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Stormesterens fodselsdag markeret i f odebyen
Skak. Peter Heine Nielsen sekunderer verdens to bedste skakspillere.
AfLarsRaskVendelbjerq
rask@bergske.dk

4O AR: Skakstjernen og
stormesteren siden 1994, Pe-
ter Heine Nielsen, en af Dan-
marks staerkeste skakspiller
med opvaekst i Holstebro, fyl-
der i dag, fredag 40 ar.

Optakten til fodselsdagen
foregik i aftes i Holstebro,
hvor den lokale klub havde
glaede af stormesterens be-
s0g til en klubaften, hvor
ban dels fortalte om nogle af
sine spaendende skakoplevel-
ser og dels spillede simultan-
skak mod en snes af klub-
bens medlemmer.

Peter Heine Nielsen benyt-
tede naturligvis ogsa lejlighe-
den til at bes0ge sin mor pa

V01undsvej i Holstebro.
To af de lokale spillere, Ja-

cob Nygaard og Jacob Jacob-
sen, formaede at opna remis,
mens resten tabte.

»Det gar steerkt Met af
Peters traek tog mere end 10
sekunder,« fortseller Sigurd
Rindom.

Peter Heine Nielsen fik
sin gennembrud som skak-
spiller ved VM for spillere
under 18 ar i 1990, hvor han
vandt bronze efter Sergej Ti-
viakov og Vladimir Kram-
nik.

Aret efter opnaede han
som 17-arig en delt fiarste-
plads (sammen med Erling
Mortensen som vandt sam-
let) ved danmarksmesterska-
bet i skak 1991, bl.a. med sejr

Peter Heine Nielsen - er trsener oq sekundant for de
to skakspillere, der skal dyste i VM-finalen.

over Bent Larsen, ogsa fra
Holstebro.

Han har vaeret dansk me-
ster fern gange, senest i 2008.
Peter Heine Nielsen har i
flere ar vaeret traener, sekun-
dant og sparringspartner for

verdensmesteren Viswana-
than Anand og det norske
stortalent Magnus Carlsen.
Netop de to m0des i arets
VM-finale i november, hvor
han derfor har erklaeret sig
inhabil.

»Peter er sserdeles staerk
i skak-teorien, og er derfor
en efterspurgt sparringspart-
ner,« fortaeller Sigurd Rin-
dom, formand for Holstebro
Skakklub, hvor Peter Heine
Nielsen faktisk det sidste
ars tid igen har vaeret aktivt
medlem.

»Han har begraenset tid,
men har vaeret med i to af
vores syv holdkampe, og vi
er rigtig glade for at have
ham i klubben,« fortaeller
formanden.

Som professionel spiller
den danske stormester bade
for den tyske klub Baden Ba-
den og for Rokaden i svenske
Stockholm.

»Han har spillet syv hold-
kampe for Rokaden i denne

saeson og ikke tabt nogle af
den,« fortaeller Sigurd Rin-
dom anerkendende.

Peter Heine Nielsen har
boet i Arhus, men er nu pa
vej til Litauen, hvor han har
oprettet selskabet PH Chess
i Palanga.

Bade kaerligheden og skat-
tefordelene taler for netop Li-
tauen. Han er kaereste med
Victorija Cmilyte, Litauens
bedste skakspiller og europa-
mester 2011.

»Jeg har brug for en juri-
disk base for mine traenings-
aktiviteter internationalt.
Skatterne i Litauen er lave,
og det er en af grundene til
at oprette et selskab der,« for-
taeller han til det litauiske
nyhedsmedie news2biz.


