, men en relancering af klubben fandt sted i netop 1947, så derfor
forvirringen.
Køge Skakklubs bestyrelse valgte
derfor at fejre de 100 år med en reception den 27. januar og en efterfølgende simultan ved klubbens
danske stormester Jesper Thybo. På
jubilæumsdagen mødte Køges borgmester Marie Stærke op for at hylde
skakklubben, der har været med til
at sætte Køge på Danmarkskortet.
Blandt gratulanterne var også Køges
viceborgmester Kenn Kristensen og
Dansk Skak Unions formand Poul
Jacobsen.
Køge Skakklub holdt dagen efter
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Løsninger til opgaver side 46
1.
Justin Sarkar (2375)
Babakuli Annakov (2489)
Connecticut 2004
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5
exd5 5. Lg5 c6 6. Dc2 g6

26 deltagere.

Køge Skakklubs runde dag
S

FIND PLANEN!

en jubilæumsfest med 40 deltagere
med tapas fra Brasseriet Baum.
Under festen blev Finn Stuhr ud-

nævnt til æresmedlem af Køge Skakklub for sit mangeårige og utrættelige arbejde for klubben.

Jubilæumskagen skæres for af Køge Skakklubs store profiler.
Erik Carlsen (tv.) og Finn Stuhr har de seneste mange år arrangeret
talrige turneringer.
Foto: Køge Skakklub.

7. Sxd5?!
Stillingen efter 6… g6 er naturligvis forekommet ofte i praksis, det her
valgte parti er med to af de højest ratede spillere jeg kunne finde. Hvids
fristende træk bygger på den udækkede løber på c8.
7... Dxd5 8. Lxf6 Lb4+ 9. Kd1 0–
0!
Sort står glimrende og vandt siden
partiet (0–1, 35 træk).
7. Lxf6?! Dxf6 8. Sxd5
er også blevet spillet adskillige
gange, de stærkeste spillere her er
Aleksander Mista (2561) – Michal
Konopka (2436), Tjekkisk holdmesterskab 2011/12. Sort har alt under
kontrol:
8... Dxd4! 9. Td1
9. Sc7+? Kd8, og nu besvares både
10. Td1 og 10. Sxa8 med 10... Lb4+,
og sort vinder.
9... Lb4+! 10. Sxb4 Dxb4+
Sort har ingen problemer (½–½,
49 træk).

Så 6… g6 er altså en snedig åbningsfælde, dog ikke helt sund.
Den bedste fortsættelse er:
7. e3! Lf5
Ellers når hvid at spille 8. Ld3.
8. Db3!
Da Sf6 nu hænger, er sort nødt til
at flytte b-bonden og dermed
svække sin struktur på dronningfløjen – noget han gerne ville have undgået.
8... b6 9. Sf3 Le7 10. Le2
Svækkelsen af c6-feltet giver hvid
en lille, men klar fordel.

14... Lc5 15. Lxc5 Dxc5 16. Dd6
og her kan sort fortsætte med
enten 16... Db6 eller 16... Da5 med
en spændende stilling.
Partiet fortsatte i stedet:
12... Se7? 13. Sd3! Lc5
13... d5 er måske det bedste under
omstændighederne; 13... La6 kommer for sent nu pga. 14. Le3, og hvid
vinder kontrol over c5.
14. Sxc5 Dxc5 15. b3 Lb7 16. Le3
Hvid havde klar fordel med løberpar og terrænovervægt (1–0, 40
træk).

2.
Martin Haubro
Nikolaj Borge
DM Svendborg 2021

3.
Nigel Short
Jan Timman
Tilburg 1991

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Sxc6 bxc6 7.
e5 Sd5 8. Se4 Dc7 9. f4 Db6 10. c4
Lb4+ 11. Ke2 f5 12. Sf2

Et eksempel på at åbningsteori har
en logisk basis – i dette tilfælde er det
kampen om c5-feltet.
12... La6! 13. Kf3 Se7 14. Le3
Hvid har ikke tid til at kæmpe om
c5, for eksempel: 14. Sd3 Lxc4; eller
14. b3? g5! 15. Sd3 Lc3 16. Le3 c5!, og
hvids konge er pludselig i problemer.

17. Lc4!
17. Lxd5 exd5 18. Dxd5 Le6 19.
De4 Tfd8 giver sort fin kompensation for bonden i form af aktivitet og
løberpar.
17... Sb6 18. b3! Sxc4 19. bxc4
Hvid har her svækket bondestillingen på dronningfløjen for at
undgå dronningafbytning og starte
et angreb på kongefløjen. Dette angreb vil foregå på de sorte felter, efter
Dh4 og så fx. Lh6 og Sg5. En anden
del af hvids kompensation er, at det
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er svært for sort at udvikle Lc8 på en
god måde. Sådanne transformationer af stillingen – man kunne kalde
dem ”giv-og-tag beslutninger” – er
ikke lette at tage, og det viser Nigel
Shorts høje niveau i dette parti. Beslutningen er sikkert også taget på
baggrund af, at det er den eneste
måde at søge efter fordel, men at tillade den kompromitterede bondestilling viser stadig et stort strategisk
mod.
19... Te8
19... Ld7 20. La3 vinder materiale;
19... Td8 20. La3 Db6 21. Tad1 Ld7
22. Dh4!, og hvid har et fast greb om
stillingen pga. bindingen på d-linjen.
20. Td1!
Forhindrer udviklingen af Lc8.
20... Dc5 21. Dh4 b6 22. Le3 Dc6
23. Lh6 Lh8 24. Td8
Computerne indikerer allerede, at
hvids fordel er afgørende.
24... Lb7
Et vigtigt øjeblik i partiet. 24... Ld7
25. Sd4 Taxd8 26. Sxc6 Lxc6. Dette
dronningeoffer virker interessant,
men duer ikke pga. 27. Df4! Td7 28.
De3! Hvids plan er at skubbe h-bonden til h5 og tage på g6. Slår sort
med f-bonden, bliver e6 svag, mens
h7xg6 åbner h-linjen, som også bliver et problem for sort.
Efter
24... Lb7 er sort i en skruetvinge.
Jeg vil her vise resten af partiet frem
til afslutningen, som for de fleste vil
være bekendt:
25. Tad1 Lg7 26. T8d7 Tf8 27.
Lxg7 Kxg7 28. T1d4 Tae8 29. Df6+
Kg8 30. h4 h5 31. Kh2 Tc8
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32. Kg3! Tce8 33. Kf4! Lc8 34.
Kg5! 1–0.

4.
Lars Schandorff
Poul Rewitz
DM Svendborg 2021

gefløjen (g2, h3), og det viser sig, at
sort kan bygge et angreb op, som
hvid skal tage seriøst. Her er et eksempel på hvordan det kunne fortsætte:
31. Tc2
31. Se3 Td2 32. Df3 Ld4!, og løberen aktiveres.
31... Tg5! 32. Kh1 Tdg4 33. Se3
Sort har nu en vindende kombination:
33... Txg2! 34. Df3 T5g3! 35. Dxg2
Txg2 36. Kxg2 Ld4
med afgørende fordel. De to svækkelser består stadig, herunder at
hvids konge er udsat.

stillingen. Således er det let at organisere brikkerne og sætte dem i den
rigtige angrebsstilling. Hvid vandt
efter megen manøvreren (1–0, 109
træk).
Et modelparti for, hvordan sort skal
forsvare sig, er Capablanca – Lasker,
Skt. Petersborg 1914. Her er stillingen efter 72… Tb1:

Partiet endte remis efter 100 træk.
For at fuldende billedet, har Mark
Dvoretsky desuden i Secrets of Chess
Training vist, at stillingen også er
remis, hvis alle bønderne er rykket
en række længere tilbage i forhold til
Capablanca – Lasker-partiet, med
det samme koncept: Sorts bønder
dominerer hvids løber. Se Romanishin – Dvoretsky, Leningrad 1974
(efter 41… Tg3):

5.
Nikolaj Borge
Poul Rewitz
DM Svendborg 2021
28... Dh4!
Partiet fortsatte i stedet med 28...
e5 29. Tc3 e4 30. Te3 Df5 31. Txe4
Txe4 32. Dxe4 Dxe4 33. Txe4 Td4 34.
f3, og hvid havde god kontrol med
de hvide felter (½–½, 44 træk).
29. a5
29. Dxe7? Txc4 taber en officer
uden kompensation.
29... Lf6! 30. a6 Kg7
Efter to træk for hvid med a-bonden, kan vi nu ane hvad sorts plan
er: Løberen på f6 former sammen
med bonden på e7 en enhed, der er
med til at beskytte sorts konge og generelt også stabiliserer stillingen.
Sådan en løber kaldte jeg “tveægget”
(Double-edged) i The Secret Life of
Bad Bishops (Quality Chess 2014),
og ideen er, at det er OK at have en
sådan løber, der er mindre aktiv, så
længe sorts stilling overordnet set er
aktiv. Tårnene og dronningen kan
stå for den aktive del, og selvfølgelig
kan Lf6 byde ind på et senere tidspunkt.
Mht. sorts aktive plan, så er han to
bønder foran og kan tænke i princippet om to svækkelser. c5 er en fribonde, men hvid har lige nu god
kontrol over c4-feltet. Den anden
hovedsvækkelse skal findes på kon-

53... h5
Ikke en fejl, men sort kan simpelthen lade bønderne være, som de er.
Ideen er at dominere hvids løber ved
at holde bønderne på sort og så
sørge for, at hvid ikke vil lykkes med
at angribe g7-bonden.
54. Ke4 g6?! 55. h4 Ta1 56. Ld4
Tb1 57. Sd6+ Ke6 58. Se8 Te1+ 59.
Kd3 Td1+ 60. Ke3 f5?
Sort har i stedet placeret bønderne
på hvid, modsat løberens farve. Det
er en fejlagtig strategi, da hvid nu
kan bryde ind med konge og springer og angribe g6. Et andet problem
for sort med denne opstilling er, at
hvid nemt kan dække f2-bonden
med løberen, den eneste svækkelse i

Hvids eneste chance er gennembruddet g4-g5:
73. g5 hxg5 74. hxg5 fxg5! 75.
Sxg5+
Både 75. Sxg7 og 75. Lxg7 besvares
med 75… Tf1! med remis: sort angriber f5, mens hvid er ude af balance.
75... Kg8 76. Se6 Td1! 77. Ke4
77. Sxg7 Txd4+! 78. Kxd4 Kxg7
79. Ke5 Kf7 med remis.
77... Kf7
Eller 77... Te1.
78. Sg5+
78. Lxg7 Te1+ 79. Kd5 Tf1! holder
for sort.
78... Kg8

6.
George Wheatcroft
Kornel Havasi
Skakolympiaden Stockholm 1937

Tricket i denne stilling går på at erkende, at der ikke er en evig binding
på tårnet på e4!
34... Txe4!
34... bxa4? 35. Kc4! Sådan kommer hvid ud af bindingen. 35...
Txe4+ 36. Txe4 Lxe4 37. Kxc5 med
remis. Det uligefarvede løberslutspil
er remis; 34... b4? 35. Kc4! med
samme problem for sort; 34... Lb6?
35. axb5! a4, Hvid er ikke i træktvang
her, både Te2 og Lf4 kan flytte. Hvis
sort kunne få kongen til d5, ville stillingen være vundet, men det er ikke
muligt.
35. Txe4 Lxe4+!
35... bxa4? 36. Kc4! med remis.
36. Kxe4 bxa4!
Det ligefarvede løberslutspil med
merbonde er derimod vundet for
sort.
37. Lc1 Ld6 38. Kf3 f5 39. Ld2 Le5
Fra e5 angriber løberen begge
svækkelser b2 og g3.
40. Lc1 Ke6
Sorts konge er på vej til b3, så hvid
opgav.
0−1.
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skyldt for at have hyret en mand til
at hypnotisere Kortjnoj under partierne! Og fordi Kortjnoj var afhoppet
fra Sovjetunionen, mens Karpov var
god kommunist og betroet medlem
af kommunistpartiet, var det meget
vigtigt for russerne, at Karpov vandt
disse matcher.

MAT

maskinen
ved Marie Frank-Nielsen

Skakkens
verdensmestre –
Karpov

A

natolij Jevgenjevitj Karpov blev
født den 23. maj 1951 i Rusland. Han lærte at spille skak som 5årig af sin far, som aldrig tabte med
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Karpov er nu 70 år gammel og spiller stadig skak – dog kun for sjov og
uden ambitioner om store titler.

vilje, men i stedet sagde til sin lille
søn: ”Hvis du græder, vil jeg aldrig
spille skak med dig igen!”.
Da Anatolij var 12 år, blev han optaget som elev på skakskolen hos
Botvinnik. Da han var 15 år, blev
han den yngste vinder af den sovjetiske mestertitel nogensinde. Et år
senere blev han europamester for juniorer og i 1969 juniorverdensmester.
Som bekendt blev Fischer verdensmester i 1972, og der skulle derfor som sædvanlig findes en udfordrer til næste match – gennem de såkaldte kandidatmatcher. Her slog
Karpov den stærke og noget ældre
Viktor Kortjnoj – med øgenavnet
”den grusomme” – med cifrene 3–2
over 24 kampe i finalen i kandidatturneringen i 1974 og var derfor klar
til at møde Fischer i en VM-match i
1975.
Det blev dog aldrig til en match
mellem Karpov og Fischer. Fischer
nægtede nemlig at gå med på de betingelser, FIDE stillede for kampen.
Fischers krav var, at man skulle spille
et ubegrænset antal partier, hvor
uafgjorte partier ikke talte med, og
første mand med 10 sejre blev mester. Han havde et tillægskrav om, at
mesteren beholdt titlen ved stillingen 9–9, hvilket i praksis betød at
udfordreren skulle vinde 10– 8. Et
sådant forspring kunne hverken den
russiske delegation eller FIDE gå

med til, og da Fischer ikke ville ændre på sine krav, blev titlen tildelt
Karpov uden kamp.
Det var utilfredsstillende for Karpov at blive verdensmester på denne
måde, og han følte derfor, at han
særligt måtte bevise sig værdig til
VM-titlen. Derfor valgte han at være
en meget aktiv turneringsspiller, og
den dag i dag regnes han stadig for
at være skakverdenens mest vindende turneringsspiller med over
140 førstepladser.
Karpov er kendt som praktiker og
ikke teoretiker. Fra en tidlig alder var
han inspireret af Capablanca. Hans
spillestil kan beskrives som positionel og strategisk. Han havde en
masse opbakning fra det sovjetiske
styre, og derfor fremstod han som
den bedst forberedte spiller i
1970erne. Udover skakken er han en
ivrig kortspiller og frimærkesamler
– og det anslås at hans frimærkesamling har en værdi på over 100
millioner kroner!
Karpov var verdensmester i skak
fra 1975 til 1985 og forsvarede VMtitlen tre gange: Mod Viktor Kortjnoj
i 1978 i Filippinerne og 1981 i Italien, mens matchen mod Garry Kasparov i 1984/85 i Moskva blev annulleret efter 48 partier og et halvt
års spil! Alle disse matcher er også
kendt for omstændighederne uden
for brættet. I matcherne mod Kortnoj blev Karpov eksempelvis be-

Hjemmeskak foran computeren. Det er Augusts far Martin Larsen, der har taget
fotografiet.

Fra matchen mod Kasparov i
1984. Unge Kasparov med de
sorte brikker har netop slået
bonden på h4, og herefter
finder Karpov et genialt træk,
som sikrer ham sejren. Kan du
finde det? Prøv eventuelt at
stille stillingen op på et bræt,
så du kan spille de forskellige
varianter igennem.
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Skak gør mig glad i
maven
Navn: August Jalving
Rating: 1866 / 1875 ELO
Alder: 9 år
Klub: Skak for Sjov &
Frederiksberg Skakforening
August Jalving blev i 2021 den yngste
mesterspiller nogensinde i Danmark
i en alder af 9½ år. I oktober 2021
blev han ungdomsdanmarksmester
i gruppen U10, og i november vandt
han gruppen under 1900 ved DM i
hurtigskak. Derudover bød 2021

også på en 8.plads i finalen i gruppen under 1400 i “European Amateur Online Chess Championship”.
August er nu kortvarigt under 1900
igen, men der er ingen tvivl om, at
unge August går en lys fremtid i
møde på det ternede bræt.
Tillykke med din flotte titel som
mesterspiller! Hvordan føles det at
være den yngste mesterspiller i Danmark nogensinde?
Jeg har trænet rigtig meget under
coronaen med opgaver og partier på
lichess – og arbejdet online med min
træner Silas. Så tog jeg til EU-mesterskabet i Østrig i august sidste år.
Det var sjovt, men meget hårdt, synes jeg. Men da jeg kom hjem og
spillede de næste turneringer, var det
som om, det hele fungerede lidt
bedre for mig ved brættet, og så blev
jeg mesterspiller. Så det føltes selvfølgelig helt vildt godt, at min træning virkede.
Hvorfor spiller du skak?
Jeg synes, skak er fantastisk, og jeg
bliver glad i maven, når jeg har en
god stilling og kan få et angreb til at
fungere. Og jeg synes, det er sjovt at
komme til turneringer og være sammen med vennerne.

Hvordan bliver man god til skak?
Jeg tror, man skal være glad for
skak – så bliver man motiveret til at
øve sig og lære nye ting, der hjælper
en ved brættet. Når man træner, er
det vigtigt at gøre sig umage.
Du har været afsted til internationale turneringer før – hvilke og hvordan har det været?
Jeg har været med til EU-mesterskabet i Østrig sidste sommer. Det
var hårdt og varmt. Nogle af de andre børn spillede virkelig godt,
selvom de ikke havde så meget i rating. Det skulle jeg lige vænne mig
til. Ellers var turen rigtig god – vi var
mange danske børn afsted og havde
det megahyggeligt sammen. Og så
var vi i badeland hver dag efter runderne.
Hvis du skulle give et godt råd (eller flere) til andre børn der gerne vil
spille internationale turneringer, hvad
skulle det så være?
Glem placering! Og få en god oplevelse.
Har du en favoritspiller?
Daniil Dubov. Han har en anderledes skakforståelse og anderledes
træk. Jeg synes, det er spændende at
se hans partier.
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stander den dårlige ide at spille 36.
Df1, hvorefter det er tabt for hvid.
Computeren synes måske ikke, det
var det bedste træk med
tårnet, men min modstander kunne ikke stå for
et tårn i slag.
Partiet sluttede således:
35. gxf4 gxf4 36. Df1 fxe3 37. Th2
e2 38. Db1 Kh8 39. De1 Tg8+ 40.
Kh1 Dg5 41. Tb7 Dg1+ 42. Opgivet.
0-1.

August klar til angrebsskak med de
sorte brikker!

Min drøm er at blive stormester,
måske superstormester og kunne
leve af skakken.
Til slut skal vi se August i aktion i
Chessemy Open i Tyskland, hvor
han deltog sammen med Robert og
Rasmus Skytte. August er selv glad
for dette parti, hvor han fik vendt en
tabt stilling. Her med hans egne ord:

August drømmer om at blive superstormester, så der skal løses mange opgaver!
Foto: Marie Frank-Nielsen.

Hvad er det bedste skakråd, du har
fået?
“God og glad følges ad” – Det siger min første skaktræner, Henrik
Andersen fra Skak for Sjov altid.
Hvis man bare rigtig godt kan li’ at
spille skak, bliver man helt sikkert
bedre, og hvis man mærker,
at det går fremad, bliver
man også glad!
Hvad er skakspillere gode til udover
skak?
Skakspillere er gode til at sidde
stille (indsæt lille smiley). I skolen
var det rigtig let at lære om koordinatsystemer. Ellers tænker jeg, at
man som skakspiller bliver god til at
tænke fremad.
Er der andre spil, som du er god til?
Sequence med hold! Vi har også et
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spil, der hedder “Hotel Tycoon” – lidt som matador
på turbo. Men min familie
gider ikke spille det med mig mere,
fordi de går bankerot. Nå ja – jeg fik
“Mastermind” i julegave. Det er rigtig sjovt.
Hvad er din favoritåbning?
Det er Kongeindisk med sort (1.
d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7) fordi man
kan angribe på kongefløjen og sætte
hvid på prøve.
Har du en favoritbrik?
Løberen, altså det vil sige løberparret, hvis det tæller som et svar –
fordi de samarbejder godt
og angriber godt sammen.
Jeg kan godt li’ angreb!
Hvad drømmer du om som skakspiller?

Marianne Krause
August Jalving

Jeg spiller sort og har mistet d5-bonden, da jeg angreb. Det ser tabt ud
for mig, men så prøver jeg ideen
med 34… Tf4, hvilket er mit tårn direkte i slag. Men jeg får et farligt
bondefremstød i bytte. Efter min
modstander har slået mit tårn, og jeg
har taget tilbage på f4, får min mod-

Battlecat’s
Corner
Løberparret
De fleste skakspillere ved, at det er en
fordel at have løberparret. Det betyder dog på ingen måde, at alle ved,
hvordan man udnytter denne fordel,
eller hvor stor en fordel det helt nøjagtigt er. Det er på mange måder
også noget, man lærer bedst gennem
erfaring og ved at spille en masse
stillinger med og mod løberparret.
Derfor vil det også være lidt for optimistisk at tro, at jeg kan lære alle
læserne at blive mestre i løberpar i
løbet af denne spalte, så jeg vil i stedet prøve at tale om lidt forskellige
aspekter af løberparret, og forhåbentlig kan læseren bruge noget af
det næste gang, de sidder i en stilling,
hvor de skal spille med eller mod løberparret.
En af de simpleste måder at forstå
løberparret på, er ved at tænke på det
som en lille materiel fordel. Larry
Kaufman skriver i sin bog Kaufman’s
New Repertoire for Black and White,
at løberparret ca. udgør en fordel på
en halv bonde. Han uddyber yderligere, at denne fordel på en halv
bonde også gælder i lukkede stillinger, men at springeren som enkelt
brik ofte er lidt stærkere end løberen
i disse stillinger. Hvis man afgiver løberparret, skal man altså have en god
grund til dette. For eksempel kan
man gøre det for at give modstande-

ren en dobbeltbonde, eller for at få
et udviklingsforspring og lidt initiativ, hvis man altså vurderer, at dette
er en halv bonde værd.
Nu har vi slået fast, at man kan
tænke på løberparret som en lille
materiel fordel. Men hvordan kan
man udnytte denne fordel? Et tema,
som man ser rigtig ofte i stillinger
med løberpar mod løber og springer,
er, at spilleren med løberparret forsøger at gøre den løber, som ikke har
en modpart, så god som mulig.
Altså, hvis sort har springer og sortfeltet løber mod hvids løberpar, så
forsøger hvid at gøre sin hvidfeltede
løber så stærk som mulig. Dette kan
gøres ved at fremprovokere svækkelser på de hvide felter, som løberen
kan forsøge at udnytte. Disse svækkelser vil så være ekstra svære at forsvare for sort, fordi han ikke selv har
en hvidfeltet løber, som kan tage
kampen op, og forsvare felterne.
Som nævnt, så er den bedste måde at
blive bedre til at forstå løberparret
på, ved at spille stillinger med eller
mod løberparret. En oplagt måde at
komme ind i sådanne stillinger er
ved at spille åbninger, hvor den ene
side med vilje giver løberparret fra
start.
Når jeg ovenfor skrev, at løberparret udgør en fordel på en halv bonde,
så kan det virke mærkeligt, at man
med vilje kan finde på at afgive
denne fordel fra starten af partiet.
Forklaringen er selvfølgelig, at man
ikke bare afgiver løberparret gratis,
men at man oftest får noget til gengæld. Her kommer en kort oversigt
over et par af sådan nogle åbninger,
og lidt forklaring af, hvad man får i
bytte for løberparret, samt nogle instruktive partier, man kan studere:

Battlecat jubler ved brættet – mon han
netop har vundet et parti ved at bruge
løberparret?
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.

træk 4, men giver til gengæld sort en
dobbeltbonde. Når hvid senere spiller d2-d4 og bytter sin d-bonde for
sorts e-bonde, får vi en stilling hvor
alle bondeslutspil vinder for hvid på
grund af hans majoritet på kongefløjen. Spillet kommer derefter til at
handle om, hvorvidt hvid lykkes
med at bytte nok brikker af til at
kunne udnytte sin bondemajoritet,
eller om sort kan udnytte sit løberpar og aktive officersspil til at få
skabt tilstrækkelige problemer for
hvid. Et meget berømt parti, som alle
der spiller denne variant bør kende,
er følgende klassiker helt tilbage fra
1914(!):

Emanuel Lasker
José Raoul Capablanca
Sankt Petersborg 1914

Afbytningsvarianten i Spansk
(1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. Lxc6
dxc6):
Hvid afgiver allerede løberparret i
Matmaskinen • 77

12. f5!
Hvid lukker ned for sorts hvidfeltede løber og gør klar til at bytte de
sortfeltede løbere med Lf4.
12... b6 13. Lf4 Lb7
Efter 13... Lxf4 14. Txf4 ville sort
ikke længere have løberparret, men
hvid ville stadig have sin majoritet på
kongefløjen.
14. Lxd6 cxd6 15. Sd4 Tad8 16.
Se6
Lasker stod bedst, og vandt efter
42 træk.
1-0.

og den har været topspillernes foretrukne valg lige siden, når de gerne
vil spille så solidt som muligt. Slutstillingen fra første parti i den berømte match illustrerer meget godt,
hvad sort håber på:

Magnus Carlsen
Michael Adams
World Cup 2007

78 • Matmaskinen

25... Sf5
Sort har fuld kontrol over de
hvide felter, og det er meget svært at
komme videre for begge spillere. De
tog derfor remis her.
½-½.

Nimzoindisk
(1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4):
Her er endnu et eksempel, hvor løberparret ofte bliver afgivet for til
gengæld at give hvid en dobbeltbonde med … Lxc3, bxc3. Der findes dog også varianten 4. Dc2 0-0 5.
a3 Lxc3+ 6. Dxc3, hvor hvid ikke får
nogen dobbeltbonde, men til gengæld kommer sort lidt foran i udvikling, da hvids dronning er blevet
udviklet lidt tidligere, end man normalt har lyst til. Sort får således en
rigtig komfortabel udvikling, mens
det ikke er så nemt for hvid at udnytte sin u-matchede sortfeltede løber. Følgende parti var dog en fantastisk demonstration af, hvordan en
17-årig fremtidig verdensmester behandler løberparret:
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Berlinerforsvaret

Minder meget om afbytningsvarianten i Spansk, men der er to væsentlige forskelle: hvids e-bonde er kommet et felt længere frem, hvilket er til
sorts fordel! Da hvid ikke længere
har sin hvidfeltede løber, vil sort
gerne prøve at gøre sin egen hvidfeltede løber så god og aktiv som mulig,
og derfor er man glad for at bonden
står på e5 i stedet for e4, da vi nu for
eksempel har f5-feltet til løberen.
Løberen kan også komme til at stå
godt og sikkert på e6, da hvid ikke
har lige så nemt ved at gennemføre
f4-f5 planen fra Lasker – Capablanca
ovenfor.
Til gengæld står sorts konge i centrum og har mistet rokade-retten.
Dette betyder, at hvid vil prøve at
skabe et initiativ mod sorts konge og
måske prøve at få sat gang i en bondestorm på kongefløjen med h3, g4,
f4-f5, før sort får mobiliseret. Spillet
kan således hurtigt blive meget
skarpt, fordi hvid skal skynde sig at
prøve at få skabt noget initiativ, inden sort får bragt sin konge i sikkerhed og kan begynde at prøve at udnytte sit løberpar og specielt den
stærke hvidfeltede løber.
Varianten blev ekstremt populær,
da Kramnik spillede det med sort i
sin VM-match mod Kasparov i 2000,
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Garry Kasparov
Vladimir Kramnik
VM-match 2000

(1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0
Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5
Sf5 8. Dxd8+ Kxd8):
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Sorts tårn på c2 er enormt irriterende, men Carlsen fandt en meget
opfindsom måde at løse det problem
på:
15. Sb3! Lc4 16. Sa1! La2 17. Sxc2
Lxb1 18. Sa1!!
Indbrudsfelterne på c2 og c1 er
dækket, og hvid kan nu langsomt begynde at udvikle sin kongefløj. Carlsen gav senere sin ekstrabonde på d4
tilbage for til gengæld at få aktiveret
løberparret mest muligt. Partiet
endte derefter med at blive en fantastisk demonstration af, hvordan man
udnytter løberparret. Det er desværre lidt for langt til at vise i sin
fulde længde her, men jeg vil kraftigt
anbefale, at man giver sig tid til at
finde partiet i en database eller på
nettet, og spiller det igennem.
1-0.
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Allan Stig Rasmussen viste storspil under det seneste danmarksmesterskab
på Hotel Svendborg. Hvem vinder DM i år?
Foto: Thomas Vestergård.

Skakbladets redaktion er på plads i Svendborg, når Hotel Svendborg
på ny åbner dørene for landets skakspillere. Vi dækker spillet i
landsholdsklassen intensivt og sætter også fokus på de mange andre
ting, der foregår ved et DM-stævne.

Turneringslivet er i gang igen
Vi fortæller om vindere og tabere i Skakligaen og stiller skarpt på oprykkerne fra de forskellige divisioner. Vi har også beretninger fra KM
og ÅM.
Hvis Skakbladet udebliver eller der er andre problemer med leveringen,
så skriv til sales@skaksalg.dk
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Dansk Skak Union
Løsning på opgaven,
side 75
Karpov – Kasparov
1. Sg2!
Karpov ofrer en bonde, men
kun så han i stedet kan
trænge ind med kongen i
h-linjen og vinde partiet!
Meget snedigt!
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Jonas Bjerre under Grand Swiss.

Foto: FIDE.

Årets Skakspiller 2021
J

onas Bjerres kvalifikationen til
World Cup samt en imponerende
præstation ved EM for hold blev formentlig afgørende, da Dansk Skak
Unions medlemmer skulle finde
frem til ”Årets Skakspiller 2021”.
Men der var ikke langt ned til nr. 2
og nr. 3 på årets liste, Jonas’ landsholds- og stormesterkolleger Allan
Stig Rasmussen og Jesper Thybo.
Allan Stig Rasmussen vandt landsholdsklassen på overbevisende vis,

mens Jesper Thybo udover en række
turneringssejre var tæt på kvalifikation til World Cup.
Der blev i alt afgivet 53 stemmer.
På 20 lister stod Jonas Bjerre opført
som nr. 1.
Jonas Bjerre blev også valgt til
”Årets Skakspiller” i 2019.

Årets Skakspiller 2021 –
top 5:
1. Jonas Bjerre 484 point.
2. Allan Stig Rasmussen
446 point.
3. Jesper Thybo 425 point.
4. Ellen Fredericia Nilssen
358 point.
5. August Jalving 293 point.

