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Russisk dilemma

6 Kvinderækken
Ellen Fredericia Nilssen
18 Åben række
Sune Berg Hansen

A

lle skal med til festen er et kendt udtryk fra skaktræning, hvor eleven
skal lære at få alle sine officerer i spil, og det bør vel også gælde for et
internationalt sportsforbund. Det netop afholdte OL i det nye skakmekka
Indien satte vanen tro deltagerrekord, men to af favoritterne manglede:
Kina ville ikke spille af covid-frygt, Rusland var udelukket på grund af de
internationale sanktioner efter angrebet på Ukraine. Genvalget af russeren
Dvorkovich som præsident for FIDE understreger dog tydeligt, at Rusland
stadig er en stormagt indenfor skak, hvilket forstærkes yderligere af, at russeren Nepomniachtchi kvalificerede sig til en ny VM-finale og har gode
chancer for at blive verdensmester efter Carlsens exit. Mon ikke man snart
ser russere spille under eget flag igen?

32 VM-finalisterne fundet
Lars Schandorff
40 10. Norway Chess
Ellen Fredericia Nilssen
46 Vind med Jonas
Jonas Bjerre
48 Skolernes
jubilæumsturnering
John Rendboe
55 Nyt fra DSU
Poul Jacobsen
57 Normer i Ballerup
Jan Løfberg
62 Boganmeldelse
Jan Løfberg

Ellen Fredericia Nilssen scorede en WIM-norm ved OL i Indien,
men da hun efter en remis i 10. runde blev lykønsket af venner
og bekendte, var hun slet ikke klar over det endnu.

63 Fredericia Chess 2022
Claus Marcussen
67 First Saturday = First Norm
Mikkel Manosri Jacobsen

Foto: FIDE / Lennart Ootes.

32-39

70 Senior-VM for hold 2022
Mogens Thuesen

Danmark var selvfølgelig også med i Chennai, og det fylder en stor del af
dette nummer. I den åbne række skuffede man noget og var aldrig rigtigt
fremme, så det var kvinderne, man mest lagde mærke til. Bogstaveligt talt.
De vandt en pris som det bedst klædte hold! På førstebræt scorede Ellen
Fredericia en WIM-norm.

75 Mindeord

Når man taler om normer, skal Filip Boes flotte stormesternorm i Skolernes 50 års jubilæumsturnering selvfølgelig nævnes. Det kan man også læse
om i dette nummer ligesom de mange andre danske turneringer, der har
været, og meget mere.

76 Find planen!
Silas Esben Lund
77 Sommerskak
Jan Løfberg
78 Løsninger Find Planen
Silas Esben Lund
82 Matmaskinen
Marie Frank-Nielsen

God fornøjelse

86 Brættet rundt

JAN L ØFBERG

87 Næste nummer

OG

L ARS S CHANDORFF

88 Skanderborg
Jan Løfberg
Forside: Ellen Kakulidis
repræsenterede Danmark på
flotteste vis i Indien.
Foto: FIDE / Lennart Ootes.

Russeren Ian Nepomniachtchi vandt Kandidatturneringen for
anden gang i træk og skal på ny spille VM-match. Denne gang
bliver det om FIDEs ledige titel, fordi verdensmesteren Magnus
Carlsen opgiver sin mesterskabstitel. I VM-finalen skal Nepo
møde kineseren Ding Liren, der blev nr. 2 i Madrid.
Foto: FIDE / Stev Bonhage.
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På rekordtid lykkedes det Indien at påtage sig værtskabet for den
44. skakolympiade. Der var rekordeltagelse i begge rækker.
Ellen Fredericia Nilssen har skrevet en dagbog om sine oplevelser på
kvindelandsholdet, og den afgående landstræner Sune Berg Hansen skriver
om den åbne række. Foto: FIDE / Mark Livshitz.
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Af Ellen Fredericia Nilssen
Dag 1 (26. juli)
Kl. 07:45.00 ringede mit vækkeur, og
kl. 07:45.10 ringede min mor for at
fortælle, hvor spændt hun var. Jeg
kiggede rundt i min lejlighed, der
bestemt ikke så rejseklar ud – og det
gjorde den desværre heller ikke, da
jeg lidt over tre timer senere var på
vej af sted. Mere overraskende var
det dog, at alle fra de danske landshold og et par enkelte fra de svenske
ankom til lufthavnen i god tid, samt
at alt fra bagage check-in til boarding gik både hurtigt og let.
Kl. 15:30 lettede flyet, og vi var officielt på vej til OL i skak! Det første
fly til Dubai var seks timer undervejs, men tiden blev brugt godt på
film og spil som quiz og Tetris mod
de andre spillere. Desværre lod der
til at være en direkte korrelation
mellem rating og evner i Tetris. I
Dubai lufthavn blev det til et gensyn
med en masse venner fra blandt andet Norge, Sverige, Holland og
Schweiz. Fra Dubai fløj vi på lidt under fire timer direkte til Chennai,
hvor vi blev modtaget som ægte OLdeltagere med egen paskontrol, personer til at guide os og photoshoot.
Køreturen til hotellet lå på lidt over
en time, hvilket betød, at vi ved ankomst kl. 11 lokal tid havde rejst lige
omkring 20 timer, og det var derfor
med stor glæde, da vi blev overrakt
nøgler til vores værelser.

Dag 2 (27. juli)
Vi var stort set alle enige om, at det
at sove var en dårlig idé, hvis vi hurtigst muligt ville prøve at få en nogenlunde normal døgnrytme. Derfor stod den efter udpakning for
nogle af os på bordtennis, tennis og
pool, mens den for andre stod på fitness og en tur på stranden. Bestemt
ikke de dårligste valgmuligheder at
have. Efter diverse aktiviteter og
mere afslapning havde vi på kvindelandsholdet holdmøde. Ikke lang tid
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efter var det tid til aftensmad. Jeg
tror, jeg taler for alle, når jeg siger, at
der var en generel frygt for madens
indhold og hygiejne generelt – vi er
jo i Indien.
Men denne frygt kan nok bedst
besvares ved at citere hotelkammerat Anish Giris Instagram-”story” efter første dag, hvor han lagde et billede op af bordtennisbordet og teksten “best hotel”. Holdånden og humøret var højt til vores første aftensmad (og dessert!) sammen, men det
blev dog stadig til en tidlig aften for
os alle sammen. Mit gæt er, at det
gennemsnitlige antal timer sovet den
dag var over 11. Jeg kunne i hvert
fald godt have sovet længere end
mine 11 og en halv, men det er jo
vigtigt at få prøvet morgenmaden.

Dag 4 (29. juli)
Dag 3 (28. juli)
Da vi ikke nåede at komme med til
åbningsceremonien til forrige OL i
2018, så har jeg aldrig tidligere været
til en OL-åbningsceremoni. På programmet så det ud til at blive en meget lang dag. Afgang fra hotellet foregik hele to og en halv time før start
til trods for en blot entimes køretur
i bus. Ved ankomst fik vores holdtøj
tiltrukket os en del opmærksomhed,
så det var først efter komplimenter,
billeder med stjernen David Howell
– han ville have et med Ellen og mig
selv – samt et holdbillede i direkte
sol, at vi kom indenfor. I døren var
der en smule forvirring omkring,
hvad der måtte medbringes og ikke
medbringes, hvilket desværre gik ud
over de to holdkaptajner, som måtte
bruge noget ekstra tid på at komme
indenfor.
Det var fra starten tydeligt, at
dette OL er helt specielt for inderne,
hvilket også blev vist, da vi til åbningsceremonien skulle gå indmarch. Jonas og jeg fik æren af at repræsentere Danmark på scenen,
men selvom der selvfølgelig var masser af prestige i det, kom det også
med en pris. Vi skulle nemlig ned at
stå i en lang, smal gang med alle de

Dag 5 (30. juli)

andre landes repræsentanter og med
hvert vores eget barn, der skulle
holde et skilt med nationsnavn på. Vi
fandt hurtigt skiltet med Danmark,
og derefter ventede og ventede og
ventede vi. Vi havde ingen anelse
om, hvor lang tid vi ventede, men
det var mildt sagt mere end rigeligt.
Efter at have misset starten af åbningsceremonien på at vente i gangen, indtil det blev vores tur, kom vi
endelig op på vores pladser efter at
have viftet det danske flag til lyden af
høj musik og fans. Resten af åbningsceremonien og turen hjem kan beskrives med tre ord: “forsinket”,“fantastisk”, og “forsinket” (igen), så vi
var derfor alle godt møre, da vi kom
hjem syv og en halv time senere.

Endelig kom dagen, hvor det var blevet tid til at spille skak! Ikke overraskende havde alle på vores hold lyst til
at spille, selv om vi var parret langt
nede. Selv ville jeg gerne spille for at
få spillet nogle nerver væk, opleve atmosfæren og forhåbentlig få en dosis
selvtillid. Busserne til spillestedet afgik meget tidligt fra hotellet, da arrangørerne gerne ville have os derhen i så god tid som muligt, så runden ikke blev forsinket. Køreturen
var på omtrent 25 minutter, men på
grund af den store spænding føltes
den meget kortere. Ved ankomst næsten en time før runden blev vi mødt
af et stort antal frivillige og politifolk
samt kæmpe telt med sikkerhedstjek,
men det var først på den anden side
af teltet, at magien startede. Efter 30
hurtige sekunder med sikkerhedstjek kom vi ud på den anden side af
teltet, hvor skaktern, der var malet
på asfalten, ledte os hen til et mylder
af journalister, der tog holdbilleder
af os.
Efter vores “15 seconds of fame”
førte skakternene os videre til en lille
plads, hvor det var muligt at aflevere
mobiler og andre ting, som det ikke
var tilladt at medbringe i spillelokalet.

Danmark –

Tyskland 1–3

WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142)
WGM Josefine Heinemann (2321)
0–1
WFM Esmat Guindy (2097)
WGM Hanna Marie Klek (2366)
1–0
WFM Ellen Kakulidis (2057)
WGM Dinara Wagner (2341) 0–1
Elena Steffensen (2044)
FM Jana Schneider (2342) 0–1

De danske kvinder er klar til første match. Fra venstre Louise Fredericia,
Ellen Kakulidis, Esmat Guindy og Ellen Fredericia.
Foto: FIDE / Mark Livshitz.

Aruba – Danmark 0–4
Lourdes Milaydes Moreno Mora
(uratet)
WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142) 0–1
Annelaine Jacobs (1612)
WFM Esmat Guindy (2097) 0–1
Thamara Sagastegui (1362)
WFM Ellen Kakulidis (2057) 0–1

jeg var fuldkommen fokuseret fra
første træk. Nervøsiteten blev dog
mindre og mindre, jo længere vi
kom ind i runden. Det endte med en
4–0-sejr, hvilket altid er rart, selvom
det er forventet, da det er svært at
forudsige, hvor gode folk egentlig er.
Turen hjem var længere end turen
ud, da vi ventede et stykke tid i bussen på at komme hjem, men når
man har vundet i skak, er det svært
at være i dårligt humør!

2. runde bød på en hård parring, idet
vi kom op imod Tyskland. Stemningen på holdet var dog god og optimismen høj. De havde en gennemsnitsrating, der lå omtrent 250 højere end vores, men som vi så det, så
var det ikke mere end et par gode
dage på holdet for at få en uafgjort
eller en sejr. Desværre kørte busserne
også tidligt fra hotellet til denne
runde, hvilket gjorde, at der var en
del mindre tid til at forberede sig i.
Det gav til gengæld også muligheden
for at sige hej til endnu flere venner,
da vi var blevet rykket op i det øverste spillelokale. I modsætningen til
for fire år siden, hvor – som jeg husker det – de danske hold kun i tre ud

Samantha Aponte (1087)
WFM Louise Fredericia (1990) 0–1
I 1. runde skulle vi spille i spillesal 2,
mens det åbne hold havde fået æren
af at være i den øverste spillesal. At
blive rykket op i den øverste spillesal
var selvfølgelig en ekstra motivation
til at få et godt resultat mod vores
modstandere, Aruba. Der var dog ingenting at klage over ved vores spillesal, og mens vi fik sagt hej til en
masse gamle kendinge, tikkede tiden
hurtigt ned før starten på 1. runde.
Inden længe – dog minimal forsinket – blev det tid til at sætte runden
i gang. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at

Fra matchen mod Tyskland. Fra venstre Ellen Fredericia, Esmat Guindy,
Ellen Kakulidis og Elena Steffensen.
Foto: FIDE / Lennart Ootes.
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af de elleve runder sad i samme spillelokale, kom vi nu allerede fra
runde to ind, hvor vi kunne nyde
hinandens selskab. Det kunne også
have været lidt for meget af det gode,
for det var kun én ud af otte spillere,
der formåede at vinde sit parti. Jeg
sender derfor et stort skud ud til Esmat, der efter at have vist sin unge
modstander, hvordan slutspillets nuancer virkelig fungerer, kom med de
kloge ord til os andre: “Man skal huske, der er tre faser i skak, og selvom
man ikke vinder i hverken åbningen
eller midtspillet, så kan man altid
vinde i slutspillet”. Jeg vil dog sige, at
det nok gælder for alle andre end Esmat – for hende er der nemlig kun
to faser: optakten til slutspillet og
selve slutspillet!

Dag 6 (31. juli)
Endnu en dag, endnu et skakparti!
Selvom vi som hold tabte til Tyskland, var der ingen tvivl om, at vi i 3.
runde skulle stærkt tilbage. Det vigtigste for os var at vinde matchen,
men da vi alle var favoritter, ville vi
også gerne have så mange point som
muligt. Point var også lige præcis det
det blev til, da vi kom hjem med
4–0.

viste endda, at min spil var bedre,
end jeg troede. Da jeg spillede 13…
g5, troede jeg, at jeg tog en chance,
men det var først, da jeg gennemspillede det med computeren, at jeg
forstod, at jeg stod rigtig godt – og
endnu mere vigtigt: så forstod jeg
også hvorfor! Dog var mit yndlingstræk i hele partiet 18… Lxd4, som
ikke blev spillet lang tid efter, at det
blev spottet. Det var altså en god følelse, da min modstander praktisk
talt var i træktvang efter 27… Txb2.

Masaiti Besa (1745)
Ellen Fredericia Nilssen (2142)
London / D00
1. d4 Sf6 2. Lf4 g6 3. Sf3 Lg7 4. Sc3
d5 5. h3 0-0 6. Dd2 Se4 7. Sxe4
dxe4 8. Se5 c5 9. e3 Db6 10. c3 Td8
11. Lc4 Le6 12. Lxe6 Dxe6 13. Dc2 g5
14. Lg3 f6 15. Sg4 Sa6 16. Sh2 cxd4
17. exd4 f5 18. Sf1

sende, at de to finalister også var de
to, der havde siddet over samme dag,
nemlig Martin og Esmat. Martin
havde en lille overhånd, da han
havde to liv mod Esmats ene, men
Esmat, der havde ageret holdkaptajn
for kvinderne, måtte have god karma
i overskud, da hun vandt overbevisende. En dejlig afslutning med fantastisk selskab på en genial dag.

Dag 6 (1. august)
Det blev desværre til Esmats anden
oversidderrunde i træk, da hun var
blevet syg. Det gjorde, at alle andre
end jeg fik andre modstandere og
farver end ventet. Det var ikke den
største katastrofe, da vi til trods for
vores overbevisende sejr dagen før,
stadig blev parret nedad. Selv lærte
jeg før partiet en vigtig lektie, nemlig
den om at tennis i for lang tid i meget høj varme nok ikke er den bedste
idé, hvis man gerne vil undgå at få
det en smule underligt i hovedet.
Derfor er det passende at give en tak
til vores egen Arild Rimestad, der
under runden fik hentet mig en hovedpinepille. Om det var de smertestillende eller ej, så vandt jeg i hvert
fald mit eget parti, og det blev til en
samlet sejr til holdet på 3–1 over El
Salvador.

Botswana – Danmark 0–4
Danmark –
WFM Masaiti Besa (1745)
WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142) 0–1
WCM Natalie Katlo Banda (1688)
WFM Ellen Kakulidis (2057) 0–1
Ruth Otisitswe (1552)
Elena Steffensen (2044) 0–1
WCM Arona Moshoboro (1611)
WFM Louise Fredericia (1990) 0–1
Personligt er det længe siden, jeg har
været så glad for at vinde et parti,
hvor jeg var favorit med 400 ratingpoint. Jeg følte nemlig, at jeg spillede
et virkelig godt parti. Efteranalyserne
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18... Lxd4 19. cxd4 Sb4 20. Dc3
Sd3+ 21. Kd2 f4 22. Lh2 Sxf2 23.
Tg1 Tac8 24. Db3 Txd4+ 25. Ke2
Dxb3 26. axb3 Tc2+ 27. Ke1 Txb2 28.
g3 f3 29. g4 Te2 mat. 0–1.
Som en ekstra bonus ovenpå partiet og holdets resultat, vandt holdet
i den åbne række også deres kamp
4–0, hvilket naturligvis betød, at humøret i den danske delegation var
højt. Det blev til en endnu hyggeligere aften, da de fleste af os efter aftensmad besluttede at spille Meyer.
Det var et langt og intenst terningspil, og det var da også meget pas-

skal jo vindes, og derudover er det
aldrig helt nemt at vide, hvor gode
ens udenlandske modstandere
egentlig er.

Dag 7 (2. august)
Vi blev i runde 5 parret op igen, og
denne gang skulle vi spille mod Italien. Det var bestemt ikke en nem
kamp, da de havde IM’ere på 1. og 2.
bræt, men da de havde ladet deres 3.
bræt sidde over, var kampene på 3.
og 4. bræt meget tætte. På holdet var
der stor optimisme, da vi tænkte, at
vi på en god dag sagtens kunne spille
2–2 eller endda vinde matchen. Vi
tog selvtillid og lækkert hår med til
matchen, og vi gik derfra med en
3–1-sejr!
Italien – Danmark 1–3
IM Marina Brunello (2341)
WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142) 0–1
IM Olga Zimina (2340)
WFM Esmat Guindy (2097) ½–½
WFM Marianna Raccanello (2067)
WFM Ellen Kakulidis (2057) ½–½
Elisa Cassi (1922)
Elena Steffensen (2044) 0–1

El Salvador 3–1

WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142)
WIM Andrea Ortez (1908) 1–0
WFM Ellen Kakulidis (2057)
WFM Angie Garcia (1894) 0–1
Elena Steffensen (2044)
WCM Marjorie Herrera (1760) 1–0
WFM Louise Fredericia (1990)
WFM Celina Palacios (1715) 1–0
Vi var på tre vundne matcher ud af
fire, hvilket vi var meget glade for. Vi
var godt nok klare favoritter i matcherne, vi vandt, men skakpartierne

På 4. bræt fik Elena snydt sin modstander og tog et helt point, på 3.
bræt blev det til en strategisk remis,
da Ellen var optimistisk omkring, at
Esmat og jeg sagtens kunne score
halvandet point. Det stod dermed
1½–½ til os. Der gik et lille stykke tid
før, at jeg også kunne takke af med
et helt point mod IM Marina Brunello – søster til GM Sabino Brunello, der flere gange har spillet med
i turneringer i Danmark. Hermed
havde vi vundet matchen, og Esmat
kunne koncentrere sig om at holde
sin stilling remis, hvilket hun også
klarede. Mit parti var et vildt et af
slagsen, og jeg synes da, at vi skal
tage et kig på det:

Marina Brunello (2341)
Ellen Fredericia Nilssen (2142)
Siciliansk / B51
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+
Kom som en lille overraskelse,
men det var heldigvis noget, jeg
havde kigget på hjemmefra.
3... Sd7 4. La4
Dette var jeg dog ikke forberedt
på, og jeg var nu på egne ben. Jeg besluttede mig for ikke at bekymre mig
for meget om detaljer og nuancer, da
jeg vidste, at det kunne koste meget
tid og overtænkning.
4... a6
4... Sgf6 er hovedvarianten, men
jeg prøvede at transponere ind i
nogle varianter og følge nogle ideer,
som jeg havde kigget på.
5. c4 Sgf6 6. Sc3 g6 7. 0-0 Lg7 8.
h3 0-0 9. d3 e5
9... Tb8 med planen ...b5 er blevet
spillet før, men igen tænkte jeg mest
på de planer og ideer, jeg allerede
kendte.
10. Le3 Se8
Forbereder ... f5, og springeren
kan gå via c7-e6-d4 senere.
10... Sh5 var også en mulighed.
11. Dd2 f5
Jeg har selvfølgelig tjekket partiet
med en computer, og den fortalte
mig, at både Dd2 og ... f5 var tvivlsomme træk. For 11... Sc7 og først
senere f5 var den rigtige måde at
spille på. Efter 12. Tab1 a5 13. a3 f5
14. Lg5 er pointen, at dronningen nu
kan gå til e8.
12. exf5 gxf5 13. Lg5 Lf6

14. Tae1?
På 14. Sd5 var min plan at spille
14... Lxg5 15. Dxg5+ Dxg5 16. Sxg5
Sdf6, men det viser sig, at jeg havde
fejlvurderet stillingen og misset, at
hun kan spille 17. Se7+ Kh8 18. f4!,
hvor mit centrum kollapser, og da
jeg mangler en hel del udvikling og
koordination mellem brikkerne, er
stillingen håbløs.
14... Sc7!
Efter 14... Sg7 kunne jeg ikke lide,
at hun havde 15. Lh6 med ideen Sd5.
15. Lh6 Lg7 16. Sh2
Hendes plan er at spille f4, så det
skal selvfølgelig stoppes.
16... Se6 17. Lxg7 Kxg7 18. Se2
Igen er det f4, der skal forhindres.
18... f4! 19. Sc3
Hendes manøvrering er meget
langsom og passiv. Springeren på h2
og løberen på a4 er begge ude af spil,
og derudover har springeren brugt
tre træk på at komme til c3. Med
sine seneste træk har hun praktisk
talt tvunget mig til at forbedre min
stilling, hvilket er svært at klage over.
19... Sf6 20. Ld1 Tb8
Som Stellan Brynell (og nok også
mange andre) siger: “Too much talent”. Min tanke var, at hun nok sætter løberen på f3, hvorefter jeg alligevel skal dække b-bonden for at flytte
min løber på c8 på et tidspunkt. Med
tårnet på b8 forbereder jeg også b5.
Med planen, som jeg spillede i
partiet, havde 20… Kh8 været bedre.
21. Sg4 Sd4 22. Sh2 Lf5 23. Sf3
Kh8 24. Kh2 Dd7 25. b3 Tg8
I løbet af de seneste træk har jeg
fået forbedret min stilling mere, end
hun har, men min stilling er nok
også nemmere at spille.
26. Sxd4?
26. Tg1 havde været bedre.
26... cxd4
Allerede her begyndte jeg at regne
på 26... Txg2+ 27. Kxg2 Lxh3+ 28.
Kh2, men jeg havde svært ved at få
det til at fungere. Vi får at se i de følgende varianter, hvordan sort skal
spille.
27. Sb1
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27... Df7
Jeg kom til 27... Txg2+ 28. Kxg2
Lxh3+ 29. Kh2 i mine varianter, men
havde svært ved at finde noget, der
så overbevisende ud. Det viser sig,
ikke overraskende nok, at sort kan
sætte mat i denne stilling: 29... Lg2!
(med ideen Dh3+!) 30. Kg1 (30.
Kxg2 Tg8+ 31. Kh2 Dg7, enten med
mat på g2 eller h6.) 30... Dh3 31. f3
Tg8 32. Kf2 Lxf1 33. Txf1 Dh4+ 34.
Ke2 Tg2+ 35. Tf2 Dxf2 mat.
Smukt!

28. Lf3 Dg6 29. Td1 Tg7 30. Tg1
Tbg8 31. De2 Dh6
Her bygger jeg lige så stille min
stilling op.
32. c5
Jeg begyndte at panikke en lille
smule. Tiden var på vej ned, og jeg
var en smule frustreret over ikke at
kunne finde noget, der vandt forceret. Jeg var bange for, at hvis jeg ikke
fandt noget, ville min bondestruktur
i centrum risikere at kollapse.
32... Dh4
32... Tg3 var mit andet kandidattræk, men det er svært ikke at være
bange for, at man regner forkert. Efter 33. fxg3 sætter sort mat: 33...
fxg3+ 34. Kh1 Lxh3 35. Tge1. I
denne stilling kunne jeg ikke finde
matten. 35... Lg4+ (mit problem var,
at jeg kun regnede på at ofre videre,
hvilket ikke fungerer: 35... Lxg2+ 36.
Kxg2 Dh2+ 37. Kf1, og pludselig er
det hvid, der vinder!) 36. Kg1 Dh2+
37. Kf1 Dh1 mat. Egentlig noget, der
burde være en overskuelig mat, men

Ellen Fredericia Nilssen scorede en WIM-norm i Chennai.
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det gik ikke op for mig, at løberen
også kunne gå baglæns ...
33. Th1

Efter 33. cxd6 var planen 33... Sg4+
34. Lxg4 Lxg4 35. Dxe5 Lxd1 36.
Txd1 Dxf2 med afgørende fordel.
33... dxc5
Endnu engang regnede jeg på
trækket, og endnu engang kunne jeg
ikke få det til at fungere: 33... Txg2+
34. Lxg2 Lxh3 35. Lxh3, og nu kommer det fantastiske træk 35... Tg3!!

Foto: FIDE / Lennart Ootes.

Hvid kan ikke undgå mat: 36. fxg3
(36. Df1 Sg4 mat) 36... Dxg3 mat.
Sort kan også starte med 33...
Lxh3 34. gxh3 Tg3!! Sort sætter også
mat her med nogle flotte varianter:
35. Df1 Txh3+ 36. Dxh3 Dxf2+ 37.
Lg2 Sg4+ 38. Dxg4 Txg4.
34. Sd2 Lg4
Jeg behøver nok ikke længere
nævne, at 34… Txg2+ sætter mat.
35. Thf1 Dh5
35... Lxf3 er en anden flot variant:
36. Dxf3 e4! For at kunne få e5-feltet
til springeren: 37. Sxe4 Sg4+ 38. Kh1
Se5. Hvid kan ikke længere dække
g2.
36. Tg1 Dh4 37. Tgf1 Dh5 38. Tg1
Jeg gentog et par gange her for at
komme tættere på tidskontrollen.
Efter at have taget et hurtigt kig på
de andre stillinger, konkluderede jeg,
at en remis måske/måske ikke kunne
sikre 2–2. Det stod i forvejen 1–0 til
os, efter at Elena havde fået et trick
ind og vundet sit parti. Jeg besluttede
derfor at tro på egne evner i denne
stilling og håbede, at det eventuelt
ville kunne hjælpe til en matchsejr.
38... Sd5?
Sort står stadig bedre, men selvom
... Sd5 ser naturligt ud, er det et
skridt i den forkerte retning.
Igen var 38... e4 det vilde træk, der
burde kunne trække hele pointet
hjem: 39. Sxe4 Lxf3 40. Dxf3 Txg2+
41. Txg2 (41. Dxg2 Txg2+ 42. Txg2
Sxe4) 41... Dxf3 42. Txg8+ Sxg8.
39. Lxg4 Txg4 40. Tde1

40. Df3! blokerer på de hvide felter,
og hvid kæmper stadig.
Træk 40 og med halvandet minut
tilbage på uret var jeg i et kæmpe dilemma.
40... f3!
Efter at have tænkt i 20 sekunder
spottede jeg ... f3. Min tid løb ned, og
jeg anede ikke, om det fungerede eller ej. Jeg fandt nogle gode varianter,
men jeg vidste også, at min modstander ville få 30 minutter ekstra og
have tid til at finde ud af, om trækket
var godt. Sandsynligheden for, at der
var noget, jeg havde misset i de 30
sekunder, jeg havde til at regne på
trækket, var ikke ligefrem lille. Dog
vidste jeg også, at hvis ... f3 virkelig
var godt, var det ikke en chance, jeg
måtte lade gå til spilde. Så trækket
fløj ud på brættet, og jeg fløj ud af
min stol for at få vejret.
Jeg kunne spille 40... T4g5 41.
Dxh5 Txh5, hvorefter jeg tænkte, at
jeg måtte kunne vinde dette slutspil,
men at intet var sikkert. Dog var
tabschancerne også minimeret og
med 1½–½ til os, var jeg sikker på,
at vi mindst ville få 2–2.
41. Dxe5+
Her blev mit liv en smule nemmere. Endnu engang et slutspil, hvor
jeg har lav risiko og meget gode
chancer.
41. gxf3 Dxh3+ 42. Kxh3 Sf4+ 43.
Kh2 Th4 mat var en af de første varianter, jeg spottede. På 41. Dxf3
havde jeg egentlig ikke regnet meget
længere end 41… Sf4, og jeg tænkte,
at hvids stilling måtte kollapse, men
jeg vidste ikke hvordan. Sort truer
med at slå på g2. Efter 42. Kh1 kan
sort spille på forskellige måder, og
det er ikke nemt for hvid at forsvare
sig. Efter 42... Dh6 truer sort nu ...
Sxg2 og andre ubehageligheder.
Hvid kan ikke beskytte sig mod alle
truslerne. På 41. Sxf3 afgør …
Txg2+!
41... Dxe5+ 42. Txe5 Txg2+ 43.
Txg2 Txg2+
43... fxg2 var også en mulighed,
men jeg foretrak at slå med tårnet.
44. Kh1 Txf2 45. Txd5 Txd2

46. Kg1
46. Txc5? Td1+ 47. Kh2 f2 og sort
vinder.
46... Txa2
46... Txd3 vinder også, for eksempel: 47. Kf2 b6 48. Td6 b5 49. Txa6
c4.
47. Txc5 Td2 48. Tc8+
48. b4 havde været en bedre
chance, så bonden ikke også hænger
efter, at jeg slår på d3: 48... Kg7 49.
Tc7+ Kg6 50. Txb7 Kg5! minder om
partiet, men hvid har en lidt bedre
version, selvom det stadig ikke holder.
48... Kg7 49. Tc7+ Kg6 50. Txb7
Kg5
Jeg var glad for dette træk under
partiet. Det virker mere klart end
50... Txd3 51. Kf2, der irriterede mig
gevaldigt. Faktisk har sort nu kun to
træk, der gør rigtig skade på hvid:
51... Kf5 og 51... h5.
51. Tf7 Txd3 52. Kf2 Txb3
52... h5 var også en mulighed.
53. Txh7 a5 54. Td7 Td3 55. Ta7
a4
På 55... Kf4 kan Hvid give en
masse skakker.
56. Txa4 Kf4!

Det stod i forvejen 1–0 til os,
efter at Elena havde fået et
trick ind og vundet sit parti.
Jeg besluttede derfor at tro på
egne evner i denne stilling og
håbede, at det eventuelt ville
kunne hjælpe til en matchsejr.

Skak-OL i Chennai • 11

Lad os lige tage et kig på, hvordan
partiet kunne være afsluttet, og hvad
det vil sige at bygge bro: 70. Kg3 Ke2,
og sort truer med at gå ned med
bonden, så hvid bliver nødt til at give
skakker. 71. Te8+ Kd3 72. Td8+ Ke3
73. Te8+ Kd4 74. Td8+ Td5! Pointen. Broen er bygget, og Hvid kan
ikke længere stoppe bonden.
0–1.

Danmark –

Spanien 0–4

WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142)
IM Sabrina Gutierrez Vega (2366)
0–1
WFM Esmat Guindy (2097)
IM Ana Matnadze (2406) 0–1
WFM Ellen Kakulidis (2057)
IM Marta Martin Garcia (2305) 0–1

Pointen. Nu har Hvid ingen skakker,
og jeg truer med Td2+, så hun bliver
nødt til at få et passivt tårn eller tillade en afskåret konge.
57. Ta2
57. Ta7 Td2+ 58. Kf1 Tb2 vinder.
57... Td1 58. Tb2 Th1 59. Tb8
Th2+ 60. Kf1 d3 61. Tf8+ Ke3 62.
Te8+ Kd2 63. Td8
Heromkring begyndte jeg at være
meget taknemmelig for alle de timer,
som jeg har brugt på at undervise i
teknik i tårnslutspil og at bygge bro.
Under partiet tog jeg dog alligevel
lidt af min tid bare for at være sikker.
63... Kc2 64. Tc8+ Kd1 65. Td8 d2
66. Tc8 Txh3 67. Kf2 Th7 68. Kxf3
Tf7+ 69. Kg2 Tf5

WFM Louise Fredericia (1990)
WGM Monica Ruiz Calzetta (2230)
0–1
Dagen var dog ikke kun nedture, da
vi nu var lidt mere end halvvejs i turneringen, hvilket betød, at det om
aftenen var tid til Bermuda-festen –
og derefter en velfortjent fridag dagen efter.
Det viste sig, at vi begik en kæmpe
fejl ved at spise på vores hotel. Da vi
kom hen til festen, var der nemlig
overdådig mad i lange baner. Derudover var der også fri bar – men med
dette må jeg ligesom i min forrige artikel fra OL i 2018 skrive:
Hvad der sker til Bermuda-festen,
bliver til Bermuda-festen …

Dag 9 (4. august)
Esmat Guindy hentede en vigtig remis i
matchen mod Italien.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.

Dag 8 (3. august)

Lucena! Om lidt bygger jeg bro med
tårn og konge, og det gad hun ikke
se mere af. Dermed var matchen
2½–½, og Esmat kunne koncentrere
sig om at spille de bedste træk på sit
bræt uden pres fra matchsituationen.
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Succesen fra dagen før kunne stadig
tydeligt mærkes til morgenmaden.
Stemningen var i top, og igen var vi
entusiastiske med vores parring.
Hvor vi dagen før havde lavet spaghetti af Italien, håbede vi på at lave
paella af Spanien. Spanien var dog
lige niveauet over Italien med IM’ere
på de første tre brætter og en WGM
på 4. bræt. Selvom det så fint ud undervejs, så spillede spanierne domino med os, for vi faldt på stribe og
tabte matchen 4-0, øv!

Kl. 10 ringede det på døren, og jeg
måtte åbne for den hotelansatte, der
ville høre, om jeg havde noget vasketøj, som jeg ville have vasket. Det
havde jeg ikke, så han gik straks igen,
og jeg måtte erkende, at jeg nu var
ude af sengen, så fridagen kunne
starte.
Dagen gik egentlig enormt hurtigt, og den bestod af diverse aktiviteter som bullet, beachvolley og pool.
Om aftenen var det selvfølgelig tid til
det daglige holdmøde, og så var det
allerede tid til at gå i seng igen. En
forholdsvist begivenhedsløs dag,
men det var rart at kunne få slappet
af og ikke have tænkt for meget på
skak.

Dag 10 (5. august)

Dag 11 (6. august)

Dagen efter fridagen er dagen, hvor
man har fået ladet op og endnu engang er klar til at spille sin bedste
skak! På holdet var det også præcis
den følelse, vi havde. Vi var veludhvilede og klar til kamp, hvor vi håbede på at kunne få spist os en ordentlig english breakfast – ja, vi
skulle spille mod England. På papiret en match, hvor vi var underdogs,
men vi var sikre på, at vi sagtens
kunne overraske ratingtallene. Selv
fik jeg æren af at møde den kendte
kommentator, IM Jovanka Houska.
På mit åbningsspil virkede det dog
mere som om, at vi spillede dagen
efter Bermuda-festen og ikke dagen
efter fridagen. Jeg kunne næsten ikke
tro, hvor dårligt jeg spillede, men jeg
kunne endnu mindre tro på mit eget
held, da Jovanka tænkte og tænkte
og tænkte og tænkte og endte med at
snyde sig selv i tidnød. Ufatteligt nok
var det mig, der endte med at spille
på gevinst, men jeg formåede ikke at
trække det hele point i land. Resten
af matchen gik heller ikke lige efter
planen, da englænderne måske mere
lavede en breakfast ud af os: 3½–½
(ja til dem). Humøret til aftensmad
var ikke det højeste, men i det mindste så vi frem til at blive parret ned
ad, så vi forhåbentligt kunne få lidt
selvtillid tilbage efter to hårde kampe.

New dag, new parring, New Zealand.
Vi blev som forventet parret ned,
men havde ikke forventet at skulle
parres ned både i rating og alder. Det
var kun deres første bræt, som var
over 18, så det var bestemt ikke nogen nem kamp, vi havde foran os.
Det blev dog sværere end forventet,
og nok også sværere end det burde
have været. Vi startede desværre med
at være bagud 1–0, men jeg fik inden
længe udlignet til 1–1. Jeg kiggede på
mine holdkammeraters stillinger og
var egentlig optimistisk, da jeg forlod spillelokalet.
Elena havde to bønder mere i et
tårnslutspil, og Louise havde en officer for en masse bønder. Begge stillinger krævede dog opmærksomhed
og teknik, og desværre fik vi kun ét
point ud af dem. Dermed blev matchen 2–2, men hvad der ikke kunne
ses på resultatet, var, at vi kunne
have tabt matchen, hvis Elenas modstander havde vidst, hvordan man
korrekt kræver remis. Elena var
nemlig kommet til at gentage stillingen én gang for meget, og vi kunne
altså til aftensmaden takke hendes
modstander for at prøve at kræve remis, efter at Elena var gået ud af
trækgentagelsen.

Danmark –

New Zealand 2–2

WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142)
WIM Jasmine Haomo Zhang
(1972) 1–0
WFM Esmat Guindy (2097)
WFM Vyanla M. Punsalan (1895)
0–1
Elena Steffensen (2044)
Weiyang Wu (1504) 1–0
WFM Louise Fredericia (1990)
Anya Thurner (1619) 0–1

Dag 12 (7. august)
Vores tre foregående kampe var derfor langtfra gået, som vi gerne ville
have. For mig var det dog tid til en
oversidderrunde efter at have spillet
de første otte partier i streg. Jeg
valgte dog at tage med hen til spillestedet, hvor jeg ville se, om jeg kunne
være så heldig at få fat i et medieskilt,
så jeg kunne komme ind og tage billeder af vores kære danskere. Jeg tror
egentlig ikke, at jeg burde have fået
et, men efter at være gået rundt et
par forskellige steder og snakket med
et par forskellige mennesker, stod jeg

England – Danmark 3½–½
IM Jovanka Houska (2360)
WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142) ½–½
WIM Lan Yao (2274)
WFM Esmat Guindy (2097) 1–0
FM Akshaya Kalaiyalahan (2158)
WFM Ellen Kakulidis (2057) 1–0
WCM Zoe Varney (2045)
Elena Steffensen (2044) 1–0
Ellen Kakulidis og Elena Steffensen er på vej til kampen mod Tadsjikistan.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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Dag 14 (9. august)

et par minutter inde i runden og tog
billeder af de danske kvinder. Et par
holdkaptajner hev også fat i mig for
at få mig til at tage billeder af deres
spillere.
Desværre blev jeg ramt af uheld, da
jeg klokken 15:14 ankom til den
øverste spillesal, hvor vores danske
drenge sad, og jeg blev informeret
om, at jeg kun måtte tage billeder de
første minutter. Jeg fik dog smilt
sødt, så jeg fik lov til at få ét minut
til at tage billeder af dem. Uanset
hvor meget jeg gerne ville, at det blev
gode billeder, så var ét minut alt for
kort tid, og de endte enten med at
være uskarpe eller med hoveder skåret af i toppen. Efter mit tragiske forsøg på at få nogle gode billeder var
det over til chess24 i Expo-arealet,
hvor jeg sad og spillede lyn mod forbipasserende, hvilket også inkluderede et par GM’ere. Da jeg kom tilbage til hotellet, fandt jeg til min
store glæde ud af, at mine holdkammerater i kvinderækken havde vundet deres match over Tadsjikistan. En
fantastisk afslutning på en fantastisk
dag.

Tadsjikistan – Danmark 1½–2½
WFM Nadezhda Antonova (1832)
WFM Esmat Guindy (2097) 1–0
Sabrina Abrorova (1799)
WFM Ellen Kakulidis (2057) ½–½
Rukhshona Saidova (1624)
Elena Steffensen (2044) 0–1

Louise Fredericia spillede med ved en olympiade for 7. gang.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.

forvejen, men det var der ingen tid
til, for vi var endnu engang blev parret op og denne gang mod vores hotelkammerater, Grækenland. Det var
et stærkt og endnu en gang ungt
hold, som vi var blevet parret imod,
men – ja, du gættede det – optimismen var høj. Desværre blev det også
her til et 3–1-nederlag til vores stærkere modstandere.
Danmark –

Grækenland 1–3

WFM Ellen Fredericia Nilssen
IM Stavroula Tsolakidou (2362)
½–½
WFM Ellen Kakulidis (2057)
WIM Anastasia Avramidou (2274)
0–1

Mutriba Hotami (1846)
WFM Louise Fredericia (1990) 0–1

Elena Steffensen (2044)
WFM Haritomeni Markantonaki
(2154) 0–1

Dag 13 (8. august)

WFM Louise Fredericia (1990)
WIM Loulia Makka (1975) ½–½

Tiden var gået enormt hurtigt under
turneringen, og det var derfor til alles overraskelse, at vi allerede var
kommet til runde 10. Trætheden
havde også sat ind mange runder i

Selv spillede jeg remis på 1. brættet
mod en af mine gode veninder, IM
Stavroula Tsolakidou, men det var
først, da jeg kom hjem og fik en del
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beskeder, hvor der stod tillykke med
normen, at det gik op for mig, at remissen var nok til en WIM-norm.
Lige præcis aftenen før havde jeg talt
med dette års Danmarksmester, IM
Martin Haubro, der ville høre, om
jeg gerne ville vide, hvad det krævede
for mig for at lave norm. Til det
havde jeg tre ord: Nej, nej, nej. Min
første norm lavede jeg for to år siden,
og siden da har der været et par mislykkede forsøg, hvor jeg konsekvent
har lagt mærke til, hvor nemt fokus
bliver flyttet fra at lave gode træk,
når man prøver at opnå et bestemt
resultat. Derfor besluttede jeg mig
for et par måneder siden for, at selv
når(!) jeg kan få titlen, så skal jeg
ikke have den. I stedet skal jeg bare
koncentrere mig om at lave gode
træk på brættet, og så kan jeg jo altid
senere få nogle andre titler! Når det
er sagt, så er jeg selvfølgelig stadig
rigtig glad for normen og de mange
lykønskninger – det viser om intet
andet, at jeg stadig på den ene eller
den anden måde kan finde ud af at
flytte brikkerne på brættet. Norm eller ej var det dog stadig et nederlag
for holdet, og derfor var der kun én
ting på alle vores hjerner – at vinde
den sidste kamp!

Vækkeuret ringede 07:15, da 11. og
sidste runde var blevet sat til at starte
på det umenneskelige tidspunkt
klokken 10:00. Det betød, at der var
tid til morgenmad, forberedelse,
gøre sig klar til runden og så var det
ellers bare af sted. Målet var klart: vi
skulle vinde over Zimbabwe, så vi
kunne afslutte OL med et godt resultat. Spændingen var høj, da
urerne blev sat i gang. Jeg følte mig
virkelig godt forberedt, da jeg havde
fundet min modstanders Lichess
profil med 34.000 lynpartier! Jeg
brugte strategisk lidt ekstra tid i åbningen for at få hende til at tro, at jeg
ikke helt vidste, hvad jeg lavede. Dog
var det hende, der først overraskede
mig, og selvom jeg egentlig besvarede overraskelsen fint, gik der ikke
lang tid før, jeg lavede en stor fejl.
Det blev derfor til mange smertefulde timer, hvor jeg heldigvis endte
med at holde partiet. Hun spillede
det faktisk så forkert, at jeg endte

med at være den, der spillede på gevinst, men da jeg så endelig kunne
vinde, fandt jeg det ikke. Heldigvis
fandt både Elena og Esmat gevinsterne på deres brætter, og vi endte
med en dejlig 3–1-sejr.
Zimbabwe – Danmark 1–3
WCM Kudzanayi Charinda (1719)
WFM Ellen Fredericia Nilssen
(2142) ½–½
Linda Dalitso Shaba (1658)
WFM Esmat Guindy (2097) 0–1
Christine Makwena (1609)
Elena Steffensen (2044) 0–1
Refiloe Hazel Mudodo (1604)
WFM Louise Fredericia (1990)
½–½
Det var desværre sådan, at vi skulle
af sted fra hotellet ved midnatstid for
at nå vores fly klokken 4 om morge-

nen fra Chennai lufthavn. Der var
derfor med både stress og glæde, da
vi på Kvindelandsholdet havde fundet ud af, at vi vandt prisen som
Årets “Most Stylish Dressed” i kvinderækken til OL!
En enorm ære hvor vi ville få
overrakt vores pris til afslutningsceremonien. Selv fortryder jeg, at jeg
ikke tog med for at tage imod prisen,
men det hele virkede som en meget
stressende affære, og med stadig dårlige minder omkring transport fra
åbningsceremonien, valgte jeg at
blive tilbage på hotellet og få pakket
samt slappet af inden vores 20 timers
rejse tilbage til Danmark. Jeg kunne
sagtens skrive en masse flere ting
om, hvorfor jeg ikke tog af sted, men
det ville sikkert bare lyde som dårlige undskyldninger, så det vil jeg
gerne spare jer kære læsere for.
Den lange tur tilbage til Danmark
foregik stort set uden problemer,
med babyskak klokken 2 om natten
i Chennai Lufthavn, med masser af

Det velklædte danske kvindelandshold i Chennai. Fra venstre Elena Steffensen, Esmat Guindy, Ellen Fredericia Nilssen,
landstræner Jacob Sylvan, Louise Fredericia og Ellen Kakulidis.
Foto: Kvindelandsholdets hjemmeside.
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quiz-spørgsmål til at holde os underholdt samt søvn (for de trætte
som mig selv) og Tetris (for de mere
eventyrlystne) på de to fly. Det var
trist at skulle sige farvel og tak for to
fantastiske uger, da vi stod i Kastrup
Lufthavn, men på den lyse side tror
jeg, at det er på alles vegne, når jeg
skriver, at vi er glade for ikke længere
at skulle spise ris og mad med karry
hver dag. Vi vil selvfølgelig også
gerne sende en stor tak til alle, der
har siddet hjemme fra stuerne og
fulgt med og heppet på os. Enhver
støtte betyder meget!

“Årets …”
Som noget nyt vil jeg gerne som afslutning på denne artikel uddele
nogle priser/titler til mine fantastiske rejsekammerater, der har været
med til at gøre denne tur til noget
helt specielt, som jeg aldrig vil
glemme.
For bare at komme af med den
med det samme, så starter ceremonien med, at jeg giver mig selv en
pris for “årets bommert”. Den anden
dag på hotellet kan Ellen og jeg ikke
komme ind på vores værelse, og da
der så kommer en mand i jakkesæt
gående forbi os, siger jeg (per refleks) “Sorry”, hvorefter han svarer
“Yes?”.
Allerede her opdager jeg min fejl,
men jeg kan ikke længere bakke ud,
så jeg må forsætte vores interaktion:
“Do you work here?”, sagde jeg velvidende, at han ikke gør. Han griner
og siger, at han ikke gør, og jeg kan

Danske scoringer

intet andet end at undskylde overfor
kvindelandstræneren for det hollandske landshold…
Som fortalt før, så brugte jeg de to
uger i Indien på at dele værelse med
“the other half of the whole idiot”,
Ellen Kakulidis. Da jeg altid hellere
vil være en hel idiot med hende end
en halv idiot alene, skal hun derfor
have prisen som årets bedste værelseskammerat.
Ellen er ikke blot en fantastisk værelseskammerat, men også en fornøjelse at spille på landshold med. En
anden, der dog også var en helt igennem fornøjelse at være på hold med,
var Elena. Elena bragte altid et smil
og god energi til holdmøderne og i
bussen på vej hjem fra spillesalen, og
man kunne altid mærke, hvordan
hun ville holdet det bedste. Hun var
en virkelig god støtte gennem tykt og
tynd, og derfor skal hun selvfølgelig
have titlen som “årets Rock”. Det er
vigtigt, at man har kammerater, der
kan støtte én gennem turneringer
som disse – men ikke blot på skakfronten!
Martin sender jeg min dybeste
taknemmelighed for altid at være
klar til at komme med op til dessertbordet for at hente is, når jeg ikke gider at gå alene. “Årets dessertmakker” har du fortjent fuldt ud. Efter
dessert blev der flere dage spillet
Meyer, og om han er god til at lyve,
sidder ved siden af de rigtige mennesker, eller bare er ekstremt heldig
med sine slag, finder vi nok aldrig ud
af – men Mads, tillykke med titlen
som “årets Mr. Meyer”.

Som der også blev hintet til lidt
tidligere, så nåede vi alle at blive godt
trætte af den indiske mad, men én,
der aldrig kan blive træt af Indien,
det er Louise (aka. min mor). Med
sin openmindedness og kærlighed til
Indien og dets mennesker, var der
ikke den person, som hun ikke lærte
at kende – om det var fra en ansat på
hotellet, til deres familier eller frivillige ved spillestedet, så kendte hun
dem. Hun skal derfor have titlen
som “årets lokale”.
Indere er kendt for at være meget
spirituelle og meget vise, og vi havde
på holdet selvfølgelig også én, der altid var klar med kloge og opmuntrende ord, når vores partier ikke var
gået den vej, vi gerne ville have. Sune
får hermed titlen som “årets vise
person”.
Med dette bevæger vi os over
imod præmierne indenfor mode-kategorierne – vi er nemlig lidt nogen
“fashion ikoner” på det danske
landshold, hvis jeg selv skal sige det.
Der var i år stor rift om titlen for
“årets kasket”, og det blev altså Allan,
der løb med den denne gang. Allan
var næsten aldrig at se uden kasket,
hverken udenfor eller under runderne. Den eneste kommentar jeg
har her må være, at du godt næste
gang kan matche kasketfarven til
den farve, du spiller, Allan – ellers
kan det være, du ikke får titlen næste
gang.
Den anden, der var i tæt opløb
med Allan om titlen for “årets kasket”, var selvfølgelig Jesper. Jesper
fik ikke titlen denne gang, til gen-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. WFM Ellen Fredericia Nilssen 2142 1 0 1 1 1 0 ½ 1 - ½ ½

6½/10 +20 Elo

2. WFM Esmat Guindy

2097 1 1 – – ½ 0 0 0 0 –

1

3½/8

3. WFM Ellen Kakulidis

2057 1 0 1 0 ½ 0 0 – ½ 0

–

3/9

-36 Elo

4. Elena Steffensen

2044 – 0 1 1 1 – 0 1 1 0

1

6/9

-5 Elo

5. WFM Louise Fredericia

1990 1 – 1 1 – 0 – 0 1 ½ ½

5/8

-18 Elo
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-14 Elo

gæld får han en pris, som han nok
slet ikke selv havde regnet med. Før
turneringen var Jesper nemlig blevet
klippet, og det virkede på ham som
om, at han ikke var tilfreds. Dog viste det sig, da kasketten endelig røg,
at vi alle kunne se, at Jesper ikke
havde noget at frygte overhovedet.
Derfor går prisen for “årets hår” til
Jesper – en titel han desuden også
vandt over Speed Chess Mesterskab
Danmark, sæson 1.
Det er vigtigt, at man både står
skarpt og ser skarp ud, når man repræsenterer sit land til en så prestigefyldt event som OL. Det job klarede det åbne landsholds 1. bræt da
også fortrinligt, og selvom vores
åbne landshold ikke vandt prisen
som best dressed til OL, så synes jeg
stadig, at Jonas med sine skarpe jakkesæt klart fortjener prisen som
årets “best dressed”.
Fra “best dressed” til “most stylish”
skal der gives et kæmpe skud ud til
Esmat, der havde ideen om, at vi på
kvindelandsholdet til vores kjoler
røde kjoler også skulle have hvide
hatte med røde bånd. Det var helt
igennem genialt tænkt på, og der er
altså ingen anden på holdet end Esmat, der kan vinde prisen som “årets
most stylish”.
Vi er ved at runde disse priser af,
men der er selvfølgelig stadig en
ufattelig vigtig pris tilbage. Prisen
som “årets holdkaptajn for kvinderne” går uden konkurrence til Jacob.
Det giver måske lidt sig selv, at Jacob skulle vinde denne pris, men
han har uden tvivl også gjort sig fortjent til den. Der var ikke den ting
under hele stævnet, som han ikke
havde styr på – og hvis han ikke
havde styr på det, så fik han det. Alt
fra rejse, til runderapporter, til optaktsvideoer, til holdopstillinger,
hjælp til forberedelse og så meget
mere. Havde man brug for Jacob, så
var han der.
Tak for det, Jacob!

Ukraines kvinder vandt
OL-guld på bedre
korrektion end
Georgien.
Foto: FIDE /
Lennart Ootes.

Danskerne var ikke ene om at have
mor og datter på samme hold. Anna
Cramling Bellon spillede på Sveriges 3.
bræt.
Foto: FIDE / Stev Bonhage.

Heather Richards fra Australien i en
skakkjole.
Foto: David Llada.

Kvinderækken, 159 hold
1. Ukraine
18 MP
(korrektion 413,5)
2. Georgien
18 MP (392)
3. Indien
17 MP (396,5)
4. USA
17 MP (390)
5. Kasakhstan 17 MP (352)
6. Polen
16 MP (396)
7. Aserbajdsjan 16 MP (389)
8. Indien 2
16 MP (369,5)
9. Bulgarien
16 MP (361)
10. Tyskland
16 MP (344,5)
40. Sverige
13 MP (279)
46. Norge
13 MP (244,5)
49. Danmark
13 MP (234,5)
51. Finland
13 MP (210½)
79. Island
11 MP (194)

Den svenske stormester Pia Cramling
vandt guld på 1. bræt med 9½ af 11.
Foto: FIDE / Lennart Ootes.

Overså walisiske Kimberly Chong
modstanderens træk?
Foto: FIDE / Mark Livshitz.
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Af Sune Berg Hansen

busser betyder dog ikke nødvendigvis lidt ventetid. Det danske hold
brugte en del tid på at køre og vente
i bus (vi boede 25 minutters kørsel
fra spillestedet). Men efter de første
par dages indkørsel faldt det nogenlunde på plads.

Blodig optakt
Den 24. februar invaderede Rusland
nabolandet Ukraine. Med ét slag var
der igen storkrig i Europa, og sanktionerne stod i kø for at hagle ned
over Putins Rusland. Et af dem
måtte naturligvis være, at OL i skak
ikke skulle holdes i Moskva. FIDEpræsident Arkadij Dvorkovich måtte
finde en grimasse, der kunne passe,
for at undgå at måtte gå af direkte.
Hvordan det siden gik Dvorkovich,
kommer vi til.
OL stod således uden en arrangør.
Byen Chennai i delstaten Tamil
Nadu kom dog hurtigt på banen, og
de endte med at komme med et bud.
Bang! OL var reddet, og nu skulle vi
til Indien i stedet. Personligt havde
jeg det ambivalent med det. Jeg er
ikke fan af Moskva, men jeg synes
heller specielt godt om New Delhi …
Inderne fik rejst pengene og kastede sig ind i opgaven med imponerede gåpåmod – tre måneder til at
organisere noget, der plejer at tage
flere år.

Bureaukratiet løber løbsk
At vi ikke er i Skandinavien bliver
meget hurtigt klart både hvad angår
kommunikationen frem og tilbage
og visumprocessen. En lang (meget
lang) historie kort så kan man godt
gange et hvilket som helst bureaukrati man har mødt med fem for at
nå indernes niveau. Men sådan er
det, og der er ikke andet at gøre end
på stoisk vis at sige: Det kan jeg ikke
gøre noget ved, så det gider jeg ikke
ærgre mig over …
Det lykkedes til sidste for alle at få
et visum; at få uploadet diverse oplysninger om alt mellem himmel og
jord osv. Bare coronadelen tog en times tid … Det blev ikke sidste gang,
vi mødte indisk bureaukrati. Grundlæggende kan forskellen gøres op i
tilgangen til opgaverne: Vi er vant til
at prøve at indrette os så ting glider
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Spillestedet

“Den olympiske by”.

så relevant fornuftigt og fejlfrit som
muligt. Sådan er det ikke nødvendigvis i Indien, hvor en hel masse
mennesker ”skal have en position”.
Når de så har fået det, begynder man
at kigge på, hvad de skal lave ... Og
typisk gælder det for hver enkelt enhed om ikke at blive overflødig, så de
finder på alle mulige ting, som gør,
at det ligner, de er vigtige … Det betyder kontrol med kontrol med kontrol … Og mange stempler!
The Shirky Principle: Institutions will try to preserve the problem to which they are the solution
… er i fuld flor her.

Rejsen
Forløb ganske fint med 3,5 timers
stop i Dubai. Der er langt, men Emirates har glimrende service, så det
forløb glat.
Da vi ankom, var der en velkomstkomité klar, og vi blev kørt til
hotellet i fin stil.
Vi skulle bo ved sådan en lang
tange syd for Chennai, med udsigt til
Den Bengalske Bugt de fleste steder.

Hotellet
Taj Fisherman Cove er et glimrende
femstjernet hotel. Maden var frem-

Udenfor er der +30 graders fugtig
varme. Men indenfor er der ca. 15
grader med aircondition sat på isbjørn-indstilling. Arrangørerne fik
dog justeret efter de første par dage.
Der var to sale, og vi var heldigvis
kun ovre i ”bageriet” i en runde. Generelt var spilleforholdende fremragende. Arrangørerne var meget
”nazi” omkring at komme ind og ud
af spillesalen og spillerkort mm.,
hvilket var noget irriterende for undertegnede, men selvfølgelig helt fair.

Foto: FIDE / Lennart Ootes.

ragende med en kæmpe buffet hver
dag. Man kunne sagtens være der
uden at spille skak, for der er en meget varm swimmingpool, bordtennis, tennis, pool, fitness samt to professorer til at undervise i yoga og
meditation (gratis). Hvis man er
modig kan man også kaste sig i bølgerne (de er større end ved Vesterhavet) i Den Bengalske Bugt. Internettet er som altid – med mange skakspillere samlet – noget lort. I takt
med at hotellerne har fået stadig
bedre internet, har skakspillerne fået
brug for stadig mere til cloud engines osv. Det var dog ret individuelt,
hvor godt det virkede. Holdlederen
(moi) var f.eks. undervejs tæt på
flere nervesammenbrud over dårligt
internet, mens flere ikke oplevede
nævneværdige problemer.

Reklamer overalt
Man skulle nok have været der …
For det er svært at forklare, men
hele millionbyen Chennai emmer af
skak. Der er skulpturer, lysshow og
skakgraffiti overalt! Og det er simpelthen ikke en underdrivelse, for du
kan ikke køre eller gå 100 meter(!)
uden at se noget skakrelateret. Der er
nok ikke en eneste af Chennais over
10 millioner indbyggere, der ikke

Indiens premierminister Narendra Modi kastede glans over åbningsceremonien.
Foto: FIDE / Mark Livshitz.

opdagede, at OL var i byen! De virkede både glade og stolte, og jeg har
aldrig set så mange tilskuere til skak
før.

Hjulene på bussen …
Med over 187 lande og flere end
2.000 spillere fordelt på luksushotellerne i hele Chennai-området var
der hentet mange busser ind. Mange

En dag i en OL-spillers liv
Dagen starter egentlig om aftenen,
for den er hele tiden centreret omkring turneringen. Kl. 22 kommer
runden. Der holdes et holdmøde, og
man finder ud af, hvem der skal
spille. De, der skal spille, tjekker de-

Åbningsceremoni – Modi taler!
Spillerne blev kørt ind til Nehru Stadium til en udmærket, men også
meget lang åbningsceremoni. Undervejs var der masser af billeder af
Stalin og Modi. Stalin er overhoved i
delstaten Tamil Nadu (med mere
end 70 millioner indbyggere) og
manden, som fik OL til Chennai.
Narendra Modi er Indiens premierminister og altså leder af verdens –
med længder – største demokrati. At
sådan en mand holder tale ved en
skakbegivenhed fortæller lidt om,
hvor stort det her var for Indien.
Busturen hjem fra åbningsceremonien var et imponerende buskaos
som tog meget lang tid. Mange
kokke fordærver maden, og kokke
alle vegne fucker den helt op!

Sikkerheden var i højsædet på spillestedet.

Foto: FIDE / Lennart Ootes.
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res mulige to modstandere. Fra 23 til
sengetid er der typisk ”fri leg”
Op kl. 9 (nok senere for en del).
Virker dog som om, der er en tendens: Jo yngre folk er, jo senere står
de op.
Bad og så over til morgenmad.
Færdig kl. 10-10:30. Kl. 10:05 kommer den eksakte modstander. Forberede sig to-tre timer frem til frokost.
Derefter tjekke op på det sidste og
klæde om. Det sidste er vigtigt, da
der er meget varmt udenfor og pænt
koldt i spillesalen.
Kl. 14 tager man med bussen til
spillestedet. Der er metaldetektorer
osv. Så bare efterlad ur og telefon
derhjemme.
Kl. 15 går runden i gang.
Når man er færdig, tager man
bussen hjem. Her er der typisk lidt
fritid, inden det gælder aftensmad og
holdmøde osv.
Og sådan ser alle dage ca. ud ...

Planen
OL er langt og opslidende. Spillere
kan komme ind og ud af form undervejs, så det er vigtigt at vide, hvor
folk nogenlunde står. Så derfor var
planen at køre rotation i første halvdel. Det gik dog lidt i kage (sådan går
det med planer) – eller som Tyson
sagde: Alle har en plan, indtil de bliver punched i hovedet.

Runde 1: Mester mod Amatør
Qatar – Danmark ½–3½
IM Husain Aziz (2380)
GM Mads Andersen (2587) ½–½
FM Ghanem Al-Sulati (2183)
GM Jesper Thybo (2520) 0–1
Al Mutawi Yousuf (2120)
GM Allan Stig Rasmussen (2550)
0–1
Abdullah Al-Homaid (1358)
IM Martin Haubro (2411) 0–1
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Konstruktioner … de fleste partier i
1. runde ligner noget, der er konstrueret til lejligheden. Men på bræt
1 var det lige ved at gå galt. Mads
kom i vanskeligheder, da han valgte
en risikabel løsning på småproblemer. Det førte til en meget farlig stilling, som han nok ville have tabt
mod en stormester. Men Mads er
heldigvis svær at vælte, og det lykkedes at komme over i et remisslutspil
med en bonde for lidt. Resten vandt
helt planmæssigt.

stændigt. Vandt først en bonde og siden en officer. Det var dog kompliceret og på det afgørende tidspunkt,
gik Allan galt i byen, og pludselig var
der en fæstning og remis. På sidste
bræt kom Martin Haubro besværligt
ud af åbningen. Der var flere chancer for at udligne, men langsomt
drev Martin ind i en dårlig stilling.
Han formåede aldrig at befri sig og
endte med at tabe.
En meget ærgerlig match og simpelthen ikke godt nok! Men nu var
vi vågnet!

Runde 2: It is time for Africa?
Danmark –
1½–2½(!)

Zambia

GM Jonas Bjerre (2608)
IM Gillan Bwalya (2396) ½–½
GM Jesper Thybo (2520)
IM Chitumbo Mwali (2320) ½–½
GM Allan Stig Rasmussen (2550)
IM Richmond Phiri (2293) ½–½
IM Martin Haubro (2411)
FM Nase Lungo (2216) 0–1
Det er et af de absolut bedste hold
syd for Sahara. Det skyldes sandsynligvis, at Amon Simutowe – Afrikas
første stormester – kommer fra
Zambia. Men … det ændrer ikke på,
at vi var store ratingfavoritter på alle
brætter. Det var et meget mærkeligt
kollaps, hvor det simpelthen var som
om, vi ikke helt var til stede. Jonas
kom godt ud af åbningen og havde
klar fordel. Men så blev han forvirret af sorts dame på h4, der kunne
lukkes inde. Det var bare ikke den
rigtige plan, og sort fik forrygende
modspil med sin frie d-bonde. Den
ville have kostet en kvalitet og partiet, men heldigvis tilbød modstanderen remis!
Jesper kom godt fra åbningen,
men regnede forkert og endte med
at tabe en bonde. Slutspillet en
bonde nede holdt han dog nemt. Allan ryddede modstanderen fuld-

This ain’t no technological breakdown … Oh no, this is the road to
hell … (Chris Rea)
Hvad gør man, når internettet bare
ikke vil virke på hverken den ene eller anden laptop eller på mobilen?
Man venter vel på, det virker igen,
som det har gjort før. Efter holdmødet plejer jeg at indgive holdet på et
link til chessresults. Det gøres online,
men desværre havde jeg ikke noget
net.
Ok, så må jeg jo vente … og det
kom ikke igen i løbet af aftenen, så
jeg gik i seng med bevidstheden om,
at deadline kl. 10 nærmede sig. Vågnede tidligt og tjekkede igen, men
stadig ikke noget net. Hmm, ingen
panik, nu går jeg over og spiser morgenmad, og så må jeg jo finde et sted,
hvor man kan fange noget wifi bagefter…
Desværre havde jeg glemt alt om
at indlevere holdet, da jeg kom tilbage fra morgenmaden. At der ikke
var net betød også, at advarslerne på
whatsapp om, at vi nærmede os
deadline ikke kom frem … så kl.
10:30, mens jeg sad og optog video,
skrev Mads i den interne gruppe: ’Vi
spiller 1-4?’… FUCK – man kan se
min reaktion på videoen om 2.
runde på GM-talks.
You had one job … og det bør man
nok ikke have, hvis man ikke kan
klare det. Nu skete der ikke den store
skade, men …

Runde 3: Så kan de lære det …
Angola – Danmark 0–4
IM David Silva (2315)
GM Jonas Bjerre (2608) 0–1
FM Sergio Miguel (2274)
GM Mads Andersen (2587) 0–1
FM Domingos Junior (2107)
Jesper Thybo (2520) 0–1
CM Amaro Lutuima (2048)
GM Allan Stig Rasmussen (2550)
0–1
Angola er ikke lige så gode som
Zambia, men det var også et helt andet og mere determineret dansk
hold, de havde at gøre med. Det så
hurtigt godt ud på alle brætter. På de
hvide brætter kom Angola med 2 x
c3-Siciliansk. Det varmer naturligvis
enhver siciliansk spillers hjerte, at de
bare røg direkte i dårlige slutspil,
hvor de stille og roligt blev ledt ud
over afgrunden. Mads A havde de
nyeste ideer med i Italiensk og modstanderen fik hurtigt deplaceret sine
brikker. Han endte med at blive lø-

bet helt over ende. På bræt 4 var Allan hurtigt over sin modstanders
tvivlsomme håndtering af Katalansk.
Der gik ikke længe, før hvid kunne
kombinere sig igennem. 4–0 er altid
godt, for der skal så lidt til, før der
ryger et halvt point i svinget.

Runde 4: Så letter vi … ikke!
Danmark –

Letland 1½–2½

GM Jonas Bjerre (2608)
GM Toms Kantans (2486) 0–1
GM Mads Andersen (2587)
IM Ritvars Reimanis (2377) ½–½

så flere dårlige beslutninger og forstod først for sent, at nu var det altså
modstanderen, som spillede på gevinst. Det endte til sidst helt galt. Jesper vandt et fint parti med flere fine
pointer – noget som holdlederen tolkede som godt for fremtiden. Martin tabte et umådeligt trist parti, som
kommer til at haunte ham. Han fik
udlignet fint mod sin lavtratede (forholdsvis) modstander, og så blev han
bare helt udspillet ... Det var her meget tydeligt, at det pres (som mindst
er dobbelt på landsholdet) man føler, havde han slet ikke vænnet sig til
endnu.

Runde 5: Whats my name?
GM Jesper Thybo (2520)
FM Ritvars Golubovskis (2219)
1–0
IM Martin Haubro (2411)
Edgars Ungurs (2206) 0–1
Endnu en rigtig møgmatch. Når vi
slår op i banen, er det åbenbart kollektivt. Mads var ikke helt tilfreds
med sig selv efter at have misset den
ene chance, der var for at få lidt at
rive i. Jonas stod rigtig godt, men tog

Taiwan – Danmark ½–3½
FM Austin Yang (2172)
GM Mads Andersen (2587) 0–1
Yeh Yang Liu (1994)
GM Jesper Thybo (2520) ½–½
Hsuan-Ming Hsu (1900)
GM Allan Stig Rasmussen (2550)
0–1
Bing-Shen Wu (1660)
IM Martin Haubro (2411) 0–1

Angolas landshold mødte op i flotte landskampsskjorter.
Foto: FIDE / Stev Bonhage.

I sportssammenhæng hedder det
Chinese Taipei, men de fleste kender
det som Taiwan. Deres spillere havde
overperformet ekstremt massivt, og
deres ratingtal var helt sikkert alt for
lave, men alligevel skal man vel ikke
være nervøs før en match mod en så
(på papiret) svag modstander. Men
det var vi!
Jesper fik hurtigt godt fat, men
desværre missede han et par gevinster, og pludselig var det svært, og så
blev det remis.
De øvrige havde spændende stillinger, og Allan var i krise, hvis modstanderen havde fundet et stærkt tårnoffer. Men den her gang var det
stolpe ind, og vi endte med en storsejr.
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tydeligt, at jeg var langt fra topformen, får vi alligevel at se et af lyspunkterne fra mit OL.

Allan Stig (forrest) og Martin Haubro i kamp mod Taiwan.
Foto: FIDE / Lennart Ootes.

Runde 6: Tæt på perfekt
Danmark –

Bangladesh 3–1

GM Jonas Bjerre (2608)
GM Enamul Hossain (2377) 1–0
GM Mads Andersen (2587)
GM Ziaur Rahman (2424) 1–0
GM Jesper Thybo (2520)
FM Tahsin Tajwar Zia (2307) 1–0

tabte et dumt parti, hvor hans modstander konstant hostede, når Allan
var i trækket. Jeg brokkede mig til
kamplederen, der viste, at de havde
gjort opmærksom på, at Murshed
havde astma (men altså kun i Allans
tid). Der gik noget galt i tidnøden –
et signal om at det her ikke ville blive
Allans turnering.

Jesper Thybo
kommenterer

GM Allan Stig Rasmussen (2550)
GM Niaz Murshed (2413) 0–1
En match der blev mere spændende
end nødvendigt. Jesper var først færdig. Han vandt en bonde og kørte
den stensikkert hjem. Mads spillede
også godt og fik stille og roligt overtaget. Et dejligt parti for en holdkaptajn. Jonas kom rigtig godt ud af åbningen … og lavede så en strategisk
brøler med e4-e5 som gav modstanderens brikker plads til at skabe kraftigt modspil. Faktisk så kraftigt at
computeren siger -5! (det er tabt).
Heldigvis kunne Hossain ikke finde
ud af det og lod Jonas komme tilbage i partiet. Den chance greb danskeren og overtog stille og roligt og
endte med at vinde partiet. Allan
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Jesper Thybo (2520)
Tahsin Tajwar Zia (2307)
Katalansk / E11
Jeg vil selvfølgelig lige benytte mig af
muligheden for at fortælle om, hvor
stor en oplevelse OL var for mig. Jeg
elsker at spille for landsholdet –
trods det pres, der følger med.
Holdskak er noget helt andet end individuelle turneringer, og det er en
fantastisk følelse at vinde en tæt
match imod et godt hold. Men alle
nationer kæmper helt vildt, så man
kan slet ikke tælle nogle sejre på forhånd. I denne match spiller vi imod
Bangladesh; et hold vi helt klart
gerne skulle slå stort. Selvom det var

Jesper Thybo var ikke i topform,
men vandt et udmærket parti mod Zia.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. g3
Katalansk. En åbning verdensmesteren Magnus Carlsen også har anvendt med fortrinlige resultater.
4... Lb4+ 5. Ld2 a5 6. Lg2 0-0 7.
a3!?
Jeg håbede på at forvirre ham en
smule med dette træk. Hvis man ser
på, hvad der skete i partiet, virkede
det perfekt.
7... Le7 8. Dc2 c6 9. 0-0 Sbd7
9... b6 for at udvikle med La6 er en
anden logisk måde at spille på for
sort.
10. Lf4 Se4
Sort centraliserer springeren i håb
om at storme frem med f5 og g5.
11. h4!?
Stopper g5 midlertidigt og tager
terræn.
11… h6 12. Sc3 f5

12... g5 er en anden mulighed. Sort
svækker delvist kongefløjen, men
samtidig generer han den hvide løber.
13. Sxe4! fxe4 14. Se5 Sxe5 15.
Lxe5
Hvid har byttet to sæt springere,
men har nu en perfekt løber på e5,
og jeg gør klar til at bryde stillingen
op med f2-f3, hvorefter jeg vil få en
klart bedre bondestruktur.
15... Ld6 16. f3! Dc7?! 17. Lxd6
Dxd6 18. Kh2
18. fxe4?! Dxg3 ville unødigt tillade komplikationer, når man nu har
en så behagelig stilling.
18... exf3 19. exf3
Hvid gør klar til f4, hvorefter e6bonden er svag, og hvids løber på g2
er klart bedre end sorts løber på c8.
19... e5
Prøver at løse sorts problemer
konkret, men sort når det ikke.
20. dxe5 Dxe5 21. f4!

prøve at holde fast i d5-bonden: 22.
cxd5 cxd5 23. Tad1 Le6 24. Tfe1 og
hvid beholder en stor fordel, men
sort har chancer for at overleve her.
22. cxd5 cxd5 23. Lxd5+ Kh8 24.
Dc3!?
Jeg følte undervejs, at min konge
kunne blive lidt svag på h2, så jeg
valgte derfor at bytte damerne. Hvis
sort afviger, vil min dronning stå aktivt på c3.
24... Lf5 25. Dxf6 Txf6 26. Tf2!
Dækker 2. række og gør klar til at
marchere på kongefløjen med Lf3 og
g4.
26... Td8 27. Lf3 b6 28. Te1 Tfd6
29. g4
Sort har intet modspil for den
tabte bonde, og hvid marcherer
langsomt frem.
29... Lg6 30. Kg3 Lf7 31. Tfe2 Kg8
32. f5 Td3 33. Te3 Td2 34. T1e2 Kf8
35. g5! hxg5 36. hxg5 g6 37. f6
Med en garderet fribonde på f6 er
sort helt forsvarsløs.
37... Txe2 38. Txe2 Tc8 39. Le4
Gør klar til Tc2. Efter tårnafbytning er sort helt tabt, da hvid kan
bringe kongen til dronningfløjen.
39... Tc5 40. Kf4 Tc1 41. Tc2 Tf1+
42. Ke5 Te1 43. Tc8+ Le8 44. Kf4
Tf1+ 45. Kg3 Tg1+ 46. Kh4
Sort er løbet tør for skakker, og
der truer Lc6 samt Lxg6. Sort opgav.
1–0.

GM Allan Stig Rasmussen (2550)
FM Pekka Koykka (2361) ½–½
Vi fik hurtigt godt fat i begge de
hvide partier, og jeg sad og tænkte:
Den fridag var lige det, der skulle til,
og nu starter den rigtige turnering.
Mads blev bare deffet ud af åbningen
og hurtig remis. Allan fik et slutspil,
hvor han var bagud med en bonde,
men havde løberpar og god struktur
som kompensation. Det har han
vundet før, men finnen forsvarede
sig sejt, og der var aldrig rigtigt gevinstchancer. Men så begyndte det at
smuldre i de hvide partier, og med
sejt forsvar fik finnerne hevet sig indenfor remisgrænsen. Imponerende
kæmpet af dem, og virkelig irriterende for os.

Runde 8: Dem plejer vi at slå
… Og Gukesh!
Albanien – Danmark ½–3½
IM Llambi Pasko (2418)
GM Jonas Bjerre (2608) 0–1
IM Franc Ashiku (2422)
GM Mads Andersen (2587) 0–1
IM Dritan Mehmeti (2371)
GM Jesper Thybo (2520) ½–½

Runde 7: In order to finish first,
you must first finish …
Dem har vi det af en eller anden
grund svært mod. Mit take er, at de
mangler skakkultur, men kæmper
godt.
Danmark –

Finland 2–2

GM Jonas Bjerre (2608)
IM Toivo Keinanen (2477) ½–½
GM Mads Andersen (2587)
IM Dmitry Sklyarov (2474) ½–½
21... Df6?
21... Dd6. Sort bliver nødt til at

GM Jesper Thybo (2520)
IM Vilka Sipilä (2416) ½–½

Zino Veleshnja (2263)
GM Allan Stig Rasmussen (2550)
0–1
Og det gjorde vi også overraskende
let. Allan Stigs modstander kom slet
ikke ud af åbningen, før han havde
lidt afgørende materiale tab. Det
samme gjaldt for Mads, der fik fuldt
udbytte af at have tjekket hele sit
kongeindiske repertoire. Modstanderen plejer at spille 7…. Sa6, men
denne gang valgte han 7… exd4. Jesper blev lidt for ambitiøs, da modstanderen spillede slapt. Det var lige
ved at give bagslag, for pludselig
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ofrede Mehmeti en officer! Han fik
god kompensation, men valgte heldigvis at tage remis ved trækgentagelse i en lovende stilling.
Sidst havde vi Jonas Bjerre, der diskede op med en Moderne Benoni!
Det kom der et fint parti ud af:

Jonas Bjerre
kommenterer
Llambi Pasko (2418)
Jonas Bjerre (2608)
Benoni / A77
I første halvdel af turneringen var jeg
inde i en frustrerende stime, hvor jeg
fik en masse gode stillinger, men lod
størstedelen glide ud mellem fingrene. Når man kan mærke, at noget
ikke fungerer, eller at hovedet ikke
helt er der, kan det være en god idé at
spille et rigtigt aggressivt angrebsparti og gøre noget vildt for at vende
trenden. Efter en god gåtur langs
stranden med Martin og Allan var
planen for næste kamp klar – Benoni!
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. d5
exd5 5. cxd5 d6 6. Sc3 g6 7. e4 Lg7
8. Sd2 0-0 9. Le2 Te8 10. 0-0 Sbd7
11. Te1
Ikke det mest spillede. Her kom
jeg ud af min forberedelse, men ideerne er ofte de samme. Springeren
går til e5, og så forbereder man enten
... b5 eller tager terræn på kongefløjen med g5 og h5 osv. Hvis hvid spiller f4, går man efter hurtigt dynamisk modspil.
11... a6 12. a4 Se5 13. Sf1 Tb8 14.
Se3 h5!?
Forbereder igen ... Sg4 mod hvids
f4, samtidig har jeg lavet plads på h7
til min springer, der så åbner diagonalerne for både min dronning og
løber!
14... g5 var en anden logisk fortsættelse. Jeg var lidt nervøs for at
blotte f5-feltet, da hvids springer allerede står klar på e3. På den anden
side dækker min c8-løber diagona-
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len godt, så det bliver ikke umiddelbart noget problem.
15. h3 Sh7 16. f4 Sd7 17. Ld3
På 17. Sc4 direkte har jeg 17... Sb6.
17... Dh4 18. Sc4?
Forhastet.
18. Tf1! Ld4 19. Se2 er stadig super rodet, men giver hvid gode chancer for en seriøs fordel.
18... Ld4+ 19. Le3
Efter 19. Kh1? Sb6 er Lxh3 en
dødbringende trussel. Jeg vidste, at
min modstander havde dummet sig
her, så jeg tog en længere pause og
forsøgte at finde den bedste måde at
straffe ham. Jeg har tre muligheder:
19... Lxe3+?!
19... b5! var en mere oplagt trækfølge, end den jeg valgte i partiet,
men én variant irriterede mig: 20.
axb5 axb5 21. Sxb5!? (21. Lxd4 bxc4)
21... Txb5 22. Lxd4 cxd4 23. Sxd6
Txb2 24. Le2 fulgt af Dxd4 med nogenlunde kompensation og uklart
spil. Sort er nok at foretrække i
denne variant;
19... Dxf4 var min første indskydelse, inden jeg opdagede ideerne
med ... b5. Men her står hvid stadig
lidt bedre efter 20. Lxd4 cxd4 21. Se2
Df6 22. Tf1.
20. Txe3 b5 21. g3
21. axb5 axb5 22. Sxb5 giver mindre mening nu: 22... Txb5 23. Sxd6
Txb2.
21... Df6 22. axb5 axb5

Til gengæld tillod jeg den her stilling.
Jeg havde vurderet den som meget
risikabel for hvid. Kongestillingen
ser shaky ud, og jeg har fået b5 ind,

men med maskinens præcision står
hvid helt fint.
23. e5?!
23. Sa5! b4 24. Sb5! Denne idé så
jeg først, efter at jeg var gået ind i varianten. 24... Sb6 truer ... Sxd5. Et
stort rod.
23... dxe5
23... bxc4!? Jeg havde stor lyst til at
give dronningen, desværre kunne jeg
ikke helt retfærdiggøre det: 24. exf6
Txe3 25. Lf1 Txg3+ 26. Kh2 h4 27.
Se4 Txb2+ 28. Kh1 Shxf6 29. Sxg3
hxg3 med sort fordel. Jeg troede, det
var simplere bare at tage bonden.
24. Se4 Dh8
Da jeg fik ideen, kunne jeg næsten
ikke lade være, Dh8 er altid et sjovt
træk at udføre. Pointen er, at dronningen kan flyve tilbage i aktion på
d4, efter at min e-bonde bliver byttet.
24... Dd8 var vejen til fordel ifølge
maskinen 25. Scd6 Tf8.
25. Scd6 exf4 26. Df1
Et noget chokerende træk for mig.
Med tanke på mine tidligere kampes
forløb og en begyndende tidnød, var
jeg var en smule stresset i et par minutter her. Heldigvis er hvid under
pres på flere måder. 26.gxf4 med
uklart spil var det eneste, jeg havde
overvejet.
26... Dd4
Det simpleste.
27. Dxf4 Tf8
Jeg fører med en bonde og har den
sundeste bondestruktur, hvid har til
gengæld noget aktivitet, der giver en
smule kompensation, men ikke nok.
28. Td1?

Når man kan mærke, at noget
ikke fungerer, eller at hovedet
ikke helt er der, kan det være
en god idé at spille et rigtigt
aggressivt angrebsparti
og gøre noget vildt for at
vende trenden.

en bonde i underkanten. Her beholder jeg en ekstra figur.
32. Df3 Dg7 33. Lxb5 Lxh3 34.
Dxh5 Lf5
Tid!
Kampen blev som håbet et lille
vendepunkt for mig i turneringen,
hvor spillet var mere eller mindre acceptabelt i anden halvdel af turneringen. For holdet var turneringen
desværre også langt fra nogen succes,
men jeg er sikker på, at vi kommer
stærkere tilbage næste gang.
Tak til hele holdet og den danske
delegation for en god tur!
0–1.

Gukesh D
Jonas Bjerre tog de skarpe midler i brug i 8. runde. I denne situation sidder han og
overvejer dronningofret i det 23. træk.
Foto: FIDE / Madelene Belinki.

Af en eller anden grund var jeg helt
overbevist om, at min modstander
ville spille dette træk, derfor havde
jeg allerede gendrivelsen klar:
28... Sb6!
Hvid har ikke tid til en afdækker
med løberen.
29. Sxc5!?
Bedste forsøg og overraskende tæt
på at fungere.
Varianterne 29. Le2 Sxd5 30. Txd4
Sxf4; 29. Lc2 Sxd5 30. Txd4 Sxf4 og
29. Sxb5 Sxd5 30. Sxd4 Sxf4 vinder
for sort.
29... Dxc5 30. Se4 Dd4 31. Le2 g5!
Den mest effektive måde, ellers
var hvid sluppet med et slutspil med

16-årige Gukesh D startede OL med
8 af 8!! På bræt 1 for Indien 2. Han
beamede dermed sig selv direkte op

Inderen Gukesh D var OLs sensation efter at have startet med 8 af 8! Han
oversatsede dog mod Abdusattarov fra Uzbekistan og tabte helt unødvendigt,
hvilket reelt afgjorde OL. Gukesh tog guld på bræt 1 med 9 af 11 og en
ratingpræstation på 2867 foran netop Abdusattarov (2803 på 11 partier)
og Magnus Carlsen (2803 på 9 partier).
Foto: FIDE / Lennart Ootes.
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i verdenstoppen med over 2720 i rating. Samtidig er der ingen tvivl om,
at Firouzjas position som ”talent nr.
1” er voldsomt truet.

Runde 9: Der hvor vi skal
være, men …
Danmark –

Spanien 1–3

GM Jonas Bjerre (2608)
GM Alexei Shirov (2704) ½–½
GM Mads Andersen (2587)
GM Francisco Vallejo Pons (2702)
½–½
GM Jesper Thybo (2520)
GM Jaime Santos Latasa (2675)
0–1
GM Allan Stig Rasmussen (2550)
GM Eduardo Iturrizaga Bonelli
(2619) 0–1
Der bliver aldrig givet ved dørene
mod Spanien, og det gjorde der heller ikke denne gang. Jonas kom ok
ud af åbningen i noget solidt Réti.
Begge spillede fint, og det lignede en
meget korrekt remis.
Mads var bedre forberedt end Vallejo i en skarp variant i Prøjsisk. Vi
var lige ved at blive optimistiske,
men det kom vist aldrig for alvor ud
over remisgrænsen.

Modstanderen spillede
fremragende, men det
virkede, som om Thybo ikke
troede på det fra træk 3.

15. Sc3 fxg3 16. hxg3 Dxf3 17. Dxf3
Txf3 18. Le4 Tf7 19. Sxd5 cxd5 20.
Lxd5 Lb7 21. Lxb7 Txb7 22. d4 Sc4
23. b3 Lb4 24. Td1 Lc3 25. Tb1 Te8
26. Lxg5 Sa3 27. Tbc1 Lb2 28. c4
Lxc1 29. Txc1 Te2 30. c5 Tf7 31. c6.
Remis. ½–½.
Jesper var lidt for benovet over sin
ven (og træningsmakker) og tabte
nærmest uden kamp. Modstanderen
spillede fremragende, men det virkede, som om Thybo ikke troede på
det fra træk 3. Allan fik det, holdkaptajnen havde håbet på: Noget
mærkeligt rod i en syret hollænder.
Desværre spillede Allan hurtigt galt,
og den tidligere venezuelaner diskede op med flot angrebsspil. Det
var chancen for at komme helt frem
– Spanien sluttede turneringen på
bord 1!

Runde 10: El asesinato
de Colombia
Colombia – Danmark ½–3½
FM José Gabriel Cardoso (2493)
GM Jonas Bjerre (2608) 0–1
IM Santiago Avila Pavas (2453)
GM Mads Andersen (2587) 0–1

Francisco Vallejo Pons (2702)
Mads Andersen (2587)
Prøjsisk / C58
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5
d5 5. exd5 Sa5 6. Lb5+ c6 7. dxc6
bxc6 8. Ld3 Sd5 9. Sf3 Ld6 10. 0-0
0-0 11. Te1 f5 12. Sxe5 Df6 13. Sf3 g5
14. g3 f4
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IM Sebastian Felipe Sanchez
(2440)
GM Jesper Thybo (2520) ½–½
IM Esteban Valderrama Quiceno
(2436)
IM Martin Haubro (2411) 0–1

Colombia har en håndfuld stormestre, men dem havde de ikke sendt til
Indien. Det er alligevel et rimelig
stærkt hold, og belært af erfaringerne tog vi dem meget seriøst. Jonas kendte sin modstander som
temmelig stærk fra juniorturneringer, men det lykkedes alligevel den
unge helt at udspille ham fuldstændig. Dejligt, men også ærgerligt, at
spillet ikke fungerede sådan i første
halvdel af turneringen. Mads Andersen fik en lille fordel, hvorefter modstanderen overså noget simpelt taktisk, og så var der en fuldfed bonde i
hus. Det blev derfra aldrig spændende.

Mads Andersen
kommenterer
Mads Andersen (2587)
Santiago Avila Pavas (2453)
Caro-Kann / B11
OL 2022 blev aldrig rigtig den turnering, vi havde håbet på som hold,
hvilket meget godt illustreres ved, at
vi kun mødte et enkelt højere seedet
hold. For mit eget vedkommende gik
turneringen nogenlunde og endte
endda med at give et lille ratingplus.
Jeg var lidt i tvivl om, hvilket parti,
jeg skulle vælge at kommentere til
Skakbladet. Min remis med sort
mod Vallejo Pons i 9. runde var sådan set et ret spændende parti, men
da jeg kendte 20 ud af de i alt 30 træk
hjemmefra, synes jeg ikke, at der var
alt for meget interessant, jeg ville
kunne sige om det. I stedet faldt valget på mit gevinstparti mod en fornuftig IM’er fra Colombia i 10.
runde.
1. e4
Dette træk har bevæget sig lidt ind
og ud (mest ud) af mit repertoire i
løbet af de sidste 10 år. I år har jeg så
fået trækket tilbage på repertoiret og
har spillet det ca. lige så meget som 1.
d4. At kunne spille begge de ”store”
førstetræk giver en dejlig fleksibilitet

i forberedelsen, og samtidig gør det
også modstanderens arbejdsbyrde
dobbelt så stor. Derudover er det
også bare meget forfriskende at få
spillet nogle forskellige stillingstyper
fra gang til gang, i stedet for altid at
sidde med de samme katalanere.
1... c6
Caro-Kann havde han spillet to
runder forinden, men ellers havde
han ikke et eneste parti med det i databasen. Jeg havde derfor næsten
ikke brugt noget tid på det, men blot
bestemt mig for, hvilken variant, jeg
ville spille.
2. Sf3 d5 3. Sc3 Lg4 4. h3 Lxf3 5.
Dxf3 e6 6. Le2
En stille og rolig variant, hvor man
ikke behøver at huske så mange træk
hjemmefra. Hvids plan er at rokere,
og derefter gennemføre d2-d4. Sort
kan prøve at forhindre dette med
Lc5 enten nu eller i næste træk. Her
risikerer han dog, at brikkerne kan
blive lidt malplacerede, og hvid har
forskellige ideer til at prøve at opnå
en lille fordel. I dette parti ignorerer
sort i stedet bare min plan og fortsætter med naturlige udviklingstræk.
6... Sf6 7. 0-0 Sbd7 8. d4 dxe4 9.
Sxe4 Sxe4 10. Dxe4 Sf6 11. De3
Så langt, så godt. Sort argumenterer for, at han har nem udvikling og
ingen svækkelser. Tårnene kan dobles i d-linjen, og derefter kan han
overveje at bryde med enten c5 eller
e5 eller alternativt spille en plan med
b5 fulgt af Sd5. Hvid siger derimod,
at han har lidt ekstra terræn og løberparret. Ingen af disse fordele bliver afgørende lige foreløbig, men
hvis jeg kan få færdigudviklet og forbedret min stilling lidt efter lidt, kan
de måske komme til at spille en
større rolle senere i partiet.
11... Le7 12. Td1 0-0 13. a4
Forhindrer eventuelle sorte planer
med b7-b5, og tager lidt terræn. Hvis
jeg får lov, vil jeg gerne tage endnu
mere terræn med a4-a5 næste træk.
Dette vælger han dog at forhindre.
13... a5 14. Db3 Dc7 15. g3
Hvad er hvids plan i sådan en stilling?

Det er meget vigtigt, at man ikke
forhaster sig som hvid her. Man skal
forbedre stillingen langsomt, og lukrere på, at løberparret kan komme til
at spille en stor rolle, hvis stillingen
åbner sig. I stillinger med løberpar
mod løber + springer, er det en god
huskeregel, at man gerne vil gøre den
løber, der ikke har nogen modpart,
så god som mulig – altså i dette tilfælde den hvidfeltede løber. Derfor
giver det god mening at sætte denne
løber på f3. Her gør den det langt
mindre attraktivt for sort at gen-

nemføre c5-bruddet, da hvids hvidfeltede løber i så fald ville blive aktiveret på den lange diagonal. Hvis
sort blot beslutter sig for at vente,
kan hvid langsomt forbedre med
træk som Kg2, h4, c3 og forsøge at
bringe a1-tårnet i spil.
15... h6 16. Lf3 Tad8 17. Kg2 Td7
18. c3
18. c4? ville være en instruktiv fejl.
Man sætter bonden på samme farve
som den hvidfeltede løber og svækker samtidig d4-bonden. Efter 18...
Tfd8 19. Le3 Lb4 eventuelt fulgt af

Mads Andersen spillede et glimrende OL i Indien og blev dansk topscorer.
Foto: Ellen Fredericia Nilssen.
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e6-e5 ville stillingen være helt lige,
og hvid skal måske endda passe lidt
på, at han ikke ender med at sidde
med en hvidfeltet løber, der slet ikke
kan deltage i kampen.
18... Tfd8 19. Te1 Ld6?!
Sort har spillet alle de ”nemme”
træk, og nu begynder han at blande
planerne lidt sammen. Det var mest
naturligt at fortsætte med 19... c5 20.
Lf4 Ld6 21. Ld2 b6, hvorefter han er
ganske solid på de sorte felter, og
hvids fordel er ret minimal. I stedet
begynder han nu at spille for e5bruddet, men dette giver mig tid til
at færdiggøre min udvikling.
20. Te2 Te7 21. Le3
Forhindrer 21... e5 pga. 22. dxe5
fulgt af 23.Lb6!
21... Sd5 22. Ld2

Tae1 er på vej. Bagefter kan jeg fortsætte med f.eks. h4 og Lc1. Mens det
er rigtig svært for sort at foretage sig
noget aktivt, kan jeg i ro og mag begynde at lege med forskellige ideer
om at starte et kongeangreb. Man
kan eksempelvis lave et batteri med
løberen og dronningen på b1-h7
diagonalen eller prøve at gennemføre g4-g5. Det vigtigste er, at man
ikke forhaster sig og tillader unødigt
modspil eller afbytninger. Hvids fordel er af den type, der aldrig forsvinder, så længe man bevarer kontrollen, og sort må være forberedt på et
langt og ubehageligt forsvar.
I stedet laver han nu en alvorlig
fejl, som nærmest taber partiet på
stedet ... Det beviser meget fint, at
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selvom stillingen utvivlsomt er af en
meget positionel karakter, så skal
man altid være opmærksom på små
taktiske detaljer.
22... e5?? 23. c4!
Jeg havde spottet dette et par træk
i forvejen, da det var klart, at han
gerne ville prøve at gennemføre e5bruddet. Springeren er truet, og hvis
den rykker, så bliver løberen fanget
efter c4-c5!
23... e4
Sort er nødt til at opgive e-bonden
for at redde sin officer, men dette var
selvfølgelig slet ikke planen. Efter
23... Sf6 24. c5! e4 25. Lg4 h5 26. cxd6
Dxd6 27. Lf5 står løberen relativt sikkert (... g6 kan f.eks. slås!), mens sort
har kæmpe problemer med at møde
Lxa5 eller Lf4. De fleste af disse problemer skyldes selvfølgelig primært,
at han har en officer for lidt!
24. Lxe4
Jeg vinder ikke en officer, men
”blot” en bonde. Dette bør dog også
være rigeligt til at vinde partiet.
24. Lg4? ville ikke vinde en officer,
men tværtimod give sort nogenlunde modspil efter 24... e3!
24... Sf6 25. Tae1
Jeg giver sort lov til at eliminere
den ene halvdel af mit løberpar, hvis
han har lyst. Så længe de sortfeltede
løbere bliver på brættet, vil jeg – udover min ekstrabonde – altid have en
svækkelse på a5, jeg kan spille mod.
25... Tde8 26. Dd3 Dd8 27. Lf3
Txe2 28. Txe2 Txe2 29. Dxe2
Nu endte jeg alligevel med at beholde begge løbere. En stilling som
denne (med løberpar og ekstrabonde uden nogen kompensation)
vinder mere eller mindre af sig selv,
så længe man ikke gør noget alt for
drastisk og bare holder fast i fordelen, mens man prøver at trykke lidt
forskellige steder. Man skal blot
passe på, at man ikke kommer til at
gøre sin hvidfeltede løber dårlig,
f.eks. ved at spille et forhastet d5;
cxd5, cxd5. I så fald vil sort kunne
prøve at opsætte en blokade på de
sorte felter, hvilket kan give visse remischancer.

29... Kf8 30. Dd3 Lb4 31. Le3?!
Lidt for dovent!
Efter 31. Lxb4+ axb4 32. Dd2 Da5
33. Df4! ville sort blive nødt til at
lade min dronning komme videre
ind i stillingen med 33... Dd8 34.
De5. Dette burde vinde meget nemt
for hvid. Bonden på b4 er frygteligt
svag, mens bønderne på b7 og c6
holdes i skak af min løber. I partiet
holder jeg i stedet bare fast i mit løberpar og udbygger fordelen lige så
langsomt.
31... Dd6 32. Df5 Dd7 33. Dc2 Dd6
34. Kg1 Dd7 35. Lg2
Jeg ville gerne omrokere denne løber til d3 i stedet, hvor jeg tænkte, at
den måske lavede lidt mere.
35... Dd6 36. Df5 Dd7 37. Df3 Dd6
38. Lf1 De6 39. Kh2 Se4 40. Ld3 Sg5
41. Dh5 Df6 42. Kg2
Mission accomplished! Sort har
oven i købet flyttet sin springer væk
fra f6, hvor den stod ret godt. På g5
bliver den derimod sparket væk af
h3-h4 meget snart.
42... Dd6 43. Lf5 Se6 44. Dg4
Sd8
Her står springeren ikke meget
bedre, men sorts stilling var bare
tabt.
45. h4 Dc7

49. Ld7 mat) 49. Le5 var også håbløst.
48. Lh7!
Det mest præcise! Jeg fratager den
sorte konges flugtfelt på g8, inden
Ld6+ kommer næste træk.
48... De6 49. Ld6+ Ke8 50. Dxg7
Kd7 51. Df8 De8 52. Lf5+ Se6 53.
Dxh6
Tre ekstrabønder plus løberpar
blev for meget for min modstander,
som gav op. Ikke noget specielt spektakulært parti, men dog et parti, jeg
er fint tilfreds med: Jeg fik en lille
fordel ud af åbningen, som jeg langsomt kunne bygge videre på. Så var
jeg taktisk vågen, da chancen bød sig,
og udviste derefter fin teknik, da
pointet skulle køres i hus.
1–0.

har ingen gode steder til kongen.
15. Lxf6 Dxf6 16. Sxe5 dxe5 17.
exf7+ Kf8
Status er to bønder for kvaliteten,
men da den ene er på f7, og sorts
konge er ude og sejle, burde det
vinde. Men er stadig vigtigt at finde
en god plan.
18. g3!
Med lyst til mat.
18... h6 19. f4 exf4 20. Dc5+ Kg7
20... De7 21. Dd4. Vigtig diagonal!
21. e5 Dg5 22. gxf4 Dxf4+ 23. Kb1
Thd8 24. Tg1+ Kh8 25. e6 Td4 26.
e7

Efter en kompleks åbning kom Jesper i vanskeligheder. Det gik fra
slemt til værre, men pludselig overså
modstanderen et smart forsvar, og så
fik en træt Jesper reddet sig i land.
Haubro har selv kommenteret sit
grove overfald:

Martin Haubro
kommenterer
Martin Haubro (2411)
Esteban Alberto Valderrama
Quiceno (2436)
Pirc / B06

46. c5!
Endelig ændrer jeg i bondestrukturen på denne side af brættet. Sort
kan ikke forhindre Lf4-d6, og løberen på b4 er nu helt ude af spillet.
46... De7 47. Lf4 De8
47... De1 48. Ld6+ Kg8 (48... Ke8

belttjekkede lige 5... h5 og 5... Sf6
hjemmefra – og det blev jeg glad for!
6. h5!? Sxh5 7. Txh5 gxh5 8.
Dxh5
Comps vurdering er helt god for
hvid.
8... e6 9. Lc4?
En fejl – giver fordelen væk. Ideen
er at lægge pres på e6/f7 og stoppe
Sd7, men Sd7 er ikke en trussel. Klart
bedre var 9. 0-0-0 Sc6 10. e5 og mase
på. Sort har svært ved at færdiggøre
sin udvikling pga. manglende terræn.
9... De7 10. Sf3 Sc6 11. 0-0-0 Ld7?
11... h6 og 11... b5 holder balancen
12. d5!

Jeg havde inden runden ikke spillet
en prangende turnering og var meget opsat på at komme tilbage – muligvis grænsende til at være overtændt. Helt sikkert indstillet på et
kampparti. Til min glæde kunne jeg
se, at min modstander spillede Modern, Pirc og skumle sicilianere – så
jeg var ret optimistisk inden partiet.
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Le3
a6 5. h4 Sf6
Her havde sort allerede brugt
mere tid, end man burde – 5. h4 er
ret typisk i Modern. Tidligere havde
han spillet 5... h6, men jeg dob-

Ld7 var det naturlige træk, men her
falder den sorte stilling konkret fra
hinanden:
12... Se5
12... Sd8 13. e5 er også for farligt.
13. Lg5 Lf6
13... Df8 14. dxe6. Bindingen af f7
er afgørende.
14. dxe6!
Pointen! Sort har ingen god måde
at løse sine problemer på.
14... Lc6
14... Lxe6 15. Lxe6 Dxe6 (15... Sxf3
16. Sd5 Lxg5+ 17. Kb1 Df8 18. gxf3
Ld8 vurderede jeg også som godt for
hvid - men så ikke noget konkret i
stillingen. Computeren finder dog
det meget effektive 19. e5!; 15...
Lxg5+ 16. Sxg5 fungerer ikke – f7 er
bundet) 16. Lxf6 Dxf6 17. Sd5 Dg6
18. Sxc7+ var hovedvarianten – sort

26... Txc4 27. Dxc4
Samtidig en fornøjelse at se resten
af holdet udspille Colombia imens!
1–0.

11. runde Parret ned, men ikke
nok …
Danmark –
1½–2½

Montenegro

GM Jonas Buhl Bjerre (2608)
GM Denis Kadric (2554) ½–½
GM Mads Andersen (2587)
GM Nikola Djukic (2526) ½–½
GM Allan Stig Rasmussen (2550)
IM Luka Draskovic (2503) 0–1
IM Martin Haubro (2411)
GM Dragisa Blagojevic (2499)
½–½
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Vi havde håbet på Belgien, men i stedet blev det et homogent hold fra
Montenegro. Udmærkede spillere
men bestemt til at tale med. Jesper
fik et velfortjent hvil. Vi spillede desværre kl. 10 i stedet for som sædvanlig kl. 15. Så der blev meget kort tid
til forberedelse, og den præcise modstander kom ved midnat. Desværre
vågnede Allan kl. 5 med ondt i halsen og hovedpine. Der var det for
sent at skifte ud. Det skulle blive
skæbnesvangert, for Allan var ikke
på toppen og spillede temmelig dårligt og stod hurtigt til tab. Surt for på
topbordet havde Jonas gang i en rigtig spændende gang totalskak. Desværre glippede det, da Jonas blev
forført af Dd7, som smed en del af
den meget store fordel i et af OL’s
mest komplicerede partier. Det hele
fusede ud i trækgentagelse.
Mads udlignede uden problemer
og forsøgte at stille Djukic overfor
problemer, men fik aldrig rigtig bid.
På bord 4 var holdlederen bekymret,
da Martin fik en grim isoleret dobbeltbonde på f6. Men den var kompenseret af en majoritet på dronningfløjen og løberpar. Det var lige
ved, at Martin blev optimistisk, men
kun lige ved.
Status – i det mindste er vi ikke
Norge …
Hvis vi lige laver tankeeksperimentet, at Allan vandt i sidste runde
… Så var vi røget hele 23 pladser
frem i tabellen og var endt som nummer 22. Remis (eller sejr til Jonas)
havde givet en 33. plads. I stedet må
vi tage os til takke med en 45. plads i

Spillerne
Mads var den eneste som vandt rating, mens resten smed fra lidt til
meget. Vi møder kun ét(!) hold, som
er højere seedet end os (Spanien), og
det var jo ikke meningen. Grundlæggende er det skuffende. Holdlederen må tage sin del af ansvaret,
men spillerne har selvfølgelig også et.
Da jeg tiltrådte som landstræner
havde jeg en drøm om at få en holdvinder-mentalitet som Armenien.
Men vi kan vist ikke sige, vi er der
endnu. Grundlæggende synes jeg
dog, vi til en vis grad er på vej, for
der var ingen diskussioner om, hvem
der skulle spille osv. Og folk virkede
som et hold og havde også til dels taget mit oplæg (inspireret af Seattle
Sea Hawks) til sig:
No whinning
No complaining
No excuses
Hvis man skal tage de positive
briller på, så har vi stadig noget godt
til gode.
Mads var sikkerheden selv og vil
være et stærkt aktiv for landsholdet
de næste mange år.
Jonas er slet ikke i nærheden af at
have toppet. Han var tydeligt frustreret i første halvdel af turneringen, men efter en sjov Bermuda-fest
og en fridag var han bomstærk i anden del.

Danske scoringer
1. GM Jonas Bjerre

Jesper har haft et kæmpe formdyk,
men er begyndt at finde sig selv igen.
Han er stadig en fremtidig 2600-spiller, når han igen tror helt på det.
Allan havde en decideret off-turnering, men kan selvfølgelig spille
meget bedre, men der er ofte langt
fra præstationerne ved DM til dem
på landsholdet.
Martin var knivskarp med hvid og
svag med sort. Der er noget arbejde,
som skal gøres der, og generelt skal
der forhåbentlig stormestertitel til
for at komme på holdet i fremtiden
(kom så, Martin).
Derudover er Bjørn Møller Ochsner, Filip Boe Olsen og Jakob Vang
Glud (med mere aktivitet) forhåbentlig gode kræfter for landsholdet
fremover.

godt selskab med blandt andre Kroatien, Italien, Norge(!) og Schweiz lavere placeret. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi skuffer stort.

Landstræneren takker af
Det bliver nu en anden, der tager
faklen videre, da min tid som spiller,
landstræner og kaptajn er rindet ud.
Nye ideer og ny inspiration skal der
til, og gamle røvhuller skal nok bare
lukke røven …
Jeg har længe haft alt for lidt tid til
landsholdet (og alt andet), og det er
derfor godt, at nye og inspirerede
kræfter kommer til. På www.skak.dk
kan man læse en længere smøre om
det. Det har været en stor oplevelse,
som jeg aldrig glemmer.
Jeg har brændt for landsholdet i
28 år, men det er også vigtigt ikke at
stå i vejen … Nogle gange er erfaring
bare en billet til et tog, som er kørt.

Åben, 186 hold

Præsidentvalg
Russeren Arkady Dvorkovich blev genvalgt til endnu en periode som
verdensskakforbundets præsident på FIDE-kongressen i Chennai. I opgøret imod ukraineren Andrey Baryshpolets (og vicepræsidentkandidat
Peter Heine Nielsen) fik Dvorkovich 157 stemmer imod 16 stemmer til
Baryshpolets. Ny vicepræsident for FIDE bliver den tidligere indiske
verdensmester Viswanathan Anand.

Nyt makkerpar i FIDE: Dvorkovich (tv.) og Anand.

Foto: FIDE / David Llada.

Det var ikke altid lige godt, det som Magnus Carlsen så sine
holdkammerater levere. Johan-Sebastian Christiansen (tv.)
og Jon Ludvig Hammer er begge i færd med at tabe.
Foto: FIDE / Lennart Ootes.

Gukesh D … en kommende verdensstjerne eller er han det
allerede?
Foto: FIDE / Lennart Ootes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2608

– ½1 0 – 1 ½1 ½1

½
½

6/9

-1 Elo

7½/10

+5 Elo

2. GM Mads Andersen

2587

½– 1 ½1 1 ½1 ½1

3. GM Jesper Thybo

2520

1 ½1 1 ½1 ½½0 ½ –

4. GM Allan Stig Rasmussen

2550

1 ½1 – 1 0 ½1 0 –

0

5/9

-19 Elo

5. IM Martin Haubro

2411

1 0 – 0 1 – – – – 1

½

3½/6

-8 Elo

6½/10 -9 Elo

Færøernes John Rødgaard (tv.) spillede sit OL-parti nummer
200 i Chennai.
Foto: FIDE / Stev Bonhage.
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1. Usbekistan 19 MP
(korrektion 435)
2. Armenien
19 MP (382,5)
3. Indien 2 1
8 MP (427,5)
4. Indien
17 MP (409)
5. USA
17 MP (352)
6. Moldavien
17 MP (316,5)
7. Aserbajdsjan 16 MP (351,5)
8. Ungarn
16 MP (341,5)
9. Polen 16
MP (322,5)
10. Lituaen
16 MP (297)
37. Sverige
14 MP (275,5)
40. Island
14 MP (254,5)
45. Danmark
13 MP (301)
59. Norge
12 MP (306,5)
61. Finland
12 MP (268)
108. Færøerne
10 MP (182)

Usbekistans holdkaptajn, den hollandske stormester
Ivan Sokolov, kan ikke skjule sin begejstring,
da Nodirbek Abdusattarov vinder over Gukesh D.
Foto: FIDE / Lennart Ootes.
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Ian Nepomniachtchi og Ding Liren mødtes i 1. runde. Kineseren tabte partiet og halsede længe bagefter, men efter en stærk
slutspurt endte han på andenpladsen efter den suveræne russer. Nu skal de to mødes i en VM-match næste år.
Foto: Chess.com / Maria Emelianova.

VM-finalisterne fundet
Russeren Ian Nepomniachtchi blev en sikker vinder af Kandidatturneringen i Madrid og
skulle egentlig møde Magnus Carlsen i en ny match om VM i 2023.
Men nordmanden har siden frasagt sig titlen, og Nepo skal i stedet op imod toeren fra
Madrid, kineseren Ding Liren.
Af Lars Schandorff

N

ej, nej, nej, tænkte jeg, og dem,
jeg snakkede med undervejs, var
enige. Nepo måtte bare ikke vinde
Kandidatturneringen igen. Men det
gjorde han selvfølgelig og tilmed i
fuldstændig overlegen stil. Endnu en
match mellem Carlsen og Nepomniachtchi var bare ikke lige det, vi
havde håbet på. Et deja-vu til da
Anand vandt Kandidatturneringen
efter at have tabt VM-titlen til Carl-
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sen. Dengang tænkte jeg også åh nej!
Vi fik endnu en match med de
samme og med et forudsigeligt resultat. Det var det, der truede igen, men
ikke kun det. Carlsen udtalte umiddelbart efter matchen mod Nepo i
Dubai sidste år, at han muligvis ikke
ville forsvare sin titel igen. Det har
nordmanden kort efter Kandidatturneringen konfirmeret: Carlsen opgiver VM-titlen. Det er selvfølgelig ærgerligt, men måske er tiden løbet fra
de klassiske VM-matcher.

For mig har de store VM-matcher
ellers altid stået som et totalt højdepunkt sportsligt og skakligt set. Lige
fra den første jeg interesseret fulgte,
mens den foregik, den højdramatiske Karpov – Korchnoi-duel i Baguio City 1978, og videre til de utallige Karpov – Kasparov-opgør. Det
fascinerende var to stærke personligheder overfor hinanden med hver
deres ideer og spillestil. Skakspillet
løftede sig efter hver VM-match.
Men sidste gang jeg for alvor ople-

vede den følelse, var, da Kramnik
sensationelt besejrede Kasparov i år
2000. Særligt de seneste matcher her
i Carlsen-epoken har i høj grad været domineret af defensivt spil, hvor
begge ved hjælp af dybe computeranalyser med sort primært søger at
neutralisere modstanderen. Det er
ikke særlig underholdende at kigge
på, og den kreative tilgang er nærmest forsvundet. En stærk nyhed i
vore dage er altid fundet af en maskine! Sportsligt er det dog stadig
spændende, hvem der vinder, det vil
det altid være, men uden den gamle
magi er argumentet for, at skak-VM
skal afgøres i en match mellem den
regerende mester og en udfordrer
gennem årene blevet svagere og svagere. Der er selvfølgelig noget smukt
ved, at man har en champ, og han
skal besejres, før man kan kåre en ny
champ. Det har man konsekvent
holdt fast ved i skak og professionel
boksning, men hvis alle afgørende
boksekampe endte uafgjort, tror jeg
også, man ville genoverveje systemet!
Ovenstående skal ikke opfattes
som en kritik af Nepomniachtchi,
det er det bestemt ikke, og jeg er sikker på, at han ville have gjort en
bedre figur i næste match mod Carlsen, end han gjorde i den seneste,
men jeg ville ikke have glædet mig
specielt til det! Og det er det, der er
en skam. Men nu må vi se, hvad det
hele ender med. FIDE holder indtil
videre fast i konceptet med matcher
om den øverste krone, og de besluttede kort før starten i Madrid, at hvis
Carlsen ikke ville forsvare sin titel, så
skulle nr. 1 og 2 fra Kandidatturneringen mødes i VM-finalen. Derfor
blev kampen om andenpladsen også
særdeles vigtig.

Start med et brag
Kandidatturneringen har udviklet
sig til at være alt det, som VM-matcherne tidligere var, simpelthen det
ypperste moderne skak kan byde på:
intenst, kampbetonet, prestigefyldt

FIDE-præsident Arkady Dvorkovich sætter Kandidatturneringen i gang ved at udføre
Fabiano Caruanas førstetræk mod Hikaru Nakamura. Foto: FIDE / Stev Bonhage.

og med en helt særlig præmie til vinderen. Dette års turnering blev ingen
skuffelse, det stod klart allerede i første runde, der bød på to vigtige gevinster.
Når man kender slutresultatet, er det
let at hive de afgørende øjeblikke
frem, men allerede i momentet var
det klart, at russeren Nepomniachtchis sejr med sort over den kinesiske
outsider Ding Liren var markant og
kunne blive definerende ikke bare
for de to spillere, men for hele turneringen.

7. d4!? eller 6... Sb6 7. b3. Begge ting
har været spillet før. Problemet med
2. g3 er det, som Nepo spiller.
2... c6
Nu er det en c3-sicilianer med
omvendte farver. Der er en fianchetto-opstilling ikke det mest kritiske, men et ekstra tempo er jo altid
rart.
3. Sf3!?
Lidt provokerende. 3. d4 er alternativet.
3... e4 4. Sd4 d5 5. cxd5 Dxd5!
5... cxd5 6. d3 er godt for hvid.
6. Sc2 Sf6 7. Sc3 De5 8. Lg2 Sa6!
9. 0-0 Le7

Ding Liren (2806)
Ian Nepomniachtchi (2766)
Engelsk / A20
1. c4 e5 2. g3
Allerede et vigtigt moment. Det
normale træk er 2. Sc3, men det tillader Lb4 i diverse udgaver. Sort kan
også vælge at spille 2. Sc3 Sf6 3. Sf3
Sc6 4. g3 d5 med en omvendt sicilianer. Det går fint teoretisk i øjeblikket. Dings trækfølge giver hvid lidt
ekstra muligheder, fx 2. g3 Sf6 3. Lg2
d5 4. cxd5 Sxd5 5. Sf3 Sc6 6. 0-0 Le7
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En spændende stilling, der har været
testet i lidt flere end tredive partier.
Bonden på e4 snævrer hvid ind, men
kan vise sig at være svag. Sorts dronning står aktivt, men kan blive udsat.
Det er nok de vigtigste strategiske
elementer. Det vil også sige, at hvis
sort kan holde e4-bonden og samtidig have aktive brikker, så står han
rigtig godt.
10. Se3
10. d4 exd3 11. Dxd3 0-0 =; 10.
Se1!? spillet af Giri med ideen f3 og
Sxf3, men det ser kunstigt ud.
10... 0-0
Grischuk har prøvet 10... h5!?
11. a3 Te8 12. b4

Alt det her havde Ding spillet før
imod den nye amerikanske komet
Hans Niemann, der svarede 12... c5.
Sorts bedste er dog det rolige 12...
Lf8 med planen 13. Lb2 Dh5 med en
udmærket stilling. Nepo indrømmede efter partiet, at han ikke kunne
huske, hvad man skulle gøre og fik
rodet tingene sammen.
12... Sg4?!
Ofrer e-bonden for angrebschancer. Det er et tvivlsomt træk, derfor
spørgsmålstegnet, men hvis Nepo
ikke havde spillet det, havde han
næppe vundet, derfor udråbstegnet!
13. Lb2
13. Lxe4 Sc7 14. Lg2 Dh5 15. h4.
Sort har noget kompensation, men
næppe helt nok.
13... Dh5 14. h4?!
Første svaghedstegn. Hvid burde
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tage bonden: 14. Sxg4 Lxg4 15. Lxe4.
Igen: sort har lidt, men det må være
godt for hvid.
14... Lf6 15. Dc2 Sxe3 16. dxe3
Lf5

gik da også hårdt til den lige fra
startfløjtet, men det skulle hurtigt
vise sig, at yndlingen brændte sit
lys i begge ender. Hans krigeriske
indstilling gjorde, at han løb ind i
nogle voldsomme tab i starten, og
han kom til at kæmpe i bunden
helt uden chance for at vinde det
hele.

Yndlingen brændte sit
lys i begge ender.

Sort redder e4-bonden. Det betyder,
hvid skal til at passe på. Lg2 er pludselig ude af spil. Ding burde fortsætte med det aktive 17. b5! med
masser af modspil på dronningfløjen. Sort svarer 17... Sc7 med uklart
spil.
17. Sa4?!
Andet svaghedstegn. Nu har sort
let spil. Det kan godt være, hvid stadig kan holde balancen, men trenden er definitivt skiftet.
17... Lxb2 18. Sxb2 Sc7 19. Sc4
Te6 20. Tfd1 Sd5 21. Td4?!
21. b5 måtte prøves.
21... h6
Sort vil åbne op med g5. Han
kunne sikkert have spillet det direkte, men Nepo forbedrer sin stilling maksimalt, inden gennembruddet kommer.
22. Dd2 Tae8
Alle brikker med.
23. Kh2 Lg4
23... g5 24. Th1 gxh4 25. Kg1 må
have været hvids plan, men det ser
skidt ud efter 25... h3.
24. Sa5 Tf6 25. Kg1

Nepo forbedrer sin stilling
maksimalt,
inden gennembruddet
kommer.

25... g5
Endelig kommer breaket. Sort
kunne have spillet det adskillige
gange forinden, og det havde måske
været endnu stærkere, men Ding
bryder øjeblikkeligt sammen.
26. Sxb7?
26. b5! gxh4 27. bxc6 hxg3 28. fxg3
måtte forsøges, men det var som om,
hvid aldrig overvejede b5 i dette
parti.
26... gxh4 27. Sc5 h3

Ian Nepomniachtchi (2766)
Alireza Firouzja (2793)
Siciliansk / B90
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. f3 e5 7. Sb3 Le6 8.
Le3 Le7 9. Dd2 0-0
Det klassiske træk, der lægger op
til modsatte rokader og bondestorm
på hver sin fløj. Et moderne alternativ er 9... h5!?
10. 0-0-0 Sbd7 11. g4 b5 12. g5 b4
13. Se2 Se8 14. f4 a5 15. f5

Kandidatturneringen var ikke en munter oplevelse for Alireza Firouzja.
Foto: Niki Riga.

Det er slut.
28. Txe4
28. Lxe4 h2+ 29. Kh1 Txf2; 28.
Sxe4 hxg2 29. Sxf6+ Sxf6 30. Kxg2
Lxe2 31. Tf4 Sd5.
28... hxg2! 29. Txe8+ Kg7 30. f4
30. Kxg2 Txf2+!
30... Dh1+ 31. Kf2 Dxa1 32. Kxg2
Lh3+!
0-1.
Inden turneringen var der kæmpe
forventninger til den bare 18-årige
eksiliraner Alireza Firouzja, og han

Den kritiske stilling, der er blevet testet i flere tusinde partier. Det normale træk er det knivskarpe 15... a4,
men også 15... Lxb3 er spillet mange
gange. Det hele er ekstremt konkret,
og en lille detalje kan ændre bedømmelsen. Mit indtryk er, at hvid er
lidt ovenpå teoretisk i øjeblikket.
Firouzja fyrer et sjældent træk af.
15... Lc4!? 16. Kb1 a4 17. Sbc1 d5

Pointen med sorts spil. På 18. exd5
kommer 18... Sd6 med spændende
spil, men Nepo har altid haft en

fremragende fornemmelse for initiativ og dynamisk spil, hvilket kommer
ham til gode her.
18. f6! gxf6 19. gxf6
19. Sg3 Sd6 har været spillet i
nogle k-partier. Det havde Firouzja
sikkert forberedt. Ligesom mod
Ding bliver Nepo reddet af sit flair
for aktivt spil, da han ikke længere
kan huske, hvad man skal spille!
19... Sdxf6 20. Sg3 Lxf1?
Firouzja havde blitzet åbningstrækkene ud, men forvirret over Nepos reaktion brugte han en halv time
her og laver en stor fejl. Efter det rigtige 20... Kh8! står sort fint i en kompleks stilling.
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21. Thxf1 a3 22. b3 Kh8 23. exd5
Sd6

24. Dxb4!
Hvid tager køligt en bonde. Sort
har ikke noget reelt angreb.
24... Tc8 25. Lb6 Dd7 26. De1 Tb8
27. La5 Sc4 28. d6
Et stærkt træk, men hvid står så
godt, at flere ting vinder.
28. Txf6! Lxf6 29. Df1 med dobbelttrussel er computerens favorit.
28... Ld8 29. Lc3 De6 30. Sd3 Sd5

31. Sf4 Sxf4 32. Txf4 f6 33. De2 Sb2
33... Sxd6 34. Lxe5.
34. Tdf1
Truer på e5. Hvids officerer drøner over på kongefløjen og gør kort
proces.
34... Te8 35. Th4! f5

Nepo udtalte, at hans turnering
havde været let. Efter den gode start
lå han hele i tiden i front og kunne
bare spille rimelig solidt, han var
ikke tvunget til at spille på gevinst.
Hvis modstanderen gik for hårdt
frem, så slog han kontra som mod
Firouzja. Den taktik virkede helt til
mål. Generelt spillede han sit repertoire fra VM-matchen mod Carlsen:
Russisk og Dronninggambit med
sort, 1. e4 med hvid og derefter rimelige safe hovedvarianter. Det virkede som en drøm, og allerede en
runde før slut var sejren i hus.

Kampen om andenpladsen

36. Txh7+!
Nepo afslutter elegant og effektivt.
36... Kxh7 37. Dh5+ Kg8 38. Sxf5
Lf6 39. Tg1+.
1-0.

Normalt er det kun førstepladsen,
der betyder noget i Kandidatturneringen, men denne gang kunne nr. 2
måske se frem til et skud efter den
helt store triumf, selve VM- titlen.
Det prægede afslutningen på turneringen, da de øvrige indså, at Nepo
umuligt kunne hentes.
Udfordreren fra 2018, amerikane-

ren Fabiano Caruana, fik en drømmestart med sejr over landsmanden
Nakamura i første runde og så i det
hele taget godt ud. Efter første halvdel, hvor alle otte spillere havde mødt
hinanden første gang, var Caruana
kun et halvt point efter Nepo, de
havde flotte 5 og 5½ point af 7 i det
stærke selskab. Fabi havde rutineret
udtalt, at Kandidatturneringen var et
maraton og ikke en sprint, så det
gjaldt om at have energi til sidst, men
udsagnet kom alligevel til at ramme
ham selv som en boomerang, for i
sidste halvdel gik han helt død.
I stedet var det super-streameren
Nakamura, der gik ind til sidste
runde som toer, et halvt point foran
Ding Liren. Efter nederlaget i første
runde tog det lang tid for kineseren
at komme op i omdrejninger, helt
bestemt tog det syv remiser, men
med tre sejre i træk spillede han sig
frem og var med i kampen om andenpladsen. De to mødtes i en direkte duel om den potentielt utrolig
vigtige placering i sidste runde. Det
blev et dramatisk parti præget af
træthed og nervøst spil.

5... Sc6 6. a3 dxc4
Sort går over i Modtaget Dronninggambit. Det er sikkert den solideste løsning. Remis var jo nok for
Naka. Ellers kan man give hvid en
isoleret bonde med 6... cxd4 eller tilbyde selv at tage en med 6... a6.
7. Lxc4 a6 8. Ld3!?
8. 0-0 b5 er hovedvarianten.
8... b5 9. dxc5
Pointen med hvids ottende træk.
Ding går efter et lille plus i en meget
symmetrisk stilling. Han risikerer
dog, at det hele hurtigt bliver meget
forfladiget.
9... Lxc5 10. b4 Le7 11. 0-0 Lb7 12.
Lb2 0-0 13. Se4
Hvid føler, han må gøre et eller
andet, men det fører til afbytninger.
13... Sxe4 14.Lxe4 f5!?
Computeren kan godt lide 14...
Sa5.
15. Lb1 Dxd1 16. Txd1 Tfd8 17. La2
Kf7 18. h4

Ding Liren (2806)
Hikaru Nakamura (2760)
Dronninggambit / D40

Ian Nepomniachtchi vandt Kandidatturneringen for anden gang i træk. I slutstillingen var Nepo halvandet point foran Ding Liren.
Foto: FIDE / Stev Bonhage.
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1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
c5!?
Sorts nyeste forsøg på at lave en
Berlinmur imod 1. d4.
5. e3!
Udråbstegnet er ikke for trækkets
reelle værdi, men det er et godt praktisk valg i en must win-situation. 5.
cxd5 cxd4!? 6. Dxd4 exd5 7. e4 dxe4
8. Dxd8+ Kxd8 9. Sg5 Le6 10. Sxe6+
fxe6 11. Lg5 Sc6 fører til et slutspil,
der optisk set er lidt bedre for hvid,
men som relativt let bør kunne holdes. Hvid kan prøve 7. Lg5 i stedet,
men de stillinger med isoleret bonde,
der opstår, ser også fine ud for sort, i
hvert fald teoretisk – se evt. partiet
Carlsen – Giri fra Norway Chess i
dette nummer.

Hvid flirter med at spille Sg5+. Naka
vælger at forhindre det, men bagefter
ærgrede han sig over, at han ikke
byttede tårne.
18... h6
18... Txd1+ 19. Txd1 Td8 20.
Txd8 Lxd8 21. Sg5+ Lxg5 22. hxg5
Se7 fulgt af Ld5 er en rimelig sikker
remis. Hvid har løberparret, men
kan ikke bryde igennem nogen steder.
19. Tdc1!
Beholder tårnene. Stillingen er
stadig lige, men hvid kan presse videre.

19... Ld6
19... Lf6! 20. Sd4 Sxd4 21. Tc7+
Kg6 22. Lxd4 Lxd4 23. exd4 Ld5 ligner en klar remis.
20. Tc2 Se7 21. Sd4 Ld5 22. Lxd5
Sxd5 23. Tac1 Td7 24. Sb3

Med d-linjen godt blokeret af officerer kan hvid nyde c-linjen. Sorts stilling bliver mere og mere ubehagelig
at spille, men objektivt er den stadig
fin.
24... Le7
For at bytte løberne. Computeren
foreslår køligt 24... g6.
25. h5 Lf6 26. Ld4
26. Lxf6! Sxf6 27. Tc6 fulgt af Sc5
med pres.
26... e5!
Sort søger modspil.
27. Lc5
Blokerer for hvids egne tårne.
27... Ld8
Håber vel på Sf6 og indkassering
af h-bonden, men det giver hvid
mulighed for at aktivere tårnene
igen. 27... Tc8 eller 27... Tad8 så mere
enkelt ud.
28. Td2 Sf6 29. Txd7+ Sxd7 30.
Td1 Sf6 31. Ld6 Sg4! 32. Lc5 Lh4!?
Hvorfor ikke trækgentagelse med
Sf6?
Ding og Naka mødtes i en direkte
duel om den potentielt utrolig
vigtige placering i sidste runde.
Det blev et dramatisk parti præget af træthed og nervøst spil.
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Hikaru Nakamura var meget tæt på at opnå den vigtige andenplads.
Svigtede nerverne?
Foto: Chess.com / Maria Emelianova.

33. Td7+ Kg8 34. g3 Lg5 35. Kf1

35... Ld8?
Her bliver VM-billetten afgjort.
Løbertrækket er alt for passivt.
35... Td8! 36. Txd8+ Lxd8 37. Ld6
med truslen Sc5 så umiddelbart godt
ud for hvid, men sort klarer sig fint
efter 37... Kf7 38. Sc5 Le7 39. Lxe7
Kxe7 40. Sxa6 Kd6. Kongen er aktiv
og h5 er svag. Det er remis!
36. Tb7! f4!?
36... Sf6 37. Ld6! Sxh5 38. Lxe5 Lf6
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39. Lxf6 Sxf6 40. Sd4 g6 41. Sc6 og
vinder.
37. gxf4 exf4 38. e4?!

I tidnøden får sort en sidste chance.
Hvid kunne have slået på f4 med en
overlegen stilling.
38... Lf6?!
38... f3! 39. Sd4 Se5 40. Kg1 Lf6 og
der kan stadig kæmpes.
39. Sd4 Te8 40. Kg2! Se5 41. Sf5
f3+ 42. Kg3 Sc4 43. Le7! Lb2 44.
Kxf3 Lxa3 45. Kg3 Se5 46. Lc5 Sf7
47. f3

Med total dominans. a6 og g7 er
håbløst svage. Bemærk hvor tålmodigt Ding spiller. Han forsøger ikke
at vinde materiale hurtigst muligt,
men forstærker hele tiden sin stilling, nærmest som en mini-Karpov.
Simpelthen super teknik. Derfor er
kineseren nok ikke en drømmemodstander for nogen i en match – heller
ikke for Carlsen!
47... Lc1 48. Ta7 Ld2 49. Txa6
Le1+ 50. Kg2 Lc3 51. Ta7 Sg5 52.
Se7+ Kh8 53. Sg6+ Kg8 54. Se7+
Kh8 55. Sd5 Lb2 56. Ta2 Lc1 57. Tc2
La3 58. Le3.
Truer Ta2.
1-0.
Altså kinesisk andenplads fra baghjul. Lidt synd for Nakamura, der
ellers gjorde et flot comeback til
verdenstoppen. Nu kan han så koncentrere sig om sin online-karriere
igen, mens andenpladsen kan vise
sig at blive guld værd for modstanderen.
Næste VM-match hedder altså
Nepomniachtchi – Ding Liren. Hvis
man som jeg ikke var oppe at køre
over endnu en Carlsen – Nepo
match, så er det her da i hvert fald et
alternativ. Men det virker unægtelig
værre og devaluerer titlen. Ikke optimalt for skakken her og nu, men måske et skridt imod noget nyt.
Ding forsøger ikke at vinde
materiale hurtigst muligt, men
forstærker hele tiden sin stilling,
nærmest som en mini-Karpov.

Ding Liren overvandt en svag start.

Foto: FIDE / Niki Riga.

Madrid juni-juli 2022
1. Ian Nepomniachtchi GM FID 2766
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3. Teimour Radjabov GM
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½½ ½1
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01

0½

½½ ½½ ½1

7½

4. Hikaru Nakamura GM
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½½ ½0

5. Fabiano Caruana GM
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6. Alireza Firouzja GM
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7. Jan-Krzysztof Duda GM

POL 2750

0½ ½0

½½ ½0

½1
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8. Richard Rapport GM
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0½ ½0

½0

½½ ½½ ½0
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½1
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10. Norway Chess
Ellen Fredericia Nilssen havde for længst sat sig for at være frivillig ved en af de helt store
skakturneringer, men det satte coronaen i første omgang en stopper for.
Men i juni lod det sig gøre i nogle dage under Norway Chess.
Verdensmesteren Magnus Carlsen vandt turneringen for femte gang.
Af Ellen Fredericia Nilssen

F

or to år siden fik jeg en idé. Den
idé var, at jeg ville arbejde som
frivillig ved en af de største skakturneringer i verden. Som så mange
andre ideer under corona, så gik der
kun et par dage før, at den idé blev
skudt ned, da turneringen blev aflyst.
Men som de fleste ting i livet, så kan
tid hele alle sår. De to år gik hurtigt,
og som skæbnen ville have det, så inkluderede de blandt andet en kontrakt med chess24. Det gjorde, at det
ikke var et helt ordinært forløb, jeg
fik som frivillig ved en af verdens
største skakturneringer, nemlig Norway Chess. Listen af spillere til turneringen var intet mindre end
imponerende, hvor syv ud af de 10
spillere holdt en form for verdensmestertitel. Heraf var to af dem tidligere verdensmestre i klassisk skak,
og en tredje var Magnus Carlsen.
Turen til Stavanger i det sydvestlige Norge gik forrygende, men desværre havde jeg en eksamen samme
dag som lynturneringen, der skulle
bestemme spillernes startplaceringer. Det betød, at jeg til trods for at
skulle op til eksamen allerede om
morgenen ikke kunne nå hen til lynturneringen i tide.

En god morgen
Det var dog stadig med højt humør,
at jeg ankom til min Airbnb om aftenen, og det var med endnu højere
humør, at jeg vågnede op om morgenen klar på, hvad dagen ville byde.
Om det er, fordi nordmænd godt
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kan lide at spise tidligt og gå sent i
seng, eller fordi de hverken spiser
eller sover, er stadig uklart for mig,
men desuagtet startede runden først
kl. 17. Turen til spillelokalet, der var
placeret i, hvad der godt kan kaldes
en overdådig bank, var bogstaveligt
talt op ad bakke hele vejen. Så da jeg
ankom, var det med en smule sved
på panden, men med entusiasmen i
skyerne. Jeg blev budt varmt velkommen – det kolde vejr turde heldigvis ikke vise sig alt for meget frem
meget under turneringen – af Jasmine Larsson, frivillig-koordinator
og medarrangør af turneringen.
Hun viste mig alt fra spillernes backstage-rum og “the confessional
booth” til TV-studierne og kantinen.
Det sidste stop på vores tour var nok
det, som jeg havde glædet mig allermest til – nemlig besøget i chess24studiet. Her fik jeg sagt hej til
mennesker, som jeg indtil da kun
havde enten set eller mødt online. Af
disse skal der desuden gives et
kæmpe skud ud til Tadeas, der ikke
blot står for en masse af chess24s
teknik, når de udsender kommentering af de største turneringer i verden live, men som også brugte flere
timer på at hjælpe mig med at sørge
for, at livedækningen til DM med kamera på spillerne forløb uden problemer!

I arbejde
Tiden tikkede hurtigt af sted, og der
var ikke længe til, at første runde
skulle sættes i gang. Først blev jeg
briefet om standardopgaverne for de

frivillige, og derefter fik jeg taget en
snak med de ansvarlige for sociale
medier, Niki Riga og Anastasia Karlovich, om hvad jeg kunne hjælpe
dem med. Mine opgaver bestod heri
at lave mini-interviews med besøgende, tage billeder og videoer af atmosfæren på spillestedet, sørge for at
der ikke blev lavet for meget larm tæt
ved kommenteringen og ellers
hjælpe med sociale medier på anden
vis.
Da klokken nærmede sig 17, kom
spillerne lige så stille trillende i de
ikoniske “Norway Chess-biler” –
biler lakeret med skakbrikker samt
turneringens farver og logo. Jeg
havde selvfølgelig også medbragt mit
eget kamera, og det var en helt særlig følelse at tage billeder af spillerne,
da de gik hen ad den røde løber og
ned ad trapperne til spillesalen. Det
var dog nogle mere eller mindre suspekte resultater, der kom ud af det,
da det viste sig ikke at være helt nemt
at filme med mobil og tage billeder
med kamera på samme tid.
Klokken blev hurtigt spilletid, og
stilheden lagde sig som en tåge over
spillelokalet, da urerne blev sat i
gang. Efter rundestart var der 10 minutter, hvori alle, der havde lyst,
kunne tage billeder – dog skulle man
holde sig bagved afskærmningen for
ikke at forstyrre spillerne. Efter de ti
minutter var gået, gik jeg lige så stille
tilbage til chess24-studiet, hvorefter
jeg begyndte på mine små opgaver.
Der blev i løbet af aftenen tid til lidt
af hvert, men det føltes som om, at
der ikke var gået mere end 30 minutter, da Carlsen vandt det sidste

For mange af de unge danske talenter var det helt store øjeblik, da de blev foreviget med verdensmesteren.
Foto: Lennart Ootes.

parti tilbage i spillesalen, og alt fra
journalister til fans strømmede hen
imod ham sekunder efter partiets afslutning. Jeg fulgte selvfølgelig trop
og tog chancen for at prøve nogle
nye vinkler med mit kamera. Gåturen tilbage til min Airbnb var stille,
men med et større smil på læben end
ved ankomst, så jeg skulle også bruge
lidt tid i min lejlighed på at falde
ned, før jeg endelig kunne lægge mig
til at sove.

Flere tilskuere
De næste par dage havde stort set
den samme storyline som den første,
men de var alligevel meget anderledes. Der kom hele tiden flere og flere
tilskuere, nye og spændende partier
og interviews samt tættere relationer
med “kollegerne”, der hjalp til, at atmosfæren blev mere og mere skakket. Det kunne specielt mærkes, da
en hel klasse med børn fra, hvad der
må formodes at være 1. klasse, alle

var mødt op til en af runderne. De
stod og ventede pænt bagved afspærringen ved indgangen, og spændingen steg for hver superstormester,
der trådte ind af glasdørene. Det var
ingen tvivl om, at selvom de syntes,
det var sjovt at se de rigtig gode
skakspillere, så var der kun én, som
de ventede på. Deres store idol har
det dog med at være “fashionable
late”, så den sødeste scene opstod, da
Carlsen småløb ind ad dørene og på
sin vej blev spurgt, om han ville være
med på et billede med børnene. “Ja,
men hurtigt” var svaret, hvorefter de
flere end glade 20 børn løb hen imod
ham – og at bedømme fra det smil,
der kom på Carlsens ansigt, så syntes han helt sikkert også, at det var
sekunderne værd.
Der gik heller ikke længe før, at
flere børn ankom – denne gang den
danske delegation, der med juniorlandstræner, Rasmus Skytte, i spidsen, var kommet for at indtage
Norge. For undertegnede var dette

også afslutningen på nogle fantastiske dage som frivillig, da jeg også
skulle deltage i den åbne turnering,
der blev spillet sideløbende med
Norway Chess. Der var dog til trods
for turneringen stadig masser af tid
for de unge danskere til at få et indblik i, hvad de nok går og drømmer
om engang at være en del af fra mere
end bare sidelinjen.

Peter Heine Nielsen
kommenterer

Magnus Carlsen (2864)
Anish Giri (2761)
Dronninggambit / D50
Siden partiet blev spillet, har Carlsen
valgt at frasige sig VM-titlen. Mere
om det en anden gang, lad dette
handle om skak: En uge før turneringen i Stavanger var vi igen i
Skagen, da Magnus deltog i en on10. Norway Chess • 41

Magnus Carlsen og Anish Giri gør sig klar til kamp.

line-turnering og ikke ønskede at
spille under hjemlige rammer. Et nederlag i semifinalen gjorde for min
del, at der blev to ekstra fridage, og
på vej til Holstebro tog jeg forbi Tranumlejren for at genkalde barndomsminder, men naturligvis især
for at mindes min første holdleder,
Henrik Ochsner, som på sin stilfærdige facon gjorde en fantastisk indsats for, at man følte sig både tryg og
velkommen som ung skakspiller på
skaklejr for første gang.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3!?
Efter en periode med Katalansk –
inklusive en sejr over Radjabov i
runden forinden, men også over Giri
i Wijk aan Zee – overrasker Magnus
nu med det tidligere favorittræk.
4... c5 5. cxd5 cxd4!
En trist, men stærk spillemåde.
Berlinerforsvaret imod 1. d4. Denne
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variant er blevet utrolig populær, og
baseret på sine seneste partier formentligt Nepomniachtchis planlagte
forsvar til VM-matchen.
6. Dxd4 exd5 7. Lg5!?
7. e4 plejede man ganske enkelt at
anse for bedre for hvid, men efter 7...
dxe4 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sg5 Le6 har
sort mærkværdigvis gode resultater.
Derfor vælger Magnus en mere
praktisk fortsættelse, mindre principiel om man vil, men søgende at
spille et parti fremfor at se, hvem der
har de bedste forberedelser.
7... Le7 8. e3 0-0 9. Le2 Sc6 10.
Dd3
Stillingen er pudsigt nok 1. e4 c5
2. c3 d5 3. exd5 Dxd5 4. d4 Sf6 5. Sf3
Lg4 6. Le2 e6 7. 0-0 cxd4 8. cxd4 Sc6
9. Sc3 Dd6 med omvendte farver,
men nu med et ekstra tempo for
Carlsen naturligvis. Men som så ofte
er sorte åbninger med et ekstra

Foto: Lennart Ootes.

tempo måske enkel udligning, men
sjældent reel fordel.
10... h6 11. Lh4

Verdensmesteren valgte at ignorere sekundantens forberedelsesfil!

11... Le6!?
Forvirringstaktikken lykkedes!
11... Db6! er det rigtige træk, for
efter 12. 0-0 Td8! begynder sort at
true med ... d4. Det er spillet af Wes-

ley So, men pudsigt nok huskede
Magnus det heller ikke i en onlineturnering og kom i problemer imod
Praggnanandhaa, hvilket måske illustrerer moderne åbningsforberedelser. Objektiv fordel er blevet for
svært, men kan man få modstanderen ud i hjørnerne af den officielle
teori, er der en god chance for, at de
husker forkert!
12. 0-0 Db6 13. Lxf6!
Imponerende af Carlsen. For han

Foto: Lennart Ootes.

huskede faktisk, hvad der stod i sekundantens forberedelsesfil, han
valgte blot at ignorere det ... Den
slags kræver en vis selvtillid, for det
er jo i praksis en computer, han er
oppe imod. Men det er netop det
gode ved Carlsens træk: at det ikke
er det objektivt, matematisk bedste,
men det sværeste at forsvare sig
imod i praksis!
13... Lxf6 14. Sxd5 Lxd5 15. Dxd5
Dxb2 16. Lc4
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At Magnus er nødt til at bruge tid på
at fjerne den udækkede løber på e2
kan virke som et svaghedstegn. Men
her begyndte jeg at indse, at han formentlig ville vinde partiet. Computeren siger ganske vist 0.00, men da
kun 16... Da3! 17. Tad1 Sa5! 18. Ld3
Tad8 19. Df5 g6! 20. Dxf6 Txd3 udligner, og alt andet derimod virkede
chancerigt for hvid, forekom det mig
som den rimeligste konklusion. Og
ganske rigtigt: efter en længere tænkepause spillede Giri et træk, der
taber direkte.
16... Dxa1?? 17. Txa1 Lxa1

En interessant stilling. To tårne
skulle efter standardskalaen være 10
point værd, imens en dronning kun
er 9. Alligevel står hvid klart til gevinst. Hvorfor?
Det er fristende at konkludere, at

de uligefarvede løbere gør forskellen;
at ... h6 har svækket den sorte struktur så meget, at skaden er uoprettelig; og at hvid kan udnytte dette med
et omgående og konsekvent angreb.
Men da Giri for nylig har skrevet
noget grimt om mig på Twitter, er
jeg så ufin at pointere, at selv med
bonden på h7 fremfor h6, og selv
med blot 18. g3 i stedet for 18. g4,
står hvid klart til gevinst.
18. g4! Tae8
18... Tad8 19. Df5 jager blot hvids
dronning til et endnu bedre felt. 19...
Se7 20. De4 Sc8 21. Lb3 Sd6 22. Db1
Lf6 23. h4 illustrerer hvids koncept.
Hans angreb er måske langsomt,
men ustoppeligt.
19. h4 Te7 20. g5 hxg5 21. Sxg5?!
Igen et træk computeren kritiserer, men som sekundant vurderer
man, at det i praksis ikke gør den
store forskel. Knusende var 21. Df5!,
og efter 21... Se5 22. Sg5 g6 23. Df6
Td7 24. Lb5 Td1+ 25. Kg2 Tb1 26.
a4 løber sort tør for rimelige træk.
Hvid truer h5, og sort kan ikke omgruppere, uden at f7 bliver for svag.
Nemt for en computer, men abstrakt
for et menneske.
21... Lf6 22. Df5 Lxg5 23. hxg5
Te5?
Her kunne sort ”tilfældigvis” forsvare sig med 23... Se5! 24. Lb3 Td8
25. g6 Kf8 26. gxf7 Sxf7 27. e4. Dette
ser knusende ud, men 27... Td6! med

pointen 28. e5?! g6! holder lige præcis sammen på stillingen. Men jeg
anså det igen for ganske usandsynligt, at et menneske ville finde dette
forsvar.
24. Df4 Tc5 25. g6 Se5 26. gxf7+
Sxf7 27. Le6

Man kan med god ret mene, at forberedelser, kommentarer og endda
Magnus’ spil lidt var med løs

og optimistisk hånd. Uden at bekymre sig for meget om resultatet,
men blot at have det sjovt. Lad det

være svaret for nu på, hvorfor jeg tror,
han har valgt ikke at forsvare VM.
1–0.

Norway Chess Open 2022 / Ni runder
A-gruppe
1. GM Praggnanandhaa, Indien (2642)
9. GM Boris Chatalbashev (2539)
30. FM Nicolai Kistrup (2306)
31. WFM Ellen Fredericia Nilssen (2113)
34. Lukas Iskos (2008)
36. Karl-Emil Elmer Nielsen-Refs (1929)
44. Emil Zander (2018)
45. August Jalving (2028)
47. Noah Krug Wahlgreen (1961)

B-gruppe
7½
5½
4
4
3½
3½
3
2½
2

7.
14.
17.
20.
26.
32.

Villads Majvang Sandmann (1790)
Sauran Bekmukhanov (1609)
Sarah Sima Derlich (1441)
Kathrine Lindegaard Bruntse (1616)
Robert Skytte (1551)
Caroline Lindegaard Bruntse (1503)

5½
5½
5
5
4½
4

50 deltagere

49 deltagere
Man kan argumentere for, at sort
stadigt er foran materielt, men der er
ingen rimelig måde at komme ud af
bindingen på. 27... Tc6 kan besvares
med 28. Df5. Giri prøver at finde en
anden vej til f6, men det koster dronningfløjsbønderne.
27... Th5 28. Dc7 g5 29. Dxb7 Th6
30. Lb3 g4 31. Dxa7 Kg7 32. e4 Th5
33. Dc7 Kf6 34. a4
Og da der intet modspil er, som
ikke taber omgående, undlod Giri at
afvente, at Magnus avancerede sin abonde yderligere og opgav.

10th Norway Chess, Stavanger 31. maj – 10. juni 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Magnus Carlsen
Shakhriyar Mamedyarov
Viswanathan Anand
Maxime Vachier-Lagrave
Wesley So
Anish Giri
Veselin Topalov
Aryan Tari
Teimour Radjabov
Hao Wang

NOR
AZE
IND
FRA
USA
NDL
BUL
NOR
AZE
CHN

2864
2770
2751
2750
2766
2761
2730
2654
2753
2744

*
0
1½
1
1½
0
1
1½
0
1

3
*
0
1½
1
0
1
1
1½
0

1
3
*
0
1½
1
0
1
1
1

1½
1
3
*
0
1
1
0
1½
1

1
1½
1
3
*
1
1½
1
0
1

3
3
1½
1½
1½
*
1
0
0
1

1½
1½
3
1½
1
1½
*
1
1
1½

1
1½
1½
3
1½
3
1½
*
1½
0

3
1
1½
1
3
3
1½
1
*
1

1½
3
1½
1½
1½
1½
1
3
1½
*

16½
15½
14½
14
12½
12
9½
9½
8
7½
Ungdomslandstræner Rasmus Skytte havde en stor delegation med til Stavanger.
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Foto: Lennart Ootes.
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VIND MED JONAS
I denne klumme analyserer GM Jonas Bjerre spændende og
interessante partier

Sort trækker.

Hvid trækker.

Hvid trækker og vinder!

I starten af juni deltog Jonas Bjerre i den stærke turnering Summer Chess Classic i Saint Louis.
Præmiesummen var på 22.000 dollars, heraf modtog vinderen 6.000,
og alle deltagere var sikret et starthonorar på 1.000 dollars.
Jonas Bjerre spillede sig frem i førerfeltet før de sidste to runder med denne gevinst i 7. runde.
Jonas Bjerre (2610)
Benjamin Gledura (2644)
Dronninggambit / D40
1. Sf3 c5 2. c4 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. e3
e6 5. d4 d5 6. a3 dxc4 7. Lxc4 a6
Ved hjælp af en trækomstilling er
vi kommet ind i en variant, jeg spillede mod Ganguly i Wijk tidligere på
året – et parti der er kommenteret i
et tidligere nummer af Skakbladet!
Ingen af os havde forventet varianten, så jeg valgte at gentage min forberedelse fra Wijk.
8. 0-0 b5 9. La2 Lb7 10. De2 Le7
Gledura valgte at afvige fra den allermest kritiske og teoritunge variant: 10... cxd4 11. Td1 b4 12. exd4
bxc3 13. d5 Sxd5 14. Txd5 Dc7 15.
Td3 Le7 16. Txc3 0-0 17. Sg5 h6? 18.
Sxf7 Txf7 19. Dxe6 Taf8 20. Lxh6!
Bjerre – Ganguly, 1–0.
11. Td1 Dc7 12. dxc5 Lxc5 13. b4
Le7 14. Lb2 0-0 15. Tac1
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Bondestrukturen er symmetrisk,
men hvids brikker er lidt bedre placeret og mere aktive, hvilket giver et
lille initiativ.
15... Tfd8 16. Lb1
Se4 er den klassiske idé, afbytningen af f6-springeren gør sorts konge
mere sårbar og åbner samtidig for
pres i c-linjen. En tommelfingerregel
er, at den, der først er klar med henholdsvis Se4/Se5 i denne type stilling, har overhånden.
16... Txd1+ 17. Dxd1 Tc8 18. Sg5?!
Objektivt set ikke en fantastisk beslutning, men stillingen bliver hurtigt kompliceret nu.
Efter 18. Se4 Sxe4 19. Lxe4 Dd8
sagde min fornemmelse, at min fordel kun ville være symbolsk her,
fordi jeg ikke kan beholde dronningerne på brættet på en god måde 20.
De2 Sa5!
18... Dd8
Her opdagede jeg problemet med

Df3, som var min idé, og brugte en
masse tid. I mangel af bedre spillede
jeg det alligevel.
19. Df3 Dd2?!
19... Sd4! Et overraskende taktisk
strike. Med 20. Dd1 Sf5 21.Dxd8+
Txd8 22.Sce4 kan jeg stadig trække i
nødbremsen.
Derimod taber 20. Dxb7? (se diagram 1) 20... Se2+! 21. Sxe2 Txc1+
22. Lxc1 Dd1 mat.

20. Lxh7+! Sxh7
Lignede eneste træk. 20... Kf8!?
Mine brikker på dronningfløjen er
utroligt svære at holde sammen på:
21. Lc2 Sa5 22. Dh3. Jeg så hertil og
tænkte, at der var styr på det, men
22... Ke8! forbereder ... Lf8 mod
Dh8+ og truer nu for alvor med at
rydde dronningfløjen; 23. Sxe6 Txc3
24. Sxg7+ Kd8 25. Td1 Txc2 26.
Txd2+ Txd2 – et stort rod.
21. Dxf7+ Kh8 22. Sxe6 Lf6?
22... Tg8. Jeg syntes stadig, stillingen så meget uklar ud. Efter 23. Sf4
Sf6! er problemet, at Sg6+ ingenting
giver, og mine brikker på dronningfløjen er stadig under pres.
23.Dxb7 Se7
Der er kun en måde at vinde på
her, den er til gengæld også helt forceret (se diagram 2).
24. Tf1! Dxb2 25. Sd5
Nu er det sort, der ikke kan forsvare sine brikker, fordi dronningen
er helt offside.
25... Tc1
Eneste forsøg.
26. Sxe7 Lxe7 27. Dxe7 Txf1+ 28.
Kxf1 Dc1+ 29. Ke2 Dc4+ 30. Kf3
Dxe6
30... Dd5+ 31. Kg3 De5+ 32. Sf4
er en sød måde at stoppe skakkerne
på, andre træk vandt også.
31. Dxe6 Sg5+ 32. Kf4 Sxe6+
Det lykkedes for sort at beholde
den ekstra officer, men en aktiv konge
+ tre bønder for springeren bør vinde
uden store vanskeligheder her.

gen gode skakker. Når først man får
ideen, er der bare tilbage skridt for
skridt at fjerne alle brikkerne fra
brættet.
1... Lxg4+ 2. Txg4 Dxc7+
Ellers taber sort uden de store finesser.
3. Kxc7 Txa7+ 4. Kd8 Ta8+
4... Txe7 og 5. Txg6 vinder.
5. Kd7 Ta7+ 6. Ke8 Txe7+ 7. Kf8
Te8+ 8. Kxf7 Tg7+ 9. Txg7 f1D 10.
Th7+!
10. Txf1 Tf8+ 11. Kxf8 er remis.
10... Kxh7 11. Txf1
Det lykkedes mig at få hele varianten med i første forsøg, og jeg fik
da også et anerkendende nik fra
Garry da jeg viste ham løsningen!

33. Ke5 Sd8 34. Kd6 Sf7+ 35. Kc7
Se5 36. Kb6 Sc4+ 37. Kxa6 Sxa3 38.
h4 Kg8 39. e4 Kf7 40. f4 Ke6 41. g4
Kd7 42. h5 Sc4 43. g5
Det var en sejr på et meget vigtigt
tidspunkt i 7. runde. Efter et hårdt
nederlag runden inden var jeg nu tilbage på +1. Desværre tabte jeg pusten i de sidste to runder og led to
frustrerende nederlag til.
1–0.
På træningscamp
Efter turneringens afslutning deltog
jeg sammen med to andre spillere fra
turneringen, GM Christopher Yoo
og (verdens yngste) GM Abhimanyu
Mishra i en lille træningscamp med
Garry Kasparov ved roret. Vi fik lov
at vise seks partier hver i løbet af de
to første dage, den sidste dag stod på
studier.
Træningen var arrangeret af Kasparov Chess Foundation, som støtter unge spillere hovedsageligt i USA
med undervisning på et højt niveau.
Jeg har snart været en del af programmet i tre år og haft utallige træningstimer med GM Alexander
Chernin og GM Alexander Huzman.
Diagram nr. 3 (øverst i artiklen) er
det sværeste studie, vi blev testet
med.
1. Kd7!
Det sværeste træk i studiet. Det er
svært for sort at komme op med no-

Jonas Bjerre på træningslejr.
Fra venstre Christopher Yoo,
Garry Kasparov, Jonas Bjerre, Michael
Khodarkovsky og Abhimanyu Mishra.
Foto: Kasparov Chess Foundation.

Saint Louis juni 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yu Yangyi GM
Grigoriy Oparin GM
Abhimanyu Mishra GM
Nikolas Theodorou GM
Benjamin Gledura GM
Aram Hakobyan GM
Jonas Bjerre GM
Ilia Smirin GM
Samuel Sevian GM
Ray Robson GM

CHN
FID
USA
GRE
HUN
ARM
DEN
ISR
USA
USA

2710
2685
2535
2567
2644
2615
2610
2599
2703
2684

*
0
½
½
½
0
0
0
½
½

1
*
½
½
0
½
0
½
½
½

½
½
*
½
½
0
½
½
½
½

½
½
½
*
½
½
1
½
0
-

½
1
½
½
*
½
1
0
½
-

1
½
1
½
½
*
0
½
½
-

1
1
½
0
0
1
*
½
½
-

1
½
½
½
1
½
½
*
0
-

½
½
½
1
½
½
½
1
*
-

½
½
½
*

6
4½
4½
4
3½
3½
3½
3½
3
-
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Skolernes Skakklubs
50-års jubilæumsturnering
Stormesternorm til Filip Boe i Aarhus i Skolernes Skakklubs jubilæum.
Formand John Rendboe fortæller om, hvordan man lagde planerne
for en stor jubilæumsturnering og gennemførte dem.
Andre klubledere kan lære af erfaringerne fra Jyllands hovedstad.

Svend Svendsen – æresmedlem af DSU, medstifter af både Dansk Skoleskak og Skolernes Skakklub –
foretog Filip Boe Olsens åbningstræk 1. d4 mod Bjørn Møller Ochsner.
Foto: Morten F. Rasmussen.

Af John Rendboe
Forarbejdet

A

rbejdet gik i gang, da vi havde det
store held, at Svend Svendsen i
foråret oplyste, han ville give et beløb, der ville gøre en GM-turnering
mulig.

Nogle rammer blev tidligt
aftalt
En GM-turnering med 10 spillere
var målet. 6/9 skulle være GM-normen. Og dermed skulle vi i hvert fald
have en turnering med ca. 2500 i
gennemsnitsrating. Skulle vi også
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have en IM-Open som sidste år? Og
en EMT for alle?
Det blev et ja til det første spørgsmål, mens det sidste blev udskudt en
stund. Vi skulle have et passende
spillested, vi skulle have nok af menneskelige ressourcer – og vi skulle
have materiale. Det sidste lyder banalt. Men branden i det gamle

Chesshouse i 2020 havde kostet dyrt
i materialer. I Aarhus Skakklub/Skolerne havde vi næsten intet, der var
vort eget. Vi skulle låne.
Spillestedet blev en stadig større
udfordring. Chesshouse var på vej
mod lukning, og lokalerne ville alligevel næppe række. Den gamle Brobjergskole, hvor Svendsen begyndte,
havde været det naturlige. Men den
er for længst nedlagt som skole og
indgår nu i en større sammenhæng.
Et mål blev at have gratis lokaler, eller noget der lignede.
Lokaler er blevet en væsentlig udgiftspost for mange klubber de senere år. I gamle dage spillede vi på
skoler og biblioteker. Gratis. Og
kunne i tilgift sælge vores egen kaffe
og brød, hvad man tjente en skilling
på på de almindelige klubaftener. Nu
betaler man ofte for lokaler og må
som regel indgå aftaler om at sælge
andres brød. Ikke nødvendigvis en
udvikling der styrker klubbernes
økonomi.
Vi mødte stor velvilje fra Aarhus
Kommune, men fik alligevel en
længere rundrejse på diverse skoler
og andre lokaler, før Tranbjerg Skolen Afdeling Grønløkke Alle meldte
sig. Et hurtigt kig og ja tak. Gratis.
Bus og letbane derud.
Spillerne til GM-turneringen var
tidligt begyndt at komme i hus. Men
der manglede de sidste to. Og hov, så
kom der afbud fra en udenlandsk
spiller. Så blev man lidt nervøs. For
én ting var at miste en kategori, så
GM-normen måske blev 6½/9, en
anden ting var at miste en udenlandsk spiller, så mistede vi en turnering.
To udenlandske spillere blev booket. IM-turneringen var blevet noget
forsømt i denne proces. Der fulgte en
hektisk jagt på en IM eller GM mere
til denne turnering, for at en IMnorm overhovedet var mulig.
Det lykkedes med det yderste af
neglene. Yes, der var en del søvnløse
nætter i denne fase.

GM-gruppen
Feltet
De to ukrainere, Oleksiyenko og Baklan, var favoritter. Men man ved aldrig. Nutidens GMere er mere end
travle. Jeg hentede Baklan ved toget
et par timer før rundestart. Han kom
lige fra Strasbourg med en flot pokal
og så tydeligt træt ud.
Nagy hentede jeg tidligt om morgenen; frisk fra Bundesligaweekend.
Han skulle for øvrigt spille i Finland
dagen efter, vi sluttede i Aarhus.
Rozentalis var hentet ved midnatstid også fra Bundesliga. Han var
for øvrigt den eneste fra 25 års-jubilæet 1997. Dengang delte han andenpladsen med Adams efter Khalifman.
Tiger kom sent direkte fra de

svenske mesterskaber. Jo, som aktiv
GM lever man lidt i en kuffert.
Så var der danskerne. Jesper
Thybo har været en del af landets
øverste elite de senere år, men de seneste måneder havde været suboptimal. Ville han komme tilbage?
Bjørn har to GM-normer og rating nok til titlen. Dog spiller en begyndende og meget travl civil karriere også ind.
Filip Boe Olsen er stadig junior.
Hans seneste turneringer har antydet et styrkeløft. Var der mere i vente
nu?
Andreas Hagen har ikke spillet
helt så meget topskak de senere år.
Spændende, om han kunne genfinde
tonerne.
Og så fik Casper Liu chancen efter
en række lovende resultater.

Mykhyalo Oleksiyenko, Ukraine. GM i skak, Ph.d. i matematik. Her fotograferet i
traditionel ukrainsk skjorte. En energisk og charmerende mand. Adspurgt om ikke
hans stilling mod Andreas Hagen havde været mistænkelig, svarede han med et
stort smil: ”Totally lost – for a long time!”
Foto: Thomas Vestergård.
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Første del
GM Oleksiyenko virkede en tand
stærkere end resten. At hans gevinst
mod Filip skulle være afgørende for
turneringssejren, havde man måske
ikke troet på dette tidspunkt. Ellers
blev der generelt åbnet lidt forsigtigt.
Thybo, Rozentalis, Nagy og Tiger var
alle noteret for tre remiser. Blandt titelhåbene havde Filip og Andreas 50
%, mens Bjørn lå med 1/3, Casper ½.

Anden del
Oleksiyenko fortsatte i samme høje
tempo og på samme høje niveau.
Men denne gang var to danskere
med ham. Jesper Thybo viste tænder
med to sejre i denne periode. Og Filip. Allerede Filips sejr i 4.runde over
stærke GM Baklan satte gang i spekulationerne … Skulle dette være et
slags gennembrud? Hans spil virkede
stærkt. Der var lige en tand mere
præcision i afleveringerne.

Tredje del
Oleksiyenko virkede en tand mere
sårbar i denne fase, men holdt føringen hjem. Filip fortsatte det stærke
spil og styrede mod en meget fortjent GM-norm og andenplads.
Thybo spillede sikkert og fik en

glimrende tredjeplads. Bjørn spurtede stærkt og kom på plussiden.
Baklan fik i sidste runde en gevinst mod Andreas. Det parti kunne
unægtelig være gået den anden vej.
Tiger, Rozentalis, Nagy endte alle på
4 point. Et bevis på turneringens
styrke.
Andreas og Casper Liu sluttede på
2½. For Caspers vedkommende var
det over forventet score. Mod Gabor
Nagy fik han en smuk lige højre af en
gevinst ind, som viser fremad. Dejligt at se Andreas tilbage. Lidt mindre rust og han havde scoret klart
mere. Mod begge ukrainske stormestre var der klare gevinststillinger,
som gav et halvt point i alt.
Oleksiyenkos partier var generelt
hårde kampe – og så var der lige den
her:

det rent psykologisk gav det nødvendige rygstød.

Filip Boe Olsen
Volodomyr Baklan
Kongeindisk / E61

14. d5! bxc4 15. dxe6 Dxd3 16.
exf7+ Txf7 17. Da4 Db3 18. Dxc6
Dxb2 19. Tb1 Dxa3 20. Tb7
Nu var Tc8 sidste chance, og computeren siger kun +1. De siger så
meget. Denne stilling er som at lege
Bambi på glatis for et menneske.
20… Ta6 21. Dxc4
Utroligt. Txc7 kan ikke dækkes.
21… Dd6 22. Txc7 opgivet.
1–0.

Mykhaylo Oleksiyenko (2588)
Tiger Hillarp-Persson (2516)
Caro-Kann / B15

Ak ja. Det er med en vis tøven at
man gengiver sådan et parti, så stærk
og kreativ en stormester som Tiger
Hillarp-Persson spiller normalt ikke
sådan. Men et hårdt program og
dobbeltrunder kan tære på den bedste.
Filip spillede flere gode partier.
Følgende indeholder interessant og
kreativt spil. Og så var det som om,

1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. Sf3 g6 4. d4 Lg7
5. h3 dxe4 6. Sxe4 Sf6 7. Sxf6+
exf6 8. Ld3 0-0 9. 0-0 a5 10. Le3
Sa6 11. a3 Le6 12. c4 Sc7 13. Tc1 b5
Og pludselig ser hele sorts opstilling forkert ud.

1. d4 d6 2. Sf3 Sf6 3. c4 g6 4. Sc3
Lf5 5. Db3 Dc8 6. h3 Lg7 7. g4 Ld7 8.
e4 0-0 9. Le3 a5 10. Lg2 a4 11. Dc2
Sc6 12. Td1 e5 13. dxe5
At kommentere partier i dag er på
mange måder blevet latterlig nemt.
Med en computer ved hånden kan
amatøren lege skråsikker og alvidende i forhold til de udførende mestre. Men altså. Hvid er kommet
godt fra åbningen, det sorte rige fattes plads. Spaceadvantage som det
hedder på nudansk. Den smuldrer
lidt her. Man ser ofte, hvordan stormestre bokser sig ud af en halvkedelig stilling og vender skuden. Men
ikke her. Filip begynder blot at spille
energisk og kreativt i en ca. lige stilling.
13… dxe5 14. Sd5 Te8

Filip Boe Olsen. Sikker og velfortjent GM-norm. Fortsætter han med at spille
sådan, er der måske snart en GM-titel i sigte.
Foto: Thomas Vestergård.

Aarhus (Skolerne 50 år) 11.-17. juni 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mykhaylo Oleksiyenko GM
Filip Boe Olsen IM
Jesper Thybo GM
Volodomyr Baklan GM
Bjørn Møller Ochsner IM
Tiger Hillarp-Persson GM
Eduardas Rozentalios GM
Gabor Nagy GM
Andreas Skytte Hagen IM
Casper Yukun Liu FM

UKR
DEN
DEN
UKR
DEN
SWE
LIT
HUN
DEN
DEN

2588
2401
2520
2589
2501
2516
2531
2500
2368
2317

*
0
½
½
0
0
0
½
½
½

1
*
½
0
0
½
½
½
0
0

Ratingsnit 2483. GM-norm 6 point. IM-norm 4½.
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½
½
*
½
½
½
½
½
0
0

½
1
½
*
1
0
½
½
0
0

1
1
½
0
*
1
½
0
0
0

1
½
½
1
0
*
½
½
½
½

1
½
½
½
½
½
*
½
½
½

½
½
½
½
1
½
½
*
0
1

½
1
1
1
1
½
½
1
*
0

½
1
1
1
1
½
½
0
1
*

6½
6
5½
5
5
4
4
4
2½
2½

15. Kf1!?
Virkelig kreativt. En kongevandring til kongefløjen.
15… Le6 16. Kg1 Sd7 17. Kh2
Så er h3 overdækket og Th1 kan
tage på eventyr.
17… b6 18. Td2 Sc5 19. b4 Lxd5
20. bxc5 Le6 21. cxb6 cxb6 22. Lxb6
Sb4 23. Db1 Dxc4 24. Tc1 Db5 25.
Lc5 Tab8

26. Ld6!
Præcist. Nu er sort i store vanskeligheder. Et kvalitetsoffer formilder
ikke angrebsguderne.
26… a3 27. Lf1
Alle hvids brikker deltager. Der er
en fornem harmoni i det hvide spil.
27… Da5 28. Lxb8 Txb8 29. Lc4
Sc6

30. Dxb8+!
Bang! Det var flot. Hvid afvikler
med sikker hånd til et vundet slutspil.
30… Sxb8 31. Lxe6 Lh6 32. Td5
Da7 33. Tc8+ Kg7 34. Kg2 fxe6 35.
Tdd8 Sd7 36. g5 Lxg5 37. Sxg5 Kh6
38. h4 Kh5 39. Sxh7 Kxh4 40. Tc1
Db7 41. Kf3, opgivet.
Og så var der lige en sidste lækkerbisken.
1–0.
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Følgende blev spillet
i 5. runde:

Sxc6 bxc6 14. Lh6 Td8 15. Tad1 Dc7
16. Tfe1 Lf6 17. h4
Det hvide initiativ er farligt. På
mange måder er stillingstypen ubehagelig at spille og den konkrete stilling må også være bedst for hvid.
17… Lb7 18. h5 Sf4 19. hxg6 hxg6
20. Le4 Lg7 21. Lxg7 Kxg7 22. g3
Sh5
De sidste par sorte træk er unøjagtige.
23. Txd8 Txd8

Casper Liu (2317)
Jesper Thybo (2520)
Katalansk / E01
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 Sc6
5. Sf3 Ld6 6. 0-0 0-0 7. Sc3 dxc4 8.
Da4 e5 9. dxe5 Sxe5 10. Sxe5 Lxe5
11. Td1 De7
Sort har opnået udligning, men
heller ikke mere.
12. Dxc4 c6 13. Le3 Te8 14. Tac1
Le6 15. Da4 Lxc3 16. Txc3 Ld5 17.
b4?
For upræcist. Mere skal der ikke
til, mod en spiller af Jespers styrke.
17… Lxg2 18. Kxg2 Sd5 19. Tcd3
De4+ 20. Kg1

Hilmir Heimisson, Island, førte fra start til slut i IM-gruppen.
Foto: Thomas Vestergård.

21 deltagere, ni runder

GM Jesper Thybo spillede en god og solid turnering med en tredjeplads til følge.
Foto: Thomas Vestergård.

24. Lxg6!
Crunch. I efteranalyserne havde
Bjørn vist helt styr på 24.-fxg6
25.Txe6 Df7 26.Sg5 med smæk til
sort.
24… Sxg3
Det er så alligevel et stormestertræk. Objektivt ikke bedre end at slå
på g6 men hvid skal finde et par
præcise træk. Og Bjørn har ikke for
mange minutter på uret.
25. Se5!
Han fandt det.
25… Th8

20… a5 21. Td4 De6 22. bxa5 Sc3
23. Db4 Sxe2+ 24. Kg2 Sxd4 25.
Txd4 De7 26. Dc3 De5 27. Db3 Db5
28. Dc2 Dxa5 29. Th4 Dd5+ 30. Opgivet.
0–1.
Bjørn spurtede stærkt med sejre over
Baklan og den solide Nagy. Vi tager
den sidste gevinst:
Bjørn Møller Ochsner (2501)
Gabor Nagy (2500)
Siciliansk / B22
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. c3 d5 4. exd5
Dxd5 5. d4 Sf6 6. Sa3 Sc6 7. Le3
cxd4 8. Sb5 Dd7 9. Sbxd4 Le7 10.
Ld3 0-0 11. 0-0 Sd5 12. Dc2 g6 13.

Bjørn Møller Ochsner, arrangørklubbens 1.bræt, er i stand til at jonglere en privat
karriere og skak på højt niveau.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

IM Hilmir Heimisson, Island
FM Jens Albert Ramsdal, SK 1968
Mogens Thuesen, Brønshøj
IM Rasmus Skytte, Aarhus/Skolerne
FM Nicolai Kistrup, Caïssa
FM Mikkel Manosri Jacobsen, BMS
FM Jonas Hilwerda, Holland
CM Gunnar Pedersen, SK 1968
GM Miroslaw Grabarczyk, Polen
FM Daniel Vesterbæk Pedersen, Fredericia
Paulius Meskenas, Køge
Ivar de Hoogt, Holland
Adesh Easwaralingam, Fredericia
Thomas Klitgård Andersen, Nordre
WIM Nina Høiberg, Nordre
Oscar Koch-Müller, Præstø
Björn Holm Birkisson, Island
Alexander Le Besq, Frem
FM Poul Rewitz, SK 1968
Edgar Andrea Parra Becerra, Mexico
Vitus Bondo Medhus, Evans

2281
2279
2182
2349
2310
2309
2275
2205
2374
2166
2168
2163
2156
2126
2126
2115
2095
2149
2242
2187
2132

7
6½
6½
5½
5
5
5
5
4½
4½
4½
4½
4½
4½
4
4
4
3½
3
2½
2½
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Nyt fra DSU
26. Lxf7!
Og igen.
26… c5
26… Th1+ 27. Kg2 Txe1 28. Dg6+
Kf8 29. Dh6+ Ke7 30. Dxe6+ Kf8 31.
Sd7+.
27. Dg6+ Kf8 28. f3 c4 29. Dxg3
Db6+ 30. Kf1 Th1+ 31. Kg2 Lxf3+ 32.
Dxf3
Cool.
32… Dxb2+ 33. Kxh1 Dg2+
Lidt humor.
34. Dxg2, opgivet.
1–0.

S

IM-gruppe
IM-gruppen var ganske stærk. En så
erfaren spiller som GM Grabarczyk
måtte kæmpe hårdt for at nå op på
50 %. Lidt pudsigt at se. IM Hilmir
Heimisson vandt de tre første partier
og kørte den hjem fra spids. Mogens
Thuesen kom igen tæt på en turneringssejr. Det har været et godt år for
Mogens – med flere andenpladser.
Jens Ramsdal var som altid farlig og
denne gang meget tæt på at nå helt
op. IM Rasmus Skytte havde spillet
en aktiv rolle i turneringens organisering og påtog sig alligevel at spille
– det blev til en fjerdeplads.

EMT
Og så blev EMT-gruppen til noget.
Heldigvis. Der bør være tilbud til alle
spillere.
De er unge, nutidens skakspillere.
Både Alexandru Pirtac på andenpladsen (5 point) og Robert Skytte
på delt tredjeplads (4½) er fra 2013.
Stor tak til turneringslederne:
DSU-formand Poul Jacobsen, Claus
Marcussen og Morten F. Rasmussen,
der var føl i år.
Sidste år var der en lille IM-Open.
I år lidt mere. Men bliver der noget
næste år? Godt spørgsmål. For en
måned siden ville jeg have sagt klart
nej. Vi får se!

Morten Frank Jensen, Præstø, var en af to mesterspillere i EMT-gruppen og sad
med en urimelig høj forventet score den klarede han! Med 6½/7 blev det til sikker
sejr.
Foto: Thomas Vestergård.

Chess House lukker
Af Jan Løfberg
Efter to ekstraordinære generalforsamlinger stod det klart, at Foreningen Chess House lukker og slukker. Det flotte initiativ blev startet i 1998
af Klaus Berg og Jens Ove Fries Nielsen. Chess House blev lynhurtigt en
institution i det aarhusianske skakliv. Det er et trist kapitel i dansk skakhistorie, at “huset” ikke kan fortsætte.
Nedsmeltningen begyndte for alvor med politianmeldelse mod den
tidligere formand for bedrageri og for uberettiget at have tømt lokalerne
for inventar. Aarhus Kommune besluttede, at den ville have 112.000 kroner tilbage, fordi man mente, at de udbetalte midler ikke var anvendt
efter forskrifterne. Nye kræfter tog over, men løb altså tør for energi i et
konstant op-ad-bakke-projekt.
Chess House var i næsten et kvart århundrede et fyrtårn i 6. Hovedkreds med hundredvis af begivenheder – lige fra GM-, lynskak-, hurtigskak- og koordinerede turneringer.
Den sidste aktivitet i Chess House var en stærkt besat lynturnering,
som Jonas Bjerre vandt foran Jesper Thybo.
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kaksommeren er snart overstået – med OL i Indien som den
helt store begivenhed – såvel for deltagerne som for alle os,
der fulgte med hjemmefra. Sportsligt var det ikke nogen succes for holdet i åben række, mens kvinderne til gengæld kan være
tilfredse med indsatsen.
Skakpolitisk besluttede et flertal HB – få dage før FIDE skulle
vælge ny præsident – at støtte den ukrainske udfordrer til den siddende præsident. Det gjorde HB blandt andet ud fra en opfattelse
af, at udfordreren havde fået samlet et team, som vi vurderede
kunne have skabt et FIDE, som især vestlige sponsorer bedre
kunne associere sig med. Som bekendt vandt den siddende præsident Dvorkovich en suveræn sejr med 157 stemmer mod udfordrerens 16, og vi må konstatere, at Rusland fortsat sidder særdeles
solidt på ledelsen af den organiserede skakverden. Vi skal naturPoul Jacobsen, formand for
Dansk Skak Union
ligvis ikke melde os ud af det globale samarbejde af denne grund,
men derimod benytte tilstedeværelsen i FIDE til at påvirke udviklingen i retninger, som er forenelige med vore opfattelser af ret og
uret.
I 1977 etableredes Dansk Skaksalg med det formål at kunne sikre danske skakspillere og klubber
fornuftigt skakudstyr til rimelige priser. Unionen var inde i en medlemsmæssig rivende udvikling,
og der var brug for masser af udstyr, så beslutningen gav god mening – medmindre man levede af
at drive en af de mange specialforretninger for skakudstyr. I skrivende stund er situationen den, at
Dansk Skaksalg – efter mange år med reelt utilfredsstillende driftsresultater – lukker i den form, vi
har kendt det. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at klubber som eventuelt har penge
stående på konto i Dansk Skaksalg, naturligvis ikke risikerer at miste pengene. Men alle opfordres
til at købe godt ind i Dansk Skaksalgs restlager, så DSU ikke ender med at skulle kaste bøger og
materialer for en formue på lossepladsen. DSU dækker som eneejer det endelige tab i Dansk Skaksalg, så vi har alle en interesse i at gøre tabet så beskedent som muligt.
Efter OL har landstræner Sune Berg Hansen sagt op for at kunne hellige sig stigende tidskrav fra
arbejde og privatliv. Vi takker Sune Berg Hansen for samarbejdet. Næste slutrunde for holdet er
først i efteråret 2023, hvilket giver os forholdsvis god tid. Jeg har derfor besluttet at invitere spillerne
til at give os input til, hvorledes vi skal agere omkring landsholdet og eliten fremadrettet. Derfor kan
der godt gå noget tid, inden der træffes afgørelser om landsholdet.
Nu ser vi frem mod en, forhåbentlig, nogenlunde normal sæson, hvor fokus i høj grad skal være
rettet mod at fremme forskellige tiltag til forbedring af medlemstallet. Formanden for 8. Hovedkreds, Jacob Werner, har i HB taget initiativ til en idébank for klubledere som bliver en del af hjemmesiden skak.dk fremadrettet. Meningen er naturligvis, at klubberne her kan dele gode ideer og
erfaringer med hinanden, forhåbentlig til gensidig gavn og inspiration. Vi skal ikke være bange for
at tage utraditionelle initiativer, uanset om vi skal søge kontakt med de efterhånden mange uofficielle skakmiljøer eller det handler om at forsøge nogle initiativer sammen med Dansk Skoleskak!

Nyt fra DSU • 55

Normer i Ballerup
Årets udgave af Copenhagen Chess Challenge (CCC) var den 17. i rækken.
Flere danske talenter fik chancen for at score henholdsvis GM- og IM-normer.
Det lykkedes i overbevisende stil for Nicolai Kistrup at opnå sin første IM-norm.
I stormestergruppen kom danskerne ikke til at spille nogen rolle.
Af Jan Løfberg

CCC

er koncentreret hyggeskak på internationalt niveau. Ni runder på fem dage
kræver sin mand (der var ingen
kvinder med i denne omgang). Det
er hårdt for spillerne og folkene bag
turneringen. Men de har jo prøvet
det så mange gange på Tapeten i Ballerup, at både arrangører og mange
af spillerne er gengangere. For hyg-

gen har også en væsentlig plads i den
traditionsrige turnering.
Mest spændende var det naturligvis at se, om Martin Haubro kunne
følge op på sit overraskende danmarksmesterskab. Det stod hurtigt
klart, at det kunne han ikke. Som organisator trækker Martin Haubro på
sit internationale netværk, men det
tager nu alligevel mange timer at
stable to timands-felter på benene.
Og der sker altid et eller andet uven-

tet, så man bliver nødt til at sætte alt
andet til side og løse det opståede
problem. Det er Martin altid god til,
men det må have kostet på koncentrationskontoen. Dog må det have
glædet ham, at CCC i årets turneringer producerede to normer.
De fire danskere i GM-gruppen mistede tidligt chancen for normer. Filip
Boe kunne ikke nå en GM-norm efter tre runder, Martin mistede sin ef-

Danmarksmesteren Martin Haubro var som organisator travlt beskæftiget før, under og efter CCC. Det gik formentlig ud over
koncentrationen. Her spiller han mod den svenske stormester Erik Blomqvist.
Foto: Jesper Simonsen.
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CCC (GM) maj 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jonas Hacker FM
Dimitri Komarov GM
Erik Blomqvist GM
Sabino Brunello GM
Vignir Stefansson IM
Filip Boe Olsen IM
Hilmir F. Heimisson IM
Nicolai Kvist Brondt FM
Viktor Haarmark FM
Martin Haubro IM

GER
UKR
SWE
ITA
ISL
DEN
ISL
DEN
DEN
DEN

2396
2493
2523
2521
2496
2407
2323
2241
2323
2428

*
0
½
0
½
½
0
0
0
0

1
*
½
½
0
½
½
½
0
0

½
½
*
½
0
1
½
0
½
0

1
½
½
*
0
½
0
½
1
0

½
1
1
1
*
½
½
0
0
0

½
½
0
½
½
*
1
½
½
1

1
½
½
1
½
0
*
1
0
1

1
½
1
½
1
½
0
*
½
½

1
1
½
0
1
½
1
½
*
½

1
1
1
1
1
0
0
½
½
*

7½
5½
5½
5
4½
4
3½
3½
3
3

Ratingsnit 2415. GM-norm 7. IM-norm 5.

ter 4. runde. For Nicolai Kvist og
Viktor Haarmark røg IM-normen
efter henholdsvis 6. og 7. runde.
Turneringen endte med en sensa-

tionel vinder. Den tyske FM Jonas
Hacker, der i forvejen havde to IMnormer, overgik forventningerne i
den grad og endte et halvt point over

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

Björn Ahlander IM
Nicolai Kistrup FM
Mikkel M. Jacobsen FM
Stellan Brynell GM
Theodor Kenneskog FM
Tobias V. Rostgaard FM
Casper Yukun Liu
Kristian Seegert
Thomas Bach Nielsen
Bjarke Sahl IM

SWE
DEN
DEN
SWE
SWE
DEN
DEN
DEN
DEN
NOR

2375
2306
2251
2401
2339
2339
2218
2209
2189
2312

*
½
0
½
½
½
0
0
0
0

½
*
½
0
1
½
0
0
0
0

1
½
*
½
0
0
1
0
½
0

½
1
½
*
0
½
½
0
0
½

½
0
1
1
*
1
½
0
0
½

½
½
1
½
0
*
0
1
1
0

1
1
0
½
½
1
*
1
0
0

1
1
1
1
1
0
0
*
½
0

1
1
½
1
1
0
1
½
*
1

1
1
1
½
½
1
1
1
0
*

7
6½
5½
5½
4½
4½
4
3½
2
2

Ratingsnit 2290. GM-norm 6½.

GM-normen og to points foran de
nærmeste forfølgere. Hackers rating
kommer nu over 2400, og det udløser IM-titlen.

Stormestergruppen. Fra venstre Viktor Haarmark Nielsen, Martin Haubro, Filip Boe Olsen, Jonas Hacker, Dimitri Komarov,
Erik Blomqvist, Vignir Vatnar Stefansson, Sabino Brunello, Hilmir Freyr Heimisson og Nicolai Kvist Brondt.
Foto: Jesper Simonsen.
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CCC (IM) maj 2022

Af Nicolai Kistrup

T

il IM-gruppen i CCC 2022 var
forhåndsfavoritterne til at score

IM-norm nok Tobias Rostgaard, mig
selv, Mikkel Manosri Jacobsen samt
Casper Liu, som jeg synes har spillet
rigtig godt på det seneste (f.eks.

vandt han mod mig i kandidatklassen til DM og var lige ved at vinde
turneringen). De andre tre kom dog
ikke så godt fra start og den eneste

IM-gruppen. Fra venstre Thomas Bach Nielsen, Nicolai Kistrup, Bjarke Sahl, Theodor Kenneskog, Björn Ahlander,
Casper Yukun Liu, Stellan Brynell, Tobias Valentin Rostgaard, Mikkel Manosri Jacobsen og Kristian Seegert.
Foto: Jesper Simonsen.
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(udover mig), der endte med at have
en chance for at opnå normen var
Mikkel, som dog desværre tabte til
Casper i sidste runde, da han havde
brug for en sejr.
Mikkel arbejder dog godt med
skakken, og jeg tror på, at han nok
skal begynde at indkassere normerne snart (denne artikel blev skrevet, før det lykkedes for Mikkel i Budapest, red.). Turneringens vinder
blev den svenske IM Björn Ahlander,
der spillede rigtig godt og ikke tabte
et eneste parti. Desuden blev det
klart for mig, at han virkelig elsker
skak. I mit parti mod ham havde vi
haft den samme stilling tre gange, og
jeg krævede remis, selvom Björn ikke
var begejstret for det (det var vist
ikke med vilje, at han gentog stillingen tredje gang). Da vi analyserede
partiet bagefter, var han dog ikke engang sikker på, at det var ham, som
stod bedst, hvis han afveg fra trækgentagelsen! Han ville bare gerne
spille videre, fordi han er så glad for
at spille skak!
I næstsidste runde spillede jeg mod
Bjarke Sahl. I sidste års udgave af
CCC (2021) mødte jeg faktisk også
Bjarke i næstsidste runde, hvor jeg
spillede for normen (der skulle jeg
dog bruge 1½ ud af de sidste to).
Dengang udspillede Bjarke mig fuldstændigt, men han var flink til at
analysere partiet med mig bagefter
og fortælle, at han kunne se på mit
spil, at det nok skulle komme. Denne
gang var jeg opsat på at vise ham, at
han havde ret!

FM Nicolai Kistrup (2306)
IM Bjarke Sahl (2312)
Slavisk / D78
1. d4
Inden denne næstsidste runde var
jeg på 5½ point ud af syv, og kravet
for IM-normen lød på 6½. Jeg skulle
altså bruge ét point i de sidste to
runder, og i sidste runde skulle jeg
spille sort mod Theodor Kenneskog
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Nicolai Kistrup har længe været tæt ved at score IM-normer.
Nu lykkedes det endelig for ham i Ballerup.
Foto: Jesper Simonsen.

fra Sverige. Jeg følte helt klart, at jeg
skulle spille på gevinst med hvid
mod Bjarke. Både fordi Bjarke ikke
havde spillet så godt i turneringen,
og fordi jeg følte mig mindre sikker
på, hvordan det ville gå mig med sort
mod Theodor – og jeg endte endda
også med at lide mit eneste nederlag
i sidste runde, da Theodor spillede
virkelig godt!
Dette parti var altså fuldstændig
afgørende.
1... d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. g3 g6
Generelt var jeg ikke særligt velforberedt i forhold til mine åbninger
til denne turnering, da jeg har prioriteret andre af spillets aspekter. Jeg
havde desuden slet ikke forventet, at
Bjarke ville spille Slavisk og endnu
mindre, at han ville spille 4... g6.
Det eneste jeg kunne huske om
denne variant var, at den var et problem for mig, fordi jeg ikke kunne
finde noget, jeg kunne lide for hvid.
På den anden side er det ikke en vild
skarp stilling, så det var ikke noget
stort problem, at jeg ikke var så godt
med teoretisk.
5. Lg2 Lg7 6. 0-0 0-0 7. Se5!? Le6

8. cxd5 Sxd5!?
Et sjældent træk, som computeren
dog godt kan lide.
9. Sc3 Sb6?!
Dette synes jeg dog er lidt for passivt. 9... Sxc3 10. bxc3 Lxe5 11.dxe5
Sd7 foretrækker computeren, selvom
det for et menneske kan føles ubehageligt at afgive den sortfeltede løber;
9... c5!? er måske en mere menneskelig måde at udligne på.
10. f4 S8d7 11. Sf3!
Jeg undgår afbytningen, fordi hvid
har terrænfordel.
11... Lc4 12. Te1

12... Dc7?
Efter partiet viste Bjarke mig
trækket 12... c5! og ganske rigtigt: det
var essentielt for sort at bryde med
c5, inden hvid får spillet e4 og dermed kan dække den fremtidige
bonde på d5, når hvid vil møde sorts
c5 med d5. Her havde jeg tænkt mig
at spille 13. Le3, som nok er det bedste, men hvid står kun marginalt
bedre her (det Bjarke frygtede, var
bondeofferet 13.d5!?, men han burde
have taget imod dette. Efter 13...
Lxc3 14. bxc3 Lxd5 15. e4 Lc6 har
hvid kompensation for bonden i
form af, at sorts konge muligvis vil
komme til at savne den sortfeltede
løber, men ikke mere end det).
Nu opbygger hvid en stor terrænfordel.
13. e4 La6 14. Dc2
Jeg blev ret overrasket, da computeren foreslog 14. a4!? Jeg tænkte
nemlig kun på at konsolidere min
terrænfordel så hurtigt som muligt
med træk som Dc2, Le3 og Tac1, inden sort ville bryde mit centrum
med c5, men det viser sig, at a4 faktisk hjælper med at stoppe c5! Det
var dog ikke nødvendigt at spille a4
endnu, 14. Dc2 var et fint træk, som
nok skulle spilles alligevel.
14... e6 15. Le3?!
Her ville 15. a4! have været bedre,
fordi sort efter 15. Le3 får lov til at
bryde med c5. Ideen er, at hvis sort
spiller 15... c5 16. d5 exd5, så kan
hvid indskyde 17. a5! med afgørende
fordel.
15... c5 16. e5!
Lukker ned for sorts løber på g7
og springer på d7 og åbner op for løberen på g2. Desuden vil springeren
på c3 forhåbentlig kunne nyde en
forpost på d6 eller f6 en dag.
16... Tfc8 17. Tad1?!
Jeg tænkte, at mit tårn kunne blive
brugbart i d-linjen. I virkeligheden
havde 17. Tac1! nok været bedre, da
dette understøtter springeren på c3
og dermed modvirker sorts taktiske
idé med Sc4 og Sxb2, men på dette
tidspunkt havde jeg ikke set den idé.

Bjarke Sahl bor og arbejder i Norge, men han spiller stadig jævnligt for BMS
og deltager gerne i CCC.
Foto: Jesper Simonsen.

17... cxd4 18. Sxd4 Lf8
Dette er lidt for langsomt. 18...
Sc4! 19. Lf2 Sxb2! ville have været
bedre, omend slutspillet efter 20.
Dxb2 Dxc3 21. Dxc3 Txc3 22. Sxe6!
fxe6 23. Txd7 er ubehageligt for sort.
19. Db1

19... Lb4
Dette er ikke så kritisk for hvid.
Inden 19... Lb4 blev jeg bekymret, da
jeg så, at sort efter 19... Sc4!? og det
intenderede 20. Lf2 (20. Lc1? var jeg
begyndt at overveje, fordi jeg troede,
at 20. Lf2 ikke virkede, men 20... Lb4
er en voldsomt forbedret version af
partiet for sort, da løberen på c1 ikke
længere dækker skakker på g1-a7
diagonalen, og derfor bliver hvids
aktive spil begrænset) ville have
trækket 20... Sxb2, men dette virker
ikke, fordi hvid har 21. Scb5!, hvorefter både springeren på b2 og dronningen er truet.
Men kampen er ikke ovre endnu!
Sort kan forsøge 21... Sxd1! 22. Sxc7
Sc3! 23. Db3! Txc7, og her har hvid
en lille materiel fordel, men for at
sikre afgørende fordel, vil det være
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nødvendigt at finde kombinationen
24. f5!! gxf5 25. Sxe6! fxe6 (25... Lc4
26. Dxc3 fxe6 27. g4!) 26. Dxe6+ Kh8
27. Df7!, og hvids trussel e5-e6 kan
ikke stoppes.
20. Sdb5!
Nu bliver sorts stilling meget vanskelig.
20... Db8
Bjarke vælger at beholde mange
brikker på brættet, men da sort
mangler forsvarsbrikker omkring sin
konge, er dette også skidt for ham.
20... Lxb5 21. Sxb5 Dc2 22. Lxb7
er dog heller ikke opmuntrende.
21. Sd6 Tc7 22. Ld4 Sc4

23. f5!
Åbner op for sorts konge, da
Bjarke bliver nødt til at bytte sin gbonde for min f-bonde.
23... gxf5 24. Sxf5 Lxc3
24... exf5 25. Dxf5 føles ikke som
noget, sort kan overleve. Hvid truer

med e6, Sd5 samt tre forskellige
brikker, der kan deltage i angrebet
via e4-feltet. Samtidig har sort pt. ingen brikker, der forsvarer kongen.
25. Lxc3 Df8 26. Sd6
26. Dc1! ville have været endnu
mere præcist, da sort stadig ikke kan
tage springeren 26... exf5 27. e6!
26... Dg7 27. De4 Sc5 28. Dh4 Sa4
29. Se4 Tcc8 30. Sf6+ Kh8 31. Td4
Og Bjarke opgav pga. truslen Tg4.
Dermed sikrede jeg min første
IM-norm inden sidste runde, hvor
jeg som nævnt tabte, selvom jeg
gjorde mit bedste, da Theodor Kenneskog spillede et fantastisk parti,
men det havde jeg det egentlig fint
med!
1–0.

Fredericia Chess 2022
165 skakspillere brugte Kristi himmelfartsferien til at spille med i
Fredericia Skakforenings traditionsturnering.
Toppen af kransekagen bestod af to normgivende turneringer.

Boganmeldelse
Suveræn biografi om
svensk mester
Af Jan Løfberg

I

ndimellem kan pligtlæsning give
store oplevelser. En sådan havde
jeg, da jeg fra Sverige fik sendt ”Rolf
Martens – Schackgeniet – maoisten
– motståndsmannen” til anmeldelse.
Herlig læsning. En af de bedste
skaklæseoplevelser jeg har haft. Det
er en super biografi, som stormester
Axel Smith har skrevet sammen med
Calle Erlandsson og Frederik Danelius.
Navnet Rolf Martens vil sige
mange ældre danske skakspillere noget. Martens deltog kun i den svenske landsholdsklasse en enkelt gang
– i 1967, hvor han vandt. Han stoppede med at spille klassisk skak i
1974 i en alder af blot 32. Men kærligheden til skak havde han frem til
sin død i 2008. Særlig interesse havde
han for at analysere åbninger inden
for det, han kaldte for UHCA (Ultra
Hypermodern Counter Attack).
Hans store og interessante materiale
er medtaget i bogen. Det er blandt
andet forskellige Benoni- og Volga-
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varianter, som Martens gav sine egne
navne. Åbningen 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3.
d5 a6!? var hans opfindelse fra 1962
og favorit, som han navngav Kamtjatka. Den russiske halvø ligger
længere østpå end Volga (b5 – b-linjen), så det passer med Kamtjatka
(a6 – a-linjen).
Rolf Martens blev født den 22. februar 1942 i Oslo som søn af den
norske modstandsmand og tandlæge
Per Johan og lærerinde Susanne
Martens. Familien forlod Norge i
1950, da faderen fik job på tandlægehøjskolen i Malmö. Her begyndte
Rolf at spille i klub, Malmö Allmänna Schackklubb, siden i Lunds
Akademiske Schackklubb.
Rolf blev uddannet som fil. kand.
i matematik og fysik, men ville hellere arbejde som svejser. Som overbevist socialist hyldede han det
jævne arbejde. Politisk var han det,
som vi i Danmark kaldte for ”kineser”, altså maoist. Han skrev mange
politiske artikler. Indimellem blev
det også til skakartikler. Meningen
var at skrive en bog om UHCA.
Hans arbejde kan læses i denne bog.
Helt sin egen var han. Filosofisk

anlagt og idealist. Både på og udenfor brættet. Der er visse lighedspunkter med Bobby Fischer. Politisk
endte Martens som en enmandshær
med tvangsforestillinger, men ligesom Bobby var han en gave til skakspillet. Det kan vi så nyde godt af i
denne bog, der fortjener at blive læst
af et stort publikum.

14 af de 16 spillere i de internationale grupper stillede op til fællesfoto.

Af Claus Marcussen

S

Rolf Martens
Axel Smith o.a.
384 sider
260 svenske kroner
Kan bestilles på
martens@schackstudioen.se

om arrangører kom vi atter i
gang med Fredericia Chess i Kristi himmelfartsdagene – dage vi alle
havde set frem til.
Turneringen – eller festivalen som
vi ofte kalder den – bestod igen i år
af hurtigskak torsdag (64 deltagere),
skoleskak fredag formiddag (30 deltagere) og EMT i weekenden (55 deltagere). Dertil kom så de 10 deltagere i IM-gruppen og de seks i
WIM-gruppen. Altså i alt 165 spillere, hvilket vi er meget stolte af.
Hvis nogen undrer sig over, at der
står seks spillere ved WIM-gruppen,
så har de set rigtigt. Vi ville selvfølgelig igen lave en ni runders alle-

mod-alle med 10 deltagere og med
mindst fire danske spillere. Toppen
er jo ikke så bred, så at få de maksimale seks med var aldrig i vore tanker.
Vi kom sent i gang, da vi først medio februar troede på at coronaen
havde toppet, og at der ikke ville
være restriktioner. Alle, der var inviteret i den aflyste 2020-udgave,
havde første prioritet til at deltage.
Stor var vores forbavselse, da
mange af kvinderne fra toppen af
styrkelisten én efter én meldte, at de
ikke var interesseret i at spille dobbeltrunder og ville foretrække, at
turneringen blev spillet over ni dage.
Nogle få havde andre aftaler – det er
da til at forstå.

Foto: Claus Marcussen.

Det er jo et fuldstændigt umuligt
ønske at spille over ni dage. Det er en
underskudsforretning at have WIMgruppen, og ni i stedet for fem dage
vil blot gøre det totalt urealistisk. Da
turneringen jo ville være god træning op til et langt og hårdt OL, så
forstod vi intet af det.
Aflyse var ikke en option, da
udenlandske titelholdere hurtigt
sagde ja. Vi følte os derfor forpligtet
til at betale under alle omstændigheder.
Vi valgte at ændre turneringen til
seks spillere med dobbelt alle-modalle. Der var nemlig også problemer
med at skaffe udenlandske deltagere
nok, da disse først blev kontaktet, efter at det stod klart, at de danske ikke
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ville deltage.
Heldigvis var der én lidt længere
nede af styrkelisten, der gerne ville
prøve kræfter med de stærke udlændinge, så Danmark blev trods alt repræsenteret. Stor tak til Sofie.

Fredericia, IM-gruppe maj 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Middelfart Sparekasse WIMgruppe
I kvindegruppen delte feltet sig hurtigt i to dele. I toppen lå de to favoritter WGM Evgeniya Doluhanova
fra Ukraine og WIM Aleksandra
Lach fra Polen, samt Katarzyna Dwilewicz, også fra Polen. Og sådan forblev det til slut. Doluhanova og Lach
delt 1.-2. pladsen med 7½ point og
med Dwilewicz på 6½p. Katarzyna
spillede i sidste runde længe på et
uligefarvet løberslutspil, da gevinst
ville være WIM norm, men forgæves.
Vores danske deltager Sofie Bech
Dürrfeld endte på 0 point, men hun
havde fortjent væsentligt mere. I rigtig mange partier stod hun bedst efter åbningen, men så smuldrede det
i midtspillet. Hun virker seriøs med
sin træning, og når midt spillet kommer på plads, så rykker hun helt sikkert godt op af ranglisten. Og vi ser
hende gerne igen i Fredericia.

Middelfart Sparekasse IMgruppe
Normen var på 6½ p., og efter fem
runder var der realistiske muligheder for Isak Storme og Jens Albert

Jens Albert Ramsdal
kommenterer
To af kvindefeltets bedste spillere i kamp: Evgeniya Doluhanova, Ukraine, og
Katarzyna Dwilewicz, Polen.
Foto: Claus Marcussen.

Ramsdal, der begge havde 3½. Føringen var indtaget af Egor Bogdanov fra Ukraine, der lagde hårdt ud
med fire gevinster inden et nederlag
i 5. runde.
Desværre stoppede Ramsdals
pointhøst stort set, da det kun blev
til ét point mere. Gevinsten mod
Uffe Vinther-Schou kan ses nedenfor.
Isak derimod fortsatte pointhøsten og kunne i sidste runde med
en hurtig trækgentagelse med Jens
Ove Fries Nielsen sikre sig sin tredje
og sidste IM-norm. Tillykke med titlen til ham.

Næste år er Mikkel Vinh Løftgaard sikker på deltagelse i IM-gruppen, da han vandt øverste gruppe i
EMT’en på korrektion foran Fredericias egen spiller Mikkel Vinther
Motzkus.
Sluttelig så lige en stor tak til alle
hjælpere ved turneringen og til vores sponsor Middelfart Sparekasse.
Vi ser allerede nu frem til næste
Kristi himmelfart, hvor vi atter kan
vise topskak i Fredericia.

Fredericia, WIM-gruppe maj 2022
1. WIM Aleksandra Lach
2. WGM Evgeniya Doluhanova
3. WFM Katarzyna Dwilewicz
4. WIM Hanne Goosens
5. WIM Christin Andersson
6. Sofie Bech Dürrfeld
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FM Isak Storme
IM Ulrik Vinther-Schou
IM Egor Bogdanov
FM Jens Albert Ramsdal
FM Mads Boe
Adesh Easwaralingam
FM Jonas Hilwerda
IM Jens Ove Fries Nielsen
Peter Thorsbro
FM Rógvi Egilstoft

POL
UKR
POL
BEL
SWE
DEN

2202
2270
2079
2184
2028
1773

**
½0
½½
00
00
00

½0
**
½½
10
00
00

½½
½½
**
½½
½0
00

11
01
½½
**
11
00

11
11
½1
00
**
-0

11
11
11
11
-1
**

7½
7½
6½
4
3½
0

Jens Albert Ramsdal (2267)
Uffe Vinther-Schou (2321)
Nimzoindisk / E32

SWE
DEN
UKR
DEN
DEN
DEN
NDL
DEN
DEN
FAI

2388
2321
2415
2267
2293
2116
2275
2370
2192
2334

*
½
½
0
½
0
½
½
0
0

½
*
0
1
½
½
0
½
0
0

½
1
*
0
0
0
1
½
0
0

1
0
1
*
0
½
0
0
1
1

½
½
1
1
*
½
½
½
0
0

1
½
1
½
½
*
0
½
½
½

½
1
0
1
½
1
*
½
½
0

½
½
½
1
½
½
½
*
1
0

1
1
1
0
1
½
1
1
0
*

6½
6
6
4½
4½
4
4
4
3
2½

Sort har stort set udlignet, men jeg
var alligevel fint tilfreds, da jeg vurderede, at hvids stilling var en smule
nemmere at spille.
9. Td1 De7 10. dxc5 Sxc5 11. Sg5!?

Inden en IM-turnering går jeg som
regel og dagdrømmer om, hvem jeg
skal slå, og mod hvem remis vil være
godt nok for at score en norm. Uffe
har på det sidste spillet så stærkt, at
han røg i kategorien, hvor remis vil
være mere end tilfredsstillende på
trods af, at jeg spillede med hvid.
Runde 7 skulle dog vise sig at blive
min turnerings klare højdepunkt
spillemæssigt.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2
d6 5. Ld2
Åbningsteori har aldrig været mit
speciale. På det sidste har jeg dog
haft nogenlunde succes med at variere mere, end jeg plejer. Jeg ved stadig ikke altid, hvad jeg laver i åbningen, men mine modstandere kan
heldigvis også sjældent gætte, hvad
jeg laver, og jeg oplever derfor oftere,
at det ikke er en lang computerforberedelse, jeg spiller mod, hvilket var
et problem for mig for nogle år tilbage.
5... Sbd7 6. Sf3 0–0 7. a3 Lxc3 8.
Lxc3 c5

1
1
1
0
1
½
½
0
*
1

Med truslen Lxf6 fulgt af mat på h7.
Idéen er at dække e4 længe nok til at
sende sorts springer på c5 hjem.
11. Lxf6 Dxf6 12. Txd6 Ld7, både
Uffe og jeg vurderede denne stilling
som klart mest behagelig for sort.
Hvid er langt bagefter i udvikling, og
sort har rigeligt kompensation for
bonden.
11... e5 12. b4 Se6 13. Se4 Td8 14.
e3

Runde 7 skulle dog vise sig
at blive min turnerings klare
højdepunkt spillemæssigt.

14… Se8?
Uffe var efter kampen, med god
grund, utilfreds med dette træk – i
stedet nævnte han Sxe4, fulgt af Sg5,
hvilket giver sort væsentligt nemmere spil end i partiet.
15. Sg3 b6 16. Le2 Lb7 17. 0–0
Tac8 18. f4!
f4–f5-fremstødet er meget ubehageligt for sort at forholde sig til.
18... exf4 19. exf4 d5 20. Ld3!
Hvids løberpar dominerer, og
sorts konge ser pludselig lidt sårbar
ud.
20... d4 21. Ld2?!
Misser en stærk mulighed: 21. Sf5!
Dc7 22. Sxd4.
21... h6?
Sf6 var nødvendigt, men stillingen
er stadig meget behagelig for hvid.
22. Tde1 Df8
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First Saturday = First Norm
Det viste sig at være det helt rigtige for Mikkel Manosri Jacobsen at tage til Budapest
for at være med i en lukket IM-gruppe.
Her fortæller han om, hvordan han søvnløs indledte jagten på sin første IM-norm.

Budapest juni 2022
1. Mikkel Manosri Jacobsen FM

DEN 2264 * 1 ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 1

7

2. Tibor Fogarasi GM

HUN 2320 0 * ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1

6

3. Mikhail M. Ivanov GM

SRB 2328 ½ ½ * ½ 1 1 ½ 1 ½ ½

6

4. Isha Sharma WIM

IND 2234 ½ ½ ½ * 0 0 1 ½ 1 1

5

5. Tibor Bodi FM

HUN 2333 ½ ½ 0 1 * 1 0 0 ½ 1

4½

6. Andrzej Krzywda CM

POL 2247 0 0 0 1 0 * 1 1 ½ 1

4½

7. Ahmed Khaled Mohamed FM EGY 2210 0 0 ½ 0 1 0 * 1 1 0

3½

8. Timothy Mifsud CM

MLT 2208 0 ½ 0 ½ 1 0 0 * ½ 1

3½

9. Sandor Farago IM

HUN 2143 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ * ½

3

ENG 2153 0 0 ½ 0 0 0 1 0 ½ *

2

10. Mark Lyell FM
Jens Albert Ramsdal er begyndt at variere sit åbningsspil. Det har givet succes.

svært ved at vurdere – hvid får to officerer for et tårn og to bønder.
Kombineret med sorts svagheder
omkring kongen bliver officererne
dog overlegne.
26... Te8 27. Tf1!
Det haster ikke med at tage sorts
springer. Den kan ikke flyttes uden
fatale konsekvenser for sort.
27... Dd6 28. Lf4 Dc6 29. hxg5
fxg5 30. Lc1

Heromkring følte jeg mig overbevist
om, at der måtte være et afgørende
angreb. Partifortsættelsen viste sig
også at give afgørende fordel, men
jeg syntes alligevel, det var svært at
vurdere fra afstand, da sort umiddelbart ser ud til at slippe levende fra
sin passive stilling.
23. f5 Sg5 24. f6! Sxf6 25. Txf6
gxf6 26. h4
Det var denne stilling, jeg havde
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Foto: Claus Marcussen.

Herfra er det spil til ét mål. Hvids
springer går til f5 og dronningen til
g3. I mellemtiden er det svært for
sort at gøre noget for at forbedre sin
stilling.
30... Te5 31. Df2 Tc7 32. Sf5 Td7
33. Dg3 Te6 34. Lb2 Tf6 35. Db8+
Lc8 36. De5 De6 37. Dg3 De8 38. Te1
Dd8 39. De5 Lb7 40. De8+ Dxe8 41.
Txe8+ Kh7 42. Se7+
Sort er nødt til at ofre en kvalitet
for ikke at gå mat. Uffe valgte at opgive i stedet for.
En tiltrængt stilren sejr i en turnering, hvor mine sejre som regel var
hjulpet på vej af en god portion held.
1–0.

I

forårets Copenhagen Chess Challenge var jeg tæt på IM-norm.
Det krævede “kun” sejr i sidste
runde, men desværre kiksede det
som ofte før. Jeg var dog blevet skaksulten, og da jeg pausede imellem to
jobs, kiggede jeg efter en lukket IMgruppe.
Jeg fandt en ledig plads i juni-udgaven af First Saturday. Billigste flybillet betød, at jeg landede i Budapest på forkert side af midnat. Jeg
havde knap forladt flyet, da jeg fik
besked, at der ikke var logi til mig
som lovet! Katastrofen blev kun
større af, at ikke skyggen af et hotelværelse var at opdrive i den ganske
by på grund af Nations Leaguefodbold Ungarn – England. Jeg
valgte derfor at “overnatte” i lufthavnen.
Efter en længere bustur stod jeg
tidligt næste formiddag i Budapests
centrum. Jeg fik en smule hvile på en
bænk i en park, inden jeg fandt spillestedet, Hotel Budapest, og nåede at

småblunde et par timer i en stol før
1. runde. Reel søvn havde jeg ikke
fået i halvandet døgn. Jeg var langtfra frisk, da jeg med hvid fik rodet
mig ud i denne stilling:

FM Mikkel Manosri Jacobsen
IM Sandor Farago

Den ungarske IM Sandor Farago har
netop skakket på c3 (Tc7-c3+) og

har en teknisk vundet stilling, men
jeg lægger en lumsk fælde.
43. Ke4 Tg3??
Et automattræk, der falder i min
giftighed med begge ben! 42… b5
havde fastholdt sort fordel.
43. Ta7+!! Kc6
43… Kxa7 44. Ta8+! ender pat,
hvis sort slår, og ellers går det efter
samme rummel som i partiet.
44. Tc8+ Kb5 45. Ta5+ bxa5 46.
Tc5+ Kb4 47. Tb5+ Kc4 48. Tb4+
Kc3 49. Tb3+ Kd2 50. Tb2+
50. Txg3? giver tabt slutspil.
50… Ke1 51. Te2+ Kf1 52. Tf2+
Kg1 53. Tf1+ Kh2 54. Th1+ Kxg2 55.
Th2+ Kf1 56. Tf2+ Ke1 57. Te2+ Kf1
58. Tf2+ Kg1 59. Tf1+ Kg2 60. Tf2+
Kh1 61. Th2+ Kg1 62. Th1+ Kf2
63. Tf1+ Kg2 64. Tf2+ Kh3 65. Th2+
Kxg4 66. Th4+
Der er ingen vej udenom længere.
Tårnet må slås.
66… gxh4
Jeg kunne ikke lade være med at
smile. Det havde sandelig lønnet sig
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at terpe patopgaver før turneringen!
Slutstillingen:

Til 2. runde havde den serbiske stormester, jeg skulle spille imod, endnu
ikke krydset grænsen til Ungarn. Det
ville først ske om et par dage. I stedet indhentede jeg søvnunderskuddet, gik tur i Budapests parker og
trænede skak.
I 3. runde vandt jeg over en egyptisk FM i et parti, hvor vi begge
ofrede kvalitet. Runden efter fik jeg
revanche i et omskifteligt parti mod
en engelsk FM, som længe har været
fast inventar i First Saturdays IMturneringer, og som jeg for et par år
siden havde tabt til.
Næste dag spillede jeg først remis
i det udsatte parti mod GM Mikhail
M. Ivanov.
Om eftermiddagen besejrede jeg
gruppens anden stormester, Tibor
Fogarasi, Ungarn.
De næste runder indbragte sejr
mod en maltesisk CM og remis mod
en ungarsk FM. I 8. runde spillede
jeg derefter mit bedste parti i turneringen:

FM Mikkel Manosri Jacobsen
CM Andrzej Krzywda, Polen
Engelsk / A36
1. c4
Normalt spiller jeg ikke 1. c4, men
jeg ville overraske, da min modstan
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der mødte uhyggeligt velforberedt
til samtlige runder.
1… c5 2. Sc3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2
Sc6 5. e3 e5 6. Sge2 Sge7 7. 0-0 0-0
8. a3 a5 9. Tb1 d6 10. d3 Lg4
Sort trak à tempo. Han forklarede
bagefter, at han havde kigget på
denne typestilling inden partiet!
11. h3 Le6 12. Sd5 Tb8 13. Sec3 f5
Ambitiøst. Ideen er at opstarte et
kongeangreb med f5-f4.

14. f4
Spænder ben for sorts plan. Nu
brugte sort lang tid. Det kneb med at
finde træk.
14… Kh8?!
En slags ventetræk. Sort burde
fortsætte sin plan om kongeangreb
med h6 og g5.
15. Ld2 exf4 16. gxf4 Lg8 17. De1!
Te8 18. Dh4 Sxd5 19. Dxd8 Tbxd8
20. cxd5
At min modstander gik ind i
denne variant, glædede mig. Jeg
havde svært ved at se en sort plan.
Bonden på d5 er irriterende, sorts
lette officerer har svært ved at arbejde.
20… Sb8 21. b4 axb4 22. axb4
b6?!
Bedre var 22… cxb4 23. Txb4 Sa6,
og hvis 24. Txb7?! sker Sc5 med erobring af d3-bonden, men hvid får
fint spil efter 24. Tb6 Sc5 25. d4! Se4
26. Lxe4 fxe4 27. Txb7.
23. bxc5 bxc5 24. Tb6
Hæmmer sorts springer.

24… Lf8 25. Sb5 Kg7 26. Tb1 Kf7

40. Tg7 Kxh3 41. Kf2 Kh4 42. Lf3
Tf8 43. Tg4+ Kh3
43. -, Kh5? 44. Txg8+.
44. Tg5 Lf7 45. Tf5
Eller 45. Tg1 (med mattrussel).
45… Th8 46. Txf7 Th4 47. c5
dxc5 48. d6 c4 49. d7 c3 50. d8D c2
51. Dxh4+!
En lille, elegant krølle til slut.

51… Kxh4 52. Tf5 c1D 53. Th5
mat.
1–0.
Jeg var dermed sikker på at vinde
turneringen delt, men blot remis i
sidste runde ville sikre sejren solo
samt IM-norm. Præmie måtte jeg
skyde en hvid pil efter. Der spilledes

kun om æren. Min sidste modstander var en indisk WIM. Stillingen var
lige gennem hele partiet, og efter 30.
træk forsøgte jeg et remistilbud. Inderen havde dog energi som et
damplokomotiv, selv om turneringen lakkede mod enden. Først otte
træk senere tabte hun pusten, og vi
delte.

27. e4!
Kostede 30 minutter. Stillingen
myldrer af gode muligheder, der gør
det svært at vælge. Det rolige 27. Kf2
var også godt. Jeg havde kun 10 minutter til at nå træk 40 nu.
27… c4 28. dxc4 fxe4 29. Sc7 Sd7
30. Tb7 Sc5 31. Se6+ Sxb7 32. Txb7+
Kf6?
Fører kongen ind i et farligt matnet.
33. Sxd8 Txd8 34. Lxe4 Le7

35. Le1!
Jeg er glad for denne manøvre.
Planen er Lc3 eller Lh4 afhængigt af,
hvad sort gør.
35… h6 36. Lh4+ g5 37. fxg5+
hxg5 38. Lxg5+ Kxg5 39. Txe7
I min tidnød fulgte jeg en god
tommelfingerregel: simplificering
ved materiel overvægt.
39… Kh4?!
Vover sig længere ind i løvens
hule.

Mikkel Manosri Jacobsen har flere gange været tæt på at score en IM-norm. I juni lykkedes det endelig for ham at få en norm.
Endda i overbevisende stil med turneringssejr foran to stormestre.
Foto: Jesper Simonsen.
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Senior-VM for hold 2022
Ingen af de danske hold i gruppen for 65+ kom til at spille en rolle i slutstillingen.
Men VM-turneringen bød på en række flotte enkeltresultater.
Det fortæller Mogens Thuesen om i denne reportage fra den norditalienske by
Acqui Terme.

T

re danske hold havde tilmeldt sig
Senior-VM, men Nørresundby
røg ind i sommerens flykaos og
måtte aflyse. Skvat (hvad den snedige bogstavsammensætning betyder, må de selv forklare sig ud af!) og
Skakklubben af 2012 kom dog frem.
Den 20. juli klokken 15.00 kunne
vi i en velafkølet hal (32 grader
udenfor!) hilse på vores første modstandere. 2012 mødte det 1. seedede
Israel 1 og fik det, som lidt for ofte
blev vor skæbne: Et ærefuldt nederlag på 2½–1½. Men Jens Kølbæk
stemplede sig straks ind i turneringen med følgende flotte gevinst. Her
gengivet med mesterens egne ord.

Jens Kølbæk
kommenterer
Dette parti er spillet i 1. runde 20.
juni 2022. Det så længe ud til, at vi
skulle møde England 1, der var 2.
seedet. Men i sidste øjeblik blev det
Israel 1, der var topseedet med to
stormestre og tre internationale mestre på bræt 3-5. Da deres førstemand holdt fri, blev min modstander deres tredjemand Nathan Birnboim, som jeg har spillet med tre
gange med resultaterne to tab og én
remis.
Forud var gået en lang rejse 19.
juni. Den startede tidligt om morgenen med fly fra Aalborg til København, hvor der var et langt ophold
(på grund af ombooking) før afgang
til Torino (med en mellemlanding
undervejs) med ankomst klokken
23.35. Herefter en times ventetid før
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en bus bragte os til Acqui Terme med
ankomst klokken 2.30! Runden startede klokken 15.00. På trods af alt
dette lykkedes det at blive nogenlunde frisk til dagens parti på livebræt.

Nathan Birnboim (2383)
Jens Kølbæk (2155)
Benoni / A62
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 c5
Spillet efter kort betænkning for at
undgå Katalansk. Efter min hukommelse har jeg aldrig før i denne stilling prøvet dette træk.
4. d5
Så bliver det Benoni, som jeg ikke
har spillet længe.
4… exd5 5. cxd5 d6 6. Sc3 g6 7.
Lg2 Lg7 8. Sf3 0-0 9. 0-0 Te8
For at modvirke, at hvid får gang i
sit centrum.
10. Lf4 Sa6
Indtil nu havde Birnboim trukket
à tempo. Nu begyndte han at tænke!
Måske overvejede han 11. Te1 eller
11. Sb5. I sidste tilfælde dækkes dbonden med 11… Lf8.
11. Sd2 Sh5!
11… Sc7 ville være dårligt på
grund af 12. Sc4.
12. Le3 Sc7
12… Txe3 overvejede jeg slet ikke.
Under de givne omstændigheder
tænkte jeg kun på at spille sikkert.
13. a4 b6 14. Sc4 La6 15. Sa3
Måske den første unøjagtighed.
En anden mulighed var 15. Db3.
15… Dd7 16. Dd2 f5 17. Tfe1 Sf6
18. h3 Se4 19. Sxe4 fxe4 20. Lf4
Tad8

Birnboim var begyndt at bruge
mere og mere tid. Jeg følte mig godt
tilpas.
21. Sb1 Df5!
Jeg havde valget mellem dette
træk og 21… Df7. Med teksttrækket
dækkes bonden på e4, men konsekvenserne af et fremstød med gbonden måtte også iagttages.
22. Sc3 Lc4!
Udnytter svækkelsen på b3. 23.
Tad1 besvares med 23… Lb3.
23. g4

23… Lxc3 24. Dxc3 Dxf4 25. Dxc4
De5
Dronningen overtager bevogtningen af diagonalen h8-a1 i stedet for
løberen. Sort synes at have mere end
udlignet.
26. Tad1 Td7 27. b4 Tde7 28. bxc5
bxc5 29. Tf1 Tf8
Forhindrer 30. f4.
30. f3 exf3 31. Txf3 Txf3!
Her har Birnboim nok kun små
fem minutter tilbage, mens jeg har
over et kvarter. Han skal ikke have
lov til at forplumre vandene med
31… Dxe2 32. Txf8+ Kxf8 33. Df4+

fulgt af 34. Tb1, hvis sort flytter kongen.
32. exf3 De3+ 33. Kf1
Også på andre kongetræk har sort
en sikker og behagelig stilling.
33… g5 34. Tb1 Kg7 35. Td1 Te5
36. Da2

36… Sxd5!
Der er en mat i bunden, hvis tårnet slår tilbage.
37. Df2 c4 38. Te1 Dxe1+ 39. Dxe1
Txe1+ 40. Kxe1 Se3
Tidskontrollen er overstået, og
Birnboim opgav.
Et meget tilfredsstillende positionelt parti, hvor jeg ikke i de tre en
halv time, partiet varede, forlod
brættet.
0-1.

Lidt om seniorskak-begrebet
Det er en god blanding af fokuseret
sportslig kamp og mulighed for hyggeligt samvær før og efter … Man
spiller ét parti om dagen, og da alle
er voksne mennesker, er vi en ret ho-

mogen flok med mange fælles referencepunkter. Fra tidlig Asterix,
Fairport Convention over verdenshistoriens gang og modgang til skakken og menneskene omkring. Her et
par illustrative fotos hosstående:

Steffen Cordes
kommenterer
Guldmedalje ved VM! Mit mest
spændende parti var mod Stewart
Reuben fra England. En lille, bitte
krumbøjet mand med kasket, som
altid er med, når der spilles senior
VM. Kendt for indimellem at tage sig
en lur under partierne. Klart højere
ratet end jeg. Jeg var velforberedt og

På dette foto og det øverste på næste side er der danskermøde i det udenlandske … Med og uden bræt!
Ratingfavoritten 2012 vandt den officielle match, men i den VIGTIGERE lynmatch på hotellet med udvidet HÅNERET, var det
Skvat der triumferede.
Uden bræt ses fra venstre Christian Volmer Nielsen, Jens Kølbæk, Bjarne Sønderstrup, Poul Erik Nørregaard Olesen og Steen
Juul Mortensen. Bag Kølbæk ses Skvat: Hans Jørn Andresen – og venstre om: Peter Husted, Steffen Cordes, John Mortensen og
Anders Christensen.
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gruppe havde de Nunn på bræt 1!
Begge hold vandt deres grupper. I
sidste runde havde vi på Skakklubben af 2012 kæmpet os op i rækkerne og havde med sejr, måske uafgjort, mulighed for at komme i præmierne.
Men Tyskland 1 var nu en hård
nød … Vi knækkede den halvvejs,
men havnede lige præcis udenfor.
Jens Kølbæk med sin tredjeplads på
bræt 2 fik dog også en medalje omkring halsen. Min præmie kom ved
skakbrættet. Jeg fik lov til at slå en
GM!

Mogens Thuesen
kommenterer

Med bræt: Peter Husted – Mogens Thuesen, Hans Jørn Andresen – Jens Kølbæk, Steffen Cordes samt Anders Christensen – Bjarne
Sønderstrup. Det ser alt sammen hyggeligt ud. Men lad jer ikke narre … Skvat havde på 4. brættet en benhård guldvinder! Steffen Cordes blev bedste mand på pladsen med 5½ af 8. Her er en af grundene:

havde set, at hans først publicerede
parti var fra 1959. Da var jeg 4 år
gammel!

Steffen Cordes, Skvat (1929)
Stewart Reuben, England II (1964)
Siciliansk / B35
1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 g6 4. d4
cxd4 5. Sxd4 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4
0-0 8. Lb3 Dc7 9. f3 a6 10. Dd2 b5
11. 0-0-0 Lb7 12. h4
Hertil var alt forberedt, og Reuben
havde tidligere i denne stilling spillet
Sa5, hvorefter 13. h5 Sxb3 14. axb3
b4 Sa4 e5 16. h6! er meget farligt for
sort.
12… h5 13. Kb1 e6 14. Sde2
Forhindrer sort i at spille d5.
14… Sa5 15. Lf4 Sxb3 16. cxb3 e5
17. Lg5 Lc6 18. Tc1 Da5 19. Thd1 b4

Da Reuben kom tilbage til
brættet,
lyste han op i et stort smil.
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20. Sa4
Reuben sad ikke ved brættet, da
jeg spillede dette træk, som umiddelbart ser ud til at koste en bonde.
Da han kom tilbage til brættet, lyste
han op i et stort smil, gik om på min
side af brættet, kiggede på min noteringsliste for ligesom at sikre sig, at
jeg virkelig havde spillet et så tåbeligt træk og spillede så hurtigt:
20… Lxa4 21. bxa4 Dxa4 22. Dd6
Så forsvandt smilet. Sort er i problemer. Springeren kan ikke dækkes,
men må fortrække.

22… Sh7 23. Le7 Tfb8 24. Dxd7
Dxd7 25. Txd7 Lf8 26. Tcc7 Tc8 27.
Sc1 Txc7 28. Txc7 Te8 29. Lxf8 Sxf8
30. Sd3 Se6 31. Ta7 Td8 32. Sxb4
Td2 33. Txa6 Sd4 34. a4 Txg2 35.
Tb6 Sxf3 36. a5 Sd2+ 37. Ka2 Sc4
38. Tb8+ Kg7 39. Sc6 Sxa5
Nødvendigt, da a-bonden ellers
forvandles til dronning.
40. Sxa5 Tg4 41. b4 Txe4
En anden mulighed for sort modspil var 41… g5, men hvid beholder
fordelen efter 42. hxg5 h4 43. Tb6,
hvorefter det hvide tårn kan gå til h6
og kontrollere h-bonden.
42. Sc6 f5 43. b5 f4 44. b6 f3 45.
b7 f2 46. Tg8+ Kxg8 47. b8D+ Kg7
48. Da7+, og sort opgav.
1–0.

Stærke englændere
Turneringen gik sin gang. Stjerner
og vandbærere … England havde
virkeligt satset hårdt. I 50+-gruppen
sad Adams og Short på de to øverste
pladser … WOW! I vores 65+-

Rainer Knaak (2479)
Mogens Thuesen (2150)
Dronninggambit / D
1. d4
Sidste runde. Ratingtallene fortalte, at vi var klart overmatchede på
alle brætter. Så hvis jeg fik noget at
arbejde med, var det bare at køre
hårdt på, da vi nok ville tabe nogle
partier …
Jeg slog Knaak op i Chess-tempo,
og som jeg regnede med, var han
godt repræsenteret: 1442 partier. En
erfaren GM med flere besøg i Danmark. Engang spillede han f.eks. en
minimatch mod Curt Hansen (2-0
til Danmark!). Sådan en mand har
ingen svagheder i åbningerne.
Det gjorde det dog lidt lettere, at
han er en 100% 1. d2-d4 mand. Jeg
kikkede på mulighederne i forhold
til mit eget åbningsspil. Noget af det
gjorde han uhyggeligt godt, så varianter blev fravalgt. Tilbage stod
der:
1… d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5
Første usikkerhedsmoment. Her
spiller han indimellem 4. Lg5, så det
skulle jeg også have en idé på. Heldigvis valgte han at gå ind i Karlsbad-opstillingen.
4… exd5 5. Lg5 c6 6. e3

Og her har vi så en grundstilling.
Det er en stillingstype, vi danskere
har mulighed for at kende ret godt. I
Lars Schandorffs bog ”Playing 1. d4
– The Queens Gambit” er Karlsbadvarianten hans valg mod Dronninggambit, og på YouTube har Sune
Berg Hansen i en serie af rigtig gode
videoer på sin GM TALKS-kanal
gennemgået åbningen og de forskellige ideer, hvid og sort arbejder med.
Jeg har været flittig og kikket på tingene. Og her var det, det slog mig …
En nuance. En dejlig aggressiv idé,
som Knaak måske ikke havde studeret så grundigt. Kikker en voksen, erfaren GM på nye partier? Eller gider
han måske ikke bruge tid på den
slags mere?
Jeg tjekkede basen, og det viste sig,
at der ikke var nogle partier, hvor
han havde mødt:
6… Ld6
6… Le7 er det mest almindelige.
Men jeg slog Kassa Korleys flotte
parti mod Moiseenko fra Xtracon
Chess Open 2019 op … Sådan skulle
det gøres!
7. Sf3
Her kommer første problem så …
I Korleys parti udviklede hvid sig
med Sge2. Så en kopi blev det altså
ikke … Jeg havde i min forberedelse
tænkt på, hvad man mon gjorde
mod Sf3, men ikke konkluderet noget. Tiden er begrænset. Livet er
kort, og jeg hørte en is kalde på mig
nede ved poolen … I sidste ende
spilles skak ved brættet!
7… 0-0 8. Ld3 Te8 9. Dc2 h6 10.
Lh4 a5
Jeg havde en fornemmelse af, at
10… Le6 var det accepterede træk
her. Og med folk som Kramnik og
Rapport bag de sorte brikker, er det
vel den vej man skal gå? Men jeg så
noget, der lignede en fornuftig udviklingsplan, som fik mine brikker i
spil. Så jeg valgte at undersøge, hvordan 10… a5, der var Korleys plan
mod Sge2, ville gøre sig her i denne
stilling.
11. 0-0 Sa6 12. a3 Lg4 13. Sd2

Facitlisten afslører, at den sorte spilleplan er mistænkelig. Hvid behøver
ikke flytte Sf3, men kan med et træk
som 13. Tae1 få en fordel. Her, hvor
jeg ser det, er det egentlig ikke så
svært at indse. Hvis sort slår på f3 er
løberpar og centrum rigelig kompensation for den minimale svækkelse af hvids kongefløj. Men der er
nu ikke noget i vejen med det, han
spiller. Det er faktisk det bedste!
13… Ld7
Det var denne stilling, jeg havde
set frem mod. Sort har fået brikkerne
ud, og jeg arbejder nu med truslen
14… Lxh2+ 15. Kxh2 Sg4+. Det betyder, at hvid har nogle problemer
med Lh4, der skal løses. Hvid tænkte
en stund og valgte så at spille
14. Lg3?
hvilket var rigtigt godt for mig.
14. h3!! er en gendrivelse af det
sorte åbningsspil. Hvilke slags træk
skal man give to udråbstegn? Et genialt dronningoffer, der fører til mat
i syv eller noget à la 14. h3?
Problemet er, at varianter, der
skulle gendrive h3, ikke holder: 14…
g5 15. Lg3 Lxg3 16. fxg3 Txe3 – ”så
vidt så godt”, tænkte jeg, da jeg spillede 11… Sa6.
Sådan kunne han ikke spille, da
han jo ville miste en bonde ... Men
det er ikke hele sandheden i stillingen. Så langtfra!!
Det viser sig, at for den ofrede
bonde har hvid rigtigt fint spil i f-linjen og mod det ensomme, løse tårn
på e3, f. eks. 17. Sf3 De7 18. Se5, og
jeg ville meget nødigt skulle forsvare
denne stilling ...
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Skulle vi have set det?

Jeg opdagede først problemet, da jeg
kørte partiet igennem på telefonen.
GM Knaak opdagede det heller ikke
ved brættet ... Han var efter partiet
utilfreds med sit 14. træk og nævnte
14. Kh1, der bestemt også er en mulighed. Så det må jo have været
svært. Skak mellem mennesker er
svært – det er derfor vi spiller det!
14… Lxg3 15. hxg3
I stedet for at sort fik en ordentlig
og ubehagelig tur i maskinen, har vi
efter løberafbytningen en stilling i
balance med chancer til begge sider.
15… Sg4 16. Tfe1 Df6?!
Ikke det helt optimale træk. Der
var fire-fem bedre. Men når en
springer og en dronning kommer i
nærheden af modstanderens konge,
bliver folk altid nervøse ... I virkeligheden er træk som Sg4 og Df6 nok
naive ”etminutlyns” angrebstræk,
som jeg skal udradere fra mit spil,
hvis jeg skal blive bedre. Min lige stilling er blevet lidt forværret.
17. Sf1
17. Sf3 og hvid har igen en behagelig åbningsfordel.
17… h5 18. f3 Sh6 19. Df2
Her omkring tog Jens Kølbæk remis med en trækgentagelse. Jeg gik
en runde. 3. bræt Bjarne Sønderstrup havde store problemer, og
Christian Volmer Nielsen på 4,
manglede en bonde, og hans sorte
løber så for mit hurtige øje ud til at
være en 3/4 død brik ... UFF! Jeg gik
tilbage til brættet. Sejr eller død! Intet andet talte!
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19… Sc7 20. e4 Dg6?!
20… dxe4 er et bedre træk. Jeg
forkastede det pga. 21. Sxe4, og
dronningen skal tilbage til d8. Men
det viser sig, at partiet er i balance.
På sigt har jeg spil mod singlebonden. Men jeg troede det var smart, at
flytte min dronning, inden den
hvide springer slog på e4 og jog den
tilbage.
21. Se2?!
21. Se3 giver hvid mulighed for at
udvikle et initiativ.
21… dxe4
Herefter er det mig som er lidt
oppe. I det følgende spiller jeg lige op
med stormesteren! Vi laver mange
gode træk, inden han bryder sammen under presset ... WOW! Det
plejer sgu at være amatøren mig, det
sker for! I den kommende sekvens,
kunne der skrives mange kommentarer.
Men det hele kan koges ind til, at
sort forsøger at mobilisere alle sine
styrker uden at tillade hvidt modspil.
At bytte brikker af, når det er til min
fordel, så de resterende har gode felter til rådighed. Felter, hvor de kan
kikke ned mod hans konge samtidig
med, at de presser mod hans svage
d-bonde. Det lykkedes ret godt. Og
det var let!! Da vi mellemlander ved
træk 34 har jeg ca. 15 minutter mere
end hvid.
22. Sf4 Dd6 23. Lxe4 h4 24. Dd2
hxg3 25. Sxg3 Se6 26. Sfe2 c5 27. d5
Sd4 28. Sxd4 Dxg3 29. Se2 Dd6 30.
a4 Te5 31. Sc3 Tae8 32. Lc2 Lf5 33.
Lxf5 Sxf5 34. Se4 Dg6
På et eller andet tidspunkt i forløbet kom en turneringsleder hen og
skrev et resultat på holdkortet ved siden af mig. Jeg skævede derhen.
Bræt 4: ½–½. Yes! Utroligt, men YES!
Godt kæmpet Christian! Nu var det
jo rigtigt spændende! Mit Dg6 er
ikke det helt optimale. Dd8 havde
faktisk været lidt bedre og givet mig
en lille fordel. Men når man i kampens hede ser 34… Dg6 og sidder og
regner på træk som 35… Sd4 og
35… Sh4 er det svært at lade være ...
Og belønningen kom!

35. Sf2??
Så kom fejlen! Stormesteren har
forsvaret sig pænt, men selv de bedste kan altså kikse under præs. Både
35. d6 og 35. Tad1 gav stadig en lige
stilling. Pointen er, at de ellers så lovende varianter, f.eks. 35. Tad1 Sh4
36. Kf1 Txd5 37. Df2 Txd1 38. Txd1
Sf5 39. Dxc5 eller 35… Sd4 36. Kf2,
ikke fører til noget specielt (36…
Txd5?? 37. Sf6+ og sort øv ...).
35… Sd4 36. Sg4 Te2!
Og det er problemet. Sort har et
indbrudsfelt i e-linjen! Kombineret
med, at Sg4 kan jages væk og derfor
ikke er nogen pålidelig dækning af
truslerne fra min springer og dronning, betyder det, at den hvide stilling nu er en ruin.
36. Txe2 Txe2 37. Df4 f5 38. Se3

Jeg sad og regnede på, om 38. Db8+
Te8 39. Se5 Sf3 holdt vand (det gør
det!), da han spillede 38. Se3 ... Mit
instinkt sagde mig straks, hov er der
ikke noget? Jeg regnede varianter ...
Heldigvis havde jeg omkring 10 mi-

nutter tilbage her, mens hvid havde
været nede omkring 1 minut de sidste par træk.
Efterhånden som klarmeldingen
fra mine tre-fire hjernecellers samlede produktion kom ind, bredte der
sig en lettere euforisk stemning i mig.
Det overordnede kontrol- og koncentrationscenter bankede den hurtigt på plads. Arbejdet skal gøres færdig. Hvor ofte har man ikke set ting
smuldre i sidste øjeblik ... Det skete
heldigvis ikke denne dag.
38… Txg2! 39. Sxg2 Se2+ 40. Kf2
Sxf4 41. Sxf4 Dd6
Her foretog jeg så den traditionelle spadseretur ud i det private efter tidskontrollen ... Da jeg kom tilbage til brættet, stod turneringslederen ved brættet, og Knaak var ved at
underskrive noteringslisten. Opgivet.
0–1.

Min anden sejr over en GM var i
hus. Og holdet spillede 2–2 mod
Tyskland 1. En god dag ved brættet!
Summa summarum: Der har været mange danskere rundt i verden
og spille skak denne sommer. Tjekkiet, Polen og sikkert andre steder.
Indien og OL kommer til. Os i Italien: Steen, Mogens, Jens, Poul,
Bjarne, Christian, Peter, John, Hans,
Steffen og Anders gjorde det bedre
end seedningen og bragte ratingpoints hjem til Danmark! Og mere
end det, vi bringer gode oplevelser
med tilbage. Vi har et hold klar til
Senior-EM i Dresden til oktober-november. Personligt satser jeg på at
deltage i det individuelle SeniorVM i Assis til november. Jens Kristiansens højder bliver jo nok for vanskelige ... men man kan jo altid
prøve! Om ikke andet har Italien
nogle udmærket vine.

Hej derude
Mogens Thuesen.

Slutstilling 65+,
20 hold
1. England 1

15 MP 24 BP

2. Tyskland 1

13 MP

3. Israel 1

12 MP 22½ BP

20½ BP

4. Tyskland 2 12 MP 21½ BP
5. Frankrig

12 MP 20½ BP

6. Ungarn

11 MP

7. SK 2012
14. Skvat

20½ BP

10 MP 21½ BP
8 MP

17½ BP

Mindeord
Jens Peter Jensen,
Løgumkloster Skakklub
(1935-2022)

Jens Peter Jensen, Løgumkloster
Skakklubs æresmedlem, den sidste af
klubbens stiftere døde torsdag den
14. juli.
Han har gennem klubbens 52årige beståen været et omdrejningspunkt for skakken i byen. Altid har
han med sit altid venlige væsen og
gode humør været et godt eksempel
for alle klubbens medlemmer. Han
agerede utallige gange som chauffør

for vores hold – vi er mange gange
kørt frem og tilbage i hans ”rugbrød”
til klubber i Vorbasse, Haderslev,
Sønderborg og andre steder i landsdelen, når der skulle spilles holdkamp. Selvom arbejdet gjorde, at
han skulle tidligt op den næste morgen, var han frisk på sådan en aftentur – de fleste gange var det over
midnat, før vi var hjemme igen.
Uanset om han vandt eller tabte,
følte han glæde ved skakspillet;
selvom spillestyrken tog af i de sidste
år, skulle man ikke give ham mange
chancer, før man var fanget i hans
net. Hans glæde ved skakspillet var
han god til at give videre, og mange
klubmedlemmer har lært skakspillets finesser ved at spille med ham.
Han var ikke nogen stor teoretiker,
men havde et godt blik for mulighederne, og i sine velmagtsdage var
han næsten altid at finde i toppen af
klubturneringstabellen, selvom det
kun blev til et par klubmesterskaber
i løbet af årene.
Selvom hans generation ikke er så
meget online som ungdommen, gav
han sig under coronanedlukningen i

kast med online-skak, så han på den
måde kunne holde sig i form.
Jens Peter spillede skakken lokalt,
han deltog sjældent i enkeltmandsturneringer længere væk end Tønder, men der var han til gengæld en
flittig gæst de seneste år. Også klubbens åbne arrangementer sluttede
han op om, og det var en glæde for
klubben, at han i 2017 kunne få
overrakt 1. præmien i sin ratinggruppe ved Senior DM, da det blev
afholdt i Løgumkloster.
Han tog også sin tørn i organisationen; han var ad flere omgange
med i bestyrelsen for klubben og
sørgede på den måde også for, at
rammerne for vores fælles hobby var
i orden.
Vi vil huske Jens Peter som en god
med- og modspiller, og vore tanker
går til familien, som har mistet en
god mand og far.
Æret være Jens Peters minde.
For Løgumkloster Skakklub
Vagn Lauritzen
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FIND PLANEN! v/IM Silas Esben Lund
1. hvid trækker!

3. sort trækker!

2. sort trækker!

4. sort trækker!

Skak i sommerlandet
Udenlandsk dominans
Det er svært at slå Marienlyst Strandhotels placering med udsigt over
Øresund. I år var navnet Kronborg
Chess Open mere berettiget end ved
tidligere lejligheder, for det var åbenbart de udenlandske spillere, der nød
udsigten og de flotte rammer på hotellet mindst. De var i hvert fald
mere koncentrerede ved brættet end
deres danske modstandere.
Således blev de tre øverste mesterklasser vundet af udlændinge. Tom
Rydström fra Sverige løb med førstepræmien på 5.000 kroner i Mester
1.
Der var 13 grupper med otte deltagere, og det blev kun til to danske
gruppevindere: Daniel Jarlskov,
BMS, i mester 4, og Hans Haagen
Larsen, Amager, i Kronborg 8. I alt
spillede 104 spillere med i den traditionsrige turnering.
Kåre slog til

5. sort trækker!

6. sort trækker!

Kåre Hove Kristensen (tv.) får overrakt
førstepræmien af Birger Hagstrøm.
Foto: Allerød Skakklub.

Der var masser af underholdning for
“uglerne”, da IM Kåre Hove Kristensen fra Nordkalotten vandt Allerød
Knock Out Hurtigskak 2022. Afgørelsen faldt i en spændende finalekamp mod ratingfavoritten, Brønshøjs Aref Vasli.
Aref Vasli havde ellers været suveræn gennem hele dagen, da han
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vandt de to indledende runder og seminalen med 2-0. I finalematchen
bragte han sig foran 1-0 med sin syvende (!) gevinst i træk, men Kåre
Kristensen udlignede i parti nr. 2.
Derefter vandt Nordkalotten-spilleren på overbevisende vis armageddon På tredjepladsen kom GM Carsten Høi, der besejrede FM Patrick
Werner i “bronzekampen”.
Dette års turnering havde deltagelse af spillere fra Allerøds tyske venskabsklub i Berlin. Med i alt 36 deltagere var der pænt besat både i toppen
og bredden i den traditionsrige hurtigturnering, og takket være et sponsorat fra advokatfirmaet Birger Hagstrøm var der pæne præmier til vinderne af de to knock out-grupper.
Holbæk Løvspring
61 spillere deltog i Holbæk Skakklubs Løvspringsturnering. De mange spillere var inddelt i 10 grupper.
Den øverste gruppe blev vundet af
den fremadstormende Mikkel Vinh
Løftgaard, Læseforeningens Skakklub, med fire point af fem mulige.
Den unge fynbos Elotal er nu på
2238.
Flot initiativ
Skakforeningen ØBRO lagde lokaliteter til United Nations Inter-Agency
Games med fornem international
repræsentation fra så forskellige lande
som Philippinerne, Sydsudan,
Yemen, Angola, Sydafrika, Australien, Østrig, Italien og Danmark.
Nationaliteterne blev blandet til
en holdhurtigturnering over fem
runder. Det blev holdet for atomenergi (IAEA), der vandt hurtigskakken, mens en armenier vandt lynskakken.
Køge Lang
42 deltagere trodsede sommervarmen og deltog i Køge Lang Jubilæums Weekend på Asgård Skole. Hovedattraktionen var kvalifikation til

jubilæumsfinalen. Spillerne var inddelt i fire grupper. A-gruppen var
pænt besat:
1. FM Mikkel Manosri Jacobsen,
BMS, 6½/9.
2. GM Carsten Høi, Brønshøj, 6.
3. FM Daniel V. Pedersen,
Fredericia, 5½.
4.-5. Peter Thorsbro, Furesø, 5.
4.-5. Henrik Dahl Pedersen,
Køge, 5.
Finalerne:
Gruppe 1: GM Carsten Høi –
Paulius Meskenas 4-2
Gruppe 2: Svend Steenstrup –
Erik Hansen 3½ – 2½
Gruppe 3: Sissel Kærgaard –
Nicolai Li 4-3
Gruppe 4: Lasse Skjoldborg –
Niels Sewerin Henriksen 3½ – 2½
Syddjurs Sommerskak
Rosengården i Hornslet dannede
rammerne om Syddjurs Sommerskak. Henrik Svane, Horsens, vandt
mesterklassen med 4/5, herefter
fulgte Dennis Hemdorf, Nordre, og
Rasmus Lundberg Nielsen, Syddjurs,
begge 3½.
Øbro Sommerskak
64 spillere var inddelt i tre grupper.
Øverste gruppe endte med fire spillere på fem point efter syv runder:
Daniel Jarlskov, BMS, Peter Thorsbro, Furesø, Peter Birk Petersen og
Christian A. Eriksson, begge Caïssa
Gladsaxe.
Anders Vælds, Nørrebro, og Rasmus Agertoft Hansen, Seksløberen,
sluttede øverst i gruppe 2 med 5½,
mens Joel Wellbourne-Wood, Australien, fik seks point i gruppe 3.
Svaneke Sommerskak
Den nyetablerede Svaneke Skakklub
arrangerede straks en sommerturnering med 26 deltagere i to grupper.
Efter fem runder endte Viktor Haarmark Nielsen, Øbro, og Peter Kock,
Kjellerup, øverst i hhv. gruppe 1 og
gruppe 2. Begge scorede 4½ point.
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Løsninger til opgaver side 76
1.
Jens Enevoldsen
Vladas Mikenas
Skakolympiaden, Buenos Aires
1939

Hvid er foran en bonde, men har
problemer med at udvikle sig uden
at miste kontrollen over sorts initiativ. Sort kan især invadere hvids stilling og angribe b2 og f2. I partiet
søgte hvid en drastisk løsning på
problemet, uden held.
14. Kd2?
Den bedste fortsættelse er 14. e3!
Lxf1 15. Txf1 Tc2 16. Tb1 Se4 (16...
Tac8 17. Sd2! kontrollerer e4 og holder således den sorte springer ude)
17. d5! Pointen med hvids opstilling
er dette bondeoffer, der giver springeren adgang til d4-feltet. Uden dette
træk ville hvids stilling være kritisk.
17... exd5 18. Sd4 Tc5 19. Ke2 Tac8
og nu enten 20. Tfd1 eller 20. f3. I
begge tilfælde er det værd at notere,
at det aktive kvalitetsoffer 20... Tc2+?
21. Sxc2 Txc2+ ikke virker for sort. I
varianten med 20. f3 vinder hvid
med 22. Kd1, og i varianten med 20.
Tfd1 har hvid 22. Ke1 Txf2 23. Txd5
med snarlig aktivering af tårnene.
14... Se4+ 15. Ke3 Sd6!
Hvid har gjort noget ved truslen
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mod f2, men der er stadig invastionen på c2 at tage hensyn til samt
springergaflen på c4.
16. Kf4
16. Kd2 Lb7! med ideen 17. Se5
Se4+, hvor springeren på e4 er garderet af Lb7, så sort kan invadere
med tårnet.
16... Tc2 17. e4 Lxf1 18. Thxf1
Txb2
Sort har vundet bonden tilbage,
med en aktiv stilling. Hvid er kun tilsyneladende aktiv her, kongen på f4
er ikke rigtigt med.
19. Tab1 Te2 20. Tbe1 Ta2 21. Ta1
Tc2 22. Tfc1?!
Det havde været bedre for hvid at
spille 22. Tac1 Tac8 og bytte et sæt
tårne, da det giver bedre chancer for
at bruge kongen aktivt, uden at han
er i fare – da sorts angrebsstyrke er
blevet reduceret.
22... Txf2 23. Tc6 Td8
Sort kørte partiet hjem i fin stil
(0–1, 47 træk).
0–1.

2.
Heinrich Reinhardt
Nicola Rometti
Skakolympiaden, Buenos Aires
1939

32... Da2! 33. Tb1 Db3!
Et ubehageligt træk for hvid. Sort
fastholder b2 og c4 som angrebsmål.
34. Df3 Th8! 35. Sg3 Lf4!
Bonden på h2 er også udsat.
36. Dd1

I denne stilling er det stærkeste træk
36... Da2!
Fastholder spændingen, idet 37.
b3 ikke er muligt på grund af 37...
Txh2! Dog giver den ligefremme
fortsættelse 36... Dxd1+ 37. Txd1
Ta8 også sort et klart fordelagtigt
slutspil: bedre bondestruktur med
terræn, løberpar og kontrol af den
åbne a-linje. Uanset hvilken fortsættelse sort vælger i træk 36, kan bondefremstødet f7-f5 spilles når som
helst, når det passer.
Partiet fortsatte i stedet med
32... f5?
En standardfortsættelse i en sådan
kongeindisk struktur, men her er det
en fejl.
33. exf5
Problemet er, at sort på grund af
bindingen ikke kan slå tilbage med
bonden og vinde kontrol over e4-feltet.
33... Lxf5 34. Lxf5 Txf5 35. Dh3
Gør plads til manøvren Sg3-e4.
Sort har et par trusler mod f2, men

er siden nødt til bytte på g3 for ikke
at risikere at stå dårligere.
35... Df8 36. Tf1 Tf3 37. Dd7+ Tf7
38. Dg4 Le3 39. Dg2 Lf4 40. Sg3
Lxg3 41. hxg3
Sort mistede i partifortsættelsen
alle fordelene kædet sammen med
løberpar og bedre bondestilling.
½–½.

på c3, for eksempel 40. Dc4 Dc1+ 41.
Df1 Dxc3 med gevinststilling.)
38... Dg5
Dronningen kryber ind på de
sorte felter. Sort er klar til det afgørende matangreb.
39. De8 Dc1+ 40. Kh2 Df4+ 41.
Kg1 Dc1+ 42. Kh2 Dh1+ 43. Kg3
Df3+ 44. Kh4
44. Kh2 Dg2 mat.

3.
Peter Skovgaard
Silas Esben Lund
Valby 2006

Hvid har tre bønder for løberen, og
især a5-bonden skal der holdes øje
med. Nøglen til succes er at spille på
matangreb, selv med reduceret materiale er det muligt.
36... Ld3!
36... Le4? 37. Df1 tillader hvid at
holde balancen. I sådanne stillinger
med mange bønder på begge sider er
løberen ofte mere værd end tre bønder, da sort kan spille på træktvang.
Dog er det værd at bemærke i denne
stilling, at hvid holder remis, selv
hvis dronningerne ikke er på brættet.
37. Dc8 Le4!
h5-bonden forhindrer hvids
dronning i at komme tilbage til g4
for at hjælpe i forsvaret.
38. g4
Den bedste chance for hvid. Efter
38. g3 Lf3 39. Da6 (39. Kh2 Dc2 og
sort vinder) 39... Dc2 kan sort kombinere matangreb med svækkelsen

44... Df6+! 45. Kg3
45. Kxh5 Dh6 mat.
45... h4+! 46. Kh2 Df4+
Af en eller anden grund overså jeg
mat i ét træk med 46... Dxf2!
47. Kg1 Dc1+ 48. Kh2 Dh1 mat.
0–1.

4.
Victor Kahn
Jacobo Bolbochan
Skakolympiaden, Buenos Aires
1939

Sorts bedste idé i denne stilling er at
erobre c-linjen, og det gøres med
31... Lc2! 32. Kg1 Tc6! 33. Sb3 Tdc8
efterfulgt af et løbertræk (på det rigtige tidspunkt) og afbytning af et sæt
tårne. Det andet tårn kan så invadere
hvids stilling på c2. Dette parti er fra
1939, meget tidligere end skakolympiaden i Nice 1974, hvor Karpov
spillede den samme idé i Spansk
med det berømte træk 24. La7! mod
Wolfgang Unzicker. Karpov var herefter i stand til at bestemme, hvornår
tårnene på a-linjen skulle byttes af.
Derimod er ideen med at skubbe
bønderne på dronningfløjen ikke
overbevisende, idet det svækker c5feltet uden at give noget konkret. For
eksempel: 31... a5 32. Kg1 a4 (32... b5
33. Sb3 a4 34. Sc5) 33. a3 b5 34. f3 e5
35. Kf2 Ke6 36. Se4 og hvid er med i
partiet.
I partiet byttede sort begge tårne
af, hvilket ikke gav noget nævneværdigt at spille på:
31... Ke7 32. f3 Kd7 33. Kg1 Txc1?
34. Txc1 Tc8 35. Txc8 Kxc8 36. Kf2
Hvis sort overhovedet har en fordel her, er den minimal.
36... Kc7 37. Ke1 Lc2 38. Sc4 Lb1
39. a3 Ld3 40. Sb2 Lb5 41. e4 Kc6
42. Kf2 a5 43. h4 La6 44. Ke3 Lf1
45. Kf2 Lb5 46. g4 h6 47. f4 Kd6
48. Ke3 Lf1 49. Kf2. Remis.
½–½.

***
De sidste to partieksempler involverer Erik Andersen, kendt for at være
spilleren med flest DM-titler: 12 blev
det til. Erik Andersen spillede desuden i alle skakolympiader for Danmark i perioden 1927-1936, syv i alt
inklusive den uofficielle 1936-udgave i München under nationalsocialisterne.
Erik Andersen mødte mange af
verdens bedste på 1. brættet. I de to
partier jeg har valgt at vise, tabte han
begge, men kun efter hård kamp, der
strakte sig langt ind i slutspillet.
Modstanderne var ingen ringere end
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Salo Flohr (som stillede op for, hvad
der dengang hed Tjekkoslovakiet)
samt Alexander Aljechin (verdensmesteren, der stillede op for Frankrig).
For eftermælets skyld skal det siges, at Erik Andersen til disse skakolympiader vandt over flere prominente navne, herunder Vasja Pirc,
Rudolf Spielmann og Vladas Mikenas (alle i 1935). Og i tidligere olympiader havde han slået stærke spillere
som Karel Hromadka (1927), Marcel Duchamp (1928) og Hans
Kmoch (1930).

som partifortsættelsen. Her er et eksempel, hvor sort skal finde et par
eneste træk undervejs: 53... Thf4 54.
Tf6 g5 55. Tf7 g4 56. Kxe6 Txe4.
Herfra er der stadig meget at gøre for
sort, for eksempel 57. Tb5 Te2 58.
Tb4 Txf6+ 59. Kxf6 g3 60. e6 g2 61.
Tg4 Kc3 62. e7 b2 63. Txg2!

således i Skakbladets beretning fra
nr. 9, 1935: ”Erik opnaar klar Gevinststilling mod Aljechin. Denne
gaar helt fra Koncepterne og vil ikke
afbryde efter Spilletidens Ophør.
Han er et Bundt af Nerver. Det lykkedes ham at bringe Erik ud af Fatning, saa han laver en Buk. Saa først
vil A. afbryde (Kl. 11½, normalt
standses Spillet Kl. 10). Erik taber.
En for en Verdensmester uværdig
Optræden.”

Skakbladets beretning gengiver.
75... Ke5? 76. Sc4+?
Her vinder 76. Sb7! Sxb7 77. a5
Kd6 78. a6 Kxd7 79. a7! Vi har set
denne idé tidligere, og også i en stilling fra “Find Planen” i Skakbladet
2021 nr. 3.
76... Kd4?
76... Ke6; 76... Kd5 eller selv 76...
Kf6 holder remis. Det vigtigste for
sort er at eliminere d7-bonden hurtigt.
77. a5 Kd5 78. a6 Kc6 79. Sa5+!
Eller 79. Sd6!
79... Kb6 80. Sb7 Sc6 81. d8D+
Sxd8 82. Sxd8

5.
Erik Andersen
Salo Flohr
Skakolympiaden, Folkestone 1933

53... Th7+!
Dette træk fører til en forceret gevinst, og er derfor at foretrække. Det
unikke ved trækket er, at det indleder afbytninger, der fører til et tilsyneladende kapløb med T + bonde
mod T + bonde, hvor den ene part
kan ofre tårnet og siden holde remis
ved at understøtte sin egen bonde og
fremtvinge tårnafbytning fra modstanderen. Disse stillinger er generelt
spændende og komplekse, dog har
Flohr set, at der i denne stilling er en
tvist, der ændrer alt og gør, at sort
står til gevinst.
Computeren indikerer at der er
andre gevinsttræk i diagramstillingen. Dog har de ikke samme klarhed
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I denne stilling vinder kun 63...b1D!
(63... Txg2 64.e8D b1D 65. Dc6+)
64. Txe2 Df1+! Sort vinder tårnet og
holder samtidig snor i hvids e7bonde.
Pointen er, at der for et menneske
er kvalitetsforskel på gevinstfortsættelser, som computeren ikke ser,
fordi den spiller perfekt. Flohr fandt
en overbevisende og direkte fortsættelse som absolut ikke var oplagt.
54. Txh7 Txf7+ 55. Kxg6 Tf3!
Hvid opgav her. Grunden er, at
kongen er afskåret fra e6-bonden, og
hvid må således tage den med tårnet
for at få modspil. Men herefter er det
ikke muligt at ofre tårnet mod bbonden: 56. Tb6 Kc2! 57. Txe6 b2 58.
Tc6+ Tc3! 59. Tb6 Tb3! Derfor
skulle tårnet til 3. række. Sort sikrer
bondeforvandling efter 60. Tc6+
Kd2 61. Td6+ Ke2.
0–1.

6.
Alexander Aljechin
Erik Andersen
Skakolympiaden, Warszawa 1935
Partiet i 17. runde mod Aljechin
(Danmark mod Frankrig) beskrives

I denne stilling, sammenlignet med
tidligere, vil hvids aktive springer
samle et par af de sorte bønder op.
Erik Andersen kæmpede bravt nogle
træk endnu, inden han opgav:
82...c4 83. Se6 f3 84. Sc5 c3 85.
Sa4+, opgivet.
1–0.

Skakåret 1935 i Danmark er specielt.
Skakolympiaden i Warszawa blev
spillet i august, og tidligere på året
var Aron Nimzowitsch afgået ved
døden. Det skete den 16. marts, og
hele majnummeret af Skakbladet var
dedikeret til Nimzowitsch som mindeudgivelse (nr. 5, 1935). Heri refereres det, at Nimzowitsch skulle have
sagt til en ven: ”Hvem skal nu være
min Arvtager i Danmark? Kan De
ikke gøre noget for Erik Andersen?”
Senere på året havde Erik Andersen
som sagt en god olympiade for Danmark på 1. bræt. Interessant er også,
at Bent Larsen er født den 4. marts
1935 – kun 12 dage inden Nimzowitsch afgik ved døden. Ingen kunne
selvfølgelig vide, hvad Bent Larsen
senere skulle udrette for dansk skak.

Mindeord
Det er sandt, at Erik Andersen stod
til gevinst med sort tidligere, ikke
mange træk tilbage. Nu handler det
om at undgå en fælde og ikke tabe.
Sort bør fokusere på at eliminere
den farlige d-bonde så hurtigt som
muligt:
75... Ke6! 76. Sb7!
Det eneste træk der ikke taber for
hvid, og sort skulle have set denne
idé i startstillingen.
76... c4
Ikke det eneste træk, der holder
remis, for sort har en del råderum
her. Hvids pointe med springerofferet er 76... Sxb7?? 77. a5 Kxd7 78. a6
Kc7 79. a7! med bondeforvandling.
77. Sxd8+ Kxd7 78. Sb7 Kc6
Sort har mange bønder for springeren, og hvid skal faktisk være lidt
forsigtig her, da han ellers risikerer at
tabe.
Partiet fortsatte i stedet med en
række gensidige fejl spillerne imellem som giver et meget godt billede
af den træthed og nervøsitet, som
har måttet være til stede, og som

Henrik Ochsner, Århus/Skolerne
(1961-2022)
Henrik Ochsner er gået bort i en alder af 61 år.
Henrik var igennem flere årtier en
central skikkelse i skoleskakken. I
særdeleshed i Aarhus, hvor han både
var mangeårig træner og kredsfor-

mand ad to perioder med 20 års
mellemrum. Men også i landsarbejdet, hvor han spillede en central rolle
som bl.a. dirigent på årsmøderne fra
2006 og et årti frem, hvor grundstenene til det moderne skoleskak blev
grundlagt på en række skelsættende
møder.

opmuntring.
Henrik var også en flittig deltager til
DM i skoleskak i Odense som rejseleder for de unge fra Aarhus, hvor
også hans egne børn havde arvet faderens begavelse og lå øverst i de
spændende dyster om DM i skoleskak.

Med sit konstruktive, begavede og
nuancerede væsen var han den fødte
dirigent, der med stor diplomatisk
tæft sørgede for, at mange svære
drøftelser blev faciliteret på en måde,
hvor alle følte sig involveret – og
hvor han stilfærdigt fik formet diskussionerne og beslutningerne på en
måde, hvor polerne i forsamlingen
fandt hinanden i en klog konsensus.
Værdier heraf for organisationen
kan vanskeligt overvurderes.

Henrik var et utroligt fint menneske,
der altid satte andre først. Han var en
kæmpe, der med sin helt særlige facon inspirerede og gjorde en stor
forskel for mange af os. Vi savner allerede Henrik i vores midte.

Henrik havde samtidig et sjældent
nærvær og overskud, som han delte
generøst ud af – uanset om det var
den lille skoleskakpige eller landsformanden, som havde brug for en

Æret være Henriks minde.
Jakob Rathlev,
Næstformand i Dansk Skoleskak
Mads Jacobsen,
Generalsekretær i
Dansk Skoleskak
Se også Peter Heines hyldest til
Henrik Ochsner på side 42.

ken og i stedet fokusere på skak for
børn og undervisning. Når man
tænker tilbage på Kramniks tid som
verdensmester, vil man nok huske
ham særligt for at være den, der vippede den ellers altdominerende
Kasparov af tronen. Samtidig stod
det dog også klart, at Kramnik ikke
over en længere periode kunne
holde sig på toppen af verdenseliten
på samme måde som eksempelvis
Kasparov, Karpov og Carlsen.

MAT

maskinen
ved Marie Frank-Nielsen

Skakkens
verdensmestre –
Kramnik

V

i er nu nået til verdensmester
nummer 14, nemlig russiske
Vladimir Kramnik. Han blev født i
1975 og voksede op med forældre
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Kramnik er kendt for sine mange åbningsstudier, og særligt førstetrækket 1. Sf3 er noget Kramnik har

brugt mange kræfter på og er blevet
lidt af et signaturtræk for ham – særligt i 1990’erne.
I 1995 toppede Kramnik ratinglisten sammen med Kasparov, og
Kasparov vidste da også, at Kramnik
kunne blive en potentiel VM-udfordrer. Det var dog først i London
2000, at Kramnik vandt VM ved at
besejre Kasparov. I 2004 forsvarede
han titlen mod ungareren Peter
Leko, og i 2006 vandt han en match
mod FIDEs verdensmester, bulgareren Veselin Topalov. Denne sejr kom
i hus efter en uafgjort ordinær
match, så der måtte spilles en omkamp i hurtigskak. Kampen huskes
dog mest for en række uskønne elementer, da Topalov beskyldte Kramnik for at snyde, grundet sine mange
toiletbesøg under kampene – den såkaldte ”toilet-gate”! Det er dog aldrig
blevet bevist, at der skulle have været
snyd med i spillet. Beskyldningerne
og den dårlige stemning har dog
gjort, at Topalov og Kramnik stadig
ikke hilser eller giver hånd og siger
tak for kampen, når de spiller den
dag i dag.
I 2007 gik VM-titlen videre til indiske Anand, og i 2019 besluttede
Kramnik at trække sig fra topskak-

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Dc7 4. 0-0
Sf6 5. Te1 e5 6. c3 Le7 7. d4 cxd4 8.
cxd4 exd4 9. Sxd4 Sxd4 10. Dxd4
a6??

Sarah – en stolt nordisk mester.
Foto: Cristina Sima.

Vladimir Kramnik var verdensmester 2000-2007.

med gode kunstnergener – en mor,
der var musiklærer, og en far, der var
skulptør. Derhjemme havde de selvfølgelig også et skakbræt, og hver aften spillede faren et par partier med
den fire-fem år gamle Vladimir. Da
Kramnik fyldte 10 år, kunne han slå
alle de voksne i byen, og en af de lokale skakildsjæle sendte i al hemmelighed et brev til den russiske skakskole i Moskva, som blev drevet af
Botvinnik og Kasparov, og fortalte
om vidunderbarnet med det ekstraordinære talent.
Botvinnik smed normalt de fleste
af sådanne breve ud, men stoppede
alligevel op, da han læste om unge
Kramnik. Forældrene tog derfor et
drastisk valg, da Kramnik fyldte 11
år, og rykkede hele familien til
Moskva, så Kramnik kunne blive
trænet af de bedste i verden. Samtidig brugte han også selv mere og
mere tid på sine skakstudier, og det
blev oftest til 10 timers skakstuderen
– særligt om natten, hvor han havde
problemer med at falde i søvn alligevel.

Sarah Derlich
Gudrun Fanney Briem
Siciliansk / B30

Stillingen er fra sidste parti i
Kramniks match mod Leko.
Sort har lige spillet tårnet fra
g4 til h4. Kan du se, hvilket
træk Kramnik spillede, der fik
Leko til at give op?
Løsning på side 85

Sarah strøg til tops ved NM
Goddag! Mit navn er Sarah.
Jeg er 11 år gammel og har lige
vundet de nordiske mesterskaber for
piger under 13. Turneringen fandt
sted i Oslo, Norge. Der var 41 piger
med.
Der var piger fra Norge,
Sverige,
Island,
Finland,
Færøerne
og selvfølgelig Danmark.
Hvert land havde deres
eget “hold” med.
På det danske hold var vi otte piger, mig (Sarah Derlich), Leia Andries, Caroline Bruntse, Kathrine

Bruntse, Anna Sofie Li, Frida Hagen,
Andrea Kongskov og Nienke Brink.
Hvert “hold” havde også deres
egen holdleder.
Danmarks holdleder var Arild Rimestad. Arild holdt styr på, at alle fra
Danmark kom til kampene til tiden.
Nu lidt om runderne. Man spillede fem runder, 90 minutter + 30
sekunder tillægstid for
hvert træk. Man skulle
også notere, men det var
ikke på et normalt noteringspapir. Nej! Men
skulle notere på iPads!!
Det var det samme som
at notere på papir, men
bare på en iPad, så ikke
den store forskel.
Hvis du stadig læser dette, så er du
nok interesseret i at høre lidt om
mine kampe, så nu vil jeg vise et af
mine partier.
Dette var 4. parti, jeg havde hvid
imod Gudrun Fanney
Briem. Jeg havde allerede kendt Fanney i noget tid, fordi vi havde allerede spillet imod hinanden i september 2021
til de åbne nordiske mesterskaber.

Dette var en stor blunder af Fanney,
fordi hendes brikker ikke er udviklet
og hendes konge er stadig i centrum,
så det tog jeg fordel af her.
11. e5! Sh5?? 12.Le2 g6
Dette ser ikke godt ud for sort.
13. Lxh5 gxh5 14. Sc3
Alle brikkerne skal med til festen!
14… Dc5
Sort prøver at bytte dronninger.
Normalt så skal man ikke bytte brikker, hvis man har et angreb, men i
dette tilfælde så skal man.
15. Dxc5 Lxc5 16. Sd5! Ta7
Det eneste træk.
17. Lh6
Truer Tc1.
17… Lf8 18. Lg5
Jeg kunne vist godt bare have
spillet 18. Tac1.
18… d6? 19. Tac1 Le6 20. exd6
Kd7 21. Sb6+ Kxd6 22. Lf4+ Ke7 23.
Sc8+ Kd8 24. Sxa7 Lb4 25. Txe6
Hov løberen hang vist.
25… Kd7 26. Te3 La5 27. Td1+ Ld2
28. Txd2 mat.
Det var nok mit bedste parti i hele
turneringen.
1–0.
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Efter præmieoverrækkelse gik alle
de danske piger ned for at få is, og
det var meget hyggeligt.
Det var alt for denne
gang.
Hej hej.

Battlecat’s
Corner
En springer på randen er altid
på spanden!
Der findes mange små ordsprog,
som ofte er gode at huske på, mens
man spiller. Nogle af dem, såsom
“En binding er som en pistol for din
tinding” kan godt virke lige lovlig
dramatiske, mens andre såsom “Er
du i tvivl, så gå forbi,” måske kun er
rigtige omkring 50 % af tiden.
“En springer på randen er altid på
spanden” har det dog ofte med at
vise sig at være sandt. Det er sådan
set også meget logisk: En springer på
randen kontrollerer kun maksimalt
fire felter, mens en springer i midten
af brættet kontrollerer otte. Så hvis
man beslutter sig for at spille springeren ud på randen, skal den helst
enten kontrollere et vigtigt felt, eller
være på vej hen mod et vigtigt felt.
Vi skal nu se et af mine egne partier,
hvor jeg fra en meget lige stilling fik
skabt problemer for min modstander ved at udnytte hans springer på
randen.
Lukasz Jarmula (2434)
Mads Andersen (2582)
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De danske piger får en velfortjent is, og de store smil er ikke til at tage fejl af!
Foto: Cristina Sima.

Vi starter fra denne meget rolige stilling, som jeg faktisk havde haft en
gang tidligere som sort mod Jesper
Thybo. I det parti spillede Jesper en
plan med Sd4 fulgt af Lf3, og partiet
endte senere remis. I dette parti prøver hvid i stedet en anden plan.
12. Sc4
Springeren kigger mod d6-feltet
og lægger samtidig lidt pres mod b6bonden.
12... 0-0 13. Sfe5
13. Sd6 ville blot blive mødt med
13... Ld5, hvorefter springeren ville
blive nødt til at hoppe hjem igen.
13... Sxe5 14. Lxe5?!
Meget logisk, da hvid gør klar til
at invadere d6-feltet. Det fungerer
dog ikke så godt efter mit næste
træk, så hvid burde have slået med
springeren i stedet.
14... b5! 15. Dxd8
Springeren ville pludselig være
fanget efter 15. Sd6? Ld5!; eller 15.
Ld6? Lxd6 16. Sxd6 Ld5!, så nu besluttede han sig i stedet for at spille
springeren ud på randen.
15... Tfxd8 16. Sa5 Ld5 17. Lxf6?!
Hvid prøver at bytte en masse
brikker, men han ender stadig med
at sidde tilbage med en springer, der
har svært ved at vende hjem til sin
egen lejr.
Han burde have prøvet 17. a3 Lb6
18. b4 Tac8, selvom det heller ikke er
specielt behageligt: Springeren på
randen er domineret af løberen på
d5 og kan ikke rykke nogen steder

hen, mens jeg spiller Se4 næste gang,
hvorefter alle mine brikker er aktive,
og jeg står lidt bedre.
17... gxf6 18. Lf3 Lxf3 19. gxf3

ved med at tage så mange felter som
muligt væk fra hvids springer.
23. Td2 Tc6 24. a4 Kf8 25. axb5
axb5 26. Ta2 Lb4
Springeren kan stadig ikke
komme hjem!
27. Ta7 Tc7 28. Ta8+ Ke7 29. Tb8
Kd7!
Dette krævede lidt beregning,
men det virker akkurat. Den direkte
trussel er nu ... Tc8, hvorefter springeren går tabt.
30. Sd8 Ld6!
Truer ... Tc1+.
31. Ta8
31. Tb6 Tc1+ 32. Kg2 Lc7! var
simpelt.
31... Tc8! 32. Txc8 Kxc8

Lyt til GM Battlecat og husk, at hvis det virkelig skal køre for dig på brættet,
skal springeren ind i centrum!

Nu vil hvid rigtig gerne have tid til at
spille a2-a4, Sb7 eller Tac1, hvorefter
springeren ikke burde komme i de
store problemer. Mit næste træk forhindrer dog alle disse planer.
19... La3!
Stillingen er allerede objektivt
vundet for sort! Springeren kan ikke
komme hjem, uden at det koster materiale (f.eks. med b4, Lxb4, Sb3), og
han skal passe meget på, at den ikke
bare bliver fanget på a5.
20. Tfd1
20. Sc6 Td6 21. Sd4 Lb2! 22. Tad1
Tad8 fungerede heller ikke for hvid.
20... Tac8 21. Sb7 Txd1+ 22. Txd1
Le7
Jeg kunne også have hoppet ned
til c2 med tårnet og begyndt at spise
bønder, men jeg ville hellere blive

Til trods for, at næsten alle brikkerne
er byttet, er springeren stadig i problemer. Og den står endda stadig på
randen – a5 er bare blevet skiftet ud
med sorts baglinje!
33. Sc6
33. Sxf7 fungerede ikke pga. 33...
Lf8!, hvorefter springeren ikke kan
rykke, og jeg kan gå over og vinde
den med kongen. Det eneste man
kan prøve er 34. e4 Kd7 35. e5, men
bondeslutspillet vinder for sort efter
35... Ke8 36. Sd6+ Lxd6 37. exd6 Kd7
38. Kf1 Kxd6 39. Ke2 Kc5 40. Kd3
Kb4 41. Kc2 Ka3 42. Kc3 e5, og hvid
kommer i træktvang og taber b-bonden.
33... e5!
Springeren ville rigtig gerne lige
have nået at hoppe hjem i sin egen
lejr med Sd4-c2, men det får den
selvfølgelig ikke lov til!

34. b4
Hvid kunne vinde en bonde med
34. Sa7+ Kb7 35. Sxb5, men efter
35... Lb4! er springeren endelig løbet
helt tør for felter, og den går tabt efter Kb6 næste træk.
34... Kc7 35. Sa5 Lxb4 36. Sb3
Nu kom springeren endelig hjem!
Det kostede dog en bonde, og slutspillet kan ikke reddes.
36... Kc6 37. e4
Han blev nødt til at forhindre
Kd5-c4.
37... Lc5 38. Kf1 b4 39. Ke2 Kb5
40. Kd3
Hvid kunne ikke tillade Kc4, men
dette koster endnu en bonde. Herefter kunne jeg i ro og mag gå tilbage
til centrum med kongen og gennemføre f6-f5, hvorefter de to ekstra
bønder var rigeligt til at vinde partiet.
40... Lxf2 41. Sd2 Le1 42. Sb3 Lc3
43. Sc1 h6 44. Sb3 h5 45. Sc1 Le1
46. Sb3 Lf2 47. Sc1 Lg1 48. h3 Lf2

49. Sb3 Le1 50. Sc1 Kc5 51. Sb3+
Kd6 52. Kc4 Ke7 53. Sc5 f5 54. Kd5
fxe4 55. Kxe4 Lc3 56. Kf5 Kd6 57.
Sb3 h4 58. Kg5 Le1 59. Kf6 Kd5 60.
Kxf7 Kc4 61. Sa5+ Kc3 62. Ke6 Lg3
Springeren endte endda med at
stå på samme felt, hvor alle dens problemer startede – på randen!
0–1.

Løsning på opgaven,
side 83
Kramnik – Leko
Kramnik spillede
41. Sf7+!
Sort bliver mat efter 41... Ke8
42. Tc8+ Kd7 43. Td8 mat.
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BRÆTTET
RUNDT
NATO-skak
Den 32. udgave af NATO-mesterskaberne endte i et græsk triumftog i
den estiske by Tartu. Hver nation
stillede med seks spillere i den individuelle turnering, hvorfra de fire
bedste scorer talte med i holdresultatet:
1. Grækenland 23.
2. Polen 19½.
3. USA 19.
4. Tyskland 18½.
8. Danmark 15.
Individuelt var der forventninger til
FM Finn Pedersen fra Århus/Skolerne, der blev NATO-mester i 2016
og vandt bronze i 2021. I år blev det
desværre kun til 4/7 for Finn, der
tabte i 4. runde til vinderen Alexandros Papasimakopoulos, der fik 6½.
Øvrige danske scoringer: Erik
Nilsson 4, Gert Aagaard 4, Jan Mose
Nielsen 3, Finn Stuhr 2½ og Rico
Adolfssen 2.
I 2023 spilles mesterskaberne i
Portorož i Slovenien.
Jonny Hector svensk mester
Jonny Hector har tilhørt den svenske
elite i 35 år, men i år vandt han det
svenske mesterskab for kun anden
gang i karrieren (første gang var i
2002). Med en seedning som nr. 7 ud
af de 10 deltagere leverede Nordkalottens førstemand en gedigen overraskelse i Uppsala.
Hector tabte blot ét parti, nemlig i
sidste runde til Jonathan Westerberg.
Hector kunne være blevet indhentet
af enten Jung Min Seo eller Brønshøjs førstemand Tiger Hillarp-Persson, men de spillede remis mod hinanden. Dermed kunne Hector indkassere førstepræmien på 27.000
svenske kroner.
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Jonny Hector svensk mester.
Foto: Sigfred Haubro.

Slutstillingen:
1. GM Jonny Hector 6½.
2. GM Jonathan Westerberg 6.
3. Tiger Hillarp-Persson 6.
4. IM Jung Min So 6.
5. Erik Blomqvist 5½.
6. IM Linus Johansson 4.
7. GM Pia Cramling 4.
8. IM Ludvig Carlsson 2½.
9. GM Axel Smith 2½.
10. FM Martin Jogstad 2.
Dansk sejr i Göteborg
FM Mikkel Manosri Jacobsen fra
BMS vandt Göteborg Open med 7½
point ud af otte mulige. IM Hilmir
Freyr Heimisson, Island, fik et halvt
point mindre på andenpladsen.
Derimod gik det dem ikke særlig
godt i Manhems IM-turnering i
samme by, der blev spillet umiddelbart før den åbne turnering. Begge
scorede 3/9. Her blev IM Milton
Pantzar, Sverige, en overbevisende
vinder med 8 point.
Filip Boe vandt GM-turnering
I en stormesterturnering i den tyske
hovedstad Berlin var IM Filip Boe
Olsen godt på vej mod sin anden
GM-norm. Han indledte med 3½ af
4 og holdt normen i live indtil 8.
runde, hvor han tabte til tjekken Vojtech Plat.

Slutstillingen:
1.-3. IM Filip Boe Olsen,
Danmark, 5½.
1.-3. GM Vojtech Plat,
Tjekkiet, 5½.
1.-3. FM Magnus Arndt,
Tyskland, 5½.
4.-5. GM Andrey Sumets,
Ukraine, 5.
4.-5. IM Jakob Leon Pajeken,
Tyskland, 5.
6.-7. IM Ashot Parvanyan,
Tyskland, 4½.
6.-7. GM Sergei Ovsejevitsch,
Ukraine, 4½.
8. FM Marius Fromm,
Tyskland, 4.
9. FM Daniel Kopylov,
Tyskland, 3.
10. FM Vadym Petrovskyi,
Ukraine, 2½.
Mester ikke kendt nok
Der gik ikke lang tid, efter at Magnus
Carlsen havde meddelt, at han ikke
ville forsvare sit verdensmesterskab,
før han fik et “gok” af verdensskakforbundet FIDEs samarbejdspartner
World Chess. I en pressemeddelelse
oplyste World Chess, at skakverdensmesteren Magnus Carlsen kun
var kendt af 7 procent af briterne og
amerikanerne.
Det viste en undersøgelse, som
FIDE Online Arena havde lavet i
samarbejde med analyseinstituttet
YouGov: “Kun syv procent af de adspurgte i UK (ni procent i USA)
kunne korrekt vælge verdensmesterens navn ud af 10 muligheder. Fire
procent af de adspurgte svarede, at
Garri Kasparov, der trak sig tilbage i
2005, var verdensmester, mens 77
procent indrømmede, at de ikke
kendte verdensmesterens navn,” hed
det syrligt i pressemeddelelsen.
Seks procent af de adspurgte vidste, at verdensmesteren kom fra
Norge, mens 15 procent svarede
Rusland og fem procent USA.
Gad vide om undersøgelsen giver
et bedre resultat, når verdensmesteren kommer til at hedde Ian Nepomniachtchi eller Ding Liren?
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Boris Spasskij og Bobby Fischer under VM-matchen i 1972.
Foto: Det islandske skakforbund.

Det er i år 50 år siden den legendariske VM-match mellem
amerikaneren Bobby Fischer og sovjetrusseren Boris Spasskij blev
spillet i Reykjavik. Lars Schandorff kigger på, hvorfor matchen var så
vigtig, og hvorfor den stadig fascinerer.
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Tiger Hillarp-Persson (tv.) og Kassa Korley spillede remis i sidste runde i Skanderborg.

Foto: Mads Boe.

ØBRO-succes i Skanderborg
S

muk Skak stormesterturneringen i Skanderborg
var en god oplevelse for skakligaklubben ØBROs
to deltagere. IM Kassa Korley var meget tæt på at
score sin tredje og sidste GM-norm, men efter to
afsluttende remiser måtte han nøjes med en delt førsteplads et halvt point under normen. Til gengæld
opnåede klubbens nye landsholdsspiller, Viktor
Haarmark Nielsen, sin første IM-norm.
Med en sejr i sidste runde over inderen Aarav
Dengla opnåede Viktor de nødvendige 4½ point.
Indledningen var ellers ikke lovende for ØBRO-formanden. Han startede med ½ af 3, men med fire
gevinster i de sidste seks runder fik han normen i
hus.
Skanderborgs egen IM Filip Boe Olsen havde en
flot start med 2½ af 3, men da han tabte en lovende
stilling i 4. runde mod ukraineren Yuri Solodovnichenko, måtte han nøjes med en lille plusscore og et
forbedret Elo-tal, der nu er på omkring 2450.

SLUTSTILLING:
1.-3 GM Sergei Ovsejevitsch, Ukraine,

6.

1.-3. GM Yuri Solodovnichenko, Ukraine,

6.

1.-3. IM Kassa Korley, ØBRO,

6.

4.-5. IM Yevgeniy Roshka, Ukraine,

5.

4.-5. IM Filip Boe Olsen, Skanderborg,

5.

6.-7. GM Tiger Hillarp-Persson, Sverige,

4½.

6.-7. FM Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO,

4½.

8. IM Nicolai V. Pedersen, Skanderborg,

3½.

9. FM Aarav Dengla, Indien,

3.

10. IM Uffe Vinther-Schou, Århus/Skolerne, 1½.

