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Generalforsamling
 
Indkaldelse til generalforsamling i 
Dansk Skak Unions Støtteforening, 
lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på 
spillestedet for DM i skak, 
FrederiksborgCentret i Hillerød. 
 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskabet 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af næste års kontingent 
6. Valg: 
    a) Kasserer 
    Aage Olsen modtager genvalg 
    b) 2 bestyrelsesmedlemmer 

Casper Dahl Rasmussen og Frode 
Benedikt Nielsen modtager genvalg 

    c) 2 bestyrelsessuppleanter 
    d) 2 revisorer 
    e) 1 revisorsuppleant 
7. Eventuelt 
 
DSUSs bestyrelse: 
 
Formand: 
Peter Kinggaard 
Lettebækvænget 21 
5250 Odense SV 
Tlf.: 20 74 48 63 
peter.kinggaard@webspeed.dk 
 

 
Kasserer: 
Aage Olsen 
Asavænget 33, 2. tv. 
8920 Randers NV 
Tlf.: 86 40 43 01 el. 20 62 33 01 
kasserer@dsus.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Allan Bangsbro 
Blåmejsevej 26 
8382 Hinnerup 
Tlf.: 87 39 01 91  
allan@bangsbro.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Frode Benedikt Nielsen 
Viktoriagade 22, 4. tv. 
1655 København V 
Tlf.: 24 65 77 11 
frodebenedikt@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Casper Dahl Rasmussen 
Bispebjerg Bakke 18 N, 2. tv. 
2400 København  NV 
Tlf.: 86 12 13 20 
crasmus@parkmail.dk 
__________________ 
 
Webmaster: 
 
Vakant 
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Kære Støtteforeningsmedlem! 
 
Hermed har jeg for tredje gang 
fornøjelsen af at fortælle jer nyt fra 
Dansk Skak Unions Støtteforening.  
 

I 2009 blev der givet støtte til 4 
arrangementer. Det første var 
Scandinavian Open med 20 deltagere, 
som K41 var ansvarlig for. Glæd jer til 
at læse Silas Lunds fine artikel fra 
turneringen, som blev vundet af GM 
Yuri Drozdovskij og IM Thorsten M. 
Haub med 8½ point foran GM 
Miroslaw Grabarczyk og GM Carsten 
Høi med 6½.  
 

I Store Bededagsferien arrangerede 
BMS Skak for femte gang Copenhagen 

Chess Challenge med 74 deltagere, 
heraf 8 GM og 11 IM. Vindere blev 
GM Stellan Brynell og FM Daniel 
Semcesen med 7 point. Tom Skovgaard 
har sendt referat og partier til 
Årsmeddelelsen.  
 

I Helsingør havde Copenhagen Chess 
Festival/Politiken Cup denne gang 307 
deltagere fra 21 lande. Turneringen 
blev vundet af GM Parimarjan Negi og 
GM Boris Avruk med 8½ af 10. 
Sidstnævnte besejrede i sidste runde 
GM Vladimir Malakhov, som ellers 
havde ført hele turneringen igennem. 
Samtidig dystede 271 nordiske 
deltagere om deres eget mesterskab, og 
her blev vinderen GM Peter Heine 
Nielsen. 
 

Fra 3.-6. september var der skakfest på 
Nordøstfyn med GM Emanuel Berg og 
Peter Heine Nielsen som et led i 

markeringen af 350-året for sejren over 
svenskerene ved Nyborg. Svend 
Novrup har skrevet en artikel fra dette 
arrangement. 
 

De enkelte støttebeløb kan ses i en note 
til regnskabet bagerst i årsskriftet. 
 

I år har Støtteforeningen givet 5.000 kr. 
til Brønshøjs 75- års 
jubilæumsturnering fra 15.- 20. februar, 
hvor der blev spillet 9 runder på 6 
dage. GM Jonny Hector vandt med 
imponerende 8 point foran GM Tiger 
Hillarp-Persson med 7 og GM Henrik 
Danielsen med 6½, og der er bevilget 
2.000 kr. til en IM-turnering i Chess 
House i Aarhus i juli. 
 

Vedlagt et girokort til betaling af 
årskontingent for 2010 på minimum 
100 kr. Fristen herfor er 1. maj, og 
samtidig skal jeg opfordre de desværre 
alt for mange restanter til at få klaret 
den lille sag vedrørende 2009. 
 

Støtteforeningens generalforsamling 
afholdes påskelørdag kl. 18 i 
FrederiksborgCentret i Hillerød, og jeg 
vil gerne opfordre alle, som har 
mulighed herfor, til at deltage i mødet.  
 

Se indkaldelse på side 2. Casper Dahl 
Rasmussen, Frode Benedikt Nielsen og 
Aage Olsen modtager alle genvalg til 
bestyrelsen.  
 

Tak til alle bidragydere og til Niels 
Erik Nielsen, Skakklubben Frem, for 
redigering af Årsmeddelelsen. 
 
Peter Kinggaard, fmd.
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Scandinavian Open 2009 

Af Silas Lund 

 

Dette års Scandinavian Open var den 
stærkeste hidtil. 2008-udgaven var også 
en stormesterturnering, men i år ville vi 
gerne udvide ’i højden’ ved at invitere 
en 2600-stormester, og det lykkedes 
med den ukrainske GM Yuri 
Drozdovskij.  
 
Det har også været en ambition fra 
arrangørens side at få stærke kvindelige 
spillere til turneringen, og med indiske 
Tania Sachdev og ukrainske Natalia 
Zdebskaja, som begge lå seedet i 
øverste halvdel af startfeltet, var dette 
også en succes. 
 
Derudover deltog også unge, 
talentfulde IM Nils Grandelius fra 
Sverige (15 år), som jeg selv kender 
som holdkammerat i den svenske 
Elitserien. Nils spillede Scandinavian 
Open for første gang.  
 
Faktisk var der en hel delegation af 
spillere fra Lund, alle med titel: Hans 
Tikkanen, Jasmin Bejtovic, Axel Smith 
og Daniel Semcesen. De 2 sidstnævnte 
spiller for K41 i den hjemlige Skakliga. 

 

 

IM Thorsten Michael Haub 

Af stormestrene var det et gensyn med 
Stellan Brynell, Henrik Danielsen og 
Carsten Høi, mens Yuri og polske 
Miroslaw Grabarczyk spillede med for 
første gang. Herligt med en blanding af 
nyt og gammelt. Derudover havde en 
masse andre stærke spillere meldt sig 
klar til start, fra bl.a. Island, Finland og 
Tyskland. 
 

 
IM Natalia Zdebskaja 
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Igen i år fik K41 støtte af de skaklige 
organisationer DSU, KSU og DSUS – 
tak for det. Som led i at gøre 
Scandinavian Open større og mere 
synlig, og desuden forsøge at tiltrække 
eksterne sponsorer, indledte K41 i år et 
samarbejde med Valby Lokaludvalg.  
Ideen er at forankre turneringen i 
lokalmiljøet til fordel for begge parter. 
Valby Lokaludvalg bidrog på mange 
fronter: Tilskud til leje af sal i 
Prøvehallen til GM-simultanen samt en 
50% underskudsgaranti. Derudover 
mødte udvalgets formand Ejner Jensen 
op både til åbningen af turneringen, 
hvor han holdt en tale, samt ved den 
afsluttende prisoverrækkelse. Eller 
rettere sagt: Han dukkede op til 
tidspunktet for prisoverrækkelsen, som 
dog måtte udskydes pga. partiet mellem 
Henrik Danielsen og Stefan 
Christensen, som aldrig ville slutte!  
Fordelen ved sekunder tillagt pr. træk 
er åbenlys under turneringen – ingen 
problemer med tidnødsdramaer – mens 
bagsiden viste sig på sidstedagen: Man 
er ikke sikker på, præcist hvornår 
partiet er færdigt. I hvert fald skal en 
stor tak rettes til Valby Lokaludvalg og 
de øvrige lokale sponsorer. 
 

 
GM Yuri Drozdovskij 

Inden jeg går over til at vise et par af 
partierne fra turneringen, skal der 
selvklart lyde en tak til de folk i 
klubben, der fik alt til at gå (næsten) 
problemfrit. Det er vigtigt, at 
arbejdsbyrden bliver spredt ud ved så 
stort et arrangement.  
 
Et lyspunkt var samarbejdet med 
Carina Jørgensen, som sørgede for 
turneringsplakaten samt udstillede sin 
skakkunst i spillelokalet. Derudover 
var Carina også en aktiv fotograf under 
turneringen – hendes fine resultater kan 
blandt andet ses i denne artikel; hele 
billed-galleriet findes på www.k41.dk 
under ”fotoalbums” – eller alternativt, 
på Facebook! 
 
Turneringen fik fin omtale på 
hjemmesider og i dags- og ugepressen, 
bl.a. ved Politikens, Berlingskes og 
Jyllandspostens daglige spalter.  
 
Også de lokale Lokalpressen og 
Valbybladet fulgte godt trop. Den 
største artikel kom dog i Information i 
ugen efter turneringen: En halv side 
med tekst samt et portræt af fotogene 
Tania Sachdev.  
 
En klar delt 1. plads for tyskeren 
Thorsten Haub betød det samtidig hans 
første GM-norm (på 11 runder). 
 
Også FM Daniel Semcesen lavede en 
norm, hans 2. IM-norm. I skrivende 
stund har han allerede lavet sin 3. og 
titeludløsende, og samtidig sin første 
GM-norm! Meget fortjent, og tillykke 
til begge spillere. 
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Skønhedspræmien 
Den sidste store præmie var 
skønhedspræmien – for bedste parti i 
turneringen. Komiteen bestående af 
Kasper Jørgensen, Kenneth Abildgaard 
og Rasmus Jørgensen ventede klogelig 
til sidste runde var færdigspillet, for 
kandidaten blev netop fundet her. Det 
gik ud over unge Nils Grandelius: 
 

Hvid: Nils Grandelius 2491 
Sort: Natalia Zdebskaja 2438 
Runde 11 [B90] 
1.e4 c5 2.	f3 d6 3.d4 cxd4 
4.	xd4 	f6 5.	c3 a6 6.f3 e5 
7.	b3 �e6 8.�e3 �e7 9.�d2 0-0 
10.0-0-0 	bd7 11.g4 b5 12.g5 b4 
13.	e2 	e8 14.f4 a5 15.f5 �xb3 
16.cxb3 a4 17.bxa4 �xa4 18.b3 
�a5 19.�b1 d5 20.exd5 �c5 
21.�xc5 	xc5 22.�xb4 	d6  
��������	
 
�+�����+� 
�+++����� 
�+��++� 
������������ 
 �Q+++" 
#+�+++$ 
%�++&+��' 
(+)+*+++*, 
-./0123456 

23.f6 
23.�c3 blev spillet i VM for 
computere 2007 mellem 'KING' og 
'LOOP'. Her vandt sort også i fin 
angrebsstil, så man får 
fornemmelsen af, at hvids stilling er 
svær at forsvare. 

23...�a8 24.	c1 �b8 25.�c3  
��������	
 
����++�+� 
�+++����� 
�+����+� 
����������� 
 ++++" 
#+��Q++$ 
%�+++��' 
(+)�&*+++*, 
-./0123456 

25...�xa2!  
Natalia fører partiet fint i hus. Men 
prøv at se på hvids håbløse 
koordination, mens sorts 5 officerer 
alle er i nærheden af hvids konge.  
26.�xc5  
26.�xa2 .xb3+ 27.0xb3 �xb3 
28..g1 �d4 29..g2 0xd5 og 
angrebet fortsætter. 
26...	e4 27.�e3 �a7!  
En sød lille overbelastning 27...0a3 
vinder også. 
28.�h3 
��������	
 
���++�+� 
���++����� 
�++��+� 
�++������ 
 ++�++" 
#+�+++Q$ 
%�+++��' 
(+)�&*+++*, 
-./0123456 
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28.0xa7 �c3#; 28.0xe4 0a3 
29.�xa2 0xb3+ 30.8c1 0b2# 
28...	f2  
Der er flere gevinstmåder, dette er 
en af de mere pragmatiske.  
29.	xa2  
29.0f3 0a3 30.�xa2 .xb3+ 
31.0xb3 0xb3+ 32.8c1 0xd1+ 
29...	xh3 30.�xh3 �xb3+ 31.�a1 
�f2  
Hvid opgav pga. 32..b1 0d4+ med 
mat i 2 træk. 
0-1 
 
Til sidst et af mine egne partier i 
turneringen, en spændende 
strategisk kamp: 
 
Hvid: Axel Smith 2383 
Sort: Silas Lund 2430 
Runde 10 [A07] 
1.	f3 d5 2.g3 c6 3.�g2 �g4 4.0-0 
	d7 5.d4 e6 6.	bd2 f5!  
Sort har fået en Stonewall, men 
hvor Lc8 står aktivt uden for 
bondekæden.  
7.b3 �d6 8.�b2 �f6!  
��������	
 
��++�+���� 
����+�+���� 
�+�78���+� 
�++�+�+� 
 +��+8+" 
#+�++&��$ 
%�7+��&���+��' 
(�*+Q+*9), 
-./0123456 

Sort kontrollerer centrum, mens 
hvid har et udviklingsforspring. Den 
lukkede stilling gør det dog svært 
for hvid at udnytte dette, og sorts 
centrumskontrol giver mig fordel.  
9.c4 
9.�e1!? er en idé, for at spille 
konsekvent på kontrollen af e5 
og/eller åbning af stillingen. 
9...	h6 
En smule klodset, da det spærrer 
for h−bonden, sort bør nok i stedet 
bare stille den på e7. Jeg havde 
nogle ideer med ...Sf7, men efter 
hvids næste (oplagte) træk, truer 
han med at åbne stillingen i mange 
varianter. 9...g5!? foreslået af Axel, 
synes jeg godt om. At udvikle 
brikkerne er ikke nødvendigvis 1. 
prioritet i denne stilling. 
10.	e1 f4?!  
10...0-0 11.f4 �f7 med 
efterfølgende ...g7−g5 er en mindre 
ambitiøs, og sikkert bedre idé. 
11.	d3  
11.h3! er efterfølgende også 
foreslået af Axel. Sorte officersofre 
overbeviser ikke helt, og efter 
11...Mf5 12.g4 Mg6 13.e4! fxe3 
14.fxe3 kan hvide åbne stillingen 
op. 
11...g5 12.h3 �f5  
12...Mh5? 13.g4 Mg6 14.e4!N 
13.g4 �xd3 14.exd3 0-0  
14...�f7 15..e1 0-0-0!? er også 
muligt, for at starte et kapløb på 
begge fløje. Det giver dog hvid en 
klar plan at spille på − frem med 
bønderne på dronningefløjen − 
mens han i partiet er hæmmet i 
mange beslutninger pga. 
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dobbeltbonden i centrum. Jeg 
foretrækker altså et strategisk 
midtspil i stedet. 
15.	f3 	f7 16.�e1 �ae8 
��������	
 
�++����+� 
����+�+�+�� 
�+�78���+� 
�++�+��� 
 +������+" 
#+�+�+&+�$ 
%�7++��++' 
(�*+Q�*9), 
-./0123456 

En vigtig pointe er her, at hvid ikke 
har et springerudfald til e5. Skulle 
han have det senere, er det på den 
anden side heller ikke noget, der 
vælter sorts stilling omkuld. Jeg 
vurderer sort til at stå lidt bedre her 
pga. hvids dobbeltbonde, terrænet 
på kongefløjen og mere oplagte 
gennembrudsmuligheder. 
Interessant er det, at min computer 
klart foretrækker hvid.  
17.�e2 �b4  
Et nålestik. Hvids tårn fjernes fra e−
linjen, og skal han jage min løber 
senere med a2−a3, har jeg skabt 
en svækkelse i hans bondestilling.  
18.�eb1 h5!  
Sort tager initiativet med et 
fremstød, som skal spilles før eller 
senere. Med sit sidste træk har hvid 
indikeret, at han vil spille på 
dronningefløjen. Computeren 
arbejder hele tiden med ideer med 
18...e5?! − trækket der løser op for 

hvids dobbeltbonde og åbner for 
Lb2. Dog skal man ikke være 
dogmatisk, og jeg brugte en del 
energi på at regne varianter efter 
denne åbning af centrum (især når 
hvids tårne er parkeret på 
dronningefløjen), men da jeg ikke 
fandt noget overbevisende, tænkte 
jeg at det gavnede hvid mest. 
19.gxh5 �f5  
Det midlertidige bondeoffer har 
givet plads og mere mobilitet til 
mine brikker. 
20.	h2?!  
Axel kritiserede selv dette træk. 
Bedst er 20.a3 Md6 21..e1 for at 
forsøge at genoprette kontrollen 
med e5 21...�h6! (21...�f6? 
22.�e5!Q) 22.Mc3 (Nu derimod, 
taber 22.�e5? Mxe5 23.dxe5 f3-+; 
22.�h2 �f6 23.0f3 8f7 med spil 
nogenlunde som i partiet.) 22....f7! 
Denne manøvre blev foreslået af 
Axel − ideen er at undgå 
afbytninger. 23.Mb4 Mb8 og sort vil 
bygge yderligere op til at 
gennemføre ...g5−g4 
20...	f6 21.a3  
21.Mf3 0xh3; 21.�g4 �xh5 
22.�h6+ �xh6 23.0xh5 8g7∓ 
gavner sort. 
21...�d6 22.�e1 	h6 23.�f3  
23.�g4? �hxg4 24.hxg4 �xg4 
25.Mh3 kan besvares med 25...f3-+ 
Efter partitrækket truer hvid til 
gengæld med springerudfaldet til 
g4. 
23...�f7!  
Overdækning af e6 og gør samtidig 
klar til at indlede et angreb med 
...g5−g4. Hvid er i krise her, 
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computeren er langt tid om at indse 
det.  
24.�c3  
Uanset hvad jeg tidligere havde 
overvejet, så bliver en afbytning på 
d5 med 24.cxd5 nu besvaret med 
24...cxd5! for at undgå 
tårnafbytning, som vil aflaste hvids 
forsvar. 25.Mc3 .g8 26.Mb4 Mb8! 
beholder brikkerne til det 
kommende angreb. 
24...�g8 25.�e5  
Desperation, men hvid var alligevel 
i store problemer. 25.Mb4 Mb8 er 
velkendt. 
25...�xe5 26.dxe5 g4  
Axel havde misset dette træk. Fra 
nu af kører det sorte angreb 
næsten af sig selv.  
27.hxg4 	fxg4 28.	xg4 	xg4 
29.d4 �g5 30.�d2  

��������	
 
�++�++� 
����++�+� 
�+�+�++� 
�++�������� 
 +������+" 
#���++Q+$ 
%+7+��++' 
(�*++9), 
-./0123456 

30...	e3! 31.fxe3 �eg8 32.exf4 
�xg2+ 33.�xg2 �xg2+ 34.�xg2 
�c2 35.�h1 �xd2+ 36.�g3 �xd4 
37.h6 �d3+ 38.�f2 �c2+ 39.�g3 
�xb3+ 40.�g4 �c2  
Hvid opgav pga. 41.h7 0g2+. 
0-1 

 

Tabel m.m.: http://www.k41.dk/turnering/k412009/index.php?css=k41_2009 
 

Tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere!!! 

 

Copenhagen Chess Challenge 2009 
Af Tom Skovgaard, BMS Skak 

 

Den femte Copenhagen Chess 
Challenge (CCC) blev spillet i maj 
2009 og ligesom de tidligere versioner 
af turneringen i ugen med 
bededagsweekend’en med 9 runder 
over 5 dage. CCC voksede i 2009 for 
alvor ind i rækken af veletablerede 
GM-turneringer med et felt med 74 
deltagere, heraf 8 GM’er og 11 IM’er i 
toppen af feltet.  
Samtidig var CCC 2009 også 
Københavnsmesterskab 2009 efter 
aftale med KSU. 

Den ene af de 8 GM’er var faktisk ikke 
udnævnt endnu, idet Allan Stig 
Rasmussen, som vandt CCC 2008, 
netop havde scoret sin 3. og sidste GM-
norm og afventede udnævnelsen til 
stormester. Allan Stig Rasmussen 
lignede i starten af CCC 2009 også en 
klar vinder med 5½/6, heriblandt sejre 
over stormesterkollegerne Rusev 
(Bulgarien) og Danielsen (Island) i 
runde 5 og 6. Men sidstedagen blev en 
rigtig dårlig dag for den nye danske 
stormester, idet han tabte begge sine 
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partier – til de to svenske 
turneringsvindere. At det var muligt at 
samle et så spændende felt skyldes ikke 
mindst CCC’s hovedsponsor 
"Formuepleje" samt CCC’s øvrige 
sponsorer Københavns Skak Union, 
Dansk Skak Union, Dansk Skak 
Unions Støtteforening og den 
arrangerende klub BMS Skak. Der blev 
fra hver runde sendt 12 partier live. 
Ud over Allan Stig Rasmussen og 
Carsten Høi fra Danmark, var de 
deltagende stormestre Stellan Brynell, 
Sverige, Mikhail Ivanov, Rusland, 
Krasimir Rusev og Evgeny Janev, 
Bulgarien, Henrik Danielsen, Island og 
Miroslaw Grabarczyk, Polen. Der var 
endvidere 11 IM'er i feltet, heriblandt 
BMS Skak’s egne 2 IM'er: NIkolaj 
Mikkelsen og Bjarke Sahl! De øvrige 
titelholdere var 9 FM'er, 1 WIM: 
Oksana Vovk og 1 WFM: Louise 
Fredericia. 
Efter intens kamp på topbrætterne i 
søndagens to afsluttende runder vandt 
de to svenske spillere GM Stellan 
Brynell og FM Daniel Semcesen 
Copenhagen Chess Challenge 2009 
med 7 af 9 point. Daniel Semcesen 
scorede sin tredie og sidste IM-norm, 
og det fine resultat var oven i købet 
også Semcesen's 1ste GM-norm! Bedst 
placerede danskere blev GM Allan Stig 
Rasmussen, som førte turneringen klart 
før sidste dags to afgørende nederlag til 
de svenske vindere, IM Nicolai V. 
Pedersen og IM Nikolaj Mikkelsen 
med 6 point. Resultater, alle partier og 
billeder m.m. kan ses via CCC’s 
hjemmeside: 
www.copenhagenchesschallenge.dk 

Slutstillingen i toppen af feltet: 
 

7 point 

GM Stellan Brynell 
FM Daniel Semcesen 
 

6½ point 

GM Krasimir Rusev 
IM Nils Grandelius 
GM Henrik Danielsen 
GM Miroslaw Grabarczyk 
 

6 point 

IM Allan Stig Rasmussen 
GM Evgeny Janev 
IM Jakob Vang Glud 
IM Hans Tikkanen 
IM Nicolai V. Pedersen 
IM Nikolaj Mikkelsen 
IM Axel Smith 
 

Vi skal se to partier fra turneringen: 
 

Det første parti er den unge svenske 
turneringsvinder FM Daniel 
Semcesen’s gevinst fra 4. runde over 
den bulgarske GM Evgeny Janev. 
Semcesen viste stærkt spil i 
turneringen, og ud over den delte 
turneringssejr opnåede han også sin 3. 
og sidste IM-norm samt vandt 
Københavnsmesterskabet 2009, idet 
han er medlem og spiller for KSU-
klubben K41!  
Partiet er et godt eksempel på 
Semcesens stærke spil i turneringen og 
i det hele taget. Semcesen sluttede på 7 
af 9 efter sejre i de sidste to runder over 
stormestrene Mikhail Ivanov og Allan 
Stig Rasmussen. 
 

Hvid: GM Evgeny Janev, Bulgarien 
(2458) 
Sort: FM Daniel Semcesen, Sverige 
(2387) 



 11

CCC 2009, Danmark, 4. runde, 8. maj 
2009 
Åbning: Tospringerspil (C55) 
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 
Stormesteren går ud af 
hovedvarianterne for at "spille" med 
sin unge modstander. 
3...Sc6 4.Sf3 Le7 5.c3 O-O 6.Sbd2 d5 
7.exd5 Sxd5 8.0-0 Lg4 9.h3 
Vi er næsten ude af den gængse teori 
nu, og sort går lidt nye veje med de 
næste 3-4 træk. 
9...Lh5 10.Se4 Te8 11.Te1 f6 12.a4 
Lf7 13.a5 a6 14.Sh4 Lf8 15.Sf5 Kh8 
16.Df3 Dd7 17.Seg3 Tad8 18.h4 Sce7 
19.Sxe7 Lxe7 20.h5 Le6 21.Te4 h6 
22.Ld2 Ld6 23.Th4 Le7 24.Te4 Ld6 
25.Th4 Le7 26.Te4 Ld6 
Hvid har satset på at få angreb mod 
sorts lidt svækkede kongestilling, men 
kan ikke komme igennem. I stedet for 
at tage trækgentagelsen beslutter Janev 
sig nu for et positionelt kvalitetsoffer, 
som fratager sort løberparret og giver 
yderligere huller hos sort. 
27.Tae1!? f5 28.Txe5 Lxe5 29.Txe5 
c6 30.d4 
��������	
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30...f4! 31.Lxd5 fxg3 32.Lxe6 gxf2+ 
33.Dxf2?! 

Bedre (ifølge Fritz) er 33.Kxf2 Txe6 
34.Txe6 Dxe6 35.b4, hvorefter hvid har 
en mere solid stilling. 
33...Txe6 34.Tf5 
34.Lf4 havde nok været bedre for at 
manøvrere løberen til det optimale felt 
e5, hvor den burde sikre remis for hvid. 
��������	
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34...Te2! 
Med dette smarte træk vender slaget. 
Sort får både stillingsfordelen og den 
psykologiske fordel efter 
tårnafbytningen. 
35.Dxe2 Dxf5 36.Le1 Tf8 37.Lg3 
Db1+ 38.Kh2 Tf1! 
Sort har fået gang i det superfarlige 
angrebsapparat D+T, og den unge 
svensker spiller resten af partiet meget 
stærkt og vinder sikkert. 
39.Le5 Th1+ 40.Kg3 Df5 41.Lf4 Kh7 
42.c4 Txh5 43.b4 Dg6+ 44.Kf2 Tf5 
45.g3 h5 46.De7 Tf7 47.De2 h4! 
48.Ke3 Te7+ 49.Le5 Dxg3+ 50.Kd2 
Dg5+ 51.Kc3 Tf7 52.b5 axb5 53.cxb5 
Dc1+ 54.Kb4 Kg8 55.b6 Db1+ 
56.Kc5 Td7 57.Ld6 Dc1+ 58.Kb4 
Txd6 59.De8+ Kh7 60.De4+ Tg6 
61.Dxh4+ Dh6 
Og hvid opgav. 
0-1 
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Det andet parti er topopgøret fra 
sidste runde mellem to af 
skandinaviens etablerede og 
sympatiske stormestre, nemlig svenske 
GM Stellan Brynell, som før sidste 
runde førte alene med 6½, og tidligere 
danske, nu islandske GM Henrik 
Danielsen, som var blandt forfølgerne 
med 6 point.  
 
Henrik Danielsen spiller vanen tro 
aktivt og principielt og presser den 
førende svensker igennem hele partiet, 
som var særdeles intenst og var et af de 
sidste, som sluttede i turneringen.  
 
Bestræbelserne fører dog kun til remis i 
den sidste ende efter en kompliceret 
slutfase med åben stilling samt 
gensidigt angreb med D+S på begge 
sider. 
 
Partiet viser professionel top-
kampskak, når det er mest intenst, og 
når det handler om marginalerne i 
sidste runde, og partiet er også særdeles 
spændende, selvom det slutter remis! 
Med remis’en sikrede GM Brynnel sig 
del i turneringssejren sammen med 
landsmanden Semcesen. 
 
Hvid: GM Henrik Danielsen, Island 
(2482) 
Sort: GM Stellan Brynell, Sverige 
(2463) 
CCC 2009, Danmark, 9. runde, 10. maj 
2009 
Åbning: Engelsk (A14) 
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.b3 
En typisk "atypisk åbning" fra Henrik 
Danielsens hånd. 

4…c5 5.Lg2 Sc6 6.0-0 Le7 7.e3 0-0 
8.d3 b6 9.Lb2 Lb7 10.De2 Dc7 11.Sc3 
Tad8 12.Tfd1 Db8 13.Tac1 Td7 
14.cxd5 Sxd5 15.Sxd5 Txd5 16.Sd2 
Td7 17.d4 
Nu går det rolige åbningsspil over i en 
mere taktisk midtspilfase. Bonden kan 
ikke slås idet Sc6 så hænger. 
17…Sb4 18.a3 Lxg2 19.Kxg2 Db7+ 
20.Kg1 Sd5 21.dxc5 Lxc5 22.e4 Se7 
23.Sf3 Sg6 24.h4 
Hvid har et lille plus i udvikling og 
terræn. 
24…Tfd8 25.h5 Txd1+ 26.Txd1 
Txd1+ 27.Dxd1 Sf8 28.h6!? 
Der skal svækkelser til hos sort! 
28…gxh6 29.Se5 Dxe4 30.Sg4 Sd7 
31.Sxh6+ Kf8 32.Sg4 
 
��������	
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Stillingen er skarp og åben, og selv på 
stormesterniveau er der praktiske 
chancer og muligheder for at udnytte 
modstanderens unøjagtigheder. Her 
burde sort nok spille 32…Dd5! 
32…f5 33.Sh6 Ke8 34.b4 Lf8 
35.Dh5+ Kd8 36.Sf7+ Kc7 37.Dg5 
Dd5 38.Dd8+ Kb7 39.De8 
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39…Kc7? 
Upræcist! 39…Dd1+ er den sikreste 
vej til remis. I det følgende har hvid det 
meste af tiden et pres på sort i en lige 
så lang tidnødsfase, hvor 
betænkningstiden med 30 sek. tillæg 
pr. træk indebærer en "evig tidnød". 
40.Sg5! Kd6 41.Lc3 b5 42.Dd8 e5 
43.De8 Le7 44.Sf7+ Ke6 45.Sh6 Dd1+ 
46.Kg2 Dd5+ 47.Kh2 Df3 48.Df7+ 
Kd6 49.Sxf5+ Kc7 50.Lxe5+ Sxe5 
51.Dxe7+ Sd7 52.Dd6+ Kd8 53.Sd4 

Dxf2+ 54.Kh3 Df1+ 55.Kh4 Ke8 
56.De6+ Kd8 57.Dd5 a6 
��������	
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58.Se6+ 
Hvid havde her muligheden 58.Da8+ 
Ke7 59.De4+ Kd8 60.Se6+ Ke7 
61.Sc5+ Kd8 62.Sxd7 Kxd7 63.Dxh7+ 
med et dronningeslutspil med 
merbonde. 
58...Ke7 59.Sf4 Dc4 60.Df5 Sf6 
61.De5+ Kf7 62.De1 De4 63.Dxe4 
Sxe4 64.Sd5 og man enedes om remis. 
1/2-1/2 

 

Politiken Cup 2009 
Af Sigfred Haubro 

 

Politiken Cup 2009 blev en stor succes 
med 307 deltagere fra 21 lande, altså en 
international skakfest. 162 af 
deltagerne var danskere.  
Politiken Cup 2009 var også Nordisk 
Mesterskab som gjorde, at 271 
nordiske deltagere havde noget ekstra 
at kæmpe om. Turneringen var meget 
stærkt besat med 20 GM, 14 IM, 15 
FM, 1 WGM, 1 WIM, 1 WFM. 
Peter Heine Nielsen havde i år æren af 
at tyvstarte turneringen med simultan 

på hovedbanegården, som Peter vandt 
med 19½-½. 
GM Vladimir Malakhov, Rusland var 
med sine 2707 den højest ratede spiller 
i år. Han levede op til 
favoritværdigheden og førte fra 1. til 9. 
runde; inden den afsluttende runde var 
russeren alene i front med 8/9p. 
Der var dog en hel del spillere, der 
både havde mulighed for at vinde 
Politiken Cup 2009 og Nordisk 
Mesterskab. 
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I 10. runde gik det dog galt for GM 
Vladimir Malakhov mod Boris Avruk. 
 

Hvid: Boris Avruk, Israel (2641) 
Sort: Vladimir Malakhov, Rusland 
(2707)  
[noter: NEN] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6 
5.c5 Sbd7 6.Lf4 Sh5 7.e3 Sxf4 
8.exf4 b6 9.b4 Dc7 10.Dd2 g6 
11.Tc1 Lh6 12.g3 bxc5 13.bxc5 0-
0 14.h4 
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14...e5!? 15.dxe5 Sxe5  
16.Sxe5 Te8 17.Le2 Txe5 
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18.h5! gxh5 19.Kf1 Te8 20.Txh5 

Lg7 21.Kg2 De7 22.Ld3 h6 23.f5 
Df6 24.Sd1 d4 25.Sb2 De5 26.Sc4 
Dxc5 27.Tch1 f6 28.Txh6 Ta7 
U28...Dd5+. 
29.T6h5 Tae7 
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30.Sb6! Lxf5 
30...Dxb6? 31.Lc4+ Tf7 (31...Kf8?? 
32.Th8+ Lxh8 33.Txh8+ Kg7 
34.Dh6#) 32.Th7+−. 
31.Txf5 Dxb6 32.Lc4+ Tf7 33.Dc2 
Db7 34.Tfh5 Te5 35.Txe5 fxe5 
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36.Tb1! 
Malakhov opgav, da Db7 er 
overbelastet i dækningen af 8. 
række og Tf7; fx 36...Dc7 37.Dg6 
c5 38.Tb8+! Dxb8 39.Dxf7+ Kh7 
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40.Ld3+ eller 37...e4 38.Tb8+ Dxb8 
39.Dxf7+ Kh7 40.Df5+ Kh6 41.Lf7!, 
der i begge tilfælde fører til forceret 
mat.  
1-0 
 

Malakhovs nederlag betød, at både 
Parimarjan Negi og Boris Avruk gik 
forbi den topseedede. Den 16-årige 
inder Negi gjorde en ende på 
svenskeren Emanuels Bergs drømme 
om turneringssejr og NM: 
 

Hvid: Parimarjan Negi, Indien 
(2590) 
Sort: Emanuel Berg, Sverige 
(2610) 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6 6.h3 e6 7.g4 h6 
8.Lg2 Sbd7 9.f4 Dc7 10.De2 g6 
11.Le3 Sb6 12.0-0-0 Ld7 13.e5 
dxe5 14.fxe5 Sh7 15.Thf1 Sc4 
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16.Sd5! Dc8 
16...exd5? 17.Lxd5 Sxe3 18.Lxf7+ 
Ke7 19.Dxe3+−. 
17.Df2 f5 18.exf6 exd5 19.Lxd5 
Ld6 20.Lf4 Dc7 21.Lxd6 Sxd6 
22.De3+ Kd8 23.De7+ Kc8 
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24.Se6 Db6 
24...Lxe6 25.Lxe6+ Kb8 26.Txd6+−. 
25.f7 De3+ 26.Kb1 De5? 
Tillader matsætning, men den sorte 
stilling står ikke til at redde. 
27.f8D+ Txf8 28.Txf8+ 
1-0 
 

GM Parimarjan blev nr. 1 og Boris 
Avruk nr. 2, begge med 8½/10p. GM 
Vladimir Malakhov blev nr. 3, GM 
Gabriel Sargissian blev. Nr. 4, Peter 
Heine Nielsen blev nr. 5, GM Evgeny 
Postny blev nr. 6, GM Sergei Tiviakov 
blev nr. 7; spillerne 3-7 scorede alle 
8/10p.  
Da Emanuel Berg tabte i sidste runde, 
og Peter Heine Nielsen samtidig vandt, 
lykkedes det for PHN at blive Nordisk 
Mester foran Emanuel Berg, Jonny 
Hector og Jon Ludvig Hammer, der 
alle scorede 7½/10p. 
Politiken Cup 2009 var en stor succes 
med flere forskellige arrangementer 
som juniorturnering, simultan, 
lynturnering, B- gruppe o.s.v.  
I Politiken Cup 2010 er det meningen, 
at man vil gøre flere tiltag for at fejre 
Bent Larsen, som bliver 75 år i 2010.
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Svensk revanche efter 350 år 
 

Fire dages skakfest på Nordøstfyn gav flot PR for skakspillet 
 

af Svend Novrup 
 

Emanuel Berg gav Sverige lidt 
revanche for nederlaget for 350 år 
siden, da de svenske besættelsesstyrker 
i 1659 efter invasionen ved Kerteminde 
og slaget ved Nyborg blev kastet ud af 
Fyn, og Danmark efter to svære år atter 
var sikker på at bestå som uafhængig 
nation. 
 

Begivenheden fejres efteråret igennem 
på Nordøstfyn, og et af højdepunkterne 
har været fire dages opvisning mellem 
Emanuel Berg, årets svenske mester og 
nordisk mester 2007, og Peter Heine 
Nielsen, regerende nordisk mester og 
Danmark højest ratede spiller 
nogensinde. 
 

De dystede på fire forskellige måder 
gennem fire dage, de to første med 
deltagelse af almindelige danske 
spillere. Torsdag d. 3. september 
mødtes de i finalen i en lynturnering på 
Sortekilde Kur- og Kulturcenter i 
Kerteminde. Peter Heine Nielsen vandt 
den 1½-½. Fredag vandt begge samme 
sted samtlige partier i en urmatch mod 
fynske spillere. Lørdag forsøgte de sig i 
en disciplin, der aldrig før er set på det 
plan i Danmark, da de spillede mod 
hinanden på seks brætter samtidig i 
Riddersalen på Nyborg Slot med 
resultatet 3-3 efter hård kamp. 
 

Riddersalen var igen en malerisk 
ramme, da de søndag som afslutning 

spillede en mere almindelig match over 
to partier. Det første sluttede remis, 
mens Peter Heine Nielsen spillede 
forkert i voldsomme komplikationer i 
andet parti og tabte. 1½-½ i svensk 
favør – men med knap så voldsomme 
konsekvenser som i 1659. 
 

Medieopmærksomheden var 
usædvanligt stor og rakte fra diverse 
internetsider over ugeblade til tv-glimt 
og et tre kvarter langt program på 
Radio Fyn om 350-året i almindelighed 
og skakdysten i særdeleshed. Den blev 
styrket af, at de to skakmestre fredag 
eftermiddag spiste de første 
eksemplarer af danske- og 
svenskeisvafler i Vaffelhuset i 
Kerteminde (Svenskeis: Blåbær/mango 
med blå guf – Danskeis: 
Jordbær/vanille med rød guf). Ind 
imellem har skakmestre hårde bijob. 
 

Her følger med hjælp fra spillerne og 
Niels Erik Nielsen de to gevinstpartier 
fra den usædvanlige 
simultanbegivenhed lørdag samt 
Emanuel Bergs gevinst søndag: 
 
Hvid: Peter Heine Nielsen 
Sort: Emanuel Berg [A87] 
Simultan på 6 brætter 
[noter: NEN] 
1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sf3 
Lg7 5.0-0 0-0 6.c4 d6 7.Sc3 De8 
8.b3 h6 9.Lb2 g5 10.d5 Sa6 
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11.Sb5 Ld7 12.Sbd4 c5 13.dxc6 
bxc6 14.Dc2 Se4 15.Sd2 Sxd2 
16.Dxd2 f4 17.Da5 Sc5 18.b4 
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18...Se6?! 
18...e5! 
19.Sxe6 Lxe6 20.Lxg7 Kxg7 
21.b5@ cxb5 22.cxb5 
22.Lxa8 Dxa8 23.Dc3+ Kg8 
24.cxb5 Lh3 25.Dc6 Lxf1 26.Txf1 
Dxc6 27.bxc6 Tc8 28.Tc1V. 
22...Tc8 23.Tac1 Txc1 24.Txc1 
Df7 25.Dxa7 Lxa2 26.Tc7 Kf6 
27.Dd4+ Kg6 28.Le4+ Kh5 29.Dd3 
g4 30.b6 d5 31.Lg2 Lc4 32.Dd4 
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32...Df5?? 

32...Df6! 

33.Txe7 fxg3 34.Te5! gxf2+ 35.Kf1 
Lxe2+ 36.Kxe2 Te8 37.Txe8 f1D+  
38.Lxf1 Dc2+ 39.Ke1 Dc1+ 40.Kf2 
Dc2+ 41.Le2 Df5+ 42.Kg3 Kg5 
43.Te5 
Sikkert spillet, men 43.Tg8+! fører 
til mat. 
1-0 
 
Hvid: Peter Heine Nielsen 
Sort: Emanuel Berg [E97] 
Simultan på 6 brætter 
[noter: NEN] 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 
d6 5.Sf3 0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Sc6 
8.d5 Se7 9.b4 c6 10.a4 a5 11.bxa5 
c5 12.Ld2 Sd7 13.Sb5 Ta6 14.Sh4 
h6 15.g3 Sf6 16.Dc2 Lh3 17.Tfb1 
Dd7 18.Ta3 g5 19.Sg2 
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19...Sxe4! 20.Tab3 
20.Dxe4?? Lf5-+. 
20...Sxd2 21.Dxd2 Sf5 22.Lf1 Tfa8 
23.Se3 Lxf1 24.Sxf5 Lxc4! 
25.Sxg7 Kxg7 26.T3b2 Txa5 
27.Sc3 T8a7 28.Dc2 La6 29.Se4 
c4 30.Tb6 Txd5 31.Td1 
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31...Td3! 32.Txd6 Df5 33.f3 Dxf3 
34.Sf2 Txd1+ 35.Txd1 c3 36.Te1 
b5 37.Txe5 b4 38.Dc1 Lb7 39.Kf1 
La6+ 40.Kg1 
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40...Td7! 41.Txg5+ hxg5  
42.Dxg5+ Kf8 43.Dh6+ Ke7 
44.Dh4+ Df6 45.Dxb4+ Td6 0-1 
 
Hvid: Peter Heine Nielsen 
Sort: Emanuel Berg [B42] 
Hurtigskak på Nyborg Slot (2) 
[noter: EB; oversættelse: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
a6 5.Ld3 Lc5 6.Sb3 Le7 7.Le3 d6 
8.f4 Sf6 9.Df3 Dc7 10.S1d2 Sc6 

11.g4 b6 12.g5 Sd7 13.0-0-0 Lb7 
14.Dh3 
Hvid sætter pres mod e6 med 
dronningen og truer nu med at 
spille g6, da tårnet på h8 er 
ugarderet. 
14...0-0-0 15.Kb1 Kb8 16.f5 
Mere pres mod e6, men hvid 
opgiver samtidig feltet e5, hvilket 
bliver en udmærket forpost for sort 
springere. 
16...Sde5 17.Thf1 
Hvid planlægger at spille f6. 17.fxe6 
Lc8 vinder bonden tilbage i næste 
træk. 17...fxe6 var også muligt; hvis 
hvid spiller 18.Dxe6 følger 18...Lc8 
19.Dd5 Sb4 20.Dd4 Sexd3 21.cxd3 
Dc2+ 22.Ka1 Dxd1+ 23.Txd1 Sc2+ 
24.Kb1 Sxd4 og sort fører med en 
kvalitet. 
17...g6?! 
Bedre 17...d5!, hvorefter alle sorts 
brikker er i spil. 
18.f6 Lf8 19.Dg3 
Hvid kan nu besvare h6 med h4, og 
sorts løber kan ikke komme spil. 
19...b5 
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20.Lf4?! 
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Med dette træk slipper hvid grebet; 
klart bedre var 20.Le2 for at 
beholde løberparret, hvorefter den 
sorte stilling er svær at spille.  
Selv 20.Dg1, som blev foreslået af 
Peter efter partiet, ville have givet 
hvid fordel. 
20...Sxd3 21.cxd3 h6 22.h4 hxg5 
23.hxg5 e5 24.Le3 d5! 
Sort har erobret løberparret og fået 
samtlige officerer til at arbejde 
sammen, men objektivt vurderet er 
der balance.  
25.Tc1 
Jeg havde ventet 25.Lc5, men sort 
har den taktiske finesse 25...Lxc5 
26.Sxc5 Sd4!, og hvid kan ikke 
gardere springeren med 27.Tc1 
pga gaflen på e2. 
25...d4 26.Lf2 Ld6 27.Sf3 
Hvid sætter pres mod sorts 
centrumsbønder og truer i nogle 
varianter med at ofre på d4. 
27...a5 
Sort planlægger nu at tvinge hvids 
springer på b3 væk med ...a4. 
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28.Le1?! 

En kritisk position i partiet. Efter 
dette træk kom hvid i problemer. 
Bedre var 28.Sc5, mod hvilket jeg 
havde planlagt 28...Lc8 fulgt af Db6 
for at true springeren væk fra c5. 
Hvid har dog den taktiske 
ressource 29.Le1 Db6 30.Tf2! med 
komplikationer.  
Et andet interessant alternativ var 
28.Tc2 med idéen 28...a4 29. 
Sbxd4! Exd4 30.e5 Lb4 31.Sxd4 og 
hvid har kompensation for det 
ofrede materiale.  
Sorts bedste fortsættelse er at ofre 
tilbage med 31...Txd4 32.Lxd4 Ka8 
for siden at prøve på at blokere 
hvids centrumsbønder på de hvide 
felter. 
28...Db6 29.Txc6 
Et træk jeg havde med i 
beregningerne under partiet var 
29.a4 med idéen 29...bxa4 30.Sbd2 
fulgt af Sc4.  
Sort står dog klart bedst efter 
30...a3 31.Sc4 Db3 32.Sfd2 Db5, 
hvorefter merbonden snart viser sig 
vigtig.  
En anden spændende mulighed for 
hvid var 29.Sxe5, men ved korrekt 
spil står sort bedst. fx 29...Sxe5 
30.Lxa5 Da6!W. 
29...Dxc6 30.Sxa5 Dc7 31.Ld2 Tc8 
32.Tc1 Dd7 33.Txc8+ 
Hvid bytter materiale i håbet om at 
kunne bygge et fort.  
Da stillingen er meget fastlåst og 
sort ikke har nogen springere til 
rådighed, er det da også vældig 
svært at komme ind i hvids stilling. 
33...Dxc8 34.a3 Th1+ 35.Se1 La6! 
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At beholde den hvidfeltede løber 
forbedrer sorts gevinstchancer. 
35...Dh3 ville forcere 
dronningeafbytning, hvilket normalt 
er meget fordelagtigt i en stilling 
som denne. 
Efter 36.Dxh3 Txh3 37.Sxb7 Kxb7 
38.Kc2 ser hvid ud til at have remis, 
eftersom sort har svært ved at 
komme videre.  
Det eneste gevinstforsøg jeg kan få 
øje på, er at ofre løberen på f6, 
men det kan også være risikabelt 
for sort. 
36.Lb4 
Denne forenkling af stillingen 
overraskede mig lidt. Spørgsmålet 
er, hvad sort kan foretage sig, hvis 
hvid vælger en mere afventende 
strategi. Men partifortsættelsen ser 
også ud til at give gode 
remischancer. 
36...Lxb4 37.axb4 Ka8 38.Ka2 
Dc7?! 
Bedre var 38...De6+ for at forstyrre 
hvids planer. 39.Sb3 (39.b3?? taber 
umiddelbart til 39...Dc8!) 39...Th3 
40.Dg2 Te3 41.Dd2 Lc8 og sort har 
tvunget hvid til et passivt forsvar.  
39.Sb3 Lc8 40.Sc5 Dd6 41.Sc2 
Le6+ 42.b3 Ka7 43.Kb2 Kb6 
44.Ka2 Th3 45.Dg1 Th8 46.Kb2 
Ta8 47.Dh2 Dc7 48.Dh7?! 
48.Dh4 havde været et bedre 
ventetræk for at forhindre ...Lg4. 
48...Lg4 
Sort truer med at spille ...Lh5, 
hvorefter hvids dronning er spærret 
inde, og...Ld1 for at fjerne den 
solide forsvarsspringer på c2. 
49.Kc1 

En anelse overraskende tillader 
hvid dronningens indespærring. 
Spørgsmålet er imidlertid, om sort 
kan drage nytte af det.  
Mere ventet var 49.Dh2, og nu 
fungerer 49...Ld1? ikke pga. 
50.Dxe5. Sort må i stedet begynde 
med 49...Kc6 for at få gaflen af 
vejen. 
49...Lh5 50.Dg7 Da7 51.Kd2 Kc6 
Kongen skal gå til d6 for at gardere 
e5−bonden, inden sort indleder 
yderligere operationer.  
52.Kc1 Kd6 53.Kd2?? 
Herefter er hvid færdig; nødvendigt 
var 53.Dh7 for efter ...Lg4 at kunne 
komme med dronningen i h−linien. 
53...Tc8 54.Kc1 Lg4! 55.Kd2 
55.Dh7 hjælper heller ikke; 55...Le6 
56.Kb2 Ta8 57.Kc1 Da2 58.Dh2 
Lxb3 59.Sb7+ Kc6 60.Sa5+ Txa5 
61.bxa5 Kb7 62.a6+ Ka7-+. 
55...Le6 56.Kc1 
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56...Lxb3! 57.Dh7 
Samtidig tabte hvid på tid, men 
hans stilling er under alle 
omstændigheder tabt. 57.Sxb3 
Da3+-+. 0-1 
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(foto: Niels Erik Nielsen) 

 

Peter Heine Nielsen – Emanuel Berg; i baggrunden TL Martin Stampe Noer. 
 

 
Resultatopgørelse for Dansk Skak Unions Støtteforening 

 

 2008 2009 
 -------- ------- 
Kontingentindtægter 
Vedrørende kalenderåret 2009 14.000 14.700 
Livsvarigt medlemskab incl. frivillige bidrag 6.945 11.300 
 -------------------------- 
Kontingentindtægter i alt 20.945 26.000 
 -------------------------- 
Finansielle indtægter 
Renter, Bank 17.133 5.695 
Renter, obligationer 494 428 
Udbytte efter skat 1.045 1.882 
Kursregulering, værdipapirer -49.215 21.299 
 --------------------------- 
Finansielle indtægter i alt -30.543 29.304 
 ---------------------------- 
Indtægter i alt -9.598 55.304 
 ---------------------------- 
Omkostninger 
Gebyrer -460 -416 
Diverse incl. hjemmesideomkostninger -6.214 -7.653 
 --------------------------- 



 22

Omkostninger i alt -6.674 -8.069 
 --------------------------- 
Resultat før støttebeløb -16.272 47.237 
Støttebeløb (se note 1) -47.000 -30.000 
 --------------------------- 
Årets resultat -63.272 17.235 
 ================ 
Note 1: 
Politiken Cup 15.000 15.000 
Vesterhavsturneringen 6.000 0 
K41 5.000 5.000 
Skovbo 5.000 0 
Bornholm 9.000 0 
BMS 5.000 5.000 
Allan Stig Rasmussen 1.500 0 
Kristian Seegert 500 0 
Kerteminde/Nyborg 0 5.000 
 ---------- ----------------- 
I alt 47.000 30.000  
 ---------------------------- 

 
Balance for Dansk Skak Unions Støtteforening 

 

 31. december 31. december 
 2008 2009 
 -------------------- ------------------ 
Aktiver 
 

Anlægsaktiver 
Obligationer om. 5.649.79 7% Nykredit 2032 6.627 6.074 
Danske Invest Verden 1.162 stk. 72.534 93.662 
 --------------------------------- 
Anlægsaktiver i alt 79.161 99.736 
 --------------------------------- 
 

Omsætningsaktiver  
Bankkonto, Alm. Brand 486.963 488.078 
Girokonto 5.811 6.358 
Andre tilgodehavender 2.070 2.070 
 ---------------------------------- 
Omsætningsaktiver i alt 494.844 496.504 
 ---------------------------------- 
Aktiver i alt 574.005 596.240 
 ==================== 
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Passiver 
 

Egenkapital   
Primo 637.220 573.948 
Årets resultat -63.272 17.235 
 ---------------------------------- 
Egenkapital, i alt 573.948 591.183 
 ---------------------------------- 
 

Gæld 
Mellemregning, juniorfond 57 57 
Skyldigt støttebeløb 0 5.000 
 ----------------------------------- 
Gæld i alt 57 5.057 
 ----------------------------------- 
Passiver i alt 574.005 596.240 
 ===================== 
   
Regnskabserklæring 
 

Ovenstående regnskab er efter min overbevisning udtryk for foreningens stilling på 
statustidspunktet. Der er ikke siden status tidspunktet indtruffet begivenheder, som 
ændrer på denne overbevisning. 
 

Randers, d. 14. marts 2010  
 

Aage Olsen 
Kasserer 
 

Revisionspåtegning 
Alle ind- og udbetalinger er kontrolleret 
 

Vi har afstemt statusposterne. 
 

Randers, d.  
__________________________________________________________________ 
 

Aksel Hansen, revisor                                                             Bjarne Jensen, revisor
   

Kontingent til Støtteforeningen: 
 

Personlige medlemmer, klubber og hovedkredse minimum 100 kr. pr. år. 
 

Livsvarige medlemmer betaler 1.000 kr. én gang for alle. 
 

Frivillige bidrag modtages meget gerne. 
 

Girokonto: 8 06 43 93 



 
 

 
 

 
 
 

 


