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Nyt fra Sønderjydsk skak  Nummer 47 Side 2 
 

Forretningsudvalget (FU) 

i 4. hovedkreds. 
 

Formand: 

Frede Andersen 

Koldingvej 6 

Gabøl 

6500 Vojens 

74 87 12 28 

E-mail: arnfeldt@post10.tele.dk 

 

Kasserer: 

Jens Carl Pedersen 

Kogsvej 14 

6270 Tønder 

telf.: 74 72 32 16 

Mail: annelise@pc.dk 

 

Sekretær: 

Søren Krabbenhøft 

Bakkedraget 74 

6650 Brørup 

Tlf.: 75 38 48 40 mobil: 50 42 81 88  

Email: formanden@vejenskakforening.dk  

 

Juniorleder: 

Hansjørgen Clausen 

Æblehaven 5 

6320 Egernsund 

74 44 22 98 eller 74 44 22 93 

Email: majbritclausen@email.dk  

 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 04 64 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 
 

http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/ 

Holdturneringsleder: 
 

Kai C. Bjørnskov 

Birkevej 28 

6100 Haderslev 

Tlf.: 74 53 21 85  

Email: kaicb@yahoo.dk 

 

Redaktion  
 

Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 
 

Peder Pharsen 

Seminarievej 69A 

6760 Ribe 

e-mail: peder@pharsen.dk 
 

Hjemmesiden og bladet. 
 

For at gøre hjemmesiden og bladet mere 

interessant – til glæde for både gamle, 

nye og kommende medlemmer – vil Kai 

Bjørnskov sætte partier/opgaver i bladet 

og på hjemmesiden.  

Det er meget vigtigt, at gøre hjemmesiden 

og bladet mere interessante, så derfor 

opfordres alle til at bidrage. Det er 2 

medier med hver deres fordele og 

ulemper – men giv dit bidrag! 

Der findes mange resultathungrende 

mennesker, så sæt resultater for hver 

runde på hjemmesiden. 

Turneringsreferater og partier kan så 

sendes til bladet. 

mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
mailto:kaicb@yahoo.dk
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Status for tiden efter formandsmødet. 

Frede A. Andersen 

 

Hvervekampagne 

Vort store problem er medlemstallet og det hjælper ikke at vi giver det store udbud af 

fritidsaktiviteter skylden. Det vi mangler er ”Ildsjæle”, dem vi har, er placeret i udvalg og 

bestyrelser og ikke kun indenfor skakken.  

Der kører pt. en landsdækkende hvervekampagne, som vi også forsøger at få det 

bedste ud af. Der er oprettet et udvalg til at tage hånd om kampagnen, udvalget bestod fra 

starten af Svend Erik Kramer, Hansjørgen Clausen, Morten Jessen samt Erik Lund-

Petersen. Svend Erik og Morten er undervejs blevet erstattet af Frede (i egenskab af 

formandsposten) samt Kaj Bjørnskov.  

Der er planlagt adskillige arrangementer: 

1. Skak på storbræt i Tønder, Ribe, Aabenraa og Haderslev i efteråret 2009. 

2. Udbede kampagne aktiviteterne på hjemmesiden og i ”Hovedkreds Nyt. 

3. Instruktørkursus for nuværende og fremtidige ledere af skakundervisning i 

alle klubber. 

4. Road-show med Kaj Bjørnskov. 

5. Mail-tilbud til klubspillere, hvor ”abonnenterne” får gratis skakoplevelser i 

form af spændende partier mm. 

Man skal selvfølgelig være særdeles positiv overfor de planlagte aktiviteter, men 

jævnfør mine bemærkninger i starten kræver det at de enkelte klubber har disse ildsjæle, 

som går ind for sagen er dette ikke tilfældet, så kontakt FU og vi sørger for en kompetent 

hjælper til arrangementet. Dette gælder naturligvis også hvis I påtænker et helt andet 

arrangement. 

Tilslutningen til pkt. 3 tyder ikke på at alle klubber har haft held til at finde ”Ildsjæle”, 

det er en skam, da kurset er en særdeles god ballast til at holde på begynderne, som jo er 

vor bedste mulighed for at få klubberne til at overleve. 

Jeg frygter at det kun er de klubber der har tradition for at lave 

”Publikumsarrangementer” der følger op på udvalgets forslag, men hvert eneste 

arrangement tæller og det vil glæde såvel udvalg som mig, hvis min frygt bliver gjort til 

skamme. 

De CD ´er, som DSU har fremstillet og tilsendt os, er jeg bange for ikke virker efter 

hensigten med hensyn til nye medlemmer i klubberne, hvorimod der er chance for at 

DSU får nogle. De skal naturligvis uddeles til alle der viser interesse for skakken, men 

det alene gør det ikke. Alle formænd har fået tilsendt nogle forslag breve der kan sendes 

til tidligere medlemmer, samt forslag til pressemeddelelser, er de afsendt? Ellers kan det 

sagtens nås endnu. 
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FU møde 6. September 2008 i 

Sønderjysk skak. 

Søren Krabbenhøft            Forkortet af red. 

 

2.Kassererens opkrævningssystem: 

Systemet virker bestemt helt nøjagtigt. Der 

har ikke været tab, idet kassereren kan 

være en meget plagsom person. Der blev 

diskuteret om de økonomiske problemer 

der er med udmeldte spillere.  

3. Kartotekførerens job: 

Kartoteksføreren udtrykte stærk 

utilfredshed med systemet, det er meget 

gammelt og utidssvarende. Det havde nok 

været bedre at DSU kastede lidt kalorier 

efter dette, i stedet for en skakserver. 

4.Medlemskampagnen: 

Det er endnu for tidligt at kunne udtale sig 

om effekten af medlemskampagnen. 

Udvalget der blev nedsat for at arbejde 

med det, har udført et stort arbejde. En 

decideret kampagne har der ikke været i 

klubberne, de har ”kun” lavet det de plejer 

at lave. Vi skal hen sidst på året før der kan 

ses en effekt. Kai fortalte at man i 

Haderslev lader de unge spille skak i et ½ 

år, før de skal til at betale kontingent. 

Kai har lavet et indlæg til hjemmesiden, 

med lidt hygge og lærdom. 

5.Juniorlederkursus: 

Kai Bjørnskov har stablet et kursus på 

benene, med henblik på at uddanne en flok 

juniorledere. 

Der er op mod 7 tilmeldte fra 3 klubber. 

Frede udtalte at den eneste sikre tilgang er 

børn, så vi skal arbejde på det plan, så der 

burde uddannes 2 fra hver klub. 

I 9 af 10 kommuner vil det ikke være et 

økonomisk problem at starte skoleskak op.  

Det ville være godt med pensionister, der 

med et langt skakliv har meget erfaring at 

øse af. 

Der skal dog være nogle juniorledere. 

Hos Dansk Skole Skak (DSS) er det største 

problem lederrekruttering. Kai har sammen 

med Tjele Efterskole lavet et 

hjælpetrænekursus, og der er der 15-årige 

der brænder for skak. Det springende 

punkt er instruktøren, resten lånes fra 

skolen eller fra kommunen. 

Det største problem med skoleskakken er 

at det starter efter skoletid, dvs. klokken 

15.00, hvilket ikke er muligt for den 

arbejdende del af skakspillere. 

7.Holdturnering: 

Vores nye system til indberetninger 

fungerede ikke optimalt i starten, men er 

nu så opdateret at Kai lover at det vil virke 

i år. Herefter bliver den nemmeste måde at 

indberetteresultater via hjemmesiden. 

8.Sønderjysk EMT: 

Haderslev er arrangør af den kommende 

SEMT. Bestyrelsens forslag til kalender; 

søndag 18/1: 1. og 2. runde; søndag 1/2: 3. 

og 4. runde; søndag 15/2: 5. og 6. runde og 

Lørdag 28/2: 7. runde.  

9.SGP: 

SGP-udvalget har mødtes flere gange på 

Messenger, og har revideret reglementet, 

og lavet kalender. Her var FU inde og se 

på økonomien og besluttede at sænke 

tilskuddet til 1000,- kr. 

10.Pokalturnering: 

Her blev det spisebilletterne der blev 

endevendt, og FU enedes om at sætte 

beløbsrammen til 100,- pr. spiller og 

kørepenge. 

11.Hjemmeside: 

Udgiften til vores nye hjemmeside blev 

endevendt. På Generalforsamlingen i 2007, 

blev det på lagt at købe et system, og det 

blev oplyst at prisen var 2000,- Det viser 

sig nu at vi skal betale op mod 5000,- om 

året. Dette skal selvfølgeligt lige følges op, 

men vi kan nok ikke slippe for den 

førstkommende betaling. Dette vil 

kassereren ikke bare betale, men have 

FU´s opbakning.  

Ellers får de 44.000,- vi har i kassen 

hurtigt ben at gå på. 
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Sønderjydsk EMT 

 

I sidste nummer nåede jeg lige at få slut-

stillingen med. Jeg lovede partier i dette 

nummer – de kommer her. Først en runde-

beskrivelse fra mestergruppen af vinderen 

Kai Bjørnskov, men forkortet af red.: 

 

1. runde:  

Kai og Godtfred spillede dronningegambit, 

og da Kai i 8. træk spillede g2-g4, opstod 

en skarp stilling med angrebschancer til 

hvid. Godtfred forsvarede sig vanen tro 

sejt, og da Kai ikke fandt det bedste, fik 

Godtfred efterhånden kontrol med stillin-

gen. Kai fortsatte dog ufortrødent angrebs-

forsøgene og fik spærret Godtfreds dron-

ning inde. I slutfasen lykkedes det den 

yngre sønderjyske mester at overliste den 

ældre og – lidt ufortjent – hjemtage hele 

pointet med et smart dronningeoffer. 

Allan og Frank havde et gevaldigt slags-

mål efter en lidt tam åbning – dronninge-

bondespil, hvor begge spillere fianchette-

rede deres dronningeløbere. Men efter f4, 

henholdsvis f5 og etablering af en hol-

landsk-inspireret stilling kom der gang i 

sagerne. Da sort gennemførte g7-g5 og fik 

angreb i g-linien, så det sort ud for hvid, 

men Allan forsvarede sig glimrende, og da 

spillerne havde tilbudt og fået afslag på 

remis en gang hver, enedes de i en stadig 

skarp stilling om remis. 

 

2. runde 

Kai havde hvid mod Jan og spillede en-

gelsk. Efter 11 teoritræk enedes man om 

remis – så tidligt i turneringen havde ingen 

af de to lyst til at tage chancer eller øde-

lægge hinandens chancer.. Allan Hye spil-

lede en klar gevinststilling frem imod 

Mikkel, men bukkede fælt og gik helt ned i 

slutfasen. Christian fik en fin stilling med 

sort i siciliansk, men Frank fortsatte ufor-

trødent med angreb på kongefløjen, og 

forbavsende hurtigt voksede det Christian 

over hovedet. En lidt nem sejr til Frank. 

Endelig prøvede Godtfred og Helge hinan-

den af ind i et dobbelt tårnslutspil, der var 

og blev remis. 

 

3. runde 

Jan vandt meget heldigt over Godtfred, der 

i en bedre stilling afslog remis – og tabte. 

Mikkel og Christian spillede efter sigende 

en korrekt remis. Rundens sensation var 

Helges sejr over Frank, der ellers havde 

fået noget, der lignede en gevinststilling 

frem, da det pludselig vendte. Partiet mel-

lem Allan og Kai blev spillet i Haderslev 

og blev en fabelagtig spændende affære. 

Kai valgte rokaden fra for initiativ, men da 

Allan fortsatte roligt, måtte Kai hele tiden 

holde ham beskæftiget. I det øjeblik, hvor 

Allan havde en lille fordel i kraft af an-

grebschancer, byttede han damer, hvorefter 

rollerne omgående var totalt byttet om, og 

Kai vandt lynhurtigt et slutspil, hvor hans 

eksponerede konge sammen med et løber-

par var en magtfaktor. 

 

4. runde 

Kai havde igen forpagtet alt heldet, da han 

efter at have overlevet en fejlberegning, 

som Christian ikke opdagede fik spillet en 

klar gevinststilling frem med 2 bønder 

mere. I det øjeblik gik det op for ham, at 

de tre minutter, han havde tilbage på uret, 

skulle række til resten af partiet! Og øje-

blikkelig lavede han en svær fejl, der kos-

tede en løber. I tidnøden kæmpede han 

ufortrødent videre, og da Christian efter-

hånden også kom i svær tidnød, gik det 

over stok og sten. Her gav Christian gaven 

tilbage, da han satte en springer direkte i 

slag. Herefter var Kai ubønhørlig og vandt 

sikkert det opståede tårnslutspil, og i den 

sidste ende var det Christian, som over-

skred tiden! 

Det samme udfald fik partiet mellem 
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Helge og Mikkel, skønt Helge i sin ynd-

lingsåbning, Grünfeldindisk, fik stor for-

del. En gedigen forsvarspræstation reddede 

imidlertid vor unge helt, som nu stadig er 

med fremme.  

 

5. runde.  
Kai vandt for en gangs skyld rimelig stil-

rent, da Helge overvurderede sit 

herredømme over c-linien, og det lykkedes 

Kai at åbne a-linien og få sit løberpar i 

gang. Helge angreb derefter med tårn og 

springer sorts konge, medens sort åd bonde 

på bonde. Da angrebet hverken ville føre 

til mat eller trækgentagelse, måtte Helge 

ind i et håbløst slutspil. Jan og Christian 

havde et kompliceret parti, hvor Christian 

spillede h4 og g4 for angreb. Et 

modangreb i centrum var imidlertid 

recepten, og efterhånden voksede 

problemerne Christian over hovedet. Sejr 

til Jan. Endelig spillede Allan sin pa-

tentopstilling mod Godtfred og fik fint 

spil. Det lykkedes dog den gamle at holde 

sammen på stillingen og endda få mod-

chancer. Efter eget udsagn tabte Godtfred 

først, da han byttede dronninger og blev 

overmandet af et angreb på dronningeflø-

jen. 

 

6. runde. 

Godtfred og Mikkel var først færdige med 

gevinst til sidstnævnte, da Godtfred 

overså, at en springer kunne slå tilbage, og 

mistede sin dronning. De øvrige partier var 

hårde kampe. Kai vandt et smukt angrebs-

parti, hvor han med et minimalt udvik-

lingsforspring hele tiden stillede Frank 

over for problemer, der til sidst med 

smukke kombinatoriske vendinger vok-

sede Frank over hovedet, Frank ofrede en 

officer for lidt modspil, men Kai slog den 

koldt og viste, at der overhovedet ikke var 

spil for den.. Jan havde stor fordel i sicili-

ansk (Morra-gambit!) mod Helge, med 

varetog ikke sine chancer optimalt og 

måtte skuffet nøjes med remis. Endelig 

vandt Allan et kompliceret parti mod 

Christian, der ikke tog sig i agt for en ma-

nøvre, der skaffede hvid en garderet fri-

bonde på d6.  

 

7. runde. 

Helge fik ret hurtigt afgørende fordel mod 

Allans originale g6-opstilling, der gik helt 

galt for ham, da centrum brød sammen, og 

partiet blev kun på 15 træk. Christian spil-

lede omhyggeligt i kongeindisk mod Godt-

fred, der ikke fik sat noget kongeangreb 

ind og langsomt, men sikkert blev trængt 

tilbage på dronningefløjen. En klassisk 

gevinstføring, der kun truedes af grus i 

maskineriet til allersidst, da Godtfred som 

sædvanlig fik opstillet nogle taktiske trus-

ler. Christian gled imidlertid af på dem, og 

da en ny dronning var født, opgav Godt-

fred. Frank og Jan spillede om andenplad-

sen, og begge lagde skarpt op til konfron-

tation i siciliansk. Frank vandt en bonde, 

men Jan havde farlige trusler mod den 

hvide konge. Men lige i det øjeblik, hvor 

Jan skulle udligne, greb han forkert, og 

Franks merbønder gjorde hurtigt udslaget.  

 

Vinder blev altså ratingfavoritten, der med 

held og kampvilje vandt sit 14. mester-

skab. Nr. 2 blev efter en flot slutspurt med 

3 af 4 Frank Petersen – og nr. 2 efter ra-

tingtallene. Mere overraskende var det, at 

Helge Andersen kunne besætte 3. pladsen.  

Nr. 4 blev helt overraskende Haderslevs 

unge talent Mikkel Motzkus, som efter en 

heldig remis i 1. runde og en endnu heldi-

gere gevinst i 2. runde, sejlede videre med 

2 remiser, inden han led sit eneste nederlag 

– mod Frank Petersen. Supersenioren 

Godtfred, kom efter en skidt start aldrig 

rigtig kom med i turneringen. Men han er 

kommet igen så mange gange, at han så-

mænd nok gør det igen!! 
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Partier fra Sønderjydsk EMT 

Noter af Kai Bjørnskov. 

 

Mesterklassen, 1. runde, 7.2.2008  

Kai Bjørnskov   1 

Godtfred Sloth Jensen 0 

Dronningegambit 

 

1. d2-d4, d7-d5 2. c2-c4, e7-e6 3. Sb1–c3, 

Sg8-f6 4. Sg1–f3, c7-c6 5. Lc1–f4, Lf8-e7 

6. e2-e3, 0–0 7. Dd1–c2, h7-h6 8. Lf1–e2, 

Tf8-e8 9. g2-g4!? Efter at sort har svækket 

sin kongestilling med h6, og hvid iøvrigt er 

klar til at rokere langt, er det ikke svært at 

beslutte sig til dette træk, der medfører 

gode spændinger i stillingen. 9. -, Sb8-d7 

10. g4-g5, h6xg5 11. Sf3xg5, Sd7-f8 Så 

har sort etableret en solid dækning af h7, 

men hvid har naturligvis angrebschancer. 

12. h2-h4 Logisk at gå på med h-bonden. 

Alternativet var 12. Tg1 12-, Le7-d6 13. 

Lf4-e5 13. Lxd6, Dxd6 14. c5, De7 15. f4 

ville indsnævre sorts stilling, men efter 

15.-, b6 er den hvide stilling meget åben. 

13. -, Ld6-b4 14. 0–0–0, Lb4xc3 15. 

b2xc3 Fritz anbefaler 15. Dxc3, S6d7 16. 

Sf3, Sxe5 17. Sxe5, med hvid fordel] 15. -, 

d5xc4 15. -, S6d7 16. Ld6, Sf6 17. c5 er 

godt for hvid.  

 

16. Le5xf6? Her taber hvid tråden – meget 

stærkere er 16. Tdg1!, De7 17. h5, b5 (17 -

, S8d7 18. h6, g6 med afgørende angreb). 

18. Sg5-e4 og vinder 16. -, Dd8xf6 17. 

Le2xc4, b7-b6 Hvid er stadig let i fordel, 

men Sf8 dækker fint. Det er ikke så let at 

komme videre. Nu får sort sin dårlige løber 

i spil. 18. Th1–h3, Sandsynligvis hvids 

bedste fortsættelse. Der truer Tf3 med an-

greb på h7, og tårndublering kan let finde 

sted. Sort e6-e5 kommer jo ikke på tale, så 

længe Lc4 og Sg5 angriber f7. 18. -, Te8-

e7 Rettet mod førnævnte trussel. Også 18. 

-, Dh6 kom på tale - dronningen skal alli-

gevel blive og forhindre h4-h5-h6. 19. 

Td1–g1, a7-a5 Sort benytter fritrækket til 

at true med La6, men tillader 20. Se4 - 

hvad hvid nok burde have spillet. Men 

hvid har fået en idé. 20. Lc4-d3 Med trus-

len 21. Lh7+, Kh8 22. Tf3, Dh6 23. Txf7 

og vinder. Sort har kun én parade, men den 

er til gengæld i orden. 20. -, Df6-h6 21. 

Th3-g3, f7-f6 Den naturlige reaktion - sort 

tåler ikke at have denne springer stående. 

Samtidig dækkes g7 fra siden. 22. Sg5-f3 

Spillet uden større betænkning - hvid har 

stadig en ide. Men 22. Se4 var sikkert 

bedre. 22. -, Lc8-a6 23. Ld3-g6 Hvids 

pointe - sorts dronning bliver helt inde-

spærret. 23. -, Ta8-d8 24. h4-h5, c6-c5 Til 

gengæld får sort sine andre brikker fint i 

spil nu. 25. Kc1–b2 Undviger bindingen af 

Le3 - det eneste, sorts dronning udretter.  

25. -, La6-b7 26. Sf3-h4, Hvid er tydelig-

vis gået i stå, og sort er ved at overtage 

initiativet, sin dårlige dronningestilling til 

trods! 26. -, c5xd4 27. c3xd4, Td8-c8 28. 

Dc2-b3! Et listigt træk,. Hvid truer direkte 

29. Sf5 med dronningefangst. 28. -, Lb7-

d5? Nødvendigt var 28. -, Kh8 29. Dxb6, 

Ld5 30. Dxa5, Tb8+ 31. Ka1, Teb7 med to 

merbønder til hvid, men en absolut van-

skelig stilling.  
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29. Db3xd5 Utroligt nok ikke det stærke-

ste! 29. Sf5!! exf5 (29 -, .Lxb3 30 .Sxe7+, 

Kh8 31. Sxc8, Sxg6 32 .hxg6, La4 33. Se7 

og hvordan skal sort undgå, at hvid besæt-

ter h-linien med mat) 30. Dxd5+, Kh8 31. 

Lxf5, Te8 32. Tgh1, b5 33. Tg6, Dh7 34. 

h6, Sxg6 35 .hxg7+, Kg7 36. Txh7+, Kxh7 

37. Df3 og vinder 29. -, e6xd5 30. Sh4-f5, 

Sf8xg6  

31. Tg3xg6? En fejlberegning. 31. Sxh6+, 

gxh6 32. Txg6+, Kf7 33. Txh6, Tc7 34. 

Th7+, Ke6 35. Txc7, Txc7 36. Th1, Th7 

37. h6 og hvid bør vinde. 

31. -, Dh6xg6?? Tabstrækket, lige mens 

sort har remisen inden for rækkevidde 31 -, 

Tc2+! 32. Kxc2, Tc7+ 33 .Kd2, Dxh5 34. 

Sxg7, Tc2+ 35. Kxc2, De2+ 36. Kc1, 

Dc4+ 37. Kb2, Db4+ og remis ved evig 

skak. 38. Kc2, Dc4+ 39. Kd1, Dd3+ 40. 

Ke1, Db1+ 41. Ke2, Dc2+ 42. Kf3, De4+ 

43 Ke2  osv. Også 31. -, Dxh5 ser ud til at 

holde remis på samme måde. 

32. Sf5xe7+, Kg8-f7 33. Se7xg6 Opgivet. 

Trods fejlene et spændende parti, hvor 

pointet ved fru Fortunas mellemkomst vel 

havnede på den rigtige side. 

 

Mesterklassen, 3. runde, 25.1.2008. 

Allan Hye   0 

Kai Bjørnskov  1 

Dronningebondespil  

 

1. d2-d4, Sg8-f6 2. Sg1–f3, e7-e6 3. e2-e3 

Ak, jeg havde forberedt nimzoindisk - men 

burde have vidst bedre. Allan spiller sin 

patentopstilling. 3.-, d7-d5 4. Lf1–d3, c7-

c5 5. b2-b3, Sb8-c6 6. 0–0, Dd8-c7 Det 

mest elastiske. Det helt naturlige 6. -, cxd4 

7. exd4, Ld6 fulgt af 0–0 fejler ikke noget, 

men lader hvid i fred til at færdiggøre sin 

opstilling. 7. a2-a3 Virker som tempotab. 

Hvid burde spille 7. c4 eller 7. La3. 7.-, e6-

e5!? Dristigt. Men vil man spille på ge-

vinst, må man komplicere. Sorts påstand 

er, at hvid har brugt tempi på b3 og a3, 

medens sort kun har gjort udviklingstræk. 

Ulempen er, at Lb2 bliver kæmpestærk. 8. 

d4xe5, Sc6xe5 9. Lc1–b2, Lf8-d6 Natur-

ligvis skal sort beholde springerstillingen 

på e5 og udvikle. Hvids følgende udfald er 

blot den naturlige reaktion o burde ikke 

volde vanskeligheder. 10. Ld3-b5+ 

 

Diagram næste side. 

 

10. -, Ke8-e7!? En dristig beslutning! Et 

alternativ var 10. -, Kf8, men sort vil have 

Th8 i spil. Det lille sorte udviklingsfor-

spring sikrer, at kongestillingen ikke er 

kritisk. Men naturligvis var det sikre 10. -,  
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Ld7 11. Lxd7+, Sexd7 12. Sc3, Dc6 med 

bekvemt spil og lille fordel til hvid. 11. 

Sb1–d2 Her kunne hvid næsten have lagt 

partiet død med 11. Sc3, Sxf3+ 12. Dxf3, 

Lxh2+ 13. Kh1, Le5 14. Dxf6+, gxf6 15. 

Sxd5+, Kd6 16. Sxc7, Kxc7 17. Tb1 med 

lige spil. Den sorte dobbeltbonde er uden 

betydning.11. -, Th8-d8 12. h2-h3 Eller 

12. b4, c4 13. Sxe5, Lxe5 14. Lxe5, Dxe5 

15. Sf3, De4 16. Sd4 med lige spil, selv 

om den hvide stilling nok er lidt lettere at 

spille. 12. -, h7-h6? 12. - , Kf8 var bedre. 

Der er dog ingen fare; blot beholder hvid 

muligheden for at spille Sxe5 eller b4 med 

lille fordel. 13. Sf3-e1? Også hvid søger at 

skærpe spillet. Teksttrækket giver imidler-

tid sort en gylden chance, som han misser. 

13. -, a7-a6? Der var fordel til sort med 

13. -, c4! Jeg overvejede endda trækket, 

men forkastede det p.gr.a. 14. bxc4, Ikke 

14. Ld4, a6 15. f4, Sg6 og vinder officer.) 

14. -, dxc4 15. f4, idet jeg overså mulighe-

den 15. -, c3 med gevinststilling. 14. Lb5-

e2, Lc8-f5(?) For ambitiøst. Sort burde, nu 

hvid har trukket sig tilbage, få ordnet den 

rokade med Kf8! 15. f2-f4, Se5-d7 16. c2-

c4 Ubehageligt - nu erobrer hvid initiati-

vet, og sort centrum bryder sammen. Der 

er dog endnu intet afgørende i sigte. 16. -, 

d5xc4 17. Le2-f3 Med dette lumske træk 

forlægger hvid pludselig kamphandlin-

gerne til dronningefløjen, hvor sort er util-

strækkelig forberedt. Umiddelbart truer e3-

e4-e5, der dog kan mødes med taktiske 

midler. Men sort lader sig skræmme. 

Hvids naturlige fortsættelse er ufarlig: 17. 

Sxc4, b5 18. Sxd6, Dxd6 19. Dxd6+, Kxd6 

med lige spil - måske er den sorte bonde-

majoritet endda farligst. 17. , Sd7-b6 Nu 

strander 18. e4? på 18. -, Lxf4 med angreb 

på Sd2. Men hvid har bedre: 18. b3xc4 

Den sorte stilling begynder at knage i fu-

gerne. Det er tid for retræte! 18. - , Ke7-f8 

Ikke just nogen morsom beslutning, da sort 

må imødese, at den sorte bondestilling og 

kongestilling snart ligner en ruin Til gen-

gæld afleverer hvid sin stærke løber. . 19. 

Lb2xf6, g7xf6 20. Lf3-d5 Bedre var 20. 

Db3, Lxf4 21. Lxb7, Dxb7 22. Txf4, Le6 

23. Sf3, Tab8 24. Dc3, Sd7 med klar hvid 

fordel. Nu når sort med igen. 20. -, Sb6xd5 

21. c4xd5, c5-c4!  

Igen spiller sort det skarpeste, tvunget af 

bevidstheden om sin dårlige kongestilling. 

Teksttrækket indebærer et bondeoffer og 

offer af hele kongestillingen til fordel for 

initiativ. 22. Dd1–h5, Lf5-g6 23. 

Dh5xh6+, Kf8-e7  
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Hvid fik sin bonde, men nu kommer sorts 

pointe: Den hvide dronning er i livsfare og 

må flygte over hals og hoved. 24. Dh6-h4, 

Td8-h8 25. Dh4-f2 En uhyre spændende 

stilling, hvor det sorte løberpar begynder at 

spille med musklerne. De sorte tårne er 

klar til at besætte åbne linier; f.eks. g- og 

h-linien, og Bc3 skal holdes under skarp 

bevogtning. Men den hvide stilling er 

grundlæggende sund, og der skal ikke 

meget til, før den sorte konges udsatte 

stilling får sorts risikable opstilling til at 

bryde fuldstændig og katastrofalt 

sammen.... 

25. -, f6-f5 Fritz anbefaler det halsbræk-

kende 25. -, c3 26. f5 (Jeg frygtede dog 

mest 26.Ta1–c1 og overvejede end ikke 

26...Ld6xa3 27.d5-d6+ Ke7xd6 som også 

ser mildest talt livsfarligt ud.) 26. -, cxd2 

27. fxg6, Lh2+ 28. Kh1, Le5 29. Dxd2, 

Lxa1 med uklart spil- nu er sort konge i 

hvert fald på glatis!; Sort kunne også have 

forsøgt 25. -, Lf5, men 26. De2, b5 27. e4, 

Lc5+ 28. Kh1? ( 28. Kh2) Lxh3 29. gxh3, 

Txh3+ 30. Kg2 Tah8 var vel for meget at 

håbe på. 26. Sd2-f3, Dc7-c5 Et vanskeligt 

alternativ til 26. -, Tag8 med angreb på den 

hvide konge. Nu er det fribønderne, som er 

truslen. 27. Df2-d2? En overseelse, som 

taber en vigtig bonde 27. -, Ld6xf4 28. 

Se1–c2, Lf4-d6 29. Kg1–h1, 29. -, c4-c3! 

Den sorte kongestilling er stadig et pro-

blem - hullet som en si. Teksttrækket har 

flere formål: Bonden avancerer, den hvide 

dronning jages og tilbydes afbytning, og 

vigtigst: der etableres et forsvar på de sorte 

felter.  

30. Dd2-d4? Hvid er ved at være mør! 

Han burde bevare spændingen med 30. 

Dd3, selv om 30. -, f4! er ubehageligt nok. 

30. -, f5-f4! Nøjagtigt. Sc2 kommer under 

beskydning. 31. e3-e4, Dc5xd4 32. 

Sf3xd4, Ld6-e5 men ikke  32.-, Lxe4? 33. 

Tae1, Txh3+ (33 -, f5 34. Sxf5+ og vinder) 

34. Kg1, Th5 35. Txe4+ og vinder. 33. 

Ta1–b1 
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Pludselig er sort helt ovenpå - selv konge-

stillingen har forvandlet sig fra kritisk til 

fordelagtig. 33. -, b7-b5 Ikke det bedste. 

Det helt præcise var 33. -, Lxe4! og f.eks. 

34. Txb7+, Kd6 35. Te1, Txh3+ 36. Kg1, 

Te3! 37. Txe3, fxe3 og vinder. 34. Sd4-

c6+, Ke7-d6 35. Tf1–e1 Det forkerte tårn! 

35. -, f4-f3 Nu bryder hvids stilling sam-

men. 36. Sc6xe5 f3xg2+ 37. Kh1xg2, 

Kd6xe5 38. Te1–e3, Lg6xe4+ 39. Kg2-

h2, f7-f5 40. Te3xc3? 

den afgørende fejl 40. -, Ta8-c8 41. 

Tc3xc8, Th8xc8 42. Sc2-b4, Le4xb1  43. 

Opgivet. 

 

Mesterklassen, 4. runde, 6.3.2008  

Kai Bjørnskov   1 

Christian Nors Andersen 0 

Hollandsk 

 

1. d2-d4, e7-e6 2. c2-c4, f7-f5 3. Sb1–c3, 

Sg8-f6 4. Sg1–f3, Lf8-e7 5. g2-g3, 0–0 6. 

d4-d5 Det hører med til min børnelærdom, 

at dette træk må sort ikke tillade. Korrekt 

var derfor 5. -, d5 med overgang til Stone-

wall eller 5. -, d6, hvorefter 6. d5 kan be-

svares med 6. -, e5. Nu er mange ting jo 

forandret siden 1960, og jeg får faktisk 

ingen fordel - højst en  bekvem stilling. 6. 

-, Sb8-a6 7. Lf1–g2 Med centralfordelen 

sikret fortsætter hvid roligt sin udvikling. 

7. -, Sa6-c5 8. 0–0, d7-d6 9.d5xe6 Udfal-

det  9. Sg5, e5 10. b4, Sa6 11. a3 giver in-

gen synlig fordel. 9. -, Lc8xe6 10. b2-b3, 

Sf6-e4 Denne stærke springerstilling sikrer 

sort udligning. 11. Sc3-d5!? Sandsynligvis 

er alternativerne 11. Sxe4 og 11. Lb2 ob-

jektivt bedre, men med teksttrækket sikrer 

hvid sig løberparret og dermed noget at 

spille på. 11. -, Le7-f6 12. Sd5xf6+, 

Dd8xf6 13. Lc1–e3 Set i bakspejlet var 13. 

Dd4 mere logisk. 13. -, a7-a5 Sikrer sprin-

gerstillingen på c5 og dermed også Se4.  

14. Sf3-d4, Le6-d7 15. Sd4-f3 Ikke oplæg 

til remis, men erkendelse af, at der er da-

men, som skal til d4. 15. -, Ld7-c6 16. 

Dd1–d4, Df6xd4 Ganske forudsigeligt, 

men 16. -, Dg6 med opretholdelse af visse 

angrebschancer var bedre. 17. Sf3xd4, 

Lc6-d7  

Hvid har løberparret, men de sorte sprin-

gere står dominerende, medens løberne 

endnu ikke har rigtig plads. Første fase må 

være at underminere springerstillingerne.  

18. a2-a3, a5-a4! Et fint modstød, der 

tvinger hvid til at lukke dronningefløjen. 

19. b3-b4, Sc5-b3 20. Ta1–a2, c7-c5 Det 

logiske modstød, der dog har den ulempe, 

at stillingen åbnes for løberne. Men sort 

må optræde aktivt, da Sb3 slet ikke står 
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sikkert: 20. -, Tfe8 21. Tb2, g5 22. Sxb3, 

axb3 23. Txb3, Le6 24. Lxe4, fxe4 25. 

Tc3, g4 med en god bonde i posen.]21. 

b4xc5, Sb3xd4? Bedre var 21 -, dxc5 22. 

Sxb3, axb3 23. Tb2, La4 24. g4, g6 25. 

gxf5, gxf5 26. f3, Sd6 27. f4, Se4 28. 

Lxe4, fxe4 29. Lxc5, Tfc8 30. Ld6, Txc4 

31. Kf2 med  lige spil. 22. Le3xd4, d6xc5 

23. Ld4-e5 En prægtig løber! Desværre er 

dens styrke mest af optisk art. Foreløbig 

udretter den ikke så meget. 23. -, Ld7-e6 

Sort retter skytset mod hvids svaghed på 

c4. En anden plan var 23. -, Lc6, men efter 

23.-, Lc6 24. f3, Sg5 25. Ld6, Tfc8 26. 

Tb2 er hvids fordel klar. 24. Ta2-c2, Tf8-

d8 25. Tf1–b1, Td8-d7 26. h2-h4 Skaffer 

kongen et lufthul på h2 og forhindrer sam-

tidig g7-g5. 26. -, Ta8-d8 Sort har spillet 

udmærket og har fuld udligning. Han truer 

nu med Se4-d2xc4, men foreløbig holder 

hvids trussel mod b7 denne manøvre i 

skak. 27. Tc2-c1(?) Skal lokke sort til det, 

han gør. Jeg forkastede 27. Tb6 på grund 

af 27. -, Td1+ 28. Kh2, Sxf2 29. Txe6, 

Sg4+ 30. Kh3, Sf2+ og remis ved evig 

skak. Spilleligt er 27. Lxe4, men det giver 

ikke mange gevinstchancer til hvid.. 27. -, 

Se4-d2 28. Tb1–b6?  

Burde tabe på stedet!! Rigtigt var 28. Txb7 

med lille sort fordel. 28. -, Sd2-b3? Sort 

ser ikke sin chance. 28. -, Sxc4 29. Txe6, 

Td1+ 30. Txd1, Txd1+ 31. Kh2, Kf7 og 

hvids tårn er fanget!! 29. Tc1–c3, Le6-f7 

30. Tb6xb7 Endnu bedre var 30. Lxb7, 

men nu er hvid ovenpå. 30. -, Td7-d1+ 31. 

Kg1–h2, Sb3-a5 32. Tb7-c7, Sa5-b3 

Heller ikke 32. -, Sxc4 hjælper: 33. Txf7, 

Sxe5 34. Txf5, Sg4+ 35. Kh3, g6 36. Tf4, 

h5 37. Lf3, Se5 38. Txa4 med to gode 

merbønder. 33. Tc7-a7, Td1–d2 34. 

Ta7xa4   

Her måtte hvid være sikker på, at en sort 

tårndublering på 2. række ikke fik katastro-

fale følger. Varianterne viser hvid gevinst 

–men kostede også minutter på uret.. 34. -, 

Txe2 35. Txb3, T8d2 36. Ta8+, Le8 37. 

Te8+, Kf7 38. Tb8, Txf2 39. Tf8+, Ke6 

40. Te8+, Kd7 41. Td8+, Ke6 42. Txd2 og 

vinder. 34. -, Sb3-d4 Her havde jeg 3 mi-

nutter tilbage, da det pludselig gik op for 

mig, at de skulle vare resten af partiet og 

ikke kun til 40. træk! Til alt held havde 

Christian kun godt et kvarter og brugte en 

del af dem i de næste par træk 35. Tc3-e3, 

Sd4-c2 36. Te3-d3! Hidfører en stærkt øn-

sket simplificering. 36.-, Td2xd3 37. 

e2xd3, Sc2-e1 38. Lg2-d5?? Her går hvid 

i panik. Med 2 minutter tilbage ser jeg ikke 
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det afgørende 38. Lc7, Tc8 39. Lb7, Tce8 

40. Lc6, Tec8 41. Ld7, Tf8 42. Lxf5, Lxc4 

43. dxc4, Txf5 44. f4, med klar og enkel 

gevinst. 38..-, Lf7xd5 39. c4xd5, Se1–f3+ 

Oh, skræk! Hvids stolthed går nu tabt, og 

hvid står til tab. 40. Kh2-g2, Sf3xe5 41. 

d3-d4 Ved siden af at trække som lyn og 

torden gælder det nu for hvid om at få 

byttet bønderne af – kun da er der stadig 

håb om remis Resten af partiet går over 

stok og sten – der er ikke tid til at tænke. 

41.-, Se5-g6 42. d4xc5, Td8xd5 43. Ta4-

c4, Td5-d8 44. c5-c6, Td8-c8 45. c6-c7, 

Sg6-e7 46. a3-a4, Kg8-f7 47. Tc4-c5, 

Kf7-e6 48. g3-g4 Eneste chance for igen at 

få lidt aktivt spil. 48-, f5xg4 49. Tc5-g5 

Tc8xc7 50. Tg5xg7, h7-h5 51. Tg7-g5, 

Se7-g6?? Lige i det øjeblik, sort skal til at 

høste frugterne af næsten 4 timers arbejde, 

kommer katastrofen. Efter 51. -, Sd5 kan 

hvid opgive. 52. Tg5xg6+, Ke6-f5 53. 

Tg6-g5+, Kf5-f4 54. Tg5xh5, Tc7-c4 55. 

a4-a5, Tc4-a4 56. Th5-b5, Ta4-a3 57. h4-

h5, Ta3-a2 58. h5-h6, g4-g3 59. Tb5-b4+, 

Kf4-g5 60. h6-h7, Ta2xf2+ 61. Kg2xg3, 

Tf2-f8 62. Tb4-b7, Kg5-g6 63. a5-a6, 

Tf8-c8 64. a6-a7, Tc8-c3+ og her faldt 

sorts vinge, medens hvid endnu havde et 

lille minut tilbage. En meget heldig sejr!  

 

Mesterklassen, 5. runde, 13.3.2008  

Helge Andersen, Tønder 0 

Kai Bjørnskov, Haderslev 1 

Kongeindisk 

 

1. d2-d4, Sg8-f6 2. Sg1–f3, g7-g6 3. Lc1–

g5, Hvid går væk fra de kendte veje 3. -, 

Lf8-g7 4. Sb1–d2, c7-c5 og sort vælger 

det mest aggressive. 5. c2-c3, c5xd4 Må-

ske forhastet, men så skal man ikke hele 

tiden regne på dxc5. Man må erindre, at 

partiet spilles med 2 timer til hele partiet. 

6. c3xd4, Dd8-a5 For at få hvid til at 

tænke! Bedst var 6. -, 0–0, som alligevel 

skal spilles. Så kan sort siden vælge mel-

lem d6, d5, Sc6 eller andet. 7. e2-e3, d7-

d6 8. Lf1–d3, Sb8-c6 9. 0–0, 0–0 10. a2-

a3 Udnytter sorts dronningestilling til at 

vinde tempo til b4. Hvid har spillet sundt 

og står bekvemt, mens sort har problemer 

med c-linien. 10. -, Lc8-g4 Antyder mu-

ligheden 11. -, Dxg5 11. Lg5xf6 Hvid er 

træt af at regne på Lg5 og bytter den af. Nu 

har sort løberparret. 11. -, Lg7xf6 12. b2-

b4, Da5-d8 Sort må i det følgende være 

meget opmærksom på c-linien, som let 

falder i hvids hænder. 13. Dd1–b3, d6-d5 

For at undgå e3-e4, hvorefter hvid ville stå 

bedst. Sort kunne også spille Tc8. 14. 

Ta1–c1, Dd8-d6 15. Ld3-b5 Hvid burde 

nok søge terrænfordelen med 15. b5 Sa5 

16. Db4 og nu ikke 16. -, Dxb4? 17. axb4, 

Sc4 18. Sxc4, dxc4 19. Le4 med stor for-

del til hvid, men 16.-, Db6, som efter 17. 

Se5, Le6 18. Sf3, Tac8 holder fint sam-

men.. 15. -, Lg4-d7 Der kan spilles 15. -, 

a5, men teksttrækket forekommer mest 

solidt.  16. Tc1–c5, e7-e6 17. Lb5xc6, 

Ld7xc6 18. Tf1–c1, Tf8-c8 Her skal hvid 

kende sin besøgelsestid for at fastholde sin 

lille fordel. 

19. Sf3-e1? Hvid planlægger Se1–d3-c5 

eller Sd2-f3 og Se1–d3-e5, men kommer 

for sent! Det rigtige er utvivlsomt 19. e4, 
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Le7 Tvungent, da Lc6 er bundet, og e4-e5 

truer. 20. e5, Dd8 21. Tc3, Ld7 22. Db2, 

Txc3 23. Txc3, Tc8 24. Sb3, Txc3 25. 

Dxc3, Dc8 26. De3, b6 med lige spil - men 

sort har dog c-linien og sit løberpar og 

truer allerede La4. 19. -, b7-b6 20. Tc5-c2, 

Lc6-d7 21. Se1–d3, Tc8xc2 22. Tc1xc2  

Efter 22. -, Tc8 er der vel nærmest lige 

spil, men nu vælger sort at åbne en linie til 

sit eget tårn! 22. -, a7-a5! Udråbstegnet er 

ikke så meget på grund af trækkets styrke 

som for en kampånd, der ligger i det! Sort 

vælger at åbne linier i stedet for at bytte af. 

23. f2-f4? Tabstrækket! Efter 23. bxa5, 

Txa5 har sort fordel med tryk mod a3, men 

der er intet afgjort. 23. -, a5xb4 24 

Db3xb4 Naturligvis ikke  24. axb4, La4 

25. Da3, Lxc2 26. Dxa8+, Kg7 27. Da3, 

Lxd3 28. Dxd3, Dxb4 og den frie b-bonde 

afgør i forening med sorts iøvrigt solide 

stilling let. 24. -, Dd6xb4 25. a3xb4, Ta8-

a3 Det er høsttid! 26. Sd3-e5, Lf6xe5 27. 

f4xe5, Ta3xe3 28. Tc2-c7, Ld7-e8 Fritz 

holder såvel 28. -, La4, 28. -, Lb5 og 28. -, 

Td3 for bedre. Teksttrækket er imidlertid 

baseret på, at sort vinder endnu en bonde, 

da hvid ikke kan dække både d4 og b4 og 

på en overbevisning om, at hvid ikke kan 

etablere rigtig alvorlige trusler. Sort får ret, 

men... 29. Sd2-f3, h7-h6 Forhindrer det 

ubehagelige Sg5. I det følgende varetager 

hvid sin chance energisk, mens sort æder 

en bonde i ny og næ.. 30. h2-h3, Te3-b3 

31. Sf3-h2, h6-h5 Igen forsinkes hvids 

aktion. 32. Sh2-f3, Tb3xb4 33. Tc7-c8, 

Kg8-f8 34. Sf3-g5 Men nu lykkes det at få 

springeren med! Til gengæld får sort nu 

den 3. bonde. 34.-, Tb4xd4 35. Sg5-h7+, 

Kf8-g7 36. Sh7-f, Le8-a4 37. g2-g3! Op-

findsomt. Er sort nu ikke opmærksom, 

spiller hvid h3-h4 og holder remis ved evig 

skak! Helt forfærdeligt ville være 38. -, 

b5? 39. h4, g5?? 40. Tg8+, Kh6 41. hxg5#. 

37. -, h5-h4 38. g3-g4 Truer faktisk 39. g5 

fulgt af 40. Tg8# 38. -, Kg7-h6 Der var 

lige smuthullet. 39. Tc8-f8, Kh6-g5 40. 

Tf8xf7, Kg5-f4 Sort kan roligt tillade dob-

beltskakken. Hvid kan vinde en bonde, 

men ellers er skakken helt ufarlig. Det er 

sorts indtrængen på g3 derimod ikke! 41. 

Sf6xd5+, Kf4-g3 42. Sd5xb6  

Her kunne sort med 42. -, Lb5 afgøre om-

gående. Slutspillet efter tårnafbytningen, 

der følger, er dog også dødeligt vundet. 42. 

-, Td4-d1+ 43. Tf7-f1, Td1xf1+ 44. 

Kg1xf1, La4-b5+ 45. Kf1–g1, Kg3xh3 

46. Sb6-c8, Kh3xg4 47. Sc8-d6, Lb5-d3 

48. Kg1–h2, Kg4-f4 49. Sd6-f7, g6-g5 50. 

Kh2-h3, Ld3-f5+ 51. Kh3-h2, g5-g4 52. 

Opgivet. 
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Mesterklassen, 6. runde. 

Kai Bjørnskov, Haderslev  1 

Frank Petersen, Aabenraa  0 

Dronningeindisk 

 

Stillingen før dette vigtige parti var, at jeg 

efter 5. runde havde 4½ points, medens 

Frank havde 2½ og et hængeparti. Såfremt 

han vandt dette parti og hængepartiet, ville 

vi stå lige. Frank var derfor mere eller 

mindre tvunget til at spille på gevinst, me-

dens jeg kunne tåle en remis. Men den 

slags bør aldrig få én til at forfalde til at 

spille passivt - det bærer kimen til neder-

lag! Med denne indledning blænder vi op 

for partiet, hvis overskrift særdeles beteg-

nende er: "Den stærke springer". Og så har 

jeg meget lyst til at fremhæve, at der skal 

to spillere til at spille et godt parti. 

 

1. d2-d4, Sg8-f6 2. c2-c4, e7-e6 3. Sg1–f3, 

b7-b6 4. g2-g3, Lc8-b7 5. Lf1–g2, d7-d5 

6. 0–0, Sb8-d7 7. c4xd5, e6xd5 8. Sb1–c3, 

Lf8-e7 9. Dd1–c2, 0–0 10. b2-b3 I for-

ventning om svaret, der lægger op til, at 

sort får et hængebondecentrum, hvor løbe-

ren vil være godt placeret på b2. 10. -, c7-

c5 11. Lc1–b2, Ta8-c8 

 

Allerede her kom det på tale at besætte det 

”tomme” felt f5 med 12. Df5, men det 

haster vel ikke.. 12. Tf1–d1, Sf6-e4! Et 

godt og aktivt træk, som viser, at sort vil 

slås, og som kostede mig 20 minutter på 

uret. Hvid må være sikker på, at der ikke 

ligger taktiske fælder og lurer i c-linien. 

For eksempel var det svært at beregne, at 

13. Tac1 var spilleligt; se 13. Tac1, cxd4 

14. Sxd4, Sxc3 15. Lxc3, La3 16. Tb1, 

Lb4, og man skal se 17. Sb5 med lige spil. 

Har nogen fordel, er det vel sort, hvis brik-

ker står lidt mere bekvemt. Jeg kunne dog 

bedre lide konsekvenserne af 13. Sc3xe4, 

c5xd4 Efter 13.-, dxe4 14. Se1, cxd4 15. 

Dd2 kan sort ikke spille e4-e3, og hvid får 

Bd4 tilbage, f.eks. 15. -, Sc5 16. Lxd4 med 

let fordel til sort. Der er dog ikke noget 

særligt i vejen med teksttrækket.  14. Dc2-

d2, d5xe4 15. Sf3xd4  

Stillingen er lige, men her får vi for første 

gang øje på den stærke springer. Den står 

foreløbig på d4 og synes noget vaksere end 

kollegaen på d7. Vi kan konstatere, at den 

allerede truer 16. Sf5! med stor fordel. Sort 

må parere. 15. -, Le7-f6 15. -, Lg5 ligner et 

slag i luften: 16. e3, Se5 17. Sf5, Sd3 18. 

Lxg7, Tf8 19. Ld4 med en solid merbonde. 

Sd3 giver - trods sin fantastiske placering - 
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næppe nok kompensation. 16. Sd4-f5 1. 

udfald: nu truer 17. Sd6 med gevinst af e-

bonden. Sort finder det bedste 16. -, Tc8-

c7 17. Sf5-d6, Lf6xb2 En anden mulighed 

var allerede nu simpelthen at ofre e-bon-

den, som kræver for meget af sorts op-

mærksomhed: 17. -, e3 18. Dxe3, Lxb2 19. 

Sxb7, De8 Kun sådan får sort sin bonde 

tilbage. 20. Dxe8, Tfxe8 21. Tab1, Txe2 

Ellers er sort bare en bonde bagud. 22. Sd6 

Springeren er hele tiden farlig; nu truer 23. 

Sb5, hvorefter Tc7 må forlade dækningen 

af Sd7 med fortsættelsen 23. -, Tc5 24. 

Txd7, Txb5 25. Lf1 og vinder. Derfor 22. -

, Sf8 23. Lf1, Tec2 24. Sb5, Td7 25. Ld3, 

Tc5 Sort kan ikke holde Lb2 dækket, men 

snor sig som en ål.  26. Txb2, Txb5 - Ld3 

er bundet! 27. Tbd2! men nu truer både 

Lxb5 og afdækkerskakken på h7. 27. -, 

Ta5 (27. -, Tc5 28. Lxh7+, Kxh7 29. Txd7, 

Sxd7 30. Txd7 med en god bonde mere) 28. 

a4, a6 29. Lxh7+, Kxh7 30. Txd7, Sxd7 

31. Txd7 med et stærkt fordelagtigt 

tårnslutpil. Men sort må af hensyn til tur-

neringsstillingen ikke spille remis!.18. 

Dd2xb2 Nu truer Sxb7 og Lxe4.: 18. -, 

Dd8-e7 19. Ta1–c1 Et vanskeligt træk, der 

fratager Lb7 sin dækning.  

Bemærk springerens rolle: Den bestryger 

feltet c8 og forhindre dermed sort i at an-

vende c-linien eller dække Tc7. Dens væl-

dige effekt illustreres bedst af gendrivelsen 

af det naturlige 19. -, Sf6?? der besvares 

med 20. Sf5 med omgående gevinst, da 

dronningen ikke har noget felt, hvorfra Tc7 

kan dækkes! 19. -, Tc7xc1 20. Db2xc1. 

Lb7-a6 Måske var 20. -, Sc5 lidt bedre. 

21. Sd6-f5 De7-e5  

22. Td1–d5 (!) Det enklere 22. Lh3 var 

måske endog bedre, men teksttrækket vir-

ker overbevisende! 22. -, De5-e6 22. -, Df6 

ser heller ikke rart ud: 23. Sxg7, Tc8 24. 

Db1, Kxg7 25. Txd7, Lxe2 26. Lxe4 med 

en god bonde og en ødelagt sort kongestil-

ling. 23. Lg2-h3! 

Nu har springeren igen en hovedrolle, 

nemlig i varianten 24. Txd7, Dxd7 25. 

Sh6+ og vinder damen. Sort går bare af 

vejen, men manøvrerne har givet hvid tid 

til at for alvor at mobilisere. 23. -, Kg8-h8 

24. Td5-d6, De6-e8 Sd7 skal jo holdes 

dækket 

I denne stilling arbejdede jeg hårdt, for 

bondegevinsten 25. Sxg7 er jo fristende. 

Men man kommer til at holde af sådan en 

springer, og der er andre stærke fortsættel-

ser, som er ubehagelige for en modstander, 

der langsomt er ved at komme i tidnød og 

måske ved at være mør.  
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25. Dc1–g5 (!) De8-e5? Her kommer 

fejlen allerede! Men også efter det bedre 

25. ,-, Tg8 er sort under voldsomt pres. Det 

eneste, hvid skal holde øje med, er 

svindelnumre, som er baseret på hvids 

svage 1. række og La6xe2. Efter 25. -, Tg8 

havde jeg planlagt 26. Se7, f6 27. Dd5, 

(men for alt i verden ikke  27. Lxd?7 Dxe7 

28. Dd2 med lige spil! Så hurtigt kan det 

vende) der ganske rigtigt vinder, men ikke 

så let, som jeg troede!  Efter 27. -, Dxe7 

28. Txd7 Dc5 ( Men ikke 28. -, Db4?? 29. 

Td8 og vinder) 29. Dxc5, bxc5 30. Txa7, 

Lxe2 31. Le6, Td8 32. Ld5, Lf3 33. Tc7, 

g5 34. Tc5 o.s.v.  

(Variant)  

Nu vinder hvid lettere. 26. Td6xd7, De5-

a1+ 27. Lh3-f1, La6xe2 28. Sf5-e3 

Igen beviser springeren sit værd - nu be-

skytter den sin konge, medens de tunge 

hvide officerer gør arbejdet færdigt. Partiet 

er reelt forbi.  28. -, f7-f5 29. Dg5-e7, Tf8-

g8 30. Td7-d8, f5-f4 31. Td8xg8+, 

Kh8xg8 32. De7-e8#  

 

Det afgørende parti – 

kampen om andenpladsen. 7. runde. 

 

Frank Petersen, Aabenraa 1  

Jan Garbrecht, Haderslev 0 

Siciliansk 

 

1 e2-e4, c7-c5 2. Sg1–f3, e7-e6 3. d2-d4, 

c5xd4 4. Sf3xd4, Sb8-c6 5. Sb1–c3, Dd8-

c7 6. Lc1–e3, Sg8-f6 7. Lf1–e2, a7-a6 8. 

a2-a3, d7-d6 9. g2-g4 Dette fremstød sy-

nes ikke i pagt med hvids øvrige opstilling. 

Sort har uden tvivl udligning med 9. -, d5. 

9. -, Sc6xd4 10. Le3xd4, e6-e5 11. Ld4-

e3, Lc8-e6(?) Her kunne sort udmærket 

spille 11. -, h6. Hvis hvid rokerer langt, 

kommer sorts angreb mindst lige så hurtigt 

som hvids, ikke mindst på grund af den 

tilsvarende svækkelse på a3. Nu erobrer 

hvid herredømmet over d5. 12. g4-g5, Sf6-

d7 13. Sc3-d5, Le6xd5 Sort må nok slå. 
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(13 -, .Dc6 14. c4) 14. Dd1xd5, Ta8-c8 

15. Le2-g4, Tc8-d8 Sort lader sig 

skræmme og mister et tempo. Nu er hvid i 

fordel - især fordi d6-bonden er blokeret, 

så Lf8 ikke er noget værd. 16. 0–0–0, Lf8-

e7 17. h2-h4, b7-b5 18. f2-f4, e5xf4 19. 

Lg4xd7+, Dc7xd7 20. Le3xf4, 0–0  

Den hvide fordel, som består i herredøm-

met over d5, den svage sorte d6-bonde, 

som dog er tilstrækkelig dækket lige nu og 

angrebschancer på kongefløjen, er ganske 

stor. Men nu kommer hvid på afveje. 21. 

Kc1–b1 Dd7-e6 22. Dd5-b7? Et træk, som 

er ude af balance med stillingens krav og 

afgjort giver sort håb! Rigtigt var 22. h5 

22. -, Td8-b8 23. Db7xa6, b5-b4 24. 

Lf4xd6, Tb8-a8? Sort griber ikke sin 

chance: 24. -, Lxd6 25. Txd6 (25. Dxd6, 

bxa3 26. Dxe6, Txb2+ 27. Kc1, fxe6 med 

stor sort fordel.) 25. -, Dxe4, og hvids 

kongestilling vil blive svækket. 25. Da6-

d3, b4xa3 26. Ld6xe7, De6xe7 27. b2-b3, 

Tf8-d8 28. Dd3-e3  

Så står det lige igen! Det sorte initiativ 

kompenserer pænt for den manglende 

bonde. Men stillingen er taktisk meget 

vanskelig.  

 

 

Efter 28. -, De5 29. Txd8+, Txd8 30. c3, 

Db5 31. Ka2, Td3 32. Da7, Td8 kan der 

tages remis ved trækgentagelse, da sort 

næppe kan tåle ikke at trække damen 

tilbage. 

28. -, a3-a2+  Måske den afgørende fejl – 

Jan fortalte efter partiet, at han ikke havde 

set  34. Tb1, der holder den hvide stilling 

sammen. 29. Kb1–a1, De7-e5+ 30. c2-c3, 

De5-b5 30. -, Tdc8 31. Dd4, Db5 32. b4 

og hvid har paraderne på plads. 31. 

Td1xd8+, Ta8xd8 32. Ka1xa2, Td8-a8+ 

33. Ka2-b2, Db5-a5 34. Th1–b1, Da5-

a2+ 35. Kb2-c1, Ta8-d8 36. c3-c4  
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36.-, Da2-a3+ Heller ikke 36 -, Dh2, som 

vi umiddelbart efter partiet holdt for stær-

kere, er nok: 37. e5, Te8 (37.-, Dh1+ 38. 

Kb2, Dg2+ 39. Kc3, Da2) 38. Ta1, Dxh4 

39. Kb2, Dh2+ 40. Kc3, Dg2. 37. Kc1–c2, 

Da3-a2+ 38. Tb1–b2, Da2-a1 39. De3-e2, 

Td8-d4. 40. c4-c5, Da1–h1 41. Tb2-a2, 

h7-h6 Bedre var dog 41. -, g6. Nu blottes 

også den sorte konge. 42. Ta2-a4, Td4-d8 

43. g5xh6, Dh1xh4 44. h6xg7, Kg8xg7 

45. c5-c6 Hvid har fået etableret et hvidt-

feltet forsvar og en fribonde. Sort er for-

svarsløs. 45.-, Dh4-f6 46. c6-c7, og sort 

opgav. Der er ingen medicin imod 47. 

Dg4+ med både kongeangreb og truslen 

c8D.  

 

Helge Andersen, Tønder 1 

Allan Hye, Haderslev  0 

Modern defence 

 

1. d2-d4, d7-d6 2. Sg1–f3, g7-g6 3. e2-e4, 

Lf8-g7 4. c2-c3, Sb8-d7 5. Lf1–c4 Truer 

allerede 6. Lxf7+, Kxf7 7. Sg5+ og vinder! 

5. -, e7-e6 6. 0–0, c7-c6 7. Lc1–f4 Hvid 

har med sunde og naturlige træk fået en fin 

stilling 7. -, Dd8-c7 mens sort stadig spil-

ler unøjagtigt. Her skulle spilles 7. -, e5.  8. 

Sb1–d2, Sg8-e7 9.Bc4-b3 h7-h6?  Efter 9. 

-, 0–0 var sort stadig med. Nu bryder hans 

stilling pludselig sammen!  

10. Sd2-c4, e6-e5 11. d4xe5, d6xe5 12. 

Sc4-d6+, Ke8-f8 13. Lf4-e3, f7-f6 14. Sf3-

h4 Langer ud efter den n ye svaghed på g6. 

14. -, h6-h5 15. Lb3-e6 Nu koster det 

materiale! Sort opgav.  

 

Denne stilling opstod efter 32 træk I partiet 

mellem Christian Nors Andersen og Helge 

Andersen. Sort trækker – noter af Helge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg trak 32. -,£c5 og partiet endte remis 

efter 66 træk. 
32...e6! 33.d6 ( 33.dxe6 ¥c5 34.e7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£e5! Det træk var smuttet i beregnin-

gerne. 35.¤d6 ¥xe3+ 36.¢f1 £xe7 

37.¤xc4 £e6 38.¤xe3 £xa2µ) 

33...¥xd6 34.¤xd6 ( 34.¤xh6+ ¢h7 

35.£xg5 £c5+ 36.£xc5 ¥xc5+ 

37.¢h2 ¢xh6µ) 34...£xd6µ]  
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30. Copenhagen Open. 

Erik Asmund, Gråsten. 
 

Denne turnering - under navnet Politiken 

Cup - afholdtes 19. - 27. juli  under ideelle 

forhold på LO-skolen i Helsingør. 

Det er Danmarks største og bedst besatte 

internationale turnering med 22 stormestre, 

højest ratede var Pavel Eljanov (2716), der 

i én stor gruppe kunne risikere at møde 

spillere med under rating (1000). 

Der deltog 278 spillere fra 22 forskellige 

lande; selvfølgelig flest (130) fra Dan-

mark; og turneringssystemet (Schweizer) 

gør, at man kan risikere at møde virkelig 

dygtige spillere undervejs, selv om man 

starter i den tunge ende. 

Der spilles 10 runder på 9 dage. 6 spillere 

sluttede på  8 point med vor egen rege-

rende Danmarksmester, Peter Heine, på en 

4. plads  (efter korrektion). Næste danske 

placering var Lars Schandorff med 7½ 

point på en 15. plads. Dette viser vist os 

alle noget om feltets styrke. 

39 norske spillere deltog og satte deres ty-

delige præg på den brede del af turnerin-

gen. Mange unge spillere skyder frem i 

Norge, hvor man klart kan konstatere ef-

fekten af nu 16-årlige Magnus Carlsens 

præstationer. 

Fra vort område (4. hk) deltog desværre 

kun 4 spillere, og alle fra Gråsten skak-

klub.  Anført af klubbens formand, 

Hansjørgen Clausen og søn, Jørgen, var 

også Ernst J. Jessen og undertegnede med. 

Igen en fantastisk skakmæssig og social 

uge blandt gamle og nye venner. 

Mine 10 modstandere (5 danskere, 3 nord-

mænd, 1 svensker og 1 tysker) spændte fra 

Elo-rating (2172) til dansk rating (1238), 

og det var noget tilsvarende for os alle fire. 

I vort interne race sluttede Ernst med “den 

gule førertrøje” med 4 point, mens vi andre 

- alle tre - kun nåede 3½ point hver. 

Indlagt i programmet var også en lynturne-

ring; en speciel børneturnering og tre 

aftner simultanspil mod kendte stormestre. 

Kun simultan-spillet mod Lars Schandorff 

kunne fange vor interesse og deltagelse. 

Når man således i 9 dage er tæt på nogle af 

verdens bedste spillere og kan følge deres 

spil, både “live” og i analyserummet, så er 

dette alt i alt en skak-udviklende oplevelse, 

som virkelig kan anbefales. 
 

GM Lars Schandorff 

Erik Asmund 
 

1.d4 d5 2.c4 ¥f5 3.¤c3 e6 4.¤f3 c6 

5.£b3 b6 6.¥f4 ¥d6 7.¥xd6 £xd6 

8.e3 ¤e7 9.¥e2 h6 10.0–0 0–0 11.¦fc1 

¤d7 12.a3 ¦ac8 13.£d1 £b8 Partiet 

bærer nok præg af større forsigtighed fra 

hvidsside end nødvendigt, men forståeligt, 

da han på dette tidspunkt skal spille 

sikkert, når han stadig har 24 spil gang. 

14.b4 ¦fd8 15.£b3 ¢h8 16.a4 f6 

17.b5 ¤f8 18.bxc6 ¤xc6 19.cxd5 

exd5 20.¥a6 Hvid vil drille tårnet på c-

linien, før han slår på d5;måske har han her 

overset netop risikoen ved d5. 20...¤a5 

21.£a2 ¦c7 22.¤xd5 ¦xc1+ 23.¦xc1  

¥e6! Nu så jeg et eller andet!! 24.e4 f5! 

Sådan....! 25.£a3 fxe4 26.¦c7 Truende, 

men dog ufarligt. 26...¥xd5 27.£e7 

¤e6 28.¦d7 ¦xd7 29.£xd7 exf3 

30.£xd5 ¤c7! 0–1 
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Løgumkloster byturnering. 

 

Jeg stillede op til Løgumkloster 

byturnering, som forsvarende mester og 

ratingfavorit. Min plan var at forsvare 

mesterskabet, og det så da også lovende ud 

de 3 første runder, hvor jeg spillede skak. 

I første runde gik det ud over Hans 

Valdemar Hansen, som med sin lidt 

utraditionelle spillestil før har drillet mig. 

Helge Andersen, Tønder 

Hans Valdemar Hansen, Løgumkloster  

 

1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.e4 c5 4.d5 d6 

5.¤c3 f5 6.¥d3 Hvid fortsætter 

udviklingen. Hvids bedste chance for 

at straffe sorts lidt frække åbning er at 

være foran i udviklingen. 6...fxe4 

7.¤xe4 ¤f6 8.£c2 e6 Der bliver 

hurtigt pivåbent omkring den sorte 

konge.  

9.¥g5 exd5 10.¤xf6+ ¥xf6 11.¥xg6+ 

¢e7 [ 11...hxg6 12.£xg6+ ¢d7 

13.¥xf6 £e8+ 14.£xe8+ ¦xe8+ 

15.¢d2 ser ikke bedre ud.] 12.¥xf6+ 

¢xf6 13.¥d3 d4 14.¤f3 Hvid har klar 

fordel - bedre udvikling, bedre 

kongestilling og på sigt større chance 

for at få en farlig fribonde. 14...¢g7 

15.0–0 ¤c6 16.a3 ¥g4 17.¦ae1 £f6 

18.¥e4 ¦ac8 19.¤d2 a6 20.f4 b5 

21.h3 ¥e6 Tillader følgende lille kombi.  

22.¥xc6 ¦xc6 23.£e4 d5 [ 23...¥d7 

24.£e7+ £f7 25.£g5+ ¢f8 26.£h6+ 

¢g8 27.f5 d5 28.f6 med klar hvid 

fordel.] 24.cxd5 ¥f5 25.£e7+ £xe7 

26.¦xe7+ ¢f6 27.¦fe1 ¦d6 28.g4 ¥d3 

29.¦1e5 h5 30.g5+ ¢g6 31.¤f3 h4 

Eneste mulighed for at dække matten 

efter Sh4. 32.¦7e6+ ¦xe6 33.dxe6 

¥f5 34.e7 ¥d7 35.¦d5 ¥e8 36.f5+ 

¢f7 37.f6 ¥c6 38.¦d8 ¥e8 39.¤e5+ 

¢e6 40.f7 1–0 

Første rundes overraskelse var at Godtfred 

Sloth Jensen tabte til Børge Schrøder.  

I anden runde skulle jeg møde Godtfred. 

Jeg vandt en bonde i midtspillet, men han 

forsvarede sig, som sædvanlig, godt. 

Derfor blev det et langt og sejt parti, inden 

slutspillet med uligfarvede løbere var 

vundet. 

Vagn Lynge Jakobsen havde også vundet 

de 2 første runder, så der var topopgør i 3. 

runde. Jeg havde hvid, og efter 

risikobetonet presspil opstod følgende 

stilling efter sorts 25. træk: 
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Hvid trækker. 

 

26.¤d5 Truer løberen og kvalitets 

gevinst med Sc7. 26...¥d8 27.e7! 

¥xe7? [ 27...¦xe7 Skulle prøves, men 

ser ikke sjovt ud. 28.¤xe7+ ¥xe7 29.f6 

¥f8 30.f7+ ¢g7] 28.f6! Den havde han 

ikke set og den koster mindst en 

officer. 1–0 

Ligesom i første runde, er det f-bonden, 

som afgør. 

I 4. runde kunne Michael spille sig op på 

2. pladsen, hvis han kunne vinde mod 

Godtfred. Det gav følgende interessante 

parti: 

Michael Hedegaard 

Godtfred Sloth Jensen 

 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 

a6 5.¥c4 e6 6.¤f3 d6 7.0–0 ¥e7 

8.£e2 ¤f6 9.¦d1 ¤bd7 10.¥f4 £c7 

11.¦ac1 0–0 12.a3 ¦e8 13.¥a2 £b8 

14.b4 b5 15.¦c2 ¤e5 Godt set af 

Godtfred. Hvid var ved at stille skytset 

op mod bonden på d6 - Nu kommer 

den til at stå på e5, og her står den 

overraskende godt.  16.¤xe5 dxe5 

17.¥g5 h6 18.¥c1 ¥b7 19.¦d3 ¦d8 

20.¦g3 ¢f8 21.¦h3?  

 

 

¤xe4 22.¥xh6 Panik? 22...gxh6 

23.¦xh6 ¤f6 Igen stærkt spillet. 24.g4 

£d6 25.g5 ¤g8 26.¦h5 £c6? 27.¤d5 

£d6 28.¤e3 ¦ac8 29.g6 ¦xc2 

30.£xc2 fxg6 31.£xg6  

 

£d1+! 32.¤f1 £f3 33.¦f5+ £xf5 

34.£xe6 £g5+ 35.¤g3 ¦d1# 0–1 

Med dette resultat kunne jeg have vundet 

turneringen, hvis jeg havde slået Børge 

Schrøder. Jeg spillede skidt, og da han 

samtidig spillede godt, var der ingen 
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gevinst til mig. Han stod endda bedst, da 

han tilbød remis. 

I sidste runde skulle jeg have remis mod 

Michael. Jeg spillede et rigtig skidt parti, 

pludselig var min dronning fanget. Fortjent 

1-0 til Michael – nu kunne jeg bare vente 

på det sidste parti. Hvis Godtfred ikke 

tabte, så ville mesterskabet stadig gå til 

mig. Det så lovende ud – Godtfred har 

hvid mod Vagn, som lige har spillet 39. -, 

Db5: 

Efter 40. Dxb5, cxb5 bør hvid ikke tabe. 

Men Godtfred spillede 40. Df4 og efter 40. 

-, De2 er det slut. Hvid prøvede 41. Ld2, 

men opgav efter Txd2 – matten kan ikke 

undgås. 

 

Slutstillingen: 

1. Vagn Lynge Jakobsen, Løgum. 4 

2. Helge Andersen, Tønder 3½ 

3. Michael Hedegaard, Haderslev  3 

4. Børge Schrøder, Haderslev 2½ 

5. Godtfred Sloth Jensen, Åbenrå 2 

6. Hans Valdemar Hansen, Løgum.0 

 

Det skal bemærkes, at Hans Valdemar 

Hansen p.g.a. sygdom ikke spillede de 2 

sidste runder. 

 

I gruppe 2 mødtes de 2 ratingfavoritter 

Erik Asmund og Eivind Ambøg allerede i 

1. runde. Det kom der et spændende parti 

ud af, som blev vist i sidste nummer. Erik 

vandt partiet og var i spidsen inden sidste 

runde, hvor han skulle møde Uwe Hansen. 

Hvis Uwe vandt i sidste runde, så ville han 

overhale Erik. Her er partiet fra sidste 

runde: 

Erik Asmund  - Uwe Hansen  

1.e4 e5 2.¥c4 ¥c5 3.¤f3 d6 4.h3 ¥e6 

5.¥xe6 fxe6 6.d3 ¤f6 7.¥e3 ¥xe3 

8.fxe3 Så er symmetrien næsten 

genoprettet. 8...¤h5 9.0–0 0–0 10.£e1 

¤d7 11.¤bd2 c6 12.b3 a5 13.¢h2 

£e7 14.g4 ¤hf6 15.£h4 b5 16.g5 

¤e8 17.g6 £xh4 18.¤xh4 h6 Er 

bonden på g6 stærk eller svag? 

19.¦xf8+ ¤xf8 20.¤f1 ¤f6 21.¤g3 d5 

22.¦d1 ¦d8 23.¦g1 ¤8d7 24.¤f3 ¦f8 

25.¢g2 ¤e8 26.¦f1 ¤ef6 27.a3 ¤e8 

28.d4 ¦f6 29.¤xe5 ¤xe5 30.¦xf6 

gxf6 31.dxe5 fxe5 32.exd5 cxd5 

33.h4 ¤f6 34.h5 Nu er bonden på g6 

en magtfaktor, som sort hele tiden skal 

kigge efter. 34...¤d7 35.¢f3 ¢g7 

36.¤e2 ¤f6 37.¤g3 ¤d7 38.¤e2 Erik 

ville med ½ point få førstepladsen, 

mens Uwe skulle vinde. 38...¢f6 

39.¢g4 b4 40.axb4 axb4 41.c3 bxc3 

42.¤xc3 d4 43.¤e4+ ¢e7  
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44.exd4 [ 44.¢f3 er mere nøjagtigt - 

der er ingen grund til at rette 

dobbeltbonden ud!] 44...exd4 45.¢f3 

e5 46.b4 ¤b6  

 

47.¤d6! Det er godt set. 47...¤d7 [ 

47...¢xd6?? 48.g7 med ny dronning i 

næste træk.] 48.¤f5+ ¢f6 49.¤xh6 

¢g5 50.g7 e4+ 51.¢e2 d3+ 52.¢e1 

¤f6 53.g8£+ ¤xg8 54.¤xg8 e3 [ 

54...¢xh5 55.¤f6+ ¢g5 56.¤xe4+ ¢f4 

57.b5 er ikke bedre.] 55.h6 ¢g6 

56.¤e7+ ¢xh6 57.¤f5+ ¢g6 

58.¤xe3 ¢f6 59.b5 ¢e6 60.b6 ¢d6 

61.¤c4+ ¢c6 62.¢d2 ¢b7 63.¢xd3 

¢c6 64.¢d4 ¢b7 65.¢c5 ¢c8 

66.¤a5 ¢b8 67.¢c6 ¢a8 68.¢b5 [ 

68.b7+ ¢b8 69.¢d6 ¢a7 70.¢c7 ¢a6 

71.b8£ ¢xa5 72.£b3 ¢a6 73.£b6# 

og vi ville alle være kommet hjem 

noget før.] 68...¢b8 69.¢a6 ¢a8 

70.b7+ ¢b8 71.¤c6+ ¢c7 72.b8£+ 

¢xc6 73.£d8 ¢c5 74.£d7 ¢c4 

75.¢a5 ¢c5 76.£b5+ ¢d6 77.¢b6 

¢e6 78.¢c6 ¢f6 79.¢d6 ¢f7 

80.£d5+ ¢g6 81.¢e6 ¢h7 82.£g5 

¢h8 83.¢f7 1–0 

 

Senaid Zahirovic fra Vojens spillede flere 

interessante partier. Ind imellem var det 

rigtig flotte træk, som han leverede, men 

desværre var der også nogle grelle 

overseelser. I første runde lagde han ud 

med kongegambit.  

Senaid Zahirovic 

Jens Peter Jensen  

1.e4 e5 2.f4 d6 3.¥c4 ¤f6 4.d3 ¤bd7 

5.¤f3 h6 6.0–0 c6 7.¤c3 ¥e7 8.£e1 

£c7 9.a3 ¤b6 10.¥a2 ¥d7 11.f5 [ 

11.fxe5 dxe5 12.£g3 og hvid står 

bedst.] 11...d5 12.£g3 0–0–0 13.£xe5 

Bonde nummer 1. 13...¥d6 14.£d4 c5 

[ 14...dxe4 15.dxe4 ¦he8 Truslen er 

16.-, Lxf5, da 17. exf5 efterfølges af 

17.-. Lxf2+ og Txd4.] 15.£f2 ¤g4? 

16.£h4 ¤e5 17.¥xd5 Det var nummer 

2. 17...¤xf3+ 18.¦xf3 ¦hf8 19.a4 ¥e5 

20.¥f4 Hvid vil gerne bytte af, da han 

har en solid stilling og fører med 2 

bønder.  20...¥xf4 21.£xf4 £xf4 

22.¦xf4 g5 23.¦f3 ¤xd5 24.¤xd5 

¥c6 25.¤f6 ¦d6 26.¤g4 h5 27.¤e5 f6 

28.¤g6 ¦f7 29.b3 ¥e8 30.¦af1 g4 

31.¦3f2 ¦g7 32.¤f4 h4? 33.¤e6 ¦g8 

34.¤xc5 Det var nummer 3. 34...g3 

35.hxg3 hxg3 36.¦f3 ¦c6 37.¤e6 

¦xc2 38.¤f4 Det første af spildte 

springertræk. 38...¥f7 39.d4 ¢c7 

40.¤e6+ ¢c6 41.¤f4 ¢d6 42.¦e1 Her 

kunne det allerede være kommet hen 

for 4 træk siden. 42...¦b2 43.e5+ fxe5 

44.dxe5+ ¢c6 45.e6 ¥e8 46.f6 1–0 

 

Broder har sin egen måde at behandle 

åbningerne på. Når ideen lykkedes giver 

det nogle seværdige angrebspartier – når 

det ikke lykkedes giver det alligevel 

seværdige partier: 

Broder Petersen - Eivind Ambøg  

 

1.c4 f5 2.d4 ¤f6 3.¤c3 e6 4.f4 Et 

rigtigt Broder-træk. 4...¥b4 5.a3 

¥xc3+ 6.bxc3 ¤e4 7.£d3 0–0 8.¤f3 

b6 9.g3 ¥b7 10.¥g2 £f6 11.¥b2 d5 

12.cxd5 exd5 13.0–0 ¥a6 14.£c2 
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¤d7 15.¦fe1 ¥c4 16.¥f1 £e7 17.e3 

b5 18.a4 a6 19.¥a3 c5 20.¤e5 ¤xe5 

21.fxe5 ¥xf1 22.¦xf1 b4 23.cxb4 

cxb4 24.¥b2  

a5 [ 24...¦ac8 25.£e2 ¦c4 26.¦ac1 

£e6 og sort har fordel.] 25.¦ac1 ¦ac8 

26.£xc8 ¦xc8 27.¦xc8+ ¢f7 

28.¦xf5+  Det ligner trækket, som 

sikrer hvid fordel, men måske er det 

tabstrækket! 28...¢g6 29.g4 £d7 

30.¦a8 h6 31.¦xa5 £c7 32.¦b5 £c2 

33.a5 £d1+ 34.¦f1 £xg4+ 35.¢h1 

£e2  

36.¦g1+? ¢h7 37.¦b7 £f3+ 38.¦g2 

£f1+ 39.¦g1 ¤f2# 0–1 En fiks 

afslutning! 

Slutstilling: 

 

1. Erik Asmund, Gråsten 4 

2. Eivind Ambøg, Aabenraa 3½ 

3. Uwe Hansen, Aabenraa 2½ 

3. Senaid Zahirovic, Vojens 2½ 

5. Broder Petersen, Alssund 1½ 

6. Jens Peter Jensen, Løgumkloster1 

 

I gruppe 3 med 10 deltagere, som blev 

spillet i en monradgruppe, var 

ratingfavoritterne Henrik Feldborg, 

Gråsten og Holger Schmidt, Løgumkloster 

suveræne. Indbyrdes spillede de remis. 

Henrik vandt resten, mens Holger afgav 

endnu ½. De havde begge chancer til at 

vinde det indbyrdes parti. 

I 3. runde kom Henrik let til sejren, da 

Morten overså en kombi: 

 

Henrik Feldborg - Morten Jessen  

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 e6 4.¤f3 ¥b4 

5.¥d3 ¤e7 6.¥d2 b6 7.0–0 ¥b7 8.¦e1 

¤d7 9.¦c1 £c7 10.£e2 ¤g6?  
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11.exd5 cxd5? Lang rokade var nok 

bedste chance. 12.¤b5! £c6 13.¥xb4 

1–0 

I 4. runde gik Morten igen galt i byen. 

Denne gang var det Holger, som fik et 

hurtigt point. 

 

Morten Jessen - Holger Schmidt  

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¥g5 

¤bd7 5.¤c3 g6 6.e3 ¥g7 7.cxd5 

cxd5 8.¥d3 0–0 9.0–0 ¤b6 10.¦e1 e6 

11.¤e5 ¥d7 12.¤xd7 £xd7 13.£f3 

¤e8 14.£f4 a6 15.¥h6 f5 16.¥xg7 

£xg7 17.¢h1 Forkert plan - et tårn til 

c1 og evt. tårndublering i c-linien må 

være ideen. 17...¤f6 18.¦g1 ¦ac8 

19.h3 ¤c4 20.b3 ¤b6 21.¤e2 ¤e4 

22.f3? g5 23.g4?? [ 23.£e5 £xe5 

24.dxe5 ¤f2+ 25.¢h2 ¤xd3 koster 

"kun" en løber.]  

23...¤f2+ 24.¢h2 fxg4 25.¥xh7+ 

¢xh7 26.£d6 ¦c6 27.£b4 ¦xf3 

28.hxg4 £h6+ 0–1 
 

Holger og Bobby lå begge med 3 point 

inden sidste runde, og de spillede om 2.-

pladsen. Det kunne blive en førsteplads, 

hvis ikke Henrik vandt. Her er partiet fra 

sidste runde: 

 

Holger Schmidt  

Bobby Christiansen  

1.c4 c6 2.¤f3 d5 3.cxd5 cxd5 4.d4 

¤c6 5.e3 ¥f5 6.¥d3 ¥xd3 7.£xd3 

¤f6 8.0–0 £c7 9.¥d2 ¤e4 10.¤c3 

¤xd2 11.£xd2 0–0–0 Ikke et godt sted 

til kongen. 12.¦ac1 h5 13.¤e2 ¢b8 

14.¤e5 e6 15.¦c2 ¦d6 16.¦fc1 f6 

17.¤g6 ¦g8 18.¤ef4 £f7 19.£e2 e5? 

20.dxe5 ¦d8 [ 20...fxe5? 21.¤xe5 

¤xe5?? 22.¦c8#] 21.exf6 gxf6 

22.¤xf8 ¦dxf8 23.£xh5 £xh5 

24.¤xh5 ¦g5 25.¤f4 ¤b4  

26.¤e6 ¤xc2 27.¤xf8 ¤b4 28.¤d7+ 

1–0 

 

Slutstillingen: 

1. Henrik Feldborg, Gråsten 4½ 

2. Holger Schmidt, Løgumkloster 4 

3. Bobby Christiansen, Gråsten 3 

3. Morten Jessen, Vojens 3 

5. Troels Bergnæs, Tønder 2½ 

6. Kresten Beck, Vojens 2½ 

7. Jesper Kallesen, Vojens 2 

8. Peter M. Jensen, Tønder 2 

9. Thomas Bergnæs, Tønder 1 

10.Rolf Zömbick, Tønder ½ 
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Hyg dig og lær -  
 

Diagram 1 

 

Beredt til døden altid vær! 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-+( 
7zpRvLn+-+k' 
6-+-+p+-zp& 
5+-+-+-tr-% 
4-+P+n+-+$ 
3+-+-sN-+-# 
2-+P+K+-zP" 
1tR-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
Stillingen ser meget lige ud – hvid har et dårlig 

dobbeltbonde, men de sorte springere hænger lidt. 

Men pludselig demonstrerer sort, hvad det handler 

om,  trækker og gør mat i 3 træk!  

 

Diagram 2 

 

Præcision = effektivitet 

XABCDEFGHY 
8-+-mk-+-+( 
7+l+-+-+-' 
6pwq-zp-zpN+& 
5+p+PzpPtrp% 
4-zPp+Q+-+$ 
3+-tr-+-+-# 
2P+-tR-+P+" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 
Hvid er naturligvis fortabt med et tårn for lidt, 

men tidkontrollen er nær, og der er ikke tid til at 

overveje nærmere. Sort fortsatte med 39. -, Tc1+ 

og hvid opgav, da han er mat i senest i 5 træk. 

Kan du finde en hurtigere løsning? 

 

Matkombinationer 
 

Diagram 3 

 

Hvad er fribonden værd? 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+r+k' 
6-tR-+-+p+& 
5+L+-wQp+p% 
4P+-+-+-+$ 
3+-+-+PmK-# 
2-+-zp-+P+" 
1+-+-+-+q! 
xabcdefghy 

 
I denne stilling er fribonden lynende farlig. Sort 

truer f.eks. med 64. -, De1+ og vinder en hel 

dronning. Hvid gik til modangreb med 64. Dd5 - 

og sort trak og gjorde ham mat i 2 træk! 

 

Diagram 4 

 

Der skal være en mat… 

XABCDEFGHY 
8rwq-+-tr-+( 
7+p+-zpk+-' 
6psNn+-vlR+& 
5+-zp-+Q+p% 
4-+-+P+-zP$ 
3+-+R+-+-# 
2P+P+-+-+" 
1+-+-mKL+-! 
xabcdefghy 

 
Den store konge er i livsfare; truet af hvids 

dronning og tårne og med sin egen dame på 

afveje. Ikke så sært, at der er mat i sigte – hvid 

trækker og gør mat i 4 træk.  
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Kalender. 
 

Lørdag den 27. sept.  SydGrandPrix i Bov – 1. runde. 

Lørdag den 25. okt. SydGrandPrix i Vejen eller Vamdrup 2. runde. 

Uge 44  Holdkampe i A-B-C rækkerne. 

Søndag den 2. nov. Division og mesterrække. 

Uge 46  Holdkampe i A-B-C rækkerne. 

Søndag den 16. nov. Division og mesterrække. 

Lørdag den 29. nov. SydGrandPrix i Tønder 3. runde. 

Uge 49  Holdkampe i A-B-C rækkerne. 

Søndag den 7. dec Division og mesterrække. 

Mandag den 8. dec. Tønder åbne lynmesterskab – fremmøde senest 19.20. 

Søndag den 28. dec SydGrandPrix i Vojens 4. runde. 

Uge 2  Holdkampe i A-B-C rækkerne (flyttes måske til uge 3) 

Søndag den 11. jan. Division og mesterrække. 

Søndag den 18. jan Sønderjysk EMT 1. + 2. runde. 

Uge 4  Holdkampe i A-B-C rækkerne. 

Søndag den 25. jan. Division og mesterrække. 

Lørdag den 31. jan. SydGrandPrix i Ribe 5. runde. 

Søndag den 1. feb. Sønderjysk EMT 3. + 4. runde. 

Søndag den 15. feb. Sønderjysk EMT 5. + 6. runde. 

Uge 8  Holdkampe i A-B-C rækkerne. 

Søndag den 22. feb. Division og mesterrække. 

Uge 10  Holdkampe i A-B-C rækkerne. 

Lørdag den 28. feb Sønderjysk EMT 7. runde. 

Søndag den 8. mar. Division og mesterrække. 

Lørdag den 21. mar. SydGrandPrix i Haderslev 6. runde 

Tirsdag den 7. apr. Påskelyn – tilmelding mandag den 6. 

Tirsdag den 21. apr.  Løgumkloster by – 1. tilmelding senest 14./4. 

Lørdag den 25. apr. SydGrandPrix i Gråsten/Sønderborg 7. runde. 

Tirsdag den 28. apr. Løgumkloster by – 2. 

Tirsdag den 5. maj Løgumkloster by – 3. 

Tirsdag den 12. maj Løgumkloster by – 4. 

Tirsdag den 19. maj Løgumkloster by – 5. 

 

Da jeg ikke har holdprogrammet endnu, er uger og datoer formodninger. 

Hvis du mangler detaljer om de enkelte turneringer, så spørg din klubformand. Han har 

sikkert fået en indbydelse med tilmeldingsliste. 

Næste nummer forventes udsendt i december – hvis der er flere datoer til forårets 

kalender eller andet, som skal i bladet skal det sendes senest 1. december. Jeg forventer et 

3. blad til formandsmødet og et 4. lige før sommerpausen. 


