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Generalforsamling 
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Kære Støtteforeningsmedlem! 
 
Hermed har jeg for sjette gang lejlighed 
til at bringe jer nyheder fra Dansk Skak 
Unions Støtteforening.  
 

Sidste år gav DSUS i alt 35.000 kr. til 6 
turneringer, og I kan læse referater og 
se partier fra flere af disse turneringer 
på de følgende sider.  
 

BMS Skak præsenterede for 8. gang 
Copenhagen Chess Challenge. Blandt 6 
spillere med 6½ point kunne Stellan 
Brynell med bedste korrektion glæde 
sig over sin tredje sejr.  
 

På Scandic Hotel i Odense bød Ejby 
Skakklub indenfor til H.C. Andersen 
Mind Games. Henrik Danielsen 
scorede 7 point, og Mads Hansen, Frem 
opnåede en IM-norm.  
 

Brønshøj Skakforening arrangerede i 
den første uge af juni en turnering, hvor 
det primære mål var at give unge 
danske spillere chancen for en GM-
norm. Det lykkedes for Nikolaj 
Mikkelsen, som vandt turneringen med 
6½ point foran Mads Andersen, Henrik 
Danielsen og Jonny Hector, alle med 6 
point. 
 

292 deltagere havde fundet vej til 
Politiken Cup på Konventum i 
Helsingør. Trioen Ivan Cheparinov, 
Ivan Sokolov og Jonny Hector vandt 
turneringen med 8 point. Jacob 
Aagaard og Sune Berg Hansen stod for 
de bedste danske resultater med 7½ på 
en delt 10. plads. 
 

I år har DSUS bevilget 5.000 kr. til 
både Copenhagen Chess Challenge og 

H.C. Andersen Mind Games. 
Bornholms Skakklub får 3.000 kr. til en 
WIM-turnering, og Fredericia 
Skakforening vil også forsøge sig som 
turneringsarrangør og får 2.000 kr. til 
en IM-turnering, Glenco Chess, i 
begyndelsen af maj. Flagskibet i dansk 
skak, Politiken Cup, får 15.000 kr. til 
årets turnering. 
 

Nyhederne fra DSUS skulle have været 
udsendt inden påske, men desværre 
blev regnskabet lidt forsinket; inden 
længe skulle du få Årsmeddelelsen, 
enten på e-mail eller i papirudgave. 
 

Ved generalforsamlingen påskelørdag 
på Konventum kom det til et par 
ændringer i bestyrelsen, idet Finn Stuhr 
fra Solrød Strand vandt valget om 
formandsposten, og Verner Christensen 
afløste Aage Olsen, som jeg vil sige 
stor tak for indsatsen, på 
kassererposten. Allan Bangsbro blev 
genvalgt for en 2-årig periode.  
 

Jeg siger tak for min tid som formand, 
hvor jeg synes, at det har været 
spændende at være med til at give 
tilskud til diverse 
turneringsarrangementer. Tak til 
skiftende bestyrelseskolleger og god 
arbejdslyst til den nye bestyrelse. 
 

Tak til alle bidragydere og til Niels 
Erik Nielsen, Skakklubben Frem, for 
redigering af Årsmeddelelsen. 
 

God vind til Støtteforeningen fremover. 
 
Peter Kinggaard 
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Brønshøj GM – 2012 
af Jacob Carstensen 

 

GM-norm og turneringssejr til IM Nikolaj Mikkelsen 
 

Brønshøj – GM – 2012 blev spillet 1. 
- 5. juni 2012 med 9 runder på de 5 
dage. Turneringen var en lukket GM-
gruppe med 10 deltagere, bestående af 
3 stormestre og 7 normkandidater. 
Det primære formål med hele 
arrangementet var at give unge danske 
titelholdere chancen for at score en 
GM-norm. Med et ratinggennemsnit 
på 2437 for højest ratede norm-
kandidat var kravet til GM-norm 6½ 
points. 
 

Lodtrækningen blev foretaget allerede 
21. maj og dermed havde deltagerne 
hele 10 dage til at forberede sig på det 
hårde program. Udover de mange 
runder på kort tid havde turneringen 
også en regel som forbød remistilbud 
før træk 30, sidste runde dog 
undtaget. Altså både fysisk og psykisk 
en meget udfordrende turnering. 
 

Forhåndsfavoritten i feltet var at 
dømme efter formen GM Vladimir 
Georgiev. Han er bulgarer, men 
repræsenterer Makedonien. Inden 
turneringen havde han i maj måned 
vundet både i Oslo, Odense (delt) og 
Schweiz.  
 

I første runde kom han dog ned på 
jorden med nederlag til sin overmand 
på korrektion fra Odense, GM Henrik 
Danielsen. Resten af turneringen var 
heller ikke den store succes for 
Georgiev, der spillede alle 4 hvide 
partier remis. 

Den knebne ratingfavorit GM Jonny 
Hector var kommet fra dårlige 
resultater i Copenhagen Chess 
Challenge og Sigeman. Han kom dog 
fint fra start med to sejre med sort. I 
4. og 5. blev det dog til nederlag, men 
han fandt nødressourcerne frem og 
leverede en flot slutspurt, som rakte 
til en delt 2. plads. 
 

GM Henrik Danielsen leverede en 
præstation som var et meget godt 
eksempel på hans stil. I 3. runde 
havde han en klar gevinststilling, der 
blev til et nederlag. To runder senere 
var situationen dog omvendt, som det 
oftest sker når han for alvor sætter 
presset ind på modstanderen i 
slutningen af partiet. 
 

IM Mads Andersen havde haft en flot 
holdsæson med superpræstationer for 
Skanderborg i Danmark og Solingen i 
Tyskland. Derfor var ingen for alvor 
overraskede, da han inden sidste 
runde havde chancen for hans første 
GM-norm. Desværre var sort mod 
Hector ikke den letteste opgave, og 
det blev til et nederlag. Danmarks 
største talent kommer dog uden tvivl 
igen snarest! 
 

IM Nikolaj Mikkelsen var, som 
forsvarende Københavnsmester og 
vinder af Brønshøj Lang Weekend, 
mere på hjemmebane end resten af 
feltet. Han kom godt fra start med 2½ 
af 3, men drømmene om GM-norm 
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fik for alvor fart med sejren over 
Hector i 4. runde. 
 
Hvid: IM Nikolaj Mikkelsen 
Sort: GM Jonny Hector 
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d3 Lc5 
5.c3 0–0 6.Sbd2 d5 7.exd5 Sxd5 8.0–
0 Sb6 9.Lb5 Lg4 10.h3 Lh5 11.Se4 
11.Te1 Ld6 12.Se4 f5 13.Sg3 Lxf3 
14.Dxf3 Dd7= med lige spil 
Bocharov-Geller, 2012. 
11...Ld6 12.Sg3 Lg6 13.d4 e4 
14.Lxc6 bxc6 15.Se5 Lxe5 16.dxe5 
Dxd1 17.Txd1 Tfe8 18.h4 h6 19.h5 
Lh7 20.b3 Txe5 21.c4 
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En interessant stilling. Hvid mangler 
en bonde, men en del andre faktorer 
er til hans fordel: 
�Hvid har brættet eneste åbne linie 
�Hvid har masser af gode felter til 
sin løber 
�Sorts dårlige a og især c-bønder. 
�Sorts løber på h7 og springer på b6 
står ikke optimalt 

 

Computeren siger iskoldt lige spil, 
klart er det dog langt fra. 

21...Te7 22.Lf4 Tc8 
Sort kommer til at stå passivt med alle 
officer. 
23.Td2 Td7 24.Tad1 Txd2 25.Txd2 
Kf8 26.Td4 f5 27.Se2 Ke7 28.Le5 g6 
29.hxg6 Lxg6 30.Lf4 h5 31.Td2 Kf6 
32.Lg3 Le8 
Sort mangler simpelthen gode felter 
til brikkerne  
33.Sf4 Lf7 34.Sh3 Le8 35.Lh4+ Ke5  
Ikke overraskende, hvis dette er et 
gevinstforsøg af Hector. Den sorte 
konge kan assistere et f4-e3 
bondefremstød. 
 

��������	
 
��++�+�+� 
�������+�+�� 
�����+�+�+� 
�+�+�*��+�� 
��+�+�+�()  
!+�+�+�+"# 
$�+��'����+% 
&+�+�+�*+�, 
�-./012345 

36.f4+! 
Sorts konge er pludselig meget udsat. 
36...exf3 
36...Ke6 37.Sg5+ Kf6 38.Sxe4++-. 
37.gxf3 f4 38.Te2+ Kd4? 
38...Kf5 39.Tg2 Ke5 40.Tg5+ Kd4 
41.Kf2 Sd7 42.Sxf4+-. Sort er stadig i 
problemer. Det er dog mindre klart end 
i partiet. 
39.Lf2+ Kc3 40.Le1+ Kd4 41.Te4+ 
Ikke det bedste. Hvid har en smart 
variant: 41.Sxf4! Lf7 (41...Kc5 

42.Se6+ Kd6 43.c5+ Ke7 44.Sxc7+ 
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Kf8 45.Sxe8 Txe8 46.Txe8+ Kxe8 

47.cxb6+- vinder nemt) 42.Te4+ Kc5 
43.Sd3+ Kd6 44.Lg3+ Kd7 45.Sc5+ 
Kd8 46.Lh4#. 
41...Kd3 42.Sxf4+ Kc2 43.Td4? 
43.Te2+ Kb1 44.Lc3 Td8 45.Tb2+ Kc1 
46.Se2+ Kd1 47.Sd4 Kc1 48.Te2+- 
mattruslen på e1 koster afgørende 
materiale. 
43...Kb1 44.Td2 Lf7 45.Lh4 Kc1 
46.Te2 Te8 47.Tf2 Sd7 48.Sd3+ Kb1 
49.f4 Te3 50.Sb4 c5 51.Sc2 Th3 
52.Sa3+ Ka1 53.Lg5 
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53...Lg6?? 
Spærrer for den indirekte dækning af 
g7.53...h4 54.Td2 Le6 55.Sc2+ Kb1=. 
54.Lh6 Tg3+ 55.Kh2 Td3 56.Lg7+ 
Td4 57.f5 
1–0 
 
Efter at have spillet to gange remis 
var kravet til Mikkelsen nu 2 points i 
de sidste 3 runder. 7. runde som hvid 
mod Georgiev så undervejs ikke 
lovende ud. Ud af det blå kom dog 
følgende fantastiske afslutning: 
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40.g4 fxg3 41.Sg5+!! Lxg5 42.hxg5 
Tb4+ 43. Kc1 Tc4 44.Kb2 b4 
45.Tf3+ Kg8 46.Te8+ Kh7 47.Tff8 
En forrygende flot matsætning. 
1-0  
 

I de sidste to runder lykkedes det for 
Nikolaj at spille remis, dermed var 
både turneringssejr og GM-norm 
hjemme! 
 

Turneringens hjemmeside: 
http://www.bsfskak.dk/gm_turnering/ 
 

Slutstillingen: 
1. IM Nikolaj Mikkelsen, Danmark 
6,5/9p. 
2-4. IM Mads Andersen, Danmark, 
GM Henrik Danielsen, Island og GM 
Jonny Hector, Sverige, alle 6p. 
5. GM Vladimir Georgiev, 
Makedonien 5p. 
6. IM Greg Shahade, USA 4p. 
7-9. IM Thorbjørn Bromann, 
Danmark, IM Andreas Skytte Hagen, 
Danmark og FM Jacob Carstensen, 
Danmark, alle 3p. 
10. FM Jakob Aabling-Thomsen, 
Danmark 2,5p. 
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H.C. Andersen Mind Games 2012 
Af: Chresten Nielsen 

 

Henrik Danielsen vandt med 7 point H. C. Andersen Mind Games 2012. Den 
nyudnævnte FM Mads Hansen scorede en flot IM-norm ved bl.a. at slå GM 
Jacob Aagaard og GM Krasimir Rusev undervejs. 
 

Turneringen, der første gang blev kendt 
som Fynsmesterskabet, havde i år skiftet 
navn til H.C. Andersen Mind Games. 
Samtidig havde vi som arrangører indgået 
et samarbejde med Udvikling Fyn, Sport 
og Event, i en satsning, der gerne skulle 
være med til at markedsføre Odense, og 
udvikle turneringen. 
Navneskiftet ændrede ikke meget på selve 
turneringen, som stadig blev afholdt på 
Hotel Scandic i Odense. Hotellet giver 
nogle skønne rammer for turneringen, og 
vi er som arrangører meget glade for at 
kunne samarbejde med hotellet om 
fremtidige arrangementer. Som de fleste 
af deltagerne bemærkede, var der dog lidt 
problemer, da hotellets lysfaciliteter 
desværre ikke kunne klare, at lyse i så 
mange timer i træk. Dette beklager vi 
endnu engang, samtidig med at vi 
arbejder på en løsning for at undgå 
lignende problemer i fremtiden. 
Deltagermæssigt var turneringen igen 
godt besøgt, med 56 spillere til start, 
fordelt med 5 GM’ere, 9 IM’ere og et 
gennemsnitligt ratingtal på 2070. I 
forhold til den første udgave var det i år 
lykkedes at få bredt ud over en længere 
del af skalaen, hvilket var til glæde for 
både deltagere og arrangører.  
Ratingfavoritten til en samlet 
turneringssejr var makedonske Vladimir 
Georgiev, men feltet var i år mere 
ratingmæssigt homogent, hvilket skulle 
vise sig at øge spændingen i turneringen. 
Allerede i første runde måtte GM 
Georgiev afgive en remis til den lokale 

Frem-spiller Tom Frantsen, ligesom IM 
Mikkel Antonsen måtte afse et halvt point 
i afgift til DSU’s formand Lars-Henrik 
Bech Hansen. Lodtrækningen ville dog, at 
de to underdogs skulle mødes i 2. runde, 
hvor de ligeledes delte og sluttede sig til 
mængden af spillere der vandt deres kamp 
i 2. runde.  
GM Krasimir Rusev fik ikke den bedste 
start på turneringen, da han i torsdagens 2 
runder tabte. Først til århusianske Bjørn 
Møller Ochsner, og siden til odenseanske 
FM Mads Hansen. Dermed var bulgareren 
ude af topstriden inden turneringen for 
alvor var gået i gang. De to unge talenter 
spillede begge en god turnering, og for 
Bjørn resulterede det, ud over GM Rusev, 
også i sejr over bl.a. IM Andreas Skytte 
Hagen.  
FM Mads Hansen, der lige netop havde 
fået sin FM titel, lignede en spiller fuld af 
motivation for at bevise at titlen var 
fortjent. Han spillede i hvert fald en noget 
nær perfekt turnering fra start. I 2. runde 
fik han kæmpet sig til en remis mod 
ukrainske GM Andrei Maksimenko, og 3. 
runde bragte som skrevet en sejr over GM 
Rusev., hvilket blev fulgt op med en sejr i 
fredagens morgenrunde over GM Jacob 
Aagaard. Dermed havde den unge fynbo 
efter fire runder 3,5 point, og havde mødt 
3 stormestre på stribe. Dette var fortjent 
nok til at han scorede sin første IM-norm. 
GM Henrik Danielsen lagde ud med, som 
den eneste, at vinde de første fire partier, 
og kunne dermed spille mere taktisk i den 
sidste halvdel af turneringen, og dette 
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udnyttede han til at opnå den samlede 
turneringssejr i sidste runde, hvor et halvt 
point mod IM Andreas Skytte Hagen var 
tilstrækkeligt, da GM Georgiev og GM 
Aagaard ligeledes delte pointet.  
Slutstillingen i toppen: 1. GM Henrik 
Danielsen (7,0), 2. GM Vladimir 
Georgiev (7,0), 3. IM Andreas Skytte 
Hagen (6,5), 4. GM Jacob Aagaard (6,5), 
5. IM Axel Smith (6,0).  
 

Hvid: Niels Jørgen Fries Nielsen 
Sort: Jacob Aagaard 
[Kommentarer af Jacob Aagaard] 

Efter et par slappe remisser tidligere i 
turneringen var situationen den, at Niels 
Jørgen skulle vinde dette parti for at 
have en chance for at få en IM-norm. 
Efter at jeg selv havde spillet dårligt i 
komplicerede stillinger tidligere i 
turneringen, havde jeg valgt at tage den 
mere med ro. Ikke et godt udgangspunkt 
for NJ. 
1.d3 d5 2.Sf3 c6 3.g3 Lg4 4.Lg2 Sd7 
5.0–0 Sgf6 6.h3 Lh5 7.Sbd2 e5 
Sådan har jeg ca. stået før. Hvid har 
selvfølgelig ikke fordel, og han er heller 
ikke i gang med at udspille sort, hvis 
sort har en nogenlunde ide om, hvor 
brikkerne skal stå. 
8.e4 dxe4 9.Sxe4?! 
Dette er lidt slapt. Normalt skal sort 
bruge tid på Sf6-d7-c5 efter at den anden 
er gået til e6 via c5, eller måske Se8-d6 
– alt sammen for at få lov til at spille 
....f6 på det rigtige tidspunkt og trekke 
løberen tilbage, når den ikke længere 
kan chikanere sort. 
9...Sxe4 10.dxe4 Le7 11.De2 0–0 
12.Le3 Dc7 13.Tad1 a5 
Dette er måske det eneste træk jeg ikke 
er helt glad for, men stillingen er 
generelt lige. Dog er det principielt 
bedre at beholde lidt fleksibilitet på 

dronningefløjen (hvor jeg planlægger at 
vinde partiet). 
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14.a4 
Niels Jørgen brugte noget tid på ting 
sådan som 14.Txd7 Dxd7 15.g4 Lg6 
16.Sxe5 Dc7 17.f4, men jeg er ikke helt 
overbevist om, at der er nok 
kompensation for kvaliteten. Sorts 
stilling er meget kompakt, og hvids 
brikker peger ikke imod kongefløjen, 
hvor hans fordel skulle være at finde. 
14...f6 15.b3 Tfd8 
Jeg synes at sort har lidt mere end 
udlignet, hvilket vil sige at hvid skal 
passe på, men at stillingen stadig er ca. 
lige. 
16.g4?! 
Hvid skal fremad, inden sort spiller 
...Tab8 og ...b5 for at spørge hvid, om 
han vil give sort en fribonde eller have 
en svag bonde på a4 – eller eventuelt 
tillade ...b4 med ideerne ...Sd7-c5-e6-d4 
eller ...c6-c5-c4, med lidt pres. 
16...Lf7 17.Sh4 Sc5 
17...g6! overvejede jeg ikke, men 
computeren har ret i, at sort står mindst 
fint her. Det jeg spiller er også fint. 
18.Sf5 Lf8 19.g5 fxg5 
Jeg har spillet på at få min springer til f4 
fra en time før partiet, da jeg valgte 
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denne variant. Selvom stillingen stadig 
er lige, var jeg svært tilfreds. 
20.Lxg5 Txd1 21.Txd1 Se6  
��������	
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22.Le3 
22.Dg4 var lidt skarpere, og hvad jeg 
forventede. Jeg havde tænkt mig at spille 
22...Kh8 eller 22...h5 23.Dg3 Kh7, 
selvom jeg også var tiltrukket af 
22...Sxg5!? med ideen 23.Td7? h5! og 
sort vinder. Jeg er lidt af en fældespiller! 
22...Td8 
Det sikreste. Mine fordele på 
dronningefløjen (hvis de findes) løber 
ingen veje. 
23.Txd8 Dxd8 24.Dd2 Dc7! 
Efter dronningeafbytningen er a5 
pludselig svag, og det er sort, der skal 
passe lidt på. 
25.Lf1 Sf4 
Jeg syntes jeg stod bedst på dette 
tidspunkt. Jeg har en god springer på f4, 
og han har en bonde, der er lidt alene på 
h3. Det er ikke meget, da jeg også har en 
svag bonde på e5, som han sikkert burde 
lægge lidt pres på. 
26.Kh2 g6 27.Sh4 Lb4 28.Dd1 De7 
29.Dg4 
Dette var ment lidt som et gamble fra 
Niels Jørgen. Vi er tættere og tættere på 
et slutspil, hvor hvid kun kan spille på 
remis. Men nu er jeg ikke så let at slå, så 

dette virker dumdristigt mere end noget 
andet. Jeg havde regnet mere med 
29.Sf3 g5!? 30.Da1 Ld6, hvor det er min 
ide at spille ...Se6 eller ...Lg6. Måske er 
29...Lc3 bedre, men det havde jeg ikke 
overvejet. Sort står lidt mere behageligt 
under alle omstændigheder. 
29...Le6 30.Sf5 Df6  
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31.Lxf4? 
Starten på en dårlig aktion. Hvid havde 
ikke noget valg og skulle spille 31.Dh4!, 
hvorefter han stadig holder remis med 
rimeligt spil. 
31...exf4 32.Lc4 
32.Dh4 var dårligere end før, men bedre 
end partiet. Men da beslutningen blev 
taget på det sidste træk, er det der, 
spørgsmålstegnet hører hjemme. 
32...Lxc4 33.bxc4 h5! 
Lettest da dette fremtvinger et vundet 
slutspil. Men sort vinder også efter 
33...De5 34.f3 Kh8 35.Sh6 Kg7 36.Sf5+ 
Kf6 37.Dh4+ Ke6, og hvids stilling er 
fyldt med svagheder. 
34.Dh4 Kf7 35.Dxf6+ Kxf6 36.Sh4 
Ke5 37.f3 
Jeg var helt sikker på, at 37.Sxg6+ Kxe4 
38.Kg2 f3+ vandt, men havde ikke 
rigtigt nogle varianter med. Om jeg 
skulle over og slå på c4 med kongen, 
eller kunne bryde op med det samme var 
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jeg ikke sikker på. Jeg ville gerne undgå 
variantberegninger, da det giver 
mulighed for overseelser. Men efter 
39.Kg3 er det ret let at se, at sort vinder 
med 39...Ld6+ 40.Kh4 b5, da den hvide 
springer er helt ude af spil. 
��������	
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37...Kd4! 

Sort vandt også efter 37...g5 38.Sf5 Lc5, 
hvor han er i fuld kontrol. Men når nu 
kongen er så stærk og løberen så meget 
bedre end springeren, er det klart bedre 
at bruge dem aktivt. 
38.Sxg6 Kxc4 39.e5 
39.Sxf4 Ld6 er bare slut. 
39...b5 40.Sxf4 
Hvid kunne have fremtvunget et kapløb 
med 40.axb5 cxb5 41.Sxf4, men sort 
kommer selvfølgelig først: 41...a4 
42.Sd3 Lf8 43.f4 Kc3 44.Sc1 Kxc2 og 
hvid har ikke rigtigt tid til at flytte 
bønderne fremad. 
40...bxa4 41.Sd3 Kd5! 
Denne gang giver det mening at spille 
efter fuld kontrol. Sort vinder også 
kapløbet, men på denne måde vinder han 
de hvide bønder. 
42.c4+ Ke6 43.f4 a3 44.Sc1 Ld2 45.Sa2 
Lxf4+ 46.Kg2 Kxe5 47.Kf3 Lh6 

  0–1 
 

Politiken Cup 2012 
Af Thomas Hauge Vestergård 

 

Årets stærkeste turnering på dansk jord 
var igen Politiken Cup i Helsingør. LOs 
kursuscenter Konventum dannede en 
perfekt ramme om turneringen, der med 
292 deltagere også blev årets største 
turnering.  
Konceptet lignede sig selv, en række 
stærke stormestre var inviteret og de 
krydsede klinger med deltagere fra 23 
lande. De nordiske lande var bedst 
repræsenteret: 142 danskere, 62 
nordmænd og 32 svenskere, men der var 
deltagere så langt væk som fra Iran. 
Forhåndsfavorit var den russiske 
stormester Vladimir Malakhov, men han 
tabte i 7. runde til den græske GM Stelios 
Halkias og var derved ude af den 
absolutte topstrid. 

I stedet endte tre spillere på 8 af 10p. 
Efter korrektionsberegning gik den 
samlede sejr og førstepræmien på 20.000 
kr. til GM Ivan Cheparinov fra Bulgarien 
med hollandske GM Ivan Sokolov på 
andenpladsen og svenske GM Jonny 
Hector på tredjepladsen. 
Bedste dansker blev GM Jacob Aagaard 
på en 10. plads lige foran GM Sune Berg 
Hansen. Begge scorede 7½ point ligesom 
GM Lars Schandorff, der endte på den 
samlede 15. plads. 
15-årige Rasmus Svane, der bor i Lübeck 
med sine danske forældre, scorede en IM-
norm ligesom FM Jacob Carstensen fra 
Brønshøj også scorede en norm til IM-
titlen. 
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Turneringen havde deltagelse af de to 
levende legender Jan Timman fra Holland 
og ungarske Lajos Portisch. Mens 
Timman blandede sig i topstriden, måtte 
75-årige Portisch erkende, at han ikke helt 
kunne følge med de allerbedste. Det tog 
han med godt humør, og da han en dag 
måtte op på første sal at spille, udtalte 
ham med et glimt i øjet "It's my 
punishment!” 
 

Sideløbende med Politiken Cup var der 
foredrag med Jacob Aagaard 
(variantberegning) og GM Henrik 
Danielsen (London-systemet), Børne 
Cup, simultan på hovedbanegården med 
Vladimir Malakhov og simultan på 
spillestedet med Allan Stig Rasmussen. 
Derudover selvfølgelig den stærke Oddset 
Blitz, der blev vundet af GM Robert 
Markus.  
Dansk Skaksalg var på besøg og forlaget 
Quality Chess sponserede flotte 
skønhedspræmier, der gik til henholdsvis 
Rasmus Svane for sejren over GM 
Vladimir Burmakin og Ib Skovgaards sejr 
over Jacob Brorson.  
Også DM i problemløsning blev afholdt 
under turneringen, her vandt Steffen 
Slumstrup foran blandt andre IM Mads 
Andersen, der var forbi som tilskuer til 
Politiken Cup flere dage. 
 

Støtten fra Dansk Skak Unions 
Støtteforening er bl.a. med til at 
frembringe normer til danske spillere. Vi 
skal se et parti fra Jacob Carstensens 
hånd. Carstensen mangler nu kun en 
enkelt IM-norm for at opnå IM-titlen. 
 
Hvid: Jacob Carstensen, Brønshøj 
Sort: Lars Hinrichs, Tyskland  
Politiken Cup 2012 
[noter: Sigfred Haubro] 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 
0–0 6.Lg5 Sbd7 7.Dd2 c6 8.h4 a6 9.g4 
h5 10.0–0–0 b5?! 
10...hxg4 eller 10...Dc7 var bedre.  
11.e5! dxe5 12.dxe5 Sh7?! 
Så får hvid chancen for at åbne op, 
hvilket bliver gjort med stil. 12...b4 
13.Sce2 Sh7 14.e6! Sxg5 15.exd7±. 
13.gxh5 Lxe5?! 14.f4 Lg7 15.hxg6 Sxg5 
16.hxg5 fxg6 17.Lh3 
��������	
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Sort er låst fast og mangler træk.  

17...Tf5 18.Lxf5 gxf5 19.Sf3 Da5 20.De3 
b4 
��������	
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21.Sa4! Dxa4? 22.De6+ Kf8 23.Sh4 
Lxb2+ 24.Kxb2 Da3+ 25.Kb1 b3 
26.Sg6+ Kg7 27.Dxe7+ Dxe7 28.Sxe7 
1–0 
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Copenhagen Chess Challenge 2012 
Tom Skovgaard, BMS Skak 

 
Copenhagen Chess Challenge (CCC) 
blev spillet for 8. gang i 2012. 
Turneringen havde 66 deltagere i 2012, 
lidt færre end året inden, men med 
mange tilbagevendende spillere – såvel 
titelholdere som klubspillere – er 
turneringen populær og et fast indslag i 
den danske skakkalender. En enkelt 
spiller, den svenske stormester Hans 
Tikkanen, er nu den eneste som har 
deltaget i alle 8 CCC-turneringer, 
hvilket lige blev markeret ved 
turneringens åbning! 
 

6 stormestre og 9 internationale mestre 
var i toppen af feltet, og turneringen 
talte i 2012 også som årets 
Københavnsmesterskab. Samtlige 
partier fra alle runder blev sendt live på 
nettet!  
Desværre har turneringen mistet sin 
hovedsponsor, Formuepleje, efter at 
kontaktpersonen hos sponsoren har 
skiftet job, men BMS Skak håber at 
kunne finde en ny sponsor snarest 
muligt.  
Udgiftsbudgettet balancerer dog lige 
præcis så turneringen nogenlunde kan 
holde sit niveau. Sponsorer i 2012 var 
Københavns Skak Union, Dansk 
Skak Union, Dansk Skak Unions 
Støtteforening og den arrangerende 
klub BMS Skak. 
 

En hård kampturnering 
Konceptet for CCC er at der spilles 9 
runder på 5 dage med den ”korte” 
betænkningstid 90 minutter til hele 
partiet med et tillæg på 30 sek. pr. træk. 

Det er et hårdt program, og det bliver 
ikke nemmere af, at en del af spillerne  
stræber efter IM- og GM-normer og 
spiller ”igennem”! 
 

Efter 4 runder var stormester 
Hannes Stefansson, Island, og 
IM’erne Helgi Dam Ziska, Færøerne, 
Daniel Semcesen, Sverige og Nicolai 
V. Pedersen, Danmark i spidsen med 
3½ af 4. Efter de næste runders 
udskilningsløb var det den unge 
færøske spiller Helgi Dam Ziska, som 
havde vist storform og førte med 6 af 7 
og samtidig kunne skimte en 
stormesternorm! Men efter remis i 8. 
runde måtte Ziska ned mod den 
svenske topratede GM Hans Tikkanen, 
og derved røg både 1.pladsen og GM-
normen, og Ziska måtte trøste sig 
med bl.a. præmien for 
Københavnsmesterskabet, som han 
vandt som bedste KSU-spiller. 
 

Seks spillere endte lige på 6½ i toppen 
efter sidste runde, og det blev svenske 
GM Stellan Brynell som med den 
bedste korrektion vandt CCC for tredje 
gang! Unge danske Mads Andersen var 
kommet med op, sammen med Ziska 
og tyske IM Haub, og den sjette spiller 
i toppen af feltet var turneringens 
overraskelse, Vladimir Minko fra 
Rusland, som med dette resultat 
scorede sin første IM-norm! 
 

De øvrige stormestre endte længere 
nede i feltet: Stefansson og Westerinen 
i forfølgergruppen med 6 point, mens 
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Hector og Danielsen måtte nøjes med 
5½ point. 
 

CCC – en hyggelig og 
tilbagevendende begivenhed 

CCC er også en hyggelig turnering, 
hvor spillerne nyder at komme igen år 
efter år, hvilket er en glæde for 
arrangørerne at konstatere. Og ud over 
trofaste danske og svenske titelholdere, 
unge talenter og breddespillere, 
lykkedes det også i 2012 at få den 
stærke svenske fighter GM Jonny 
Hector samt den legendariske finske 
veteran GM Heikki Westerinen med i 
feltet. Og med det spændende og 
blandede felt blev der, trods det hårde 
program, spillet en masse 
underholdende og spændende partier – 
og alle partier kan spilles igennem på 
turnerings hjemmeside, hvor de også 
kan downloades i PGN-format! 
 

Et par partier fra CCC 2011 
Nedenfor er udvalgt 2 partier, som 
viser hvordan de stærke titelholdere er i 
stand til at udspille deres modstandere 
– lidt anderledes end man normalt ser. 
Der er nemlig ikke tale om flotte 
angrebspartier, men partier, hvor 
stormestrene stille og roligt udbygger 
deres fordel og trykker deres lavere 
ratede modstandere sammen på brættet 
til deres stilling krakelerer. Partierne er 
interessante at spille igennem, fordi det 
er lærerigt at se, hvordan en 
stillingsfordel med omhyggeligt og 
konstant tryk kan udbygges til 
modstanderen er færdig. 
 

I det første parti ser vi islandske GM 
Hannes Stefansson med hvid i en 
sicilianer i 4. runde mod danske FM 

Igor Teplyi, og stormesteren får med 
positionelt spil opbygget en så stor 
fordel at sort nærmest er uden træk i 
slutstillingen – ud over at der er 
konkrete mattrusler. Og i det andet 
parti ser vi den svenske ”CCC-veteran” 
GM Hans Tikkanen med sort i 6. 
runde mod den arrangerende klubs 
Nicolai Brondt Pedersen. Midtspillet 
munder ud i en stilling med T + S + 6 
bønder på hver side, og selvom 
stillingen er næsten lige, får 
stormesteren skabt mere og mere tryk 
og vinder til sidst slutspillet. 
 

Resultater, alle partier og billeder 
m.m. kan ses via CCC’s hjemmeside: 
www.copenhagenchesschallenge.dk  
Omtale på Dansk Skak Unions 
hjemmeside her: 
http://www.dsu.dk/index.php?id=4&
NewsId=3152  
 

Slutstillingen i toppen af feltet: 
1–6 (placering afgjort med korrektion): 
         GM Stellan Brynell (2489), 
Sverige, 6½ point 
         IM Helgi Dam Ziska (2450), 
Færøerne, 6½ point 
         GM Hans Tikkanen (2566), 
Sverige, 6½ point 
         IM Mads Andersen (2431), 
Danmark, 6½ point 
         IM Thorsten M. Haub (2476), 
Tyskland, 6½ point 
         Vladimir Minko (2188), Rusland, 
6½ point 
7–14: 
         IM Daniel Semcesen (2461), 
Sverige, 6 point 
         GM Hannes Stefansson, Island, 6 
point 
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         GM Heikki Westerinen, Finland, 
6 point 
         IM Tobias Christensen, Danmark, 
6 point 
         FM Esben Kjems Hove, 
Danmark, 6 point 
         FM Jacob Carstensen, Danmark, 
6 point 
         IM Andreas Skytte Hagen, 
Danmark, 6 point 
         FM Martin Matthiesen, Danmark, 
6 point 
Der deltog 66 spillere. 

 

To partier fra CCC 2012, jf. 

introduktionen ovenfor: 
 

Hvid: GM Hannes Stefansson, Island 
(2516) 
Sort: FM Igor Teplyi, Danmark 
(2388) 
CCC 2012, Danmark, 4. runde, 4. maj 
2012 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Le2 e6 7.0–0 Le7 8.f4 0–0 
9.a4 
Stormesteren vælger en rolig opstilling 
mod Najdorf-varianten i stedet for at gå 
ind i de skarpe teorivarianter mod sin 
unge modstander. 
11…Sc6 10.Le3 Dc7 11.Kh1 Te8 
12.Lf3 Tb8 13.Dd2 Ld7 14.Df2 
Denne stilling er set mange gange, bl.a. 
i et af partierne Karpov – Kasparov i 
1985! 
14…b6 
I denne stilling valgte Kasparov at 
bytte på d4 og følge op med e6-e5 og 
partiet endte remis. 
15.Sb3 Lf8 16.g4 Lc8 17.g5 Sd7 
18.Lg2  

Også denne stilling er forekommet i et 
af partierne Karpov – Kasparov i 1985 
– et parti som Kasparov vandt i 
angrebsstil efter 18…Lb7. 
18…Sb4 19.Tac1 Lb7 20.Dh4 
Vi er med de sidste par træk ude af 
tidligere partier, selvom fortsættelsen 
ligner flere af disse, men hvid får nu 
stillet sig godt op og efter fremstødet 
f4-f5 om få træk bryder sorts stilling 
sammen. 
20…g6 21.Tf3 Lg7 22.Th3 Sf8 23.Df2 
La8 24.Tf1 Sc6 25.f5 Se5?! 
Trækket ser tillokkende ud, men Fritz 
foreslår at slå på c3 med fianchetto-
løberen og derefter to gange på f5, 
hvilket virker unaturligt, men sort 
bliver så ikke trykket sammen som i 
partiet! 
26.Ld4 b5? 
Dette var sidste chance for at slå to 
gange på f5 – nu går det helt galt for 
sort, som bliver låst fast. 
27.axb5 axb5 28.f6! Lh8 29.Lxe5 
dxe5 30.Sd1 

 
 

Sort er låst fast og kan blot vente på 
henrettelsen. Der kunne fx følge 
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30…Tec8 31 Se3 Sd7 32 Dh4 h5 33 
Lf3! Effektivt stormesterspil! 
1-0 
 
Hvid: Nicolai Brondt Pedersen, 
Danmark (2138) 
Sort: GM Hans Tikkanen, Sverige 
(2566) 
CCC 2012, Danmark, 6. runde, 5. maj 
2012 
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.g3 d5!? 
Dermed kommer vi ind i en sjælden 
opstilling hvor hvid fianchetterer sin 
hvidfeltede løber mod en Grünfeld-
opstilling  
5.Lg2 dxc4 6.Sa3 c3 7.bxc3 0–0 8.0–0 
c5 9.e3 Sc6 10.De2 Sd5 11.Lb2 Sb6 
12.Tac1?! 
Et af tårnene bør til d1 – begge træk 
har været spillet på GM-niveau  
12…Dd5 13.La1 Dh5 14.Db5? 
Fritz foreslår Tb1 eller c3-c4. 
14…Td8 15.c4 Ld7 16.Dxc5 Dxc5 
17.dxc5 Lxa1 18.Txa1 Sa4 19.Sd4 
Sxc5 20.Sxc6 Lxc6 21.Lxc6 bxc6 
22.Tfd1 Tab8!  
 

 
Hvid skulle have byttet på d8 og spillet 
Sc2 i stedet, for så var springeren 

kommet med i spil! Nu bytter sort på 
d1 og spiller stærkt e7-e5, hvorefter 
den hvide springer har meget svært ved 
at komme i spil – og det koster i den 
sidste ende en bonde, hvorefter 
stormesteren efter tårnafbytning kører 
springerslutspillet hjem i sikker og 
lærerig stil!  
23.Sc2 Txd1+ 24.Txd1 e5 25.Se1 e4 
26.Sc2 Sd3 27.Sd4 Se5 28.Sb3 Tb4 
29.c5 Ta4 30.Sc1 Tc4 31.Sb3 Tc2 
32.Td8+ Kg7 33.Sd4 Txc5 34.Tc8 g5 
35.g4 a5 36.Kg2 Sxg4 37.Txc6 Txc6 
38.Sxc6 a4 39.Sb4 Sf6 40.a3 Kg6 
41.Sa6 Sd5 42.Sc5 Sc3  
 

 
 
Og hvid trækker – stillingen er tabt! 
43.f3 f5 44.fxe4 fxe4 45.Kf2 Kf5 
46.Ke1 Ke5 47.Kd2 Kd5 48.Sd7 Sb1+ 
49.Ke2 Kc4 50.Sf6 Sxa3 51.Sxe4 Sb1 
52.Sd6+ Kd5 53.Sb5 a3 54.Sd4 Ke4 
55.Sb3 Sc3+ 56.Kd2 Sd5 57.Sc5+ Kf3 
58.e4 a2 59.Sb3 Kxe4 60.Ke2 Sf4+ 
61.Kf2 Sd3+ 62.Kg3 h5 63.h3 Sc1 
64.Sa1 Kd3 65.Kf3 Kc3  
Flot og instruktiv teknik af 
stormesteren. 
0–1 
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Love for Dansk Skak Unions Støtteforening 
 

§1 
Navn: 
Foreningens navn er Dansk Skak Unions Støtteforening. 
 

§2 
Formål: 
Foreningens formål er at yde støtte til: 

a) Internationale skakturneringer i Danmark. 
b) Andre formål, som bestyrelsen finder gavnlige for dansk skak internationalt, 

herunder unge spilleres turneringsdeltagelse. 
 

§3 
Medlemmer: 
Som medlem kan optages enhver interesseret person, ligesom foreninger og 
virksomheder kan optages. 
 

§4 
Kontingent: 
På hver generalforsamling fastsættes minimumskontingent for det følgende år. 
Man kan blive livsvarigt medlem ved at betale 10 gange årskontingent. 
 

§5 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og 2 menige 
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er formanden og et 
menigt bestyrelsesmedlem på valg. 
I lige år er kassereren og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i 
øvrigt konstituerer sig selv. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. 
 

§5a 
Revisorer og suppleanter: 
Hvert år på generalforsamlingen vælges for et år ad gangen en 1. og en 2. 
bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 

§6 
Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i 
samme by som DSU`s delegeretmøde og i tilknytning til dette. 
 

Generalforsamlingen indvarsles enten gennem skakbladet eller ved direkte 
udsendelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. 



~ 17 ~ 
 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretningen. 
3. Regnskabet. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
6. Valg i henhold til lovenes §5 og §5a 
7. Eventuelt. 

 

Regnskabet skal inden generalforsamlingen offentliggøres i skakbladet 
Eller udsendes til alle medlemmer. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 
senest d. 1. marts og skal optages på dagsordenen. 
 

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal se §11. Ved ligestilling 
bortfalder forslaget. Vedrørende afstemninger om lovændringer og om foreningens 
opløsning se §11 og §12. 
Et medlem kan skriftligt overdrage sin stemmeret til et andet medlem, men ingen kan 
råde over mere end 1 fuldmagt. 
 

§7 
Ansøgninger om støtte: 
Alle ansøgninger om støtte stiles til Dansk skakunions Støtteforening og sendes til 
dennes formand. 
Ansøgninger skal sendes senest 31. december året før turneringens afholdelse. 
 

§8 
Ydelse af støtte: 
For at en støtte kan ydes skal,  
enten a: 4 af bestyrelsens medlemmer gå ind for den,  
eller b: Støtten vedtages på en generalforsamling, 
eller c: støtten vedtages ved en urafstemning. 
 

§9 
Urafstemninger: 
Såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen eller en tiendedel af foreningens medlemmer 
skriftligt anmoder herom skal bestyrelsen lade afholde en urafstemning om en støtte. 
Afstemningsmaterialet, der bl.a. skal indeholde oplysninger om foreningens aktuelle 
status, medlemstallet og kontingentrestancer, skal sammen med stemmesedlerne 
udsendes til alle medlemmer. Støtten er vedtaget, såfremt der er flertal for det ved 
afstemningen, dog skal mindst 40 % af de stemmeberettigede have stemt for det. Hvis 
forslagsstillerne kræver det, skal urafstemningen foreslås af en uvildig person, som 
udpeges af forslagsstillerne og bestyrelsen i fællesskab. 
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§10 
Regnskabsåret: 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

§11  
Lovændringer: 
Forslag til lovændringer skal optages på generalforsamlingens dagsorden og skal 
vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. Forslaget 
skal herefter inden 2 måneder forelægges ved en urafstemning og her opnå flere end 
halvdelen af de afgivne stemmer for at være vedtaget. 
 

§12 
Opløsning af foreningen: 
Forslag til opløsning af foreningen skal forelægges og vedtages på samme måde som 
forslag til lovændringer, jfr. §11. Ved opløsningen tilfalder foreningens midler og 
effekter Dansk Skak Union, således at disse indgår i en fond, hvis renter skal gå til 
fremme af Dansk Skak Unions internationale samarbejde. 
 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Århus den 18. april 1992. 



Resultatopgørelse for Dansk Skak Unions Støtteforening 
 

 2011 2012 
 ----------- ----------- 
Kontingentindtægter 
Vedrørende kalenderåret 12.500 10.400 
Livsvarigt medlemskab incl. frivillige bidrag 6.470 3.270 
 ------------------------------- 
Kontingentindtægter i alt 18.970 13.670 
 ------------------------------- 
Finansielle indtægter 
Renter, Bank 20.271 20.276 
Renter, obligationer 312 251 
Udbytte efter skat  0 1.272 
Kursregulering, værdipapirer -8.621 12.456 
 ------------------------------ 
Finansielle indtægter i alt 11.963 34.255 
 ------------------------------ 
Indtægter i alt 30.933 47.925 
 ------------------------------ 
Omkostninger 
Gebyrer -645 -652 
Diverse incl. hjemmesideomkostninger -8.666 -8.080  
 ------------------------------ 
Omkostninger i alt -9.311 -8.732 
 ------------------------------ 
Resultat før støttebeløb 21.622 39.193 
Støttebeløb (se note 1) -22.000 -35.000  
 ----------------------------- 
Årets resultat -378 4.193 
 ================= 
 
Note 1: 
Politiken Cup 12.000 12.000 
Brønshøj 0 5.000  
Skovbo 0 5.000 
Copenhagen Chess Challenge 5.000 5.000 
Chess House 0 3.000 
Fynsmesterskabet/Odense 5.000 5.000 
 ------------------------------- 
I alt 22.000 35.000 
 ------------------------------- 



Balance for Dansk Skak Unions Støtteforening 
 
 31. december 31. december 
 2011 2012 
 ---------------------- -------------------- 
Aktiver 
 
Anlægsaktiver 
Obligationer om. 3.894,62 7% Nykredit 2032 4.381 3.517 
Danske Invest Verden 1.162 stk.  106.927 119.384 
 --------------------------------------- 
Anlægsaktiver i alt  111.308 122.901 
 ---------------------------------------- 
Omsætningsaktiver  
Aftaleindlån, Østjydsk Bank  450.000 450.000 
Driftskonto, Østjydsk Bank  28.655 30.965 
Girokonto  6.736 3.108 
Andre tilgodehavender  3.045 1.963 
 ------------------------------------- 
Omsætningsaktiver i alt  488.436 486.036 
 ------------------------------------- 
Aktiver i alt  599.744 608.937 
 ====================== 
Passiver 
 
Egenkapital   
Primo  600.122 599.744 
Årets resultat  -378 4.193 
 ------------------------------------- 
Egenkapital, i alt  599.744 603.937 
 ------------------------------------- 
 
Gæld 
Skyldigt støttebeløb 0 5.000   
 ------------------------------------ 
Gæld i alt 0 5.000  
 ------------------------------------- 
Passiver i alt  599.744 608.937 
 ====================== 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 
 
Viby, d. 26. marts 2013 
 
 
 
Aage Olsen 
Kasserer 
 
 
 
 
Revisionspåtegning 
Alle ind- og udbetalinger er kontrolleret 
 
Vi har afstemt statusposterne. 
 
Viby, d.  
 
 
 
______________________________________                   ______________________________ 
Aksel Hansen, revisor                                                                 Bjarne Jensen, revisor   
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