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SKAKPOSTEN
Anand vs. Carlsen II

unpleasant to play with. Med andre ord et strålende
udgangspunkt for Kramnik. Desværre for russeren fik

Anand bliver Magnus Carlsens VM-udfordrer. Dette
stod klart allerede dagen før den sidste spillerunde i

han kort efter den meget uheldige ide at gå til angreb
sorts udækkede løber med sit eget truede tårn på c4…

Khanty-Mansiysk, hvor Anand med en remis mod Karjakin nåede op på 8 point, mens de nærmeste forfølgere alle havde 6½. Dermed havde ingen mulighed for at
nå inderen i sidste runde. Søndag cementerede Anand
sin sejr med en remis mod Svidler, mens Karjakin med
en sejr over Aronian endte på en udelt andenplads.
Anand vs. Carlsen II spilles i november.

Kramnik spillede 32.Rd4?? - og fik sig straks efter en
grim overraskelse.

Svidler svarede… 32…Bxh2+!

hvorefter Kramnik kort efter opgav (tårnet på f1 ryger).

Viswanathan Anand, sikrede sig turneringssejren med præcist spil mod Karjakin. Inderen holdt remis i en svær stilling
med tårn og to bønder mod løber, springer og tre bønder.

Kandidatturneringen har budt på meget livlig og ofte
dejligt menneskelig skak, næsten helt DWSU-agtigt. En
af de spillere, der oplevede flest op- og nedture var exverdensmester Vladimir Kramnik. I hans parti mod
Svidler havde han spillet godt og præcist og stod ifølge
kommentatorerne bedst omkring træk tredive. På
Chessbase skrev de: ”Excellent play by Kramnik. He is
now slightly better without a doubt. The structure on
the queenside has simplified while the one on the kingside clearly favors White. Black's position is simply

Vladimir Kramnik, fik meget at tygge på i Khanty Mansiysk.
Bommerten mod Svidler var svær at sluge.

clj

Ny bog fra skakkoryfæ

vil være blandt de yngste i seniorrækken, nemlig når de
indtræder i 65+. Første gang Jens Kristiansen deltog i

Tidligere danmarksmester i skak fra 1962, Bent Kølvig,
har netop udgivet en ny og interessant skakbog, ”Tag

et senior-VM var i 2012, det år han fyldte 60, og det gik
med hans egne ord jo ikke så ringe endda.

stilling”. Heri har den 80 år unge Kølvig samlet 780
skakopgaver fra hans mere end 25 års flittige skriverier

DM I SENIORSKAK 2014 blev afviklet i Odense 17.-

i Skakbladet. En appetitvækker kommer her:

23.februar. Ny Danmarksmester blev den gamle kending Jørn Sloth, verdensmesteren i korrespondanceskak fra 1980. Så vidt vides blev dette mesterskab afviklet efter gamle regler, dvs. én gruppe: 60+. Jørn
Sloth vandt også DM i 1962, dengang for juniorer. I
2011 blev han nordiske mester i seniorskak.
EM I SENIORSKAK 2014 er netop afviklet i Oporto.
Med både en åben række og en ren spindeside og både
50+ og 65+ og tre tidskategorier (Classic, Rapid og
Lyn) skulle der uddeles hele 12 EM-guldmedaljer, før
de kunne lukke og slukke i Oporto. Der var ingen danskere mellem de 12 (og Jens Kristiansen deltog ikke).

”Klumpspil i forsvaret” var ikke tilstrækkelig ledetråd
til at lede undertegnede på rette spor, så jeg tilføjer
gerne, at det er noget med afledning af brikker, der
dækker et vitalt felt for Hvid… Løsningen på opgaven
er at finde sidst i dette nummer.
Kølvigs bog kan købes i Dansk skaksalg for 250 kr. clj

Travle seniorer
SENIORVERDENSMESTEREN fra 2012, Jens Kristiansen kom bagud med et tidligt æg, da han skulle for-

Den nyslåede europamestre i seniorskak Classic 65+ for kvinder,
Valentina Kozlovskay, Rusland, omkranset af Mr. Kasparov himself
og en smilende herre i gråt slips. Den 75-årige stormester har
stået på podiet før, i 1996 som seniorverdensmester for kvinder
og i 1965 som sovjetmester for kvinder.

svare sin titel under senior-VM i den kroatiske badeby
Opatija i november sidste år. Med vedholdende og godt

SENIORSPILLERNE nøjes ikke med det, allerede pri-

spil, og også lidt held til sidst lykkedes det alligevel i

mo april i år går det løs igen med hold EM i Sibenik i

sidste ende det danske senior-es at kæmpe sig frem til

Kroatien, dernæst følger Pokalskak i Odense pinsedag,

en flot VM-sølvmedalje i Opatija i 2013.

Hold VM i Vilnius i juli, Nordisk holdmesterskab i

FIDE har med virkning fra og med 1. januar 2014 indført nye regler for seniorskak. De betyder, at seniorgrænsen sænkes fra 60+ til 50+. Samtidig indføres nu
to seniorklasser: 50+ og 65+. Dermed vil spillere som
Jens Kristiansen, der er mellem 60 og 65 år, pludselig
få ny og hård konkurrence fra det nye 50+ segment. Til
gengæld kan de glæde sig til, at de om nogle få år igen

Tromsø i august og DM i hurtigskak i Fredericia, også i
august. I oktober går det så atter løs med VM, som i år
finder sted i Kalabaka, Grækenland. Det lyder slet ikke
så kedeligt endda, dette omrejsende seniorcirkus.
Løsning: 1.Qa3!! Rxa3 2.Rd1+ og mat i næste

clj

