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SKAKPOSTEN
DM i skak 2014

Rebild Bakker, dannede en smuk ramme
om DM i skak i Påsken 2014.

GM Allan Stig Rasmussen er ny
Danmarksmester i skak. Titlen
kom i hus påskesøndag, hvor
Allan Stig blot behøvede remis i
sin sidste kamp for at sikre sig
sejren. Og den kom relativt let og
hurtigt i hus efter en åbningsbøf
fra den ellers så velspillende ungersvend IM Jakob Vang Glud.
Dermed lukkede Allan Stig mesterskabet med 7 point af 9. Det
var hans tredje DM-titel i skak, de
to foregående vandt han i 2010
og 2011. Nummer to blev den 6dobbelte Danmarksmester GM
Sune Berg Hansen med 6½ point,
af mange kendt fra sin daglige
skakspalte i Politiken. 3-4 pladsen
blev delt mellem den tidligere
landstræner GM Jakob Aagaard
og IM Jakob Vang Glud.
Alle tiders danske mester i skak,
Erik Andersen vandt DM-titlen i
alt 12 gange i perioden 1923 –
1936. Bent Larsen, Curt Hansen
og Sune Berg har alle vundet titlen 6 gange.

Sidste års mester, Davor Palo,
deltog ikke i årets mesterskab.
Det gjorde heller Danmarks gennem mange år højst ratede skakspiller, Peter Heine Nielsen. Peter
Heine har vundet DM i skak 5
gange, senest i 2008.
Dansk mester i lynskak 2014 blev
det unge stortalent, Mads Andersen. Mads fyldte 19 år i marts og
mangler kun en enkelt norm i at
kunne kalde sig stormester. Det
samme gør Jakob Vang Glud. Han
kunne have sikret sig GM-titlen i
Rebild med sejre i de sidste to
kampe, men desværre for ham
glippede det, da han måtte nøjes
med remis i begge slutkampe. clj

Gamle russiske
bjørne med slag i

De russiske bjørne, vindere af senior-EM
for hold 2014. De vandt bl.a. 4-0 over DK.

De travle seniorspillere har netop
afsluttet EM for hold i den smukke kroatiske havneby Sibenik.
Mesterskabet blev vundet af Rusland, mens Danmark kom ind på
en 12. plads. Det danske hold fik
nu ellers spillet mange fine partier undervejs. Her kommer fx en
fin lille afslutning fra 5.runde,

hvor Jens Kristiansen med Sort er
i trækket i en tilsyneladende helt
lige stilling i slutspillet:

Sort trækker
55…Nb7! Dyb. Den langsigtede,
men i grunden meget enkle plan
er først at nakke Hvids b-bonde
via Na5-Nxb3 og dernæst kører cbonden ned dækket af springeren. Hvid fandt ikke noget godt
svar på den plan, og ifølge Rybka
skulle der slet ikke findes noget
godt svar. Meget godt set af den
danske eks-verdensmester i seniorskak. Partiet fortsatte: 56.Bg8
Ke7 (for at stoppe d-bonden)
57.Kg4 Kd6 58.Kxg5 Na5 59.Bf7
Nxb3
60.h5
c4
Opgivet.
Det koster løberen at stoppe
bonden.
clj

Doktor D´s hjørne
– vejen til mesterhak
I tidligere numre af SKAKPOSTEN
har jeg gennemgået eksempler,
hvor det afgørende øjeblik faldt
ud til min fordel. Dette er des-

værre ikke altid tilfældet. Mit
parti mod Christian er et eksempel på et definerede øjeblik, som
jeg ikke så. Christian havde været
så venlig at begå en fejl eller to,
så jeg var massivt foran (>9 bønder). Så kom det afgørende øjeblik …

61…Ta1++
Skak er brutalt.

Matter og patter

DIAGRAM 3

DIAGRAM 1
Der er mat i 8 træk, og det kunne
jeg ikke se. Jeg spillede

joc

som truer med mat i bunden.
Forvandlingstrækket g8D, hvor
hvid får en dronning, hjælper ikke
noget, idet sort blot slår den nye
dronning. Hvid er spærret inde,
idet Kd1 efterfølges af … Tg1++.
Hvid må derfor før eller senere
spille Kb1 for at kunne undslippe
tårnskakken på g1.

En Triple Loyd, er en tre-i-en
skakopgave. Genren er opkaldt
efter den amerikanske problemkonge Samuel Loyd, der publicerede en prototype i 1866. Kunsten er at placere den sorte konge tre forskellige steder, så Sort
er hhv. mat og pat og Hvid har
mat i en.
Her er et eksempel:

Vejen til mat efter stillingen i
DIAGRAM 3 er: 55.Kb1 Sxb3

54…Sxb3+??
hvilket er tandløst (diagram 2).
Jeg er fortsat massivt foran med 5
bønder, men hvid undslipper, og
med en senere solid fejl, som
Christian tidligere har gjort rede
for1, endte det med at jeg måtte
kæmpe for en remis.

Placer Sorts konge, så…
A: Sort er mat.
B: Sort er pat.
C: Hvid sætter mat i en.
DIAGRAM 4
56.Td3+ Kxd3 57.g8=D Txg8
58.Kb2 c4 59.Ka2 Kc3 60.Kb1
Tg1+ 61.Ka2 og nu….

Løsningerne hygger man sig bedst
med selv at finde. De står også
nederst på siden med småt.
clj

Næste DWSU-træf…
…vil iflg. turneringsplanen finde
sted på Axelhøj tirsdag efter påske, dvs. 22.4.2014. Formanden
vil givetvis vanen tro have en god
spilleplan parat inden da.
clj

DIAGRAM 2
I stedet for burde jeg spillet
54...Tg2 (diagram 3):

---o0o--Løsninger på Triple-Loyd’en:
A: Ka1 / B: Kc5 / C: Ka5

1

Partinoter, rundsendt d. 12.2.2014
(Red.)

DIAGRAM 5

