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Politiken Cup 2005

Da jeg satte mig ved brættet for at spille første parti i årets Politiken Cup, var det
uden særlige ambitioner. Aktivitetsniveauer er dalende, og bortset fra holdskak
bliver det ikke til seriøse partier. Alligevel valgte jeg i år at rive en uge ud af ka
lenderen for at spille skak - med et håb om ikke at få alt for alvorlige skrammer.
Set i bakspejlet er dette lidt spøjst! Som turneringen skred frem rullede der en del
points ind på kontoen - og når jeg skal gøre status må jeg sige, at turneringen blev
min bedste nogensinde.
Hvordan kan det så være? Jeg hælder til, at det er en ren tilfældighed - nogle
gange spiller man godt, og andre gange spiller man frygteligt. Sådan er skak -
de I 000 sorgers spil!
Vejen til succes gik via kompromisløst spil. Det førte til en masse spændende
partier, hvor jeg generelt var meget tilfreds med kvaliteten (hvad jeg ellers sjæl
dent er!).

1. runde: SBP - Børge Seidenfaden (1787)
Mit første koordinerede parti i 2 år, mod en modstander som jeg bør vinde over.
Det gik smertefrit: 1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. f3 g6 4. c4 Lg7 5. Sc3 Altså Såmish -
en åbning jeg har spillet siden Steen for ca. 20 år siden viste et gevinstparti i FB,
hvor han udspillede sin modstander i denne åbning! 5...0-0 6. Le3 Sbd7 7.
Sge2 e5 8. Dd2 c6 9. d5 cxd5 10. cxd5 a6 11. g4 b5?! Teorien anbefaler 11. ..
h5, der utvivlsomt er stærkere. Efter teksttrækket får hvid frie hænder på konge
fløjen: 12. Sg3 Sb6 13. h4 b4 14. Sdl a5 15. h5 Ld7 16. Lh6 Lxh6 17. Dxh6
De7 18. g5 Det hvide angreb spiller sig selv. 18 ... Sfxd5? ! Panik - 18 ... Se8 var
eneste træk, men hvid står herligt. 19. exd5 Sxd5 20. Lc4 Sc7 21. hxg6 opgivet!

Rart at komme godt fra start. Næste parti var et rigtigt hundeslagsmål. der kunne
være gået begge veje:

2. runde: Hans Frisk (2056)-SBP
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6 5. SO Db6 6. Le2 Sh6 Et lidt specielt træk,
som jeg har set flere stormestre spille. Så må det jo være godt?! 7. Lxh6 gxh6
Efter 7...Dxb2 8. Le3 Dxal 9. Dc2 kommer den sorte dronning ikke ud i live. 8.
Dd2 Lg7 9. 0-0 0-0 10. Sa3 cxd4 11. cxd4 f6 12. exf6 Txf6 13. Sc2 Ld7 14.
b4 Taf8 15. bS Se7?! Jeg synes jeg f'ar enmasse problemer efter dette træk. I sin
glimrende bog Play the French anbefaler Watson 15 ... SaS ! - det spiller jeg næ
ste gangl 16. Se5 Le8 17. Tabl h5 18. a4 Sg6 19. a5 Den hvide plan er forfri
skende simple - bryd igennem på dronningefløjen, hvorefter sorts brikker står
latterligt. Jeg var ret bekymret her. 19 ...Dd6 20. b6 axb6 Efter 20... a6 lurer Lxa6
i mange varianter. Sort er i store vanskeligheder. 21. Txb6 Dc7 22. Sxg6? Pu
ha - en helt unødvendig afbytning, der giver sort luft. 22. Lxh5 er klart bedst for



havde 5 minutter tilbage og burde selvfølgelig have set det. 33. Dd5 Txb6 34.
Dxd2? Så er det forbi - meget bedre 34. Dxe5 Lxe5 35. Sd5 Td6 36. Se3 med
(små) muligheder for at overleve. 34 ... Dxc7 35. g3 Tc6 36. Tdl Tc2 37. De3 Dc6
38. h4 Tc4 39. De7 Df3 og hvid overskred.

En gevinst der varmede - men det skulle blive meget bedre:

3. runde: SBP - Nick De Firmain (2555)
Det er noget af en sjældenhed, at jeg får lov at spille mod en stormester. Ambitio
nen var at få en god skak-oplevelse - og det fik jeg! 1. e4 c5 2. c3 Ikke ligefrem det
hårdeste træk, men jeg kender ikke andet. .. 2 ...Sf6 3. e5 Sd5 4. Sf3 d6 Sjovt nok en
sjælden bi-variant - normalt er 4... Sc6. Teksttrækket er dog efter min mening glim
rende. 5. d4 cxd4 6. Dxd4 e6 7. Sbd2 Ld7!? Min teoribog omtaler kun 7... Sc6,
som besvares med 8. Lb5. Ideen bag 7...Ld7 er at spille Sc6 uden at skulle tænke på
Lb5. 8. Sc4 Sc6 9. Dg4 dxe5 10. Scxe5 Sf6 11. Dh3 Her var jeg udmærket tilfreds.



13. Sxf7! Simpelt og godt. 13 ...Sxf4 14. Sxd6+ Kf8 15. Dg3 Sh5 16. Dg4 Sf6 17.
Dg5 De7 18. 0-0-0 e5 Med remistilbud, hvilket man godt forstår. Sort står så
fiygteligt, at han skal have hjælp for at undgå at tabe. Jeg overvejede selvfølgelig
ikke at tage imod - hvis man ikke tør spille på gevinst mod stærke spillere, bliver
man aldrig bedre. Altså nej tak. 19. Lc4 e4 20. Thel Den hvide stilling spiller sig
selv. Alle brikker er med i angrebet, og oven i købet har man en fuldfed bonde.
20 ...h6 21. Dg6 Le8 Egentlig er det ganske fornuftigt spillet - sort forsøger at få
byttet det hele af, hvorefter han nok skal holde slutspillet. 22. Sxe8 Dxe8 23. Dg3!
Partiets bedste træk. Hvid beholder et uimodståeligt pres, mens sorts brikker aldrig
kommer ud. Dronningafbytning efter 23. Dxe8 giver sort remischancer. 23...Sa5
24. Ld5 Sxd5 25. Txd5 Da4 "Forkorter lidelserne" - citat Sune Berg i Politiken.
Men hvad skal man ellers spille? 26. Dd6+ Kg8 27. De6+ Kh7 28. Df5+(?) Intet
parti uden brok fra Fritz! Computeren nævner det elegante 28. Sg5+1 hxg5 29. Te3
og sort bliver mat. Jeg ledte dog ikke efter noget smart- jeg var tilfreds med at vin
de en officer! 28 ...Kg8 29. Txa5 opgivet!

Et herligt parti og min første gevinst over en stormester nogensinde!
Meget, meget overraskende befandt jeg mig nu i den absolutte top, hvilket passede
mig glimrende. Jeg kom dog hurtigt ned på jorden igen:

4. runde: Lars Schandorjf(2519) - SBP
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 Sf6 4. Lxc4 e6 5. Sf3 c5 6. 0-0 a6 7. a4 Sc6 8. De2 cxd4
9. Tdl Le7 10. exd4 0-0 11. Sc3 Sd5 12. Lb3 b6? Nærmest tabstrækket - sort får
en masse svækkelser på dronningsfløjen, hvorefter stillingen kollapser. Rigtigt var
12 ... Scb4 - men hvem ved det? Det gjorde stormesteren! 13. Sxd5! Dette træk hav
de jeg ikke taget alvorligt. Det var dumt. 13 ... exdS 14. Se5 Sb4 15. Ld2 Le6 16.
Tacl Dd6 17. Df3 Tfc8 18. Lxb4 Dxb4 19. Lxd5 Txcl 20. Txcl Dxb2? Stillingen
er alligevel tabt. 21. Sd3 ! opgivet! Ak - er det virkelig så let at vinde over mig?

Efter denne overhaling så jeg frem til at få en mere medgørlig modstander. Det fik
jeg ikke:

5. runde: SBP - CurtHansen {2625)
1. e4 c5 2. c3 Hvad der er godt mod den ene stormester er vel også godt mod den
anden ... 2 ... e6 3. d4 d5 4. e5 Altså fransk - en strålende åbning for sort. 4 ... Sc6 5.
Sf3 Ld7 6. Le2 Jeg har ofte spillet 6. a3, men til denne turnering havde jeg forbe
redt teksttrækket. 6 ... Sge7 7. 0-0 Sf5 8. Ld3 Sh4!? Hov - hvad er nu det? Normalt
er 8 ... cxd4, men teksttrækket er faktisk spillet før. 9. Sxh4 Dxh4 10. Le3 ?I Et natur
ligt træk, men 10 ... Sd2 var sikkert stærkere. Problemet er, at b2 bliver svag (hvem
skulle have troet det?). 10 ...Dd8 11. Sd2 Db6 12. Tbl Overser sorts 14. træk, hvil
ket er lidt tyndt. .. Min teoribog anbefaler 12. Sf3 c4 13. Lc2 Dxb2 14. Dd2 Db6
med uklart spil - men for mig at se er det langtfra oplagt, at hvid skulle have til-



strækkelig kompensation for bonden. 12 ... cxd4 13. cxd4 Sb4! Hovsa - nu ryger der
en bonde. 14. Lc2 Sxa2 l 5. f4 Hvid kan selvfølgelig ikke være tilfreds - der er rø
get en bonde, og stillingen er lukket Men, men ... man kan jo godt røre rundt i gry
den - noget med at buldre frem på kongefløj en og så håbe det bedste. l 5 ... Sb4 16.
La4 Lxa4 17. Dxa4+ Dc6 18. Ddl Dd7 19. Tf3 Le7 20. Lf2 fS Sort ønsker meget
forståeligt at blokere kongefløjen, så han kan vinde på sin merbonde. Jeg var godt
klar over, at drastiske metoder måtte i anvendelse. 21. exf6 Lxf6 22. fS ! Klart den
bedste praktiske chance. 22 ... exf5 23. Del+ Kf7 24. Sb3 Sa6 25. Lh4 The8 26. Df2
Lxh4 27. Dxh4 Kg8 28. Tbfl g6 29. DgS Tf8 30. h4 Sc7 31. h5 Se6 32. Dg3 f4 33.
Dg4 Siden bondetabet i træk 14 er det gået ok - hvid har fået stablet et
(nogenlunde) angreb på benene, som mod en svagere modstander ville have gode
chancer for at slå igennem. Jeg var moderat optimistisk her. Bemærk eksempelvis
finessen 33 ... gS? 34. Txf4!

SxdS b4 50. Sb6 Se6 51. Sa4 Kf6 52. Kf3 Ke5 53. Ke3 Kd5 54. Sb6+ Kc5 55.
Sd7+ Kc4 56. Kd2 Kb3 57. Kel a4 58. Ses a3 59. bxa3 bxa3 60. Kbl a2+ 61. opgi
vet! Overbevisende spil af stormesteren, men alligevel et parti som jeg er fint til
freds med.

Herefter var det slut med stormestre for denne omgang, men jeg skulle få mulighed
for at møde endnu en af slagsen. For at nå dertil var det nødvendigt at vinde to par
tier, hvilket sammenlagt krævede 36 træk Først en aldeles rædselsfuldt parti (af
min modstander) - og så følgende lille sag:

7. runde: SBP-Finn Nøhr (2140)
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 Skotsk - forberedt specielt til turneringen. 3 ... exd4 4.
Sxd4 Lc5 5. Le3 Df6 6. Sb5!?/?! Hvis man vil vinde partier må man tage chancer.
Teksttrækket er lidt uldent, men hvis sort ikke er hjemme i teorien kan han få det
svært - se bare: 6 ... Lxe3 7. fxe3 Dd8? Meget bedre 7 ...Dh4+ 8. g3 Dxe4 9. Sxc7+



Kd8 10. Sxa8 Dx.hl med store komplikationer. 8. Dg4 g6?1 Svækker unødigt - bed
re 8 ...Kf8 9. Df4 d6 10. Lc4 Se5 11. 0-0 Tid til at gøre status - åbningen er gået
helt galt for sort, der nærmest er fortabt. l 1...De7? Giver hvid mulighed for at spille
en springer til d5 med tempo. l 1...Dd7,gav bedre muligheder for at holde sammen
på stillingen. 12. S lc3 c6 Der er intet, der dur. Nu rar hvid lejlighed til at afslutte
pænt:

nu synes jeg ikke det er så simpelt længere I 4 ... dxe4 5. a3 Lxc3+ 6. Sxc3 Sc6 7.
Lb5 Sge7 8. Lg5 f6 9. Le3 0-0 10. Dd2 f5 11. 0-0-0 a6 En anden mulighed er
l 1...Sd5!? 12. Lxc6 Sxc6 13. Lg5 Dd7 Måske 13 ...De8!? 14. d5 Se5! TN og utvivl
somt bedre end 14 ... exd5, som Farago tidligere har spillet mod Hector. 15. f3 b5!
Giver springeren et godt felt på c4 og forbereder samtidig ... Lb7. Sort står fint. 16.
fxe4 fxe4 17. De2 Sf7?! Fritz bemærker køligt, at sort efter 17 ... exd5 18. Txd5 Df5!
Har en lille fordel. Det ser rigtigt ud. 18. Le3 Lb7 19. Dg4 Se5 20. Dxe4 Sc4 21.
Lc5 Tfe8 22. Dg4 Se5 23. Dg3 exd5 24. Thel Sf7?! Jeg ved ikke helt, hvilket af de
sorte træk der skal have skylden for nederlaget - men her er en oplagt kandidat. Ef
ter partiet kiggede jeg med Morten på 24 ... Sg4, der er bedre og mere aktivt. Jeg an
så ikke den følgende afvikling for farlig - men det er den! 25. Se4 Df5 26. Ld4 Dg6
27. Dxg6! Naturligvis! Sort har midlertidigt en bonde mere, men de sorte felter er
så svage, at hvid står til gevinst. Herefter er det bare at beundre stormesterens ge
vinstførelse - den er nydelig! 27 ... hxg6 28. Sc5 Lc6 29. Se6 Tac8 30. Sxg7 Te4 31.
Se6 a5 32. Sc5 Txel 33. Txel Te8 34. Tfl ! Ikke noget pjat med at bytte tårne -
hvid trænger ind via f-linien uden at sort kan røre sig. 34 ... Sd8 35. Tf6 Kh7 36. h4
Te7 37. Tf8 Te8 38. Tf3 Kg8 39. Tf6 Kh7 40. g4 Te7 41. h5 gxh5 42. g5 Kg8 43.
Tg6+ Kf7 44. Th6 Te8 45. Sd3 Te6 46. Se5+ Kg8 47. g6 Le8 48. Sc6! Hvid har
med enkle midler presset sort helt tilbage på baglinien. Sort fører fortsat med en
bonde, men der er intet fornuftigt mod truslen Th8 mat!



1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 Skotsk igen - det gik jo fint i 7. runde! 3 ... exd4 4. Sxd4
Lc5 5. Le3 Df6 6. c3 Jeg vælger ikke at gentage 6. Sb5, da trækket næppe er helt
stuerent ( ... ). Teksttrækket er hovedvarianten, og giver efter min mening hvid en
lille fordel. 6 ... Sge7 7. Lc4 0-0 8. 0-0 Dg6 9. Sd2 Lxd4 Hov - hvad er nu det?
Teorien fortsætter med 9 ... Lb6, men sort spillede teksttrækket a tempo. Måske en
islandsk specialitet? 10. Lxd4 TN såvidt jeg kan vurdere - i de få partier jeg har
fundet spiller hvid 10. cxd4 10 ... Sxd4 11. cxd4 d5 Planen bag sorts 10. træk- men
jeg tror ikke helt på det. 12. exd5 Lg4 13. f3 Lh3 14. Tf2 Tad8 15. Db3 Indtil vide
re går det strålende - jeg tror hvid har klar fordel. Det skyldes l) Hvid får kontrol
overe-linien og 2) c7 bliver svag, når hvid sætter dronningen på c3. Jeg var ganske
optimistisk her. l 5 ... Lc8 16. Tel Sf5 17. Dc3 Db6 18. Sb3 Df6 Sort har svært ved
at finde en fornuftig plan. 19. Tfe2 b6 20. Ld3? Jeg bliver desværre for materiali
stisk, hvilket giver sort mulighed for at få en evig skak ind. Langt bedre er 20. Te5
med fuld kontrol over centrum - så tror jeg hvid bør vinde. 20 ... Txd5 21. Dxc7

Søren BP



Så er sommer-EMT'en jo færdigspillet og resultatet for Vanløse-deltagerne blev:

Gruppe 2 Score Forventet Rating til vækst Ny rating
Jørgen Holst 3½ 3,30 +6 1681
Ole Lergren 3 1,25 +79 1559

Gruppe 3 Score Forventet Rating til vækst Ny rating
Jan Ingvardsen 3½ 1,75 +34 1224
Hans Thustrup Hansen 3½ 4,55 -47 1343
Bjørn Gemzøe 3 4,30 -59 1343

Ole vandt ratingpræmie i sin gruppe og fortsatte dermed den gode tradition vi har for at Van
løse-spillere plejer at hjemtage mindst en præmie!

Vi kan bringe det i næste nr. afFB og samtidig minde om, at dem der scorede over deres for
ventede score kan få halvdelen af deres indskud refunderet jf. generalforsamlingens sidste be
slutning. Men vel at mærke kun, hvis de bidrager med et indlæg om turneringen til FB !

Et stort tillykke skal lyde til
Jan lngvardsen, 50 år d. 21/8.

Oluf Tang Engelund, 20 år d. 19/11
Ole Delfter, 50 år d. 23/11
Sten Bauers, 60 år d. 25/12

Nyt fra redaktøren

Det er alene min skyld at noget af det bragt materiale i dette blad ermeget gammelt Men
med den familie forøgelse som jeg har fået. Vil dette nok være standarden i lang tid -Jeg
vil lade det være op til klubben om at beslutte om jeg skal forsætte som redaktør. Den be
slutning som bliver truffet vil jeg have fuld forståelse for.

Mange skak hilsner

Anders Jønsson


