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Bulletin for
Sønderjysk EMT 2015

Sønderjysk EMT 2015 er arrangeret af Vojens
Skakklub - med støtte fra 4. Hovedkreds.
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Indledning

Vandrepokalen, man som sønderjysk mester får en aktie i.

Velkommen til Sønderjysk EMT 2015.
Med 31 deltagere og en ganske stærk mesterskabsgruppe er årets turnering om det
sønderjyske mesterskab i gang. Et sidste øjebliks afbud i mesterklassen var en alvorlig
streg i regningen for arrangørerne, men i ugens løb er det lykkedes at skaffe en endog
meget kvalificeret “indhopper”. Det betyder, at både den regerende sønderjyske mester
og 4 forhenværende er med i kampen.
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1. runde. 27. april 2015
23.¤xe6 ¥xe6 24.¥xe6 £xe1+ 25.¤xe1
¤e3 26.£h5+
1–0

Mestergruppen

I 1. runde kom Allan Hermannsen
tilsyneladende galt af sted i åbningen
mod Mubariz Murtuzov, men efter 26
træk var der vendt op og ned på sagerne
– med Allan som vinder af partiet.

Allan Schmidt Hermannsen,Haderslev
- Mubariz Murtuzov,Alssund [C05]
Sønderjysk EMT 2015, Mester Vojens (1),
27.04.2015
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4
c5 6.c3 ¤c6 7.¤df3 £b6 8.g3 cxd4 9.cxd4
¥b4+ 10.¢f2 g5 11.¥e3 f6 12.¥h3 fxe5
13.fxe5 ¦f8 [Her foreslår Stockfisch i stedet
kort rokade. Efter Tf8 begynder computeren
for første gang i partiet at give hvid en lille
fordel]
14.¢g2 ¤dxe5 15.¥xg5 [Her kunne i stedet
følge 15. Sxe5 Sxe5 16. Dh5+ Sg6]
15...¤c4 16.£d3 ¥e7 17.b3 ¥xg5 18.¤xg5
¤xd4 19.¦e1 ¤xb3 20.¤1f3 ¤c5 21.£xd5
£b2+ 22.¢g1 £b4 [Her var det nok bedre for
sort at flytte Dronningen til b6]

Yngste og ældste mand i gruppen – Rauf
Murtuzov og Kai C. Bjørnskov – spillede
et langt og til slut meget dramatisk parti.
Rauf ofrede en bonde i åbningen uden
overbevisende kompensation, og Kai
skaffede sig ved tålmodigt spil en gylden
gevinstchance. Den missede han
imidlertid, og derefter endte han i en
tabsstilling i et sandt tidnøddrama, hvor
Rauf med 14 sekunder tilbage på uret
måtte slutte fred og nøjes med remis.

Rauf Murtuzov, Alssund - Kai
Christian Bjørnskov, Haderslev [B21]
Sønderjysk EMT 2015, Mester Vojens (1),
27.04.2015
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 d6
5.¤f3 ¤c6 6.¥c4 e6 7.0–0 ¥e7 8.¦e1 ¤f6
9.¥f4 0–0 10.£e2 a6 11.¦ad1 £c7 12.¦c1
£a5 13.¦ed1 b5 14.¥b3 b4 15.¤a4 ¤e5
16.¤xe5 dxe5 17.¥e3 ¦b8 18.¥c5 ¥xc5
19.¦xc5 ¦b5 20.¦c4 ¥d7 21.£e3 ¦bb8
22.¦c5 ¥b5 23.£e1 ¦bd8 24.a3 [[24.Rd1xd8
Qa5xd8 25.Qe1xb4 Qd8–d3 26.Rc5–c1
Qd3xe4 27.Qb4xe4 Nf6xe4]]
24...¦xd1 25.¥xd1 £d8 26.axb4 £d4
27.¥c2 ¦d8 28.g3 g6 29.£c3 ¤xe4 30.£xd4
exd4 31.¥xe4 ¥xa4 32.¥d3 ¦b8 33.¦c4 e5
34.¦c5 f6 35.¥xa6 ¦xb4 36.¦c4 ¦xc4
37.¥xc4+ ¢f8 38.b4 ¢e7 39.f3 ¢d6 40.¢f2
f5 41.¥g8 e4 42.fxe4 fxe4 43.¥xh7 e3+
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44.¢e2 ¥b5+ 45.¢f3 ¥d7 46.¥xg6 ¥g4+
47.¢g2 ¥e2 48.¥e4 ¢e5 49.¥f3
[Stillingen, som vil indgå i sorts mareridt i lang
til. Man kan ødelægge et parti i et træk!]

Helge Andersen,Tønder - Jesper
Kjærgaard Jensen,Haderslev [A53]
Sønderjysk EMT 2015, Mester Vojens (1),
27.04.2015

49...d3 [?? Nu kommer sort til at mangle et
tempo [49...Be2–b5 50.h2–h4 d4–d3 51.h4–h5
d3–d2 52.h5–h6 Bb5–c6 53.h6–h7 Bc6xf3+
54.Kg2–h2 d2–d1Q 55. h7–h8Q+ Ke5–e4 er
gevinsten sikker nok.]]
50.b5 ¢d4 51.b6 ¥xf3+ 52.¢xf3 e2 53.¢f2
¢c3 54.b7 e1£+ 55.¢xe1 ¢c2 56.b8£ d2+
57.¢f2 d1£ 58.£c7+ ¢b3 59.£c5 ¢a4
60.£c4+ ¢a5 61.£c3+ ¢a6 62.£a3+ ¢b6
63.£b2+ ¢a5 64.£e5+ ¢b6 65.£e3+ ¢c7
66.h4 £c2+ 67.£e2 £f5+ 68.¢g2 £d5+
69.£f3 £d2+ 70.¢h3 £d7+ 71.g4 £b5
72.h5 ¢d6 73.£g3+ ¢e6 74.g5 £f1+
75.¢h4 ¢f7 76.g6+ ¢g7 77.£e5+ ¢g8
78.£e6+ ¢h8 79.¢g5 £d1 80.¢f6 £d8+
81.¢f5 £d3+ 82.¢f6 £f3+ 83.¢g5 £g3+
84.¢f6 £f4+ 85.£f5 £d6+ 86.¢f7 £d7+
87.¢f6 £d6+ 88.¢g5 £g3+ 89.¢h6 £e3+
90.£g5 £d4 [De sidste ca. 40 træk foregik i
lyntempo, og begge parter kom i
overhængende tidnød. Da Rauf til sidst kun
havde 14 sekunder tilbage, blev partiet taget
remis.]

1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 e5 4.d5 ¥e7 5.e4 0–
0 6.¥e2 h6 7.f4 exf4 8.¥xf4 ¤bd7 9.¤f3 c6
10.dxc6 bxc6 [Det ser meget lige ud]
11.¤d4 £c7 12.£d2 ¤e5 13.0–0 ¤g6
14.¥g3 ¤g4 15.¥xg4 [Her kunne 15. Sf5
have været interessant]
15...¥xg4 16.h3 ¥g5 17.£d3 [Eller 17. Df2?!
Efter sorts næste træk begynder Stockfish at
vurdere stillingen som fordelagtig for sort.]
17...¤e5 18.¥xe5 dxe5 19.¤f5 ¦ad8
20.£g3 ¥xf5 21.exf5 £b6+ 22.¢h1 £xb2
23.¤e4 ¥f4 24.£g4 £d4 25.f6 g6 26.¦ae1
h5 27.£h4 ¥h6 [Her ville Ld2 28. Te2 Dxc4
have kunnet fastholde en stor sort fordel.
Med det næste træk begynder hvid at bide fra
sig igen]
28.g4 ¥e3 29.gxh5 [Pludselig står hvid rigtig
godt]
29...g5 30.£g4 ¢h8

1/2-1/2
Partiet mellem Helge Andersen og Jesper
K. Jensen endte ligeledes remis efter
chancer til begge spillere. Til sidst valgte
Helge at ofre lidt materiel for at sikre sig
remis ved evig skak.
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31.¦xe3 [Dette kvalitetsoffer virker forhastet.
Hvid burde i stedet prøve Tf3. Nu tipper
stillingen igen til sorts fordel.]
31...£xe3 32.¤xg5 ¦d4 33.¤xf7+ [Her
kunne 33. Df5 se fristende ud. Der truer mat
på h7, men sort har Dd3!]
33...¦xf7 34.£c8+ ¢h7 35.£f5+ ¢h8
36.£c8+ ¢h7 37.£f5+
½–½

Det 4. parti i mestergruppen er udsat.
Derfor ligger Allan Hermannsen alene i
spidsen efter 1. runde.

Basis 1

Sønderjysk EMT 2015, Basis 1 Vojens (1),
27.04.2015
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¤bd7
5.¤f3 ¥e7 6.e3 h6 7.¥h4 0–0 8.¦c1 a6 9.a4
¦e8 10.¥d3 dxc4 11.¥xc4 c5 12.0–0 b6
13.£e2 cxd4 14.¤xd4 ¥b7 15.h3 ¤e5
16.¥b3 ¤e4 17.¥xe7 £xe7 18.¤xe4 ¥xe4
19.¦fd1 ¤d7 [Det ser ikke så godt ud. Bedre
var Db7. Nu kunne hvid spille Tc7, men valgt
noget andet]
20.¤c6 ¥xc6 21.¦xc6 ¤c5 22.¥c2 ¦ed8
[Hvid står nu betydeligt bedre end sort.
Resten klarer Asbjørn smukt]
23.¦xb6 £c7 24.¦xd8+ ¦xd8 25.a5 ¦b8
26.¦xb8+ £xb8 27.£c4 £d6 28.b4 ¤d7
29.£c8+ ¤f8 [Så er sorts Springer og Konge
fuldstændig passificeret]
30.b5 £d2

Partiet mellem gruppens ratingfavoritter
Claus G. Mogensen og Chr. Nors er
udsat.
Øvrige resultater i gruppen:
Børge Schrøder – Henrik Feldborg ½-½
Asbjørn Schack – Simon Ladefoged 1-0
Hans Erik Leimand – Hansjørgen
Clausen 1-0.
I spidsen for gruppen er altså Asbjørn og
Hans Erik med hver 1 point.
Børge Schrøder, Haderslev - Henrik
Feldborg, Gråsten [A24]
Sønderjysk EMT 2015, Basis 1 Vojens (1),
27.04.2015
1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.e3
d6 6.¤ge2 e5 7.b3 c6 8.¥b2 ¥f5 9.d3 ¤a6
10.0–0 £d7 11.a3 ¤c5 12.e4 ¥g4 13.b4 ¤a6
14.¦c1 ¥h3 15.f3 ¥xg2 16.¢xg2 ¤c7
17.£a4 a6 18.£b3 d5 19.cxd5 cxd5 20.¤a4
£d6 21.£c3 ¤b5 22.£c5 dxe4 23.dxe4

31.b6! £xa5 32.b7 £a1+ 33.¢h2 £e5+
34.f4
1–0

Hans Erik Leimand, Ribe - Hansjørgen
Clausen, Gråsten [E61]

½–½

Et kort parti, der vist aldrig for alvor
overskred remisgrænsen. Mon ikke
begge parter var tilfredse med resultatet?!
Asbjørn Schack,Haderslev - Simon
Ladefoged,Ribe [D63]

Sønderjysk EMT 2015, Basis 1 Vojens (1),
27.04.2015
1.d4 b6 2.¥f4 ¥b7 3.e3 d6 4.¤f3 ¤f6 5.c4
g6 6.¤c3 ¥g7 7.¥e2 ¤bd7 8.h3 0–0 9.0–0
¤h5 10.¥h2 e5 11.dxe5 dxe5 12.£c2 £e7
13.¤d5 ¥xd5 14.cxd5 £d6 15.¦fd1 ¦fe8
16.¦ac1 £b4 17.a3 £c5 18.b4 £xc2
19.¦xc2 ¤hf6 20.¦xc7 e4 21.¤d4 ¤xd5
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22.¦xd7 ¤c3 23.¦e1 a5 24.¥c4 ¦f8 25.¥d6
¦ad8 26.¥xf7+ ¢h8 27.¥xf8 ¦xd7
28.¥xg7+ ¢xg7 29.¥e8 ¦d6 30.bxa5 bxa5
31.a4 ¦b6 32.¥b5 g5 33.¦c1 ¤d5 34.¦c5
¤f6 35.¦xg5+ ¢h8 36.¤f5 ¦b7 37.¤d6 ¦e7
38.¥c4 ¦a7 39.¤f7+

35.e6 ¢f8 36.¢f2 h4 37.¥f3 hxg3+ 38.hxg3
¥xf3 39.¢xf3 ¥f6 40.¥xf6 gxf6 41.¢e4 ¢g7
42.¢d5 f5 43.a4
1–0

Karl Ø. Jensen,Haderslev - Michael
Iversen,Haderslev [D07]

1–0

Hans Erik fik tidligt i partiet initiativet, og
et par fejl af Hansjørgen gjorde det kun
lettere for Hans Erik at vinde.

Basis 2
I denne gruppe blev alle partier afviklet
planmæssigt på premiereaftenen.
Klubkammeraterne Karl Ø. Jensen og
Michael Iversen delte pointet, men
I de øvrige partier i gruppen var der sejre
og nederlag. Resultaterne:
Thomas Nielsen – Karl Martin Kristensen
1-0
Karl Ø. Jensen - Michael Iversen ½-½
Tobias Lindgaard - Morten Jessen 1-0
Jesper Kallesen - Broder Petersen 0-1
Thomas Nielsen,Fredericia - Karl
Martin Kristensen,Løgum [A20]
Sønderjysk EMT 2015–Basis 2 Vojens (1),
27.04.2015
1.c4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤xd4
5.£xd4 £f6 6.£e4+ £e6 7.£xe6+ fxe6 8.g3
¥c5 9.¥g2 ¤e7 10.0–0 0–0 11.¥f4 d6
12.¤d2 ¤f5 13.¤b3 ¤d4 14.¤xd4 ¥xd4
15.¦ab1 e5 16.¥d2 c6 17.¥b4 ¦f6 18.e3
¥b6 19.¦bd1 ¥c7 20.f4 ¥g4 21.fxe5 ¦xf1+
22.¦xf1 c5 [Det er vist en alvorlig fejl. Hidtil
har partiet været meget lige, men nu får hvid
afgørende fordel. 23. Ld5+ ser godt ud, men
Thomas vælger et andet træk, der også er
udmærket]
23.exd6 ¥xd6 24.¥xb7 ¦b8 25.¥d5+ [Det er
altid herligt at kunne redde en officer med en
mellemskak!]
25...¢h8 26.¥c3 ¦e8 27.¦f7 ¥f8 28.¦xa7
[Sort mangler 3 bønder, og stillingen er
håbløs]
28...h5 29.¦a8 ¦xa8 30.¥xa8 ¥d6 31.¥d5
¥d1 32.e4 ¢h7 33.e5 ¥e7 34.¥e4+ ¢g8

Sønderjysk EMT 2015–Basis 2 Vojens (1),
27.04.2015
1.d4 d5 2.c4 ¤f6 3.e3 ¤c6 4.¤c3 e6 5.¤f3
¥d6 6.a3 0–0 7.c5 ¥e7 8.b4 a6 9.¥d3 ¥d7
10.0–0 b6 11.cxb6 [Det har ingen hast at slå
på c6. 11. Tb1 eller Dc2 ser bedre ud]
11...cxb6 12.¥b2 b5 13.¦c1 ¥d6 14.¤e2
[Her ville 14. e4 være bedre]
14...¦e8 15.£c2 ¦c8 16.£b1 e5 17.dxe5
¤xe5 18.¥xe5 ¥xe5 19.¦xc8 ¥xc8 20.¤xe5
¦xe5 21.¤f4 g6 22.¦c1 ¦e8 23.¤e2
½–½

Tobias Lindgaard,Ribe - Morten
Jessen,Vojens [E01]
Sønderjysk EMT 2015, Basis 2 Vojens (1),
27.04.2015
1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.¤f3 c5 4.0–0 ¤c6 5.d4
cxd4 6.¤xd4 e6 7.c4 ¤xd4 8.£xd4 dxc4
9.£xd8+ ¢xd8 10.¤d2 c3 11.bxc3 ¥d6
[Senest her synes hvid at have afgørende
fordel. Den sorte rokade er spoleret, og sort
har bøvl med at få udviklet den hvidfeltede
Løber]
12.¤c4 ¢e7 13.¦d1 ¥c7 14.¥a3+ ¢e8
15.¥d6 ¥xd6 16.¤xd6+ ¢e7 17.¦ab1 ¦d8
18.¥xb7 ¥xb7 19.¦xb7+ ¦d7 20.¦xd7+
¤xd7 21.¤xf7 ¦c8 22.¤g5 ¦xc3 23.¤e4
¦c2 [med remistilbud]
24.¦d2 ¦c4 25.f3 h6 26.¢f2 ¤c5 27.¤xc5
¦xc5 28.e4 ¦c3 29.g4 ¦c7 30.¢g3 e5
31.¦d5 ¢f6 32.¦a5 ¦d7 33.¦d5 ¦c7 34.¦a5
¦d7 35.¦a6+ ¢f7 36.¦c6 ¢e7 37.¦c3 ¢f6
38.f4 [Hvid kommer til at slide for pointet og
har besvær med at finde den rigtige plan,
men...]
38...exf4+ 39.¢xf4 g5+ 40.¢e3 ¦d6 41.¦c2
a6 42.¦f2+ ¢g6 43.e5 ¦d1 44.¢e4 ¦e1+
45.¢d5 ¦d1+ 46.¢e6 ¢g7 47.¦f7+ ¢g8
48.¦f2 ¦d4 49.¢f5 ¦d5 50.¢f6 ¦d4 51.e6
¦d6 52.¢e7 ¦d1 53.¢e8 ¦d4 54.¦f8+ ¢g7
55.¦f7+ ¢g8 56.¦d7 ¦xg4 57.¦d2 ¦e4
58.e7 ¦c4 59.¢d7
1–0
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Basis 3
Her var der lidt tyndt besat denne første
turneringsaften. 2 afbud gave 2 udsatte
partier, og da gruppen desuden har en
”Hr. Oversidder”, blev kun et enkelt parti
spillet.
Jesper Kallesen,Gråsten - Broder
Petersen,Alssund [C20]
Sønderjysk EMT 2015, Basis 2 Vojens (1),
27.04.2015
1.e4 e5 2.b3 ¥c5 3.¥b2 d6 4.¤f3 f5 5.exf5
¥xf5 6.d4 exd4 7.¥xd4 ¥xd4 8.£xd4 £f6
9.£xf6 ¤xf6 10.¤d4 ¥g6 11.c3 0–0 12.¤d2
[Hvorfor ikke spille 12. Le2 for at bevare
rokaden. Nu ødelægger sort den mulighed]
12...¦e8+ 13.¢d1 a6 14.¥e2 c5 15.¤4f3
¤c6 16.¤h4 ¥f7 17.¥f3 d5 18.¤f5 ¦ad8
19.¤e3 ¤e5 20.¥e2 d4 21.cxd4 cxd4
22.¤ec4 ¤d5 23.¤e4 [trækket koster en
bonde, men hvid har længe stået næstbedst.
Nu ryster Broder ikke på hånden]
23...¤xc4 24.bxc4 ¦xe4 25.cxd5 ¥xd5
26.¥f3 ¦e5 27.¥xd5+ ¦dxd5 28.¢d2 ¦b5
29.¢d3 ¦ed5 30.¦he1 ¢f7 31.¦e2 ¦d7
32.¦ae1 ¦c5 33.¦e4 ¦c3+ 34.¢d2 ¦a3
35.¦f4+ ¢g6 36.¦e6+ ¢g5 37.g3 ¦xa2+
38.¢d3 ¦a5 39.h3 g6 40.¦h4 h5 41.¦f4
¦a3+ 42.¢e4 d3 43.h4+ ¢h6 44.¦ff6 ¦g7
45.¦d6 ¦e7+ 46.¢d4 ¦g7 47.¢c4 b5+
48.¢b4 ¦a4+ 49.¢b3 a5 50.¦xd3 ¦b4+
51.¢a3 ¦a4+ 52.¢b3 ¦b4+ 53.¢c2
[Trækket fortjener et ? Var Broder i tvivl om
planen herfra? For Jesper var det nødvendigt
at spille 53. Ka3 for at bevare remischancer]
53...¦c4+ 54.¢b3 ¦cc7 55.f4 ¦gd7 56.¦e3
¦c4 57.f5 ¦g4 58.fxg6 ¦xg6 59.¦f5 ¦dg7
60.¦xb5 ¦xg3 61.¦xg3 ¦xg3+ 62.¢a4 ¦g4+
63.¢xa5 ¦xh4 64.¦b6+ ¢g5 65.¦b5+ ¢g4
66.¦b4+ ¢f3 67.¦b3+ ¢f2 68.¦b2+ ¢e3
69.¦b3+ ¢d2 70.¦b2+ ¢c3 71.¦g2 ¦h1
72.¦g8 h4 73.¦c8+ ¢d4 74.¦d8+ ¢c5
75.¦c8+ ¢d6 76.¦h8 h3 77.¢b4 h2 78.¦h6+
¢e5 79.¦h5+ ¢f4 80.¦h4+ ¢g3 81.¦h8
0–1

Resultater:
Curt Bruhn – Oliver Iversen 0-1
Arne Juul Jørgensen – Hr. Oversidder 1-0
I ugens løb er de 2 udsatte partier blevet
afviklet med følgende resultater:
Gagik Sahakian – Ole Harbo 0-1
Michael Pedersen – Niels Underbjerg 1-0
Curt Bruhn,Haderslev - Oliver
Iversen,Haderslev [A04]
Sønderjysk EMT 2015, Basis 3 Vojens (1),
27.04.2015
1.¤f3 d6 2.e3 ¤f6 3.¥e2 e5 4.¤c3 ¤bd7
5.d3 b6 6.d4 e4 7.¤d2 d5 8.0–0 ¥e7 9.¤b5
[Det sorte bondecentrum begrænser hvids
manøvremuligheder]
9...0–0 10.b3 a6 11.¤a3 b5 12.c4 c6 13.¤c2
¦e8 14.¥a3 ¥xa3 15.¤xa3 b4 [Sort
fortsætter med at vinde terræn]
16.¤c2 a5 17.a3 ¦b8 18.¤b1 ¤f8 19.£d2
£e7 20.c5 £b7 21.¦e1 ¤e6 22.£c1 ¤c7
23.£d1 ¤a6 24.¤d2 £d7 25.axb4 ¤xb4
26.¤xb4 [Hvorfor ikke 26. Txa5 i stedet?]
26...axb4 27.¥a6 ¦a8 28.¥xc8 ¦exc8
29.¦a4 £b7 30.£c2 ¦a6 31.¦ea1 ¦ca8
32.£b2 £b5 33.¦1a2 [Et mærkeligt træk, der
koster en bonde. Nødvendigt var 33. Txa6
eller Da2]
33...¦xa4 34.bxa4 ¦xa4 35.¦xa4 £xa4
36.£b3 £xb3 37.¤xb3 ¢f8 38.¢f1 ¢e7
39.¢e2 ¢d7 40.h3 ¢c8 41.¢d2 ¢b7
[Der er stadig både gevinst- og
remismuligheder for hvid, men sort følger
konsekvent sin plan om at satse på fribonden
på b4]
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42.¤a5+ ¢a6 43.¤xc6 ¢b5 44.¤d8 ¢c4
45.¢c2 b3+ 46.¢b2 ¤g8 47.¤xf7 ¤e7
48.¤d6+ ¢b4 49.¤e8 ¤c6

Det går ikke uden mad og drikke

50.¤xg7 [Jo, hvid vinder en bonde mere,
men nu siger computeren, at sort kan sætte
mat i 16 træk - og så skal det nok passe.
Oliver klarer det noget hurtigere!]
50...¤a5 51.g4 ¤c4+ 52.¢b1 ¢c3 53.c6
¤a3+ 54.¢c1 b2+ 55.¢d1 b1£+ 56.¢e2
£d3+
0–1
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2. runde – den 4. maj 2015
Allan Hye,Haderslev - Allan Schmidt
Hermannsen,Haderslev [A30]
SEMT 2015, Mester Vojens (2), 04.05.2015

Mester
Efter et sidsteøjebliksafbud til turneringen
fra Peter Leimand lykkedes det at skaffe
en fuldgod ”indhopper” i
mesterskabsgruppen i skikkelse af Søren
Brautsch, der tidligere har vundet det
sønderjyske mesterskab i 2011 og 2013.

Hvad skal man dog finde på, tænker Allan (Hye)
mod Allan (Schmidt Hermannsen)

Allan Hye kom til at stå næstbedst og
brugte en masse tid i begyndelsen af
partiet mod Allan Schmidt Hermannsen,
der ledte og ledte efter en afgørende plan
uden at finde den. Efter et bondeoffer i blinjen lykkedes det Hye at vende slagets
gang, og trods overhængende tidnød blev
fordelen flot omsat til gevinst. Meget
spændende parti! Det følger her:

1.¤f3 c5 2.c4 ¤f6 3.g3 d5 4.cxd5 ¤xd5
5.£a4+ ¤c6 6.¤e5 £c7 7.f4 e6 8.¥g2 ¤b6
9.¥xc6+ bxc6 10.£e4 ¤d5 11.¤a3 ¥e7
12.0–0 0–0 13.¤ac4 a5 14.a4 ¦b8 15.¦a3 f6
16.¤f3 ¥d7 17.£c2 ¦fd8 18.¤h4 ¥e8 19.h3
¥f7 20.¦af3 ¤b4 21.£c3 ¦d7 22.b3 ¦bd8
23.¥b2 ¥f8 24.¤g2 ¦a8 [Hvid har indtil
videre haft en behagelig stilling med sort,
men uden at kunne finde "planen". På dette
sted i partiet har hvid mindst fået udlignet.]
25.¥a1 ¥g6 26.d3 £b8 27.g4 ¤d5 28.£d2
[Det er vel ikke nødvendigt frivilligt at ofre
bonden på b3 og give afkald på b-linjen?!]
28...£xb3 29.f5 exf5 30.gxf5 ¥h5 31.¦g3
[Det er meget svært at overskue stillingen,
men sort synes igen at have skaffet sig
væsentlige fordele]
31...£b8 32.£e1 £d8 [Trækket ser noget
passivt ud, og hvid udligner igen]
33.e4 ¤b4 34.¤f4 ¥f7 [Bedre var 34. Sxd3. Nu kommer hvid til fadet]
35.¤e6 ¥xe6 36.fxe6 ¦xd3 37.¥xf6 [Uha.
Hvid var her i alvorlig tidnød, men har
gevinststilling]
37...£c7 38.e5 ¦xg3+ 39.£xg3 g6 40.£g5
[Bedre var 40. Dg4, der øjeblikkeligt truer 41.
e7 med truslen 42. De6+]
40...¦e8 41.£g4 ¤d5 42.h4 ¤e7
[Hermannsen greb Springeren, fordi han
troede, han kunne spille 42. - Se3. Begge
spillere var her kommet i tidnød - en
situation, der skal med i betragtning, når
trækkene vurderes]
43.¤d6 ¦b8 44.h5 ¦b4 45.£g5 [Dh3 var
også en fornuftig mulighed, men sorts stilling
er ret håbløs]
45...¤d5 46.¥d8 £g7 47.¤e8 £h6 48.£xh6
¥xh6 49.¤f6+ ¤xf6 50.exf6 ¦g4+ 51.¢h1
¦h4+ 52.¢g2 ¦g4+ 53.¢h3 ¦f4 54.hxg6
[Læg mærke til, at det hvide Tårn på f1 står i
slag. Det kunne hvid jo godt bytte inden
teksttrækket. Men hvids stilling er så
knusende, at 54. hxg6 rækker til sejren. I
øvrigt ser sort ikke muligheden for at slå
tårnet i farten!]
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54...hxg6 [Så er der mat i 10 - ifølge
Stockfish]
55.¦xf4 ¥xf4 56.¥xa5 ¥e5 57.f7+ ¢f8
58.¥d8 c4 59.¥g5 c3 60.¢g4 c2 61.¥c1
¥c7 62.¥a3+ ¢g7 63.f8£+ ¢h7 64.¥b2
1–0

Kai Bjørnskov spillede sig til en
fordelagtig stilling i aftenens parti mod
Helge Andersen, men det lykkedes ikke
at omsætte den i gevinst. Helge fik
blokeret den åbne c-linje og derefter
tilintetgjort Kais fribonde, hvorefter partiet
blev taget remis.

31...£b7 [Her enedes spillerne om remis]
½–½

I Søren Brautschs parti mod Jesper
Kjærgaard byggede Søren tålmodigt sin
stilling op og slog derefter hul i Jespers
kongestilling med et officersoffer, og selv
om det lykkedes Jesper at flygte til den
modsatte fløj med Kongen, vandt Søren
så meget materiel ved manøvren, at
gevinsten kun var et spørgsmål om tid.

Søren Brautsch,Haderslev - Jesper
Kjærgaard Jensen,Haderslev [B01]
Kai og Helge analyserer efter dagens remisaftale

SEMT 2015 - Mester Vojens (2), 04.05.2015

Kai C. Bjørnskov,Haderslev - Helge
Andersen,Tønder [A39]

1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.b4 £xb4
5.¦b1 £d6 6.d4 c6 7.¤f3 ¤f6 8.¥d3 g6 9.0–
0 ¥g7 10.¦e1 0–0 11.¦b3 ¦e8 12.¥a3 £d8
13.¤e4 h6 14.c4 ¤bd7 15.¤g3 b6 16.£c2
¤f8 17.h4 ¤g4 18.h5 g5 19.¥f5 ¥d7 20.¥b2
¤f6 21.¥xd7 ¤8xd7 22.¤f5 ¥f8 23.¤e5 e6
24.¤xh6+ [Nu begynder fyrværkeriet!]
24...¥xh6 25.¤xf7 ¢xf7 26.£g6+ ¢e7
27.£xh6 [Her ser 27. d5 også rigtig
ubehageligt ud for sort]
27...¢d6 28.£xg5 ¢c7 29.¦be3 ¦g8
30.£f4+ ¢b7 31.¦xe6 £c7 32.£xc7+ ¢xc7
33.d5 cxd5 34.¥xf6 dxc4 35.¥c3 [En bonde
var måske ikke meget at få ud af
kongeangrebet for hvid, men det er nok]
35...¤c5 36.¦e7+ ¢c6 37.h6 a5 38.h7 ¦gf8
39.¦g7 b5 40.¦g6+ ¢d7 41.¦e5 ¤a4
42.¦d5+ ¢e7 43.h8£ ¦xh8 44.¥xh8 ¦xh8
45.¦xb5 ¦a8 46.¦b7+ ¢f8 47.¦c6 c3 48.¦c4
¦d8 49.¦bc7 ¦d1+ 50.¢h2 ¤b6 51.¦xc3
¤d5 52.¦f3+ ¢e8 53.¦a7 ¦d4 54.¦h3 ¤e7
55.¦h8+ ¢f7 56.¦h7+ ¢f6 57.¦hxe7 ¦h4+
58.¢g3

Semt 2015 - Mester Vojens (2), 04.05.2015
1.c4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.g3 g6
5.¥g2 ¥g7 6.0–0 0–0 7.d4 cxd4 8.¤xd4 a6
9.h3 £c7 10.¤b3 d6 11.¥g5 ¥e6 12.¤d5
¥xd5 13.cxd5 ¤e5 14.¦c1 £d8 15.£d2 ¦c8
[Ingen tvivl om, at hvid har skaffet sig den
bedste stilling. Her begynder fordelen at være
markant.]
16.£b4 b5 17.¤a5 £b6 18.¥e3 £b8 19.b3
¦xc1 20.¦xc1 ¦c8 21.¤c6 ¤xc6 22.dxc6
[Set i bakspejlet var 22. Txc6 også en god
mulighed. Det truer straks den sorte bonde
på a6, sikrer fuld kontrol over c-linjen - og
lige som i partiet skal en fribonde på c6 nok
opstå, når tiden er inde]
22...¤e8 23.£e4 e6 24.a4 d5 25.£c2 £d6
26.¥b6 b4 27.e4 ¥c3 [Med sorts seneste
træk lukkes ned for hvids trusler i c-linjen, og
den hvide fordel er ved at fordufte]
28.exd5 exd5 29.a5 £xc6 [Så røg
fribonden!]
30.£d3 ¤f6 31.¦d1 [Her måtte 31. Dxa6
forsøges]

1–0
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Mubariz Murtuzov, Alssund - Rauf
Mubariz, Alssund [B14]

Børge Schrøder,Haderslev - Claus
Mogensen,Haderslev [A21]

SEMT 2015, Mester (2), 09.05.2015

SEMT 2015 - Basis 1 Vojens (2), 04.05.2015

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6
5.¤c3 g6 6.cxd5 ¥g7 7.£b3 0–0 8.¤ge2
¤a6 9.g3 £b6 10.¥g2 £xb3 11.axb3 ¤b4
12.0–0 ¦d8 13.¤f4 ¤c2 14.¦a4 ¥d7 15.¦c4
¤e8 [Åbner for løberdiagonalen og sikrer
tilbagetoget for den sorte Springer på c2]
16.¤fe2 ¤d6 17.¦c7 ¤xd4 18.¥g5 ¤xe2+
19.¤xe2 ¢f8 20.¦e1 h6 21.¥e3 ¦ac8
22.¦ec1 ¥xb2 23.¦xc8 ¦xc8 24.¦xc8+
¥xc8 25.¥xa7 ¥f5 26.¥e3 h5 27.¥d4 ¥a3
[Stille og roligt synes den sorte stilling at
nærme sig gevinstchancer]
28.¥e3 ¤b5 29.¥d2 ¢e8 30.h3 ¥d6 31.¥f4
¥xf4 32.¤xf4 ¢d7 33.¢f1 ¤d4 34.f3 ¤xb3
[Hvids løber står passivt og sort har etableret
en fjern fribonde på dronningefløjen ]
35.g4 hxg4 36.fxg4 ¥b1 37.h4 b5 38.¢f2 b4
39.¢e3 ¢d6 40.¤d3 ¥xd3 41.¢xd3 ¤c5+
42.¢c4 b3 43.¢c3 ¢e5 44.h5 ¢f6 45.¥f3
¢g5 46.¥d1 ¢h6 47.hxg6 fxg6 48.¢d4 b2
49.¥c2 ¤d7 50.¢c3 ¤f6 51.¢xb2 [Så røg
fribonden på b-linjen, men i mellemtiden har
sort taget téten på den modsatte fløj, og hvid
kan ikke holde stillingen]
51...¤xd5 52.¥d3 ¢g5 53.¥e2 e5 54.¢c1
¢f4

1.c4 e5 2.¤c3 d6 3.g3 f5 4.¥g2 g6 5.b3 ¥g7
6.¥b2 c6 7.e3 ¤f6 8.¤ge2 0–0 9.0–0 £e7
10.d4 ¥e6 11.d5 cxd5 12.¤xd5 ¤xd5
13.¥xd5 ¤c6 14.£d2 ¦fd8 15.¤c3 e4
16.¥xe6+ £xe6 17.¤d5 ¦ac8 18.¥xg7
¢xg7 19.£c3+ ¤e5 20.¦fd1 [Stillingen er
helt lige]
20...¢f7 21.¤f4 £f6 22.£a5 ¦c5 23.£xa7
g5 24.¤d5 £h6 25.£xb7+? [Her var det
nødvendigt at spille 25. Kg2 for at forhindre
den sorte Dronning i at gå til h3]
25...¦d7 26.£b6 [Nu er det ikke svært for
sort at finde en mat i 5 træk]
26...£h3 27.f4 ¤f3+ 28.¢f2 £xh2+ 29.¢f1
£g1+ 30.¢e2 £g2#

0–1

Christian Nors Andersen,Haderslev Asbjørn Hovgaard Schack,Haderslev
[D37]

Basis 1

0–1

Chr. Nors spillede et længe overordentlig
jævnbyrdigt parti mod Asbjørn Schack. I
sidste ende vandt ratingfavoritten Nors en
kvalitet og langt senere partiet, men
Asbjørn fortjener stor respekt for en
spilforståelse og tålmodighed, der er
sjælden hos så ung en skakspiller.

SEMT 2015 - Basis 1 Vojens (2), 04.05.2015

Børge Schrøder spillede sig til en
udmærket stilling med hvid mod Claus
Mogensen – indtil han forivrede sig og
gav Claus lejlighed til et uimodståeligt
kongeangreb.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.¥f4
c5 6.e3 ¤c6 7.¥e2 0–0 8.0–0 ¤h5 9.¥e5 f6
10.¥g3 ¤xg3 11.hxg3 cxd4 12.exd4 ¢h8
13.¦e1 £d6 14.cxd5 exd5 15.£b3 ¥e6
16.¤b5 £d7 17.a3 ¦ac8 18.£e3 ¥f7 19.¥d3
¦fe8 20.£f4 a6 [Som det fremgår af
fortsættelsen, er det ikke det bedste træk]
21.¥f5 £d8 22.¥xc8 axb5 23.¥f5 b4
24.£d2 bxa3 25.bxa3 ¤a5 26.£d3 g6
27.¥e6 ¥xe6 28.¦xe6 ¤c4 29.¦ae1 ¢g8
30.¦6e2 ¢f7 31.£b3 £d7 32.a4 £c7
33.£b5 £c6 34.£xc6 bxc6 35.¤h2 ¤a5
36.¤f3 ¤c4 37.g4 g5 38.¤h2 ¤a5 39.¤f1
¤b3 40.¦d1 ¦a8 41.¦b2 ¤a5 42.¤g3 ¥a3
43.¦b6 ¦a7 44.¤f5 ¦c7 45.¦b8 ¥f8 46.¦e1
¥a3 47.¦ee8 ¦a7 48.¦h8 ¢e6 49.¦be8+
¢f7 50.¦e3
1–0
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Basis 2
Thomas Nielsen og Jesper Kallesen
spillede begge som lyn og torden, og
Thomas så længe ud til at slippe bedst fra
det, men da Jesper fik mulighed for at
snuppe 2 lette officerer for et Tårn, havde
han ikke svært ved at spille gevinsten
hjem.

Broder Petersen satte et tårn i slag i
rundens korteste parti mod Tobias
Lindgaard, og så opgav han at spille
videre.
Broder Petersen,Alssund - Tobias S.
Lindegård,Ribe [A84]
SEMT 2015 - Basis 2 Vojens (2), 04.05.2015
Thomas Nielsen og Jesper Kallesen analyserer

Thomas Nielsen,Fredericia - Jesper
Kallesen,Gråsten [A16]
SEMT 2015 - Basis 2 Vojens (2), 04.05.2015
1.c4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.cxd5 ¤xd5 4.¤c3 ¤c6
5.e3 g6 6.¥c4 e6 7.£b3 ¤a5 8.£a4+ c6
9.¥xd5 exd5 10.£d4 ¦g8 11.£e5+ £e7
12.0–0 £xe5 13.¤xe5 ¥g7 14.f4 ¥xe5
15.fxe5 ¤c4 16.d4 ¥f5 17.b3 ¤b6 18.¥a3
a5 19.¥d6 a4 20.¥c7 ¤c8 21.¤xa4
[Forhastet - se partifortsættelsen. Skak
kræver ofte stor tålmodighed]
21...¢d7 22.¥b6 ¦xa4 23.bxa4 ¤xb6 [Nu er
resten et spørgsmål om teknik for sort]
24.g4 ¥e6 25.a5 ¤c4 26.a6 bxa6 27.¦ab1
¤d2 28.¦b7+ ¢c8 29.¦bxf7 ¥xf7 30.¦xf7
h5 31.h3 hxg4 32.hxg4 ¤c4 33.¢f2 a5
34.¢e2 ¢d8 35.¢d3 ¦e8 36.¦f6 ¢d7
37.¦xg6 ¦xe5 38.¦g7+ ¦e7 39.¦xe7+ ¢xe7
40.e4 ¢f6 41.a4 ¤b2+ 42.¢e3 dxe4
43.¢xe4 ¤xa4 44.¢d3 ¤b6 45.¢e4 a4
46.¢d3 ¢g5 47.¢c3 ¢xg4 48.¢b4 ¢f5
49.¢c5 a3
0–1

1.c4 f5 2.d4 ¤f6 3.f4 e6 4.¤c3 ¥e7 5.¤f3 0–
0 6.e3 d6 7.¥d3 £e8 8.0–0 ¥d8 9.¦e1 ¤bd7
10.e4 fxe4 11.¤xe4 ¤xe4 12.¥xe4 ¤f6
13.¥f5 ¤h5 14.¥xe6+ ¥xe6 15.d5 ¤xf4
16.¥xf4 ¦xf4 17.¦xe6 £f7 18.b3 ¥f6
19.£d2?? [En afgørende fjel i en ellers lige
stilling. Dronningetrækket efterlader det hvide
tårn på a1 udækket]
19...¥xa1
0–1

Morten Jessens parti mod Karl Ø Jensen
var meget jævnbyrdigt og endte logisk
med remis.
Morten Jessen,Vojens - Karl Ørskov
Jensen,Haderslev [A33]
SEMT 2015 - Basis 2 Vojens (2), 04.05.2015
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.¤c3 cxd4
5.¤xd4 ¥c5 6.g3 a6 7.¥g2 0–0 8.0–0 ¤c6
9.¤xc6 bxc6 10.¥f4 ¦e8 11.£c2 ¥a7 12.b3
¥b8 13.¥g5 h6 14.¥d2 d5 15.cxd5 cxd5
16.¦ac1 ¥b7 17.¦fd1 ¥a7 18.e3 ¦c8
19.£b2 £e7 20.¤e2 ¤e4 21.¥e1 £f6
22.£xf6 ¤xf6 23.¥a5 ¤d7 [Et parti, der
næppe på noget tidspunkt overskred
remisgrænsen]
½–½
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Karl Martin Kristensen og Michael Iversen
spillede et hele vejen igennem
jævnbyrdigt parti, der logisk endte med
remis.
Karl Martin Kristensen,Løgumkloster Michael Iversen,Haderslev [B07]
SEMT 2015 - Basis 2 Vojens (2), 04.05.2015
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.e4 d6 4.d3 ¤c6 5.h3
¥e7 6.¥e3 0–0 7.¤f3 a6 8.d4 exd4 9.¤xd4
¤xd4 10.¥xd4 c5 11.¥e3 ¥e6 12.¥d3 ¤d7
13.b3 ¥f6 14.£c2 ¤e5 15.¥e2 £a5 16.¥d2
£c7 17.0–0 ¤c6 18.¦ad1 ¤d4 19.£d3
¤xe2+ 20.¤xe2 ¦ad8 21.¤f4 ¥e5 22.¤d5
¥xd5 23.exd5 ¦fe8 24.¢h1 ¦b8 25.f4 ¥d4
26.¦de1 £d7 27.¥c3 ¥xc3 28.£xc3 £f5
29.£d2 h6 30.¦f2 ¦xe1+ 31.£xe1 ¢f8
32.¢h2 ¦e8 33.£d2 £d7 34.¦e2 ¦xe2
35.£xe2 £f5 36.£d2 b5 37.g4 £e4 38.cxb5
axb5 39.¢g3 c4 40.¢f2 cxb3 41.axb3 f6
42.¢g3 g5 43.f5 £e5+ 44.¢g2 £e4+
45.¢g3 [Sort har forsøgt at udnytte sin lille
fordel, men i slutstillingen er partiet helt lige,
og forsøg på at vinde kan resultere i det
modsatte]
½–½

Basis 3

9.¤e2 £d7 10.c4 ¤a7 11.0–0 c6 12.b3 b5
13.c5 ¥b7 14.b4 ¥d8 15.¤e5 £e8 16.£c2
£e7 17.¤g3 g6 18.e4 ¥c7 19.¥g5 ¤c8
20.¥h6 ¦e8 21.¤e2 ¥xe5 22.dxe5 ¤g4
23.¥f4 £c7 24.£c3 ¦f8 25.f3 [Hovsa! Det er
klogt at sikre sig tilbagetogsmuligheder, når
man begiver sig ind i fjendeland]
25...dxe4 26.¥xe4 ¤e7 27.fxg4 ¦ad8
28.¥g5 ¦d7 29.¥xe7 ¦xe7 30.¦ad1 ¥c8
31.¤d4 ¥b7 32.¤f3 ¥c8 33.¦d2 ¦d7
34.¦xd7 ¥xd7 35.¦d1 ¥c8 36.¦d6 ¥b7
[Hvid står forrygende godt. Sort har ingen
chancer for modspil]
37.h3 ¢g7 38.h4 h6 39.¤d4 ¦c8 40.£f3
¦d8 41.¦xd8 [Det er ikke noget godt træk.
Det hvide tårn står jo fantastisk på d6 og vil
ved afbytning resultere i en garderet fribonde.
Øjeblikkeligt afgørende i denne stilling er 41.
Df6+, der vinder det sorte tårn på d8 helt
gratis]
41...£xd8 42.£f2 a5 43.¤xc6 £d1+ 44.£f1
£xg4
½–½

Ole Harbos parti mod Michael Pedersen
blev en rigtig “basker” for de tilskuere, der
flokkedes om brættet. Ikke alle træk fra
de 2 spillere var lige gode, men der var
brand på brættet og kamp til stregen. Ole
fandt ikke den enkleste vej til gevinsten,
men han endte dog med et helt point.

Ole Harbo – Michael Pedersen

Arne Juul Jørgensen fik materiel fordel
mod Curt Bruhn, men evnede ikke at
omsætte den, og spillerne enedes om
remis.
Arne Juul Jørgensen,Haderslev - Curt
Bruhn,Haderslev [D00]
SEMT 2015 - Basis 3 Vojens (2), 04.05.2015
1.d4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.¤f3 d5 4.¥f4 ¥b4
5.¥d2 ¤c6 6.e3 a6 7.a3 ¥e7 8.¥d3 0–0

Ole Harbo,Vojens - Michael
Pedersen,Gråsten [A47]
SEMT 2015, Basis 3 Vojens (2), 04.05.2015
1.d4 ¤f6 2.¥f4 b6 3.¤f3 ¥b7 4.e3 e6 5.h3
c5 6.c3 ¥e7 7.¥d3 d5 8.0–0 c4 9.¥c2 0–0
10.b3 b5 11.b4 ¤e4 12.¤bd2 ¤xc3 [Der er
ingen grund til, at hvid ofrer denne bonde.
Sort har terrænfordel, men hvid stilling er
stadig værd at spille på.]
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13.¥xh7+ ¢xh7 14.£c2+ ¢g8 15.£xc3 f6
16.a3 ¥c6 17.£c2 ¢f7 18.e4 ¦h8 19.¦ae1
¤d7 20.¦e3 ¤f8 21.¦fe1 a6 [Ingen grund til
forsigtighed. Denne bonde kan lige så godt
gå til a5 med det samme]
22.h4 ¤g6 23.¥g3 £g8 24.e5 f5 25.¤g5+
¥xg5 26.hxg5 f4 [Ups. Hvid havde vist ikke
set denne gaffel, men finder redningen]
27.¦f3 £h7 28.¢f1 £h1+ 29.¢e2 £xg2
30.¥xf4 £g4 [Pas nu på. En afdækkerskak
fortjener altid opmærksomhed!]
31.¥e3+ ¢e7 32.£xg6 ¦af8 33.£xg7+ ¢e8
34.£g6+ ¢d8 35.£g7 [Her var 35. Tg1 en
interessant mulighed i forsøget på at slippe af
med den ubehagelige binding af det hvide
tårn på f3]
35...c3 36.£a7 cxd2 37.£b8+ ¢e7 38.£d6+
¢e8 39.£xc6+ ¢d8 40.¢xd2 ¦xf3 [Det ser
umiddelbart forkert ud at slå med tårnet i
stedet for Dronningen, men hvis Dronningen
slår, spiller hvid 41. Tc1 og sort kommer ind i
noget, der ender med mat.]
41.£a8+ ¢e7 42.£xh8 £f5 43.£g7+
[Resten af partiet kan spilles på flere måder,
men kræver omhyggelighed. Hvid har
materielt overskud i form af løber og 2
bønder. I sådan en situation afbytning for at
hindre modspil og gøre det lettere at omsætte
den materielle fordel. Altså 43. Df6+ med
Dronningafbytning og oven i købet med en
garderet fribonde på f6 som resultat]
43...¢e8 44.¦c1 ¦xf2+ [Hvid kan faktisk godt
tillade sig at slå dette Tårn, men det er
forståeligt, at hvid ikke kan gennemskue, om
det ender med evig skak, når den sorte
Dronning kommer ind i stillingen]
45.¢c3 ¦f3 46.¦e1 [Overdreven forsigtighed.
Med 46. Kb2 har sort ingen skakker, og hvid
truer med 47. Tc8++]
46...£e4 47.£g8+ ¢e7 48.¢d2 ¦f8 49.£g7+
¦f7 50.£h6 £g2+ 51.¦e2 £e4 52.g6 ¦f1
53.¥g5+ ¢e8 54.¦xe4 dxe4 55.£h8+ ¢d7
56.£d8+ ¢c6 57.£a8+ ¢d7 58.£xe4 ¦f2+
59.¢e1 ¦b2 60.¥c1 ¦a2 61.g7 ¦a1 62.¢d1
a5 63.£b7+ ¢e8 64.g8£#
1–0

Partiet mellem Oliver Iversen og Gagik
Sahakian bølgede noget frem og tilbage.
Gagiks åbning så ikke sund ud, men
pludselig fik Gagik Dronning, Løber og
Springer med i et kongeangreb. Han
fejlede dog, da sagen skulle afgøres.
Oliver afværgede og skaffede sig materiel

overvægt nok til senere at vinde partiet.

Oliver og Gagik er nået til partiafslutningen

Oliver Iversen,Haderslev - Gagik
Sahakian,Vojens [C44]
SEMT 2015 - Basis 3 Vojens (2), 04.05.2015
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ¥d6 [Hvorfor dog
dette træk, der hæmmer sorts udvikling? 3. exd4 er meget bedre]
4.d5 ¤ce7 5.c4 ¤f6 6.¤c3 c5 7.¤b5 £b6
8.¥d3 a6 9.£a4 0–0 10.¥d2 a5 11.h3 h6
12.¥e3 ¦a6 13.¤d2 ¤g6 14.¤xd6 [Der er
ingen grund til at hjælpe sort af med den
dårlige Løber]
14...£xd6 15.¤b3 b6 16.0–0 £e7 17.¤d2 d6
[Nu kommer sorts hvidfeltede Løber endelig
med i kampen! Hvid har ikke fået meget ud af
angrebet på Dronningefløjen og skal nu til at
passe på i den anden side af brættet]
18.¤b1 ¤h5 19.¤c3 ¤hf4 20.£d1 £g5
21.¥xf4 ¤xf4 22.£f3 ¥xh3 23.£g3 ¥g4
[Ikke den rigtige løsning. Hvorfor ikke 23. Lxg2 for at sikre sig lidt mere mageriale, når
nu det ikke lykkedes at sætte hvid mat?]
24.¦ae1 h5 [Så er den sorte Dronning ikke
længere dækket]
25.¥e2 h4?? [Og så er Løberen heller ikke
længere beskyttet - d.v.s. den er gratis!
Dermed ryger hele partiet for sort]
26.£xg4 £xg4 27.¥xg4 g5 28.¦e3 ¤g6
29.g3 ¢g7 30.¥f5 ¦h8 31.¥xg6 fxg6
32.¤b5 ¦d8 33.gxh4 gxh4 34.¦f3 ¦d7
35.¢h2 g5 36.¦g1 ¢h6 37.¦f6+ ¢h5 38.¦f5
¦g7 39.¤xd6 ¦aa7 40.¤e8 ¦gf7 41.¦gxg5+
¢h6 42.¦h5+ ¢g6 43.¦fg5#
1–0
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Inden 3. runde er der 3 udsatte partier:
Mester:
Allan Hye – Søren Brautsch
Basis 1:
Claus G- Mogensen – Chr. Nors
Andersen
Simon Ladefoged – Hans Erik Leimand
--------------------------------

Presseomtale
Det har vist sig lidt vanskeligere end
tidligere år at få lokalpressen til at
interessere sig for Sønderjysk EMT, men
følgende stod dog at læse i Jydske
Vestkystens Haderslevudgave den 7. maj
2015 efter turneringens 2. runde:
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3. runde – den 11. maj 2015
¤a4 [Fremtvinger afbytning af den ene
havldel af hvids velplacerede løberpar]
13.¤b1 ¤xc3 14.¤xc3 £b6 15.0–0 ¦b8 [Det
tunge skyts placeres i den åbne linje. Hvid
har dog indtil videre ingen problemer med at
forsvare b2]
16.¦d2 g6 17.¦c2 ¥e6 18.¢h1 ¥g5 19.b3
£c7 20.g3 [Ingen af parterne forhaster sig]
20...f5 21.f3 £f7 22.£g2 ¥d8 23.c5 d5
24.¦cc1 d4 25.¤a4 £c7 26.£d2 f4 27.g4
[De fleste døre holdes solidt lukket. Sort har
fordel af terrænovervægt]

Mester

27...£a5 28.£e2 ¢g7 29.¢g2 ¥g5 30.¦h1
Ikke det bedste træk. Det giver sort mulighed
for at snuppe en bonde – se diagram]

Jesper Kjærgaard Jensen,Haderslev Kai C. Bjørnskov,Haderslev [B55]
SEMT 2015, Mester Vojens (3), 11.05.2015

Det sidst afsluttede parti denne aften.
Partiet udviklede sig langsomt og
jævnbyrdigt, men sluttede i et sandt
tidnødsdrama.
Jesper fik parkeret en springer på randen
og i træk 30 gav tryk i f-linjen Kai lejlighed
til gratis at snuppe en bonde på g4. Selv
om Jesper forsvarede sig godt – og Kai i
kampens hede (træk 58) overså
muligheden for at hugge et tårn på h1 –
lykkedes det Kai at hale et helt point i
land.
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¥d3 ¤c6 6.¤xc6 bxc6 7.£e2 e5 8.c4 ¥e7
9.¥d2 0–0 10.¥c3 ¤d7 11.¤a3 ¤c5 12.¦d1

30...¥xg4 [Den sorte løber på g4 kan ikke
slås p.g.a. 31. - f3+!]
31.h4 ¥d8 32.¢f2 ¥h5 33.£c2 ¦b7 34.a3
¥f6 35.¦h2 ¦fb8 [Hvid har svært ved at gøre
andet end at spille afventende - og det er
ikke nok i længden]
36.b4 £d8 37.¦ch1 a5 38.¤b6 [Her står
springeren fint, men nu åber sort a-linjen og
bemægtiger sig den i stedet]
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38...axb4 39.axb4 ¦a7 40.£b3 £e8 41.¢e2
¥d8 42.¤c4 ¦ba8 43.¥b1 £f7 44.£d3 ¥f6
45.¢d1 £b7 46.¦b2 ¦a4 47.¤b6 ¦a3
48.¦b3 ¦xb3 49.£xb3 ¦a1 50.¢c2 £a6
51.¢b2 d3 52.¥xd3 ¦a2+ 53.¢b1 ¦a3
54.¥xa6 ¦xb3+ 55.¢c2 ¦xb4 [Her kunne
sort også fint spille 55. - Lxf3]
56.¢c3 ¦d4 57.¤c4 ¥xf3 58.¥b7 ¥xe4 [Her
skal det indskydes, at spillerne er i tidnød. 58.
- LxTh1 så meget fristende ud - men blev
måske overset i farten. Det får ingen som
helst betydning for den sorte gevinst, der
længe har været i sigte]
59.¦e1 ¥d5 60.¤xe5 ¦e4 61.¦xe4 ¥xe4
62.¢d4 ¥d5 63.¥c8 ¥xe5+ 64.¢xe5 f3
65.¥h3 f2 66.¥f1 ¢f7 67.¢f4 ¢e6 68.¢g3
¢e5 69.¢xf2 ¢d4 70.¢g3 ¢xc5 71.¢f4
¢d4 72.¢g5 c5 73.¢h6 ¥f3 74.¢xh7 ¥h5
75.¢h6 c4 76.¢g5 c3 77.¥e2 ¥xe2
78.¢xg6 c2 79.h5 c1£ 80.h6 ¥d3+ 81.¢g7
£g5+ 82.¢f8 £xh6+ 83.¢g8 £e6+ 84.¢f8
£d7 85.¢g8 ¢e5 86.¢f8 ¢f6 87.¢g8 ¢e5
88.¢f8 ¢e6 89.¢g8 ¢f6 90.¢h8 £h7#

11...¥d7 12.£c2 e5! [Sort støder frem i
centrum. Det måtte komme]
13.¤4b3 £b6 14.e4 ¦ac8 15.£d1 ¥g4
16.£e1 d4 17.¤c4 £c7 18.f4 [Nok ikke det
bedste træk i situationen, men hvid har ikke
let ved at finde en plan. Sort kan f.eks. med
18. - dxc3 og 19. - Tf-d8 åbne og besætte
d-linjen]
18...h6 19.¥xf6 ¥xf6 20.fxe5 ¤xe5 21.¤xe5
¥xe5 22.cxd4 [Sjovt. Efter denne
generalafbytning er det hvid, der har fået det
perfekte bondecentrum - ganske vist lidt sent
i partiet. I den åbne stilling kommer det sorte
løberpar til sin ret og sigter direkte mod hvids
kongestilling]

Diagram:

0–1

Helge Andersen,Tønder - Mubariz
Murtuzov,Alssund [D03]
SEMT 2015, Mester Vojens (3), 11.05.2015

Længe et helt jævnbyrdigt parti, men
Mubariz fik slået hul på Helges
kongestilling efter slag på h2, og derefter
var Helge ikke tilstrækkelig opmærksom
på, at Mubariz fik stillet op til en
udækkelig mat med løber og 2 tårne.
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¥g5 ¥g7 4.e3 0–0
5.¥d3 d5 6.¤bd2 c5 7.c3 £b6 8.£b3 ¤c6
9.0–0 ¥e6 10.dxc5 £xc5 11.¤d4 [Nu truer
hvid med 12. Dxb7, så sort garderer c6]

22...¥xh2+ 23.¢h1 [Kongetrækket er
tvungent. På 23. Kf2 følger 23. - Dg3++!]
23...£g3 24.£xg3 ¥xg3 25.e5 [Det er svært
at finde gode træk for hvid, og sorts løberpar
står perfekt og utilnærmeligt]
25...¦fd8 [Truer straks med 26. - Lxe5 og
bondegevinst. Det ser Helge vist ikke]
26.¦f6 [Et fristende og lumskt træk, der truer
27. Lxg6 med bondegevinst, men det dækker
ikke den sorte trussel]
26...¥xe5! 27.dxe5 ¦xd3 28.¤a5 [Den hvide
springer har ingen gode felter, men hellere
lade den stå end at flytte den så afsides i.f.t.
truslerne imod den hvide konge?]
28...¦c2 29.¤xb7 ¦dd2 30.¤d6 ¦xg2
31.¤xf7 [Jo, jo, men det går alt for langsomt
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i.f.t. sorts angreb. Stockfish siger mat i 8
træk. I partiet gik det hurtigere!]
31...¦h2+ 32.¢g1 ¦cg2+ 33.¢f1 ¥h3!
[Frækt og elegant. Der truer udækkelig mat
på h1. Resten er kun krampetrækninger]
34.¤xh6+ ¢g7 35.¦f3 ¦h1#

15.£d4 £xd4 16.¤xd4 g6 [Det er klart, at
den sortfeltede løber også skal med i spil,
men her var 16. - gxd3 eller 16.- Sxd5 også
interessante muligheder]
17.¢b1 ¥g7 18.f4 ¦xc3 [Ikke det bedste
træk, men det er sandelig både kreativt og
overraskende]

0–1

Rauf Murtuzov,Alssund - Allan
Hye,Haderslev [B13]
SEMT 2015, Mester Vojens (3), 11.05.2015

Et parti, der udviklede sig langsomt. Rauf
placerede sin dronning i centrum og
hæmmede udviklingen af Allans
sortfeltede løber, men efter
dronningeafbytning fik Allan afgørende
materiel fordel og kørte sikkert partiet
hjem.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6
5.¤c3 ¤c6 6.¥g5 dxc4 7.d5?! [7. Sf3 er vel
udmærket. 7. Lxc4 kan også spilles, men
Rauf må have andre planer]
7...¤e5 8.£d4 h6 9.£xe5 hxg5 10.¥xc4
[Interessant stilling. Hvid har et
udviklingsforspring, men det kan næppe
hævdes i længden]
10...¥d7 11.¤ge2 ¦c8 12.¥b3 £b6 13.f3
[Overraskende træk, hvor hvid giver afkald på
den korte rokade. Måske p.g.a. den åbne hlinje, men tør Rauf virkelig rokere langt i en
sådan stilling. En tilsyneladende enklere
løsning var 13. Dxg5?!]
13...g4 [Det ser godt ud. Hvid er næsten nødt
til at spille 14. f4]
14.0–0–0 [Dristigt, men godt...?!]
14...¦h5 [gxf3 er også et fint træk. Sort står
godt, sandsynligvis til gevinst. Eneste
problem er den sortfeltede løber, der stadig
kun er tilskuer til slagets gang]

19.bxc3 ¤e4 20.¦c1 ¤xc3+ 21.¦xc3 ¥xd4
22.¦c7 g3 23.h4 b5 24.¦e1 [I et stykke tid
har partiet balanceret. Teksttrækket koster en
bode, og nu får sort igen fordel]
24...¢d8 25.¦cc1 ¦xh4 26.¦f1 a5 27.¦f3
¥f2 28.¦f1 [Det er nok ikke meningen, at de
2 hvide tårne skal bruges til at passe på løber
og bonde. Det trækker nok op til, at hvid kan
finde på at give kvaliteten tilbage]
28...¦h5 29.d6 ¦c5 30.¦3xf2 gxf2 31.¦xf2
¥f5+ 32.¢b2 exd6 33.¥xf7 [Status er, at sort
har en merbonde samt mulighed for hurtigt at
skaffe sig en fribonde. Det kan ikke gå galt]
33...d5 34.g4 ¥e4 35.f5 gxf5 36.gxf5 ¢e7
37.¥h5 ¢f6 38.¥g6 d4 39.¦f4 ¦c2+ 40.¢b3
¦e2 41.¦xe4 [Ren panik, men hvad skal hvid
finde på?]
41...¦xe4 42.¢c2 ¦f4 43.¢d3 ¢e5 44.¥e8
b4 45.¥d7 ¦f3+ 46.¢e2 ¦a3 47.¥e6 a4
48.¢d2 ¦c3 49.¥d7 b3 50.axb3 a3
0–1

Sønderjysk EMT 2015 - Turneringsbulletin

19

21...£h5 22.¥g2 ¥xg2 23.¢xg2 ¦g6 24.e4
[Det bedste forsvar mod et fløjangreb kan
være et modangreb i centrum. Trækket
forhindrer 24. - Th6 med tryk på h2. 25.Sxd4 er ikke godt p.g.a. 26. Dc3!]
24...dxe4 25.d5 [Hvad betyder en bonde i
denne sammenhæng? Nu gælder det om at
åbne spillet og afsløre sort sårbare
kongestilling!]
25...¤e7 26.£xc7 ¤xd5 27.£e5+ ¤f6
28.¦xf5 £e2+ 29.¦f2 £b5 30.¦c5 £b6
31.¥c3 [Diagonalen a1–h8 er skøn for hvid!]
31...¢g8 32.£d4 [De7 er også godt]
32...£e6 33.¦e5 £c6 34.¢g1 ¦g7 35.¦ef5
e3 36.£xe3 ¦g6 37.£d4 ¦g4 [Kig selv på
mulighederne i diagramstillingen på næste
side]

Hermannsen,Allan (2055) Brautsch,Søren (2242) [A03]
SEMT 2015, Mester Vojens (3), 11.05.2015

Mens Søren stillede op til angreb på den
hvide kongefløj, slog Allan kontra i
centrum, og med åbne linjer og
diagonaler blev afslutningen voldsomt
spændende. Partiet blev afsluttet med et
dronningeoffer, hvorefter Søren opgav
øjeblikkeligt.
1.f4 d5 2.¤f3 ¤c6 3.e3 ¤f6 4.d4 ¤e4 5.¥d3
¥g4 6.0–0 e6 7.¤bd2 f5 8.c3 ¥e7 9.£b3
¦b8 10.c4 ¤xd2 [Trækket forekommer ikke
logisk. Den sorte springer står fint på e4 og
hvid har ikke plads til mange manøvrer]
11.¥xd2 0–0 12.¦ac1 ¢h8 13.£a4 a6 14.a3
g5 [Trækket virker forhastet. Ganske vist er
de hvide officerer lidt af vejen, men
dronningen kan om nødvendigt hurtigt retirere
til d1 eller c2]

38.£xg4+! [Allan spillede hurtigt dette træk hvorefter Søren straks opgav]
1–0

15.cxd5 exd5 [Computeren forudsiger
afgørende hvid fordel. Det er ikke altid så let
at omsætte i praksis, men...]
16.fxg5 ¥xg5 17.¤xg5 £xg5 18.£c2 ¥h3
19.¦f2 ¦g8 20.g3 [Nu er det knald eller fald.
Sort sløber på h3 driller hvid en smule, og
hvis sort kan få tid til at dublere tårne i glinjen..., men det kan han ikke!]
20...¦bf8 21.¥f1 [Hvid vælger at bytte løbere.
Alternativt var der en bonde i slag på a6]
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mulighed for at blokere den åbne e-linje
med en springer, inden det blev kritisk.

Basis 1

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e3
0–0 6.f3 ¤bd7 7.£d2 c5 8.dxc5 ¤xc5 9.e5
[Det ser ikke rigtigt ud. Der er stadig nogle
naturlige udviklingstræk at gøre inden et
sådant fremstød]

Claus Mogensen,Haderslev - Henrik
Feldborg,Gråsten [B24]
SEMT 2015, Basis 1 Vojens (3), 11.05.2015

Rundens korteste parti, hvor Henrik i en
god – dog næppe afgørende – stilling
tilbød remis.
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.d3
e6 6.f4 ¤ge7 7.¤f3 0–0 8.0–0 d5 9.e5 a6
10.a3 ¤f5 11.¢h1 f6 12.exf6 ¥xf6 13.¥d2
£c7 14.¦b1 ¥d7 15.¦f2 ¦ac8 [Her tilbød
Henrik remis, og det accepterede Claus.
Stockfish siger, at sort har en målelig, men
ikke afgørende fordel]
½–½

9...¤fd7 10.exd6 exd6 11.0–0–0 [Der er
ingen grund til at eksperimentere med 11.
Dxd6. Sort spiller ganske enkelt 11. - Te8,
om nødvendigt efterfulgt af 12. - Lh6, hvis
hvid forsøger at dække den bundne løber på
e3.Den lange rokade er dristig, men giver
øjeblikkelig dublering i den åbne d-linje, så...]
11...¦e8 12.¥d4 ¥f8 13.¤ge2 ¤e6 14.¢b1
¤xd4 15.£xd4 ¤c5 16.g4 ¤e6 17.£d2 ¥d7
18.h4 ¥c6 19.¥g2 ¦c8 20.¤g3 ¥g7
21.¤ge4 [Her kunne hvid måske forsøge sig
med h5 i stedet]
21...¥xe4+ 22.¤xe4 ¤d4 [Nu kommer der
hurtigt tryk på den hvide kongestilling]
23.£b4 ¦c6 24.b3 ¦b6 25.£a4 a5 26.g5
¦b4 27.£a3 £b6 28.¦he1 ¦d8 29.¦d3 a4
30.¤f6+ ¥xf6 31.gxf6 axb3 32.axb3 ¤xb3
33.¦de3 [Jo, jo. Det er da en trussel, der er til
at tage og føle på, men i kraft af en
afdækkerskak har sort "trække 2 gange"]
33...¤d4+ 34.¢a2 ¤e6 35.¥f1 h6 [Sort vil
gerne have springeren med i kongeangrebet
igen, men skal lige forebygge mattruslen på
8. række]
36.f4 ¤c5 37.¦e8+ ¦xe8 38.¦xe8+ ¢h7
39.¦a8 ¤a6 40.h5 £f2+ [Ups!]
0–1

Hans Erik Leimand,Ribe (1719) Christian Nors Andersen,Haderslev
(1916) [E81]
SEMT 2015, Basis 1 Vojens (3), 11.05.2015

Ét af aftenens længste partier. Rokade til
hver sin side, og Nors kom hurtigst og
bedst af sted med sit kongeangreb på
dronningefløjen. Leimand forsøgte at
stille op til en mat på 8 række, men Nors
havde en afdækkerskak, der gav
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1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.c3 e6 4.¥f4 ¤c6 5.e3
¥d6 6.¥xd6 £xd6 7.¥b5 ¥d7 8.0–0 ¤f6
9.dxc5 £xc5 10.¥xc6 ¥xc6 11.¤bd2 0–0
12.¤b3 £b6 13.£d4 £xd4 14.¤bxd4 ¦ac8
15.¦fc1 ¦c7
Diagram:

Asbjørn Hovgaard Schack,Haderslev
(1635) - Børge Schrøder,Haderslev
(1685) [E12]
SEMT 2015, Basis 1 Vojens (3), 11.05.2015

Aftenens hurtigste remisaftale. Børge
tilbød, og begge parter var åbenbart
tilfredse med et halvt point.
1.d4 b6 2.c4 ¥b7 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 e6 5.¥g5
¥e7 6.e3 d6 7.¥d3 ¤bd7 8.0–0 c5 9.£e2 e5
10.d5 ¤xd5 11.¤xd5 ¥xg5 12.¤xg5 £xg5
13.f4 £d8 14.£g4 ¥xd5 15.£xg7 £f6
16.£xf6 ¤xf6 17.cxd5 e4 [Der er vist intet at
sige til denne remisaftale]
½–½

16.c4? [En klar fejl. Mere oplagt var 16. Se5
eller evt. a4]
16...¦fc8 17.¤e5 ¥e8 18.b3 b5 [Den svage,
hvide c-bonde kan hverken forsvares, rykke
frem eller slå til én af siderne uden tab af
materiale. Sort får en merbonde, der oven i
købet er fribonde - ogvinder med tiden
partiet!]
19.h3 bxc4 20.bxc4 dxc4 21.¦ab1 ¤d5
22.e4 ¤f4 23.¢f1 c3 24.f3 f6 25.¤g4 ¢f7
26.¤e3 ¥a4 27.¤b3 ¥b5+ 28.¢f2 ¤d3+
29.¢g3 ¤xc1 30.¤xc1 a6 31.a3 c2 32.¦b2
¦c3 33.¢f2 ¦xa3 34.¤xc2 ¦ac3 35.¤d4
¦xc1
0–1

Hans Jørgen Clausen,Gråsten - Simon
Ladefoged,Ribe [D02]
SEMT 2015, Basis 1 Vojens (3), 11.05.2015

Hansjørgen kom tidligt galt af sted med
en svag bonde på c-linjen, og derefter
blev der aldrig tvivl om resultatet i det
parti.
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Basis 2

Jesper Kallesen,Gråsten (1564) - Karl
Martin Kristensen,Løgumkloster (1409)
[C44]
SEMT 2015, Basis 2 Vojens (3), 11.05.2015

Et langt og spændende parti, hvor Jesper
dog skaffede sig kontrol over den åbne elinje og senere over 6. række. Fordele,
der blev omsat i materiel overvægt og
blev afgørende, selv om Karl Martin var
tæt på at opnå remis ved evig skak. Der
manglede lige et træk.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.b3 ¥c5 4.¥b2 d6
5.¤c3 a6 6.¤d5 ¤f6 7.d4 exd4 8.¤xd4
¤xd5 9.exd5 £e7+ 10.¥e2 ¤e5 11.£d2 0–0
12.0–0–0 h6 13.¦de1 f5 14.¥d3 ¤xd3+
15.cxd3 £g5 16.£xg5 hxg5 17.¦e7 ¦f7
18.¦he1 [Sort har stået godt i partiets
startfase. Hvids kontrol over e-linjen må give
anledning til bekymring, og sort må forsøge at
få den neutraliseret med Kf8 og Te8]
Diagram:

18...¥d7 19.¢d1 a5 20.a3 c6 21.dxc6 bxc6
22.f3 ¦b8 23.¢c2 ¦b7 [Denne måde at
forsvare sig på holder ikke i længden]
24.h3 d5 [Så har sort igen udlignet
nogenlunde]
25.¦7e2 ¥d6 26.¤e6 ¥xe6 [Nødvendigt. Der
truede både 27. Sd8 med kvalitetsgevinst og
Sxg5]
27.¦xe6 ¦fd7 28.¦g6 ¥g3 29.¦ee6 ¦e7
30.¦xc6 ¦e2+ 31.¢b1 d4 [Her er 31. - Lf4
eller Lh4 vel bedre]
32.¦b6 ¦e1+ 33.¢a2 ¦c7 34.¦bc6 ¦ce7
35.¦xg5 ¥e5 36.¦xf5 [De svage sorte
bønder falder på stribe]
36...¦e2 37.g4 ¦d2 38.g5 ¥c7 39.g6 ¦ee2
[Et sjovt forsøg på at komme tæt på hvids
konge]
40.¦xc7 ¦xb2+ 41.¢a1 [Problemet er nu, at
hvid sætter mat i bunden med det samme,
hvis sort forsøger at konstruere evigskak eller
gøre klar til at sætte hvid mat. Der er ikke
længere noget at gøre for sort. Ved afbytning
af officererne er hvids materielle fordel
aldeles afgørende]
41...¦bc2 42.¦xc2 ¦xc2 43.¦xa5 ¢f8
44.¦d5 ¦c3 45.¦xd4 ¦xb3 46.a4 ¢e7
47.¢a2 ¦c3 48.a5 ¦c6 49.¢b3 ¢e6 50.¢b4
¢f5 51.¢b5 ¦e6 52.a6
1–0

Karl Ø. Jensen,Haderslev - Broder
Petersen,Alssund [A10]
SEMT 2015, Basis 2 Vojens (3), 11.05.2015

Et parti, hvor hvid havde de bedste
chancer, men hvor parterne ret hurtigt
enedes om remis.
1.b3 f5 2.¥b2 ¤f6 3.c4 c5 4.¤f3 ¤c6 5.g3
d6 6.¥g2 e5 7.d3 ¥e6 8.0–0 h6 9.e3 g5 [Den
sorte bondestorm mod hvids kongefløj
modvirkes bedst ved fremstød i centrum f.eks. 10. d4]
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10.h4 ¤g4 11.d4 cxd4 12.exd4 exd4
13.¤xd4 ¤xd4 14.¥xd4 ¦h7 15.¦e1 £d7
16.¥d5 ¦e7 17.¤c3 a6 [Den slags har sort
vist ikke tid til i situationen. Her må hvid
kunne hitte på noget afgørende. Den sorte
springer på g4 har kun et enkelt felt at gå til,
hvis den bliver truet] 18.f3 ¤e5 [Her kunne
hvid forsøge at jage springeren væk fra
forpostfletet i centrum med 19. f4]
19.¥xe5 dxe5 20.hxg5 hxg5 21.¥xe6 ¦xe6
22.£xd7+ ¢xd7 23.¦ad1+ ¢c6 24.¤d5
¥c5+ 25.¢g2 ¦h8 26.¦h1 ¦xh1 27.¦xh1
[Efter den store generalafbytning har støvet
lagt sig igen, og nu er remisaftalen helt ok]

kongen? Nå, det er ikke så farligt, som det
ser ud til i denne sammenhæng]

½–½

0–1

Basis 3

Gagik Sahakian,Vojens - Arne Juul
Jørgensen,Haderslev [C02]

14.¦e1 c4 15.¥h3+ ¢b7 16.¤d2 c3 17.bxc3
dxc3 18.¤b3 h6 19.¦e3 b4 20.¦d1 ¥g5
21.¥xg5 hxg5 22.f4 gxf4 23.¦ed3 ¢c7
24.¦g1 g6 25.¦g4 [Hvid har ingen
kompensation for de mistede bønder, men
dette tårntræk er en stor fejl, der straks koster
en kvalitet]
25...¤e5 26.¦xf4 ¤xd3+ [Situationen er
håbløs for hvid, der i næste træk også mister
løberen på h3. Derfor opgiver Niels]

SEMT 2015, Basis 3 Vojens (3), 11.05.2015

Gagik ofrede tidligt i partiet en bonde
uden kompensation, og Arne håndterede
slutspillet med springer og bønder på
begge sider bedre end Gagik, der dog fik
et remistilbud undervejs. Til sidst ofrede
Arne springeren på Gagiks fjerne fribonde
på det helt rigtige tidspunkt og fik let ved
at skaffe sig en ny dronning.
Niels Underbjerg,Gråsten - Ole
Harbo,Vojens [C41]
SEMT 2015, Basis 3 Vojens (3), 11.05.2015

Ole skaffede sig hurtigt en merbonde i
åbningen, og senere også en kvalitet. Da
yderligere en løber kom til at stå udækket
i slag, foretrak Niels at opgive at spille
videre.
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 £f6 4.d4 ¥g4 5.¥g5
¥xf3 6.£xf3 [Og her er vi enige om, at man
ikke ustraffet jager materiale med 6. - Dxg5,
p.g.a. den åbenbare trussel på f7]
6...£xf3 7.gxf3 exd4 8.¤d2 ¥e7 9.¥f4 a6
10.¤b3 b5 11.¥d3 c5 [Sort fører sig frem og
indskrænker hvids terræn]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 ¤c6 4.c3 b6 5.¥b5
¥d7 6.¤f3 h6 7.¥e3 ¤ge7 8.¤a3 ¤b8
9.£d3 ¥xb5 10.¤xb5 a6 11.¤a3 ¤f5
12.¤c2 ¤xe3 13.¤xe3 [Stillingen er stadig
nogenlunde lige, men sort trænger til at få
udviklet springer og løber samt få rokeret]
13...¥e7 14.a3 c5 15.c4 dxc4 16.¤xc4 cxd4
17.¦d1 b5 18.¤d6+ [Hvorfor forære sort en
gratis bonde?]
18...¥xd6 19.exd6 £xd6 20.£xd4 £xd4
21.¦xd4 0–0 22.0–0 ¤c6 23.¦d6 ¤e7 24.¤e5
¦fd8 25.¦fd1 ¦xd6 26.¦xd6 ¢f8 27.¤d7+
¢e8 28.¤c5 ¤f5 29.¦b6 ¦d8 30.g3 ¦d6
31.¦xa6 ¦xa6 32.¤xa6 ¢d7 33.¢f1 ¤d6
34.¢e2 ¤c4

Diagram

12.¥f1 ¤c6 13.0–0–0 0–0–0 [Ja, ja, Ole. Har
du ikke hørt, at bønder helst skal stå vagt om
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[Nu er det nødvendigt at spille 35. b3. Der
kan følge 35. - Sxa3 36. Sb4. Herefter får
den sorte springer svært ved at finde et
ordnet tilbagetog fra fjendens linjer. Gagik
vælger helt klart forkert i næste træk og
misser endog remis]
35.¢d3 ¤xb2+ 36.¢c3 ¤d1+ 37.¢b4 ¢c6
38.¢a5 ¤xf2 39.¤b4+ ¢c5 40.¤a6+ ¢c4
41.¤c7 e5 42.¤xb5 e4 43.¤d6+ ¢b3 44.a4
e3 45.¤b5 ¢c4 46.¤a3+ ¢b3 47.¤b5 ¤d3
48.¤d4+ ¢c4 49.¤e2 ¤b2 50.h3 ¢b3
51.¤d4+ ¢c4 52.¤e2 ¢d3 53.¤f4+ ¢d2
54.¤g2 e2 55.¢b5 ¤xa4 56.¢xa4 e1£
57.¤xe1 ¢xe1 58.¢b4 ¢f2 59.¢c4 ¢xg3
60.¢d5 f5 61.¢d4 f4
0–1
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Intermezzo
Udsat parti
Mogensen,Claus - Nors
Andersen,Christian [E97]
Sdj. EMT 2015 Vojens (Basis1) (1), 15.05.2015
[udsat kamp, spillet privat hos Christian]

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2
0–0 6.¤f3 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 ¤e7 9.£c2 [Et
spildtræk - mest almindeligt er straks 9.Se1
9...¤h5 10.¤e1 ¤f4 11.¤d3 ¤xe2+
12.£xe2 f5 13.f3 f4 14.¥d2 g5 15.c5 h5
[Måske 15.-,dxc5 eller 15.-,c6 var en tand
mere nøjagtigt.]
16.¢f2 [En syg ide - for bange for et
kommende kongeangreb. Som Christian
fortalte var en bedre plan 16.Le1 for at stille
løberen på f2.
16...¦f6 [Det var Christian ikke helt tilfreds
med bagefter, og fortrød ikke at have spillet
straks 16.-, Sg6.
17.¢e1 [Den syge ide sidder fast. Den syge
ide sidder fast.]
17...¦g6 18.cxd6 cxd6 19.¢d1 ¥d7 [Sort er
klar til at spille på begge fløje - hvid har det
svært og er i venteposition.]
20.g3 [Lidt for dristigt - her var det så bedre
at følge den syge plan: 20.Kc2 eller også 20.
Tc1
20...¦c8 21.£f2 [Bange for et sort Db6. Men
igen var Tc1/Kc2 bedre eller måske straks
gxf4.
21...a6 [Lidt for bange. Her ser 21.-,Dc7
stærkt ud - truer 22.-,Dc4
22.¦g1 [Straks 22.gxf4 er nok sikrere, for
efter teksttrækket kan sort forsøge 22.-,Tc4,
som vi kiggede lidt på efter partiet. Det ser
stærkt ud for sort.
22...b5 23.¦c1 ¢f7 24.gxf4 gxf4 [ved slag
med e-bonden kan hvid befri sig med
modstødet h2–h4.]
25.¢e2 a5 26.a3 ¥f6 27.£a7 [og endelig fik
hvid lov at prøve et aktivt træk - men man
bevæger sig ind i løvens hule.
27...¦a8 28.£b7 ¦b8 [her eller i foregående
træk kunne sort måske med fordel indskyde
Txg1]
29.£a6 b4 30.¤b1?? [En grov fejl som bør
tabe partiet - rigtigt var enten Txg6, axb4
eller sågar Dxd6, som computeren vurderer
som lige.

30...¥b5 31.£a7 ¦a8 [Også 31.-,Txg1
32.Dxg1, Dd7 var stærkt
32.£f2 £d7 [og her var 32. -,Txg1 33.Dxg1
og så først 33.-, Dd7 nær dræbende - det
havde ingen af os fået med.
33.axb4 ¥xd3+? [ser godt ud - men holder
hvid i live. Igen var 33.-,Txg1 34.Dxg1 og nu
fulgt af 34.-,Dh3 dræbende.
34.¢xd3 £b5+ [Det var planen - og hvad vi
begge havde set. Men hvid har en ressource,
der lige holder sammen på skidtet.
35.¦c4 ¦xg1? [Nu er denne afbytning ikke
god for sort - bedre 35. -,Lh4 36.Df1, Txg1
37.Dxg1,axb4 38.Lxb4 og computerne siger
at hvid lige kan holde balancen.
36.£xg1? [og her skulle hvid have indskudt
36.Sa3 som giver en mindre fordel.
36...axb4 37.¥xb4 ¦c8? [og her kunne sort
så forsøge med 37.-,Sxd5 som vi begge
havde set, men ikke vurderet som godt.
Computeren mener noget andet:
38.exd5,Dxd5+ 39.Kc3 og nu ikke 39.-,e4+
(som kun er lige) men derimod 39.-, Db7 og
sort bevarer et farligt pres mod hvids udsatte
konge,
38.¤a3 [og pludselig er det hvid, som kan
vejre morgenluft.
38...£a6 39.¢c3 ¦b8 40.¢b3 ¤g6?? [Efter
andre træk beholder hvid en vis fordel, men
sort kan kæmpe. Efter tekstrækket er det slut.
41.¦c7+ [Hov - det var med skak.
41...¤e7 42.¤c4 [og Christian opgav.
Pludselig er det hvid som har et dræbende
initiativ. Bestemt ikke et fejlfrit parti - hvor vi
begge kun havde få minutter tilbage på
klokken til de sidste træk.
1–0
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4. runde – den 18. maj 2015
bonde på e4 bliver ikke nem at forsvare i
længden]

Efterhånden som partierne er
færdigspillet, taster Mogens K. Larsson
dem ind, og det betyder, at de som regel
er klar til gennemspilning i DSUs
turneringssystem dagen efter
rundeafviklingen.

Mester

12.¤c4
[Herfra sigter Springeren mod d6, så sort må
rokere i en fart]
12...0–0 13.g5?!
[Måske med den hensigt at åbne h-linjen
med efterfølgende h5 i forventning om, at sort
vil forsvare bonden på e4 med f5?! Det
kommer i hvert fald til at tage tid at
manøvrere den hvide Springer til g4. Til
gengæld har hvid stadig mulighed for at
vælge lang rokade for at understøtte
fremstødet på kongefløjen]
13...b5 14.¤d2 e5 15.dxe5 ¤xe5 16.¤xe4
£d5 17.f3 ¦fe8 18.¥xe5 £xe5 19.c3 b4
20.¢f2 bxc3 21.¤xc3 [Stockfish foreslår 21
bxc3 som en bedre mulighed for at fastholde
hvid fordel?!]
21...¦ab8 22.¦ac1 £a5 23.¦c2 ¦e6 24.£c4
¥xc3 [Sort har kig på dne hvide a-bonde.
Andre muligheder for sort: 24. - Tb4 eller
24.- h6]
25.£xc3 £xa2 26.h5 £d5 27.h6 [En
alternativ metode til forsvar af g-bonden. Sort
kan naturligvis ikke hugge den med
Dronningen på grund af 28. Dg7++!]
27...£e5 28.£xe5 ¦xe5 29.f4 ¦eb5 30.¦xc6
¦xb2+ 31.¢f3 ¢f8 32.¦a6 ¦a8 33.¦ha1 ¦b7
34.¦1a5 ¦c7 [Diagram

Allan Hye,Haderslev - Helge
Andersen,Tønder [D00]
SEMT 2015 - Mester Vojens (4), 18.05.2015
Helge ved godt, at han er ratingmæssig underdog
i mesterskabsgruppen, men han lægger sig
sandelig ikke ned på forhånd. Hvert eneste halve
point tæller! Hye spiller altid for at vinde.

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¤c3 d5 4.¥f4 c6 5.e3
¥g7 6.¥e2 ¥g4 7.¤e5 ¥xe2 8.£xe2 ¤bd7
9.h4 e6 10.g4 ¤e4 11.¤xe4 dxe4 [Her
angiver Stockfish Sxe5 som bedre. Den sorte

En interessant stilling, hvor hvid ser ud til at
stå fordelagtigt. Hvid står friere og har
mulighed for at sætte bønderne på e- og flinjen i bevægelse. Men hvordan skal det
gøres uden at give sort forsvarschancer?]
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35.f5 ¦b7 36.¢f4 ¦e7 37.e4 ¦b7 38.¦a4 ¦c7
39.¢e5 ¦e8+ 40.¢f4 ¦ee7 41.¦d4 ¢e8
[Trækket giver hvid mulighed for at få byttet
det ene tårn med 42. f6. Nå, men selv om
slutstillingen ser klart fordelagtig ud for hvid
enedes Helge og Allan her om remis.]
½–½
Slutstillingen:

Allan S. Hermannsen,Haderslev - Rauf
Murtuzov,Alssund [B12]
SEMT 2015 - Mester Vojens (4), 18.05.2015

Allan Hermannsen ser ud til at forsøge
sig med kigge-væk-finten, men det er ikke
tilstrækkeligt mod den regerende
sønderjyske mester.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6 5.¥e2
¥g6 6.0–0 ¤h6 7.b3 ¤f5 8.c4 ¤d7 9.¤bd2
¤b6 10.¥b2 ¦c8 11.¦c1 h5 [Det naturlige
ville være at færdigudvikle med 11. - Le7 og
12. - 0–0]

12.¦e1 [Her kunne hvid snøre sort godt og
grundigt inde med 12. c5 efterfulgt af 12. Sd7 og 13. b4]
12...¥e7 13.h3 [Det ser ikke strengt
nødvendigt ud]
13...h4 14.¥c3 c5 15.dxc5 ¥xc5 16.b4 d4
[Skarpt og med et vist overraskelsesmoment,
men næppe det objektivt set bedste træk.
Stockfish foreslår her 17. Sb3. Så undgår
hvid sandsynligvis bøvl med den dristige
sorte bonde som i partifortsættelsen]
17.bxc5 dxc3 18.¤e4 £xd1 19.¦exd1? [Her
ser Lxd1 bedre ud, fordi løberen kontrollerer
a4, der nu besættes af sorts Springer]
19...¤a4

20.¤d6+ [Det kan godt være, teksttrækket
ser fristende ud, men efter springerafbytning
mister hvid et vigtigt middel til at aflive den
sorte "fribonde" på c3. Undervurderer Allan
den sorte c-bonde?]
20...¤xd6 21.cxd6 ¢d7 22.¦d4? [Truer med
slag på h4, men det er ikke der, kampen i
øjeblikket foregår]
22...c2 23.¦d2 [Trækket er vel en erkendelse
af, at 22. Td4 var en fejl. Nu har sort pludselig
fordelen eller rettere gevinststilling! Det
demonstrerer Rauf fint i partiafslutningen]
23...¤c3 24.¥f1 ¤xa2 25.¦cxc2 ¥xc2
26.¦xc2 ¤b4 27.¦b2 a5 28.¤d4 f6 29.f4
fxe5 30.fxe5 ¦h5 31.¤f3 ¦c5 32.¢f2 ¦cxe5
33.¤xe5+ ¦xe5 34.¦d2 b6 35.¥e2 a4
36.¥d1 a3 37.¥a4+ ¢d8 38.¥b3 ¦a5 39.¥a2
¤xa2 40.¦xa2 ¢d7
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0–1

21...¦xd1 22.¦xd1 [Her tilbød Søren remis,
og Kai var for træt til at forfølge sin chance for
mere]

Søren Brautsch,Haderslev - Kai C.
Bjørnskov,Haderslev [B08]
SEMT 2015 - Mester Vojens (4), 18.05.2015

Kai er mangedobbelt sønderjysk mester,
men også alderspræsident i år. På
erfaring og koncentrationsevne er han
uforlignelig, men marathonpartier er ikke
længere hans livret.
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2
0–0 6.0–0 c6 7.h3 £c7 8.¥e3 ¤bd7 9.£d2
b5 10.a3 ¤b6 11.d5 [Dette bondefremstød er
ikke det rette middel. Nu har sort så rigeligt
udlignet med cxd5. Kai vælger dog en anden
løsning]
11...a6 12.¥xb6 £xb6 13.dxc6 £xc6 14.e5
dxe5 15.¤xe5 £c7 16.¥f3 ¥b7 17.¥xb7
£xb7 18.¦ad1 £c7 19.£e2 ¦fd8 20.¦fe1 e6
21.f4? [Det kan ikke være korrekt?! Bonden
er udækket, og den sorte løber kan aktiveres
med 21. - Sd7 eller Sh5]

½–½

Mubariz Murtuzov,Alssund - Jesper
Kjærgaard Jensen,Haderslev [B01]
SEMT 2015 - Mester Vojens (4), 18.05.2015

Jesper K. Jensen er en fantastisk
skakspiller, der ikke går efter halve point
/remispølser. I denne turnering har han
endnu ikke fået rigtigt fat. Mubariz er en
interessant skakspiller, der ikke bare
spiller lige ud af landevejen, men leder
efter kreative og spektakulære løsninger.
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.d4 c6
5.¤f3 ¤f6 6.h3 ¥f5 7.g4 ¥e4 [Lg6 var
mindst lige så godt!]
8.¥d2 £b6? 9.g5 ¥xf3 10.£xf3 ¤fd7
[Allerede nu har hvid afgørende fordel. Sorts
udvikling er gået helt i stå, og Mubariz har et
skarpt blik for de taktiske muligheder, der ofte
opstår i sådanne situationer]
11.d5 ¤e5 12.£e2 ¤bd7 13.f4 ¤g6 14.0–0–0
h6 15.f5 ¤ge5 16.¥f4 £c7 [Et lusket træk,
der eventuelt giver mulighed for afbytning af
en let officer efter 17. -Sd3+ efterfulgt af 18.
- Dxf4]
17.dxc6 bxc6 18.¦xd7 [Et præcist træk, der
ikke levner sort chande for at få modspil i
gang. Hvid har længe haft en meget klar
gevinststilling]
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18...£xd7 19.£xe5 hxg5 20.¥e3 f6 21.£a5
e5 22.¥c4 £xf5 23.¦d1 ¥e7?? [Trækket
giver Mubariz lejlighed til en elegant
afslutning]
24.¤b5! cxb5 25.£xb5+ ¢f8 26.£d5 [Truer
mat på f7, og hvis sort forsøger at redde sig
fra matten, hænger der et tårn på a8. I denne
håbløse situation valgte Jesper at opgive]
1–0

Basis 1

24.¦c7 ¦c8 25.¦xb7 ¦c1+ 26.¥f1 ¦c2
27.¦xa7 ¦xd2 28.¦a6 ¤d7 29.¦xe6+ ¤f6
30.a4 ¢f7 31.¦b6 [Her ville Te5 være
betydeligt bedre.]
31...¤g4 32.¥h3 ¦d1+ 33.¢g2 ¤xe3+?
[Td2+ er bedre. Nu får hvid chancen for at
vinde - én gang til ]
34.¢f3 d4 35.¢e2 ¦a1 [Hans Erik mener
åbenbart ikke, han kan nå at nappe hbonden (Th1 og Txh2), inden tårnet vender
tilbage for at angribe hvids fribønder på
dronningefløjen]
36.¦d6 [Her er Dh6 bedre, som det vel også
fremgår af partifortsættelsen]
36...¦a2+ 37.¢d3 [Hvid har de bedste
chancer, men her blev parterne enige om
remis]
½–½

Børge Schrøder,Haderslev - Hans Erik
Leimand,Ribe [A22]
SEMT 2015 - Basis 1 Vojens (4), 18.05.2015

Børge spiller som lyn og torden og
normalt med stor sikkerhed. Denne gang
skaffede han sig også materiel fordel,
men magtede ikke at realisere den til
gevinst.
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 d6 5.e3
¥e6 6.b3 ¤bd7 7.¤ge2 ¥e7 8.¥b2 d5 [Det
hastede ikke. Mere naturligt var 8. - 0–0]
9.cxd5 cxd5 10.0–0 0–0 11.f4 [Truer
umiddelbart 12. f5 med officersgevinst]
11...exf4 12.¤xf4 ¤b6 13.¤xe6 fxe6
14.¤e2 ¥d6 15.¤f4 ¥xf4 [Med dxf4 ville hvid
hurtigt kunne lægge tryk på sorts e6–bonde]
16.¦xf4 £d7 17.¥xf6 ¦xf6 18.¦xf6 gxf6
19.£g4+ ¢h8 20.¦f1 f5 21.£d4+ [Eller
måske mere tålmodigt Df4 (21. - Te8 22.
De5+ Dg7 23. Txf5 osv.)]
21...£g7 22.£xg7+ ¢xg7 [Nu ser stillingen
helt lige ud]
23.¦c1 ¢g6? [Det går ikke an at forære hvid
den åbne c-linje. Sort skulle i stedet spille 23.
- Tc8. Nu falder der bønder på stribe]

Claus Mogensen,Haderslev - Asbjørn
Schack,Haderslev [E73]
SEMT 2015 - Basis 1 Vojens (4), 18.05.2015

Et parti, der burde være endt med remis.
Spillerne holdt hinanden i et jerngreb,
hvor bondeformationerne gjorde det
svært for officererne at komme til
udfoldelse. En enkelt fejl fra Asbjørn
gjorde det muligt for Claus at slå hul i
bondekæden, og så var det kun et
spørgsmål om tid – og det var i sig selv
alvorligt nok…
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2
0–0 6.¥g5 h6 7.¥e3 e5 8.d5 a5 9.f3 ¤a6
10.£d2 ¢h7 11.¥d1 ¤c5 12.¦b1 ¤e8
13.¤ge2 f5 14.¥c2 f4 [Med dette fremstød
på f-linjen udligner sort og tager rigtig meget
af hvids bevægelsesfrihed]
15.¥f2 g5 [Ligner et remistilbud. Dg5 kunne
være et forsøg værd]
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16.h3 ¤f6 17.a3 b6 18.b4 ¤a6 [En springer
på randen...?! Det bliver bøvlet at få denne
brik med i spil igen. Sd7 eller Sb7 ser trods
alt bedre ud]
19.¤b5 axb4 20.axb4 h5 21.£d3

[Her ville Sb-d4 være yderst interessant. Sort
kan næppe tillade sig at slå Springeren, fordi
b1–h7–diagonalen bliver skæbnesvanger, når
den hvide bonde på e4 får ordre til at gå frem]
21...¢g8 22.£c3 £e7 23.¥d3 g4 24.hxg4
hxg4 25.¢d2 g3 [Det hedder sig, at et
løberpar er godt, men hvor er det lige, styrken
i hvids løberpar ligger i øjeblikket?! Sort har
igen lige spil]
26.¥e1 ¢f7 27.¢c2 ¥b7 28.£b3 ¦h8
29.¦g1 [Hvid giver frivilligt afkald på h-linjen.
Er det klogt? 0]
29...¦h2 30.¥d2 £d7 31.¤bd4 [Det kan godt
være, det er chancerigt og overraskende,
men trækket ville som tidligere anført have
været langt mere effektivt i træk 21. Her 10
træk senere er det ikke lige så potent. Slå
bare den springer, Asbjørn!]
31...¥h6 [Nå, det turde Asbjørn ikke]
32.¤f5 [Her står springeren jo rigtig godt, og
hvid har igen visse chancer]

¤g8?? [Uha. En sådan fejl kan man ikke
slippe goddt fra i en sådan stilling. Ærgerligt
for et ellers utroligt spændende og
jævnbyrdigt parti. Nu vinder hvid med det
følgende teksttræk]
34.¤xg7 ¢xg7 35.¤xf4 £f7 36.¤e6+ ¢g6
37.f4 ¥c8 38.f5+ ¢f6 39.¥e2 ¤b8 40.¥d2
[Om resten af partiet skal siges, at begge
spillere kun havde sparsomme minutter
tilbage. Det fristede imidlertid ingen af dem til
at trække hurtigt, og tilskuerne til partiet var til
tider ved at gå ud af deres gode skind, fordi
fokus uvikårligt flyttede fra brættet til uret.
Selv om gevinsten burde have været let for
Claus, blev han nervøs og brugte så megen
tid, at det var lige ved at blive en tilfældighed,
at Asbjørns vinge faldt først]
40...¥xe6 41.fxe6 £g6 42.£f3+ ¢e7
43.¥g5+ [0]
¤f6 44.¥xf6+ £xf6 45.£xg3 ¦h4 46.¥f3
¦a3 47.¦gf1 ¦f4 48.£e1 £g5 49.¦b3 ¦a2+
50.¢b1 ¦a8 51.g3 ¦f6 52.¦h1 [- og
Asbjørns vinge faldt - mens Claus have 30
sekunder tilbage. Alle andre partier i lokalet
var afsluttet på dette tidspunkt]
1–0

32...¥g7 33.¥c3
Diagram:
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Christian Nors Andersen,Haderslev Hans Jørgen Clausen,Gråsten [B00]
SEMT 2015 - Basis 1 Vojens (4), 18.05.2015

Hansjørgen er en af kredsens allermest
aktive turneringsspillere. Det giver
masser af erfaring, men også klø en gang
imellem. I dette parti kommer han aldrig i
gang. Måske er b6 i træk 1 ikke altid det
bedste?!
1.d4 b6 2.e4 e6 3.¥d3 ¥b7 4.¤f3 d6 5.0–0
¤d7 6.c4 g6 7.¤c3 ¥g7 8.¥g5 ¤e7 9.£d2
h5 10.b4 [Allerede her kan man se, at
Hansjørgen vil få det svært. Hvid har sikret
sig masser af terræn og manøvremuligheder.]
10...c5 11.bxc5 dxc5 12.d5 exd5 13.exd5 f6
14.¥f4 0–0 15.¦fe1 f5 16.¤g5 ¦e8 [Ikke
godt, men den sorte stilling er umulig at
forsvare. Hvid kan vinde på mange måder]
17.¤e6 £c8 18.¤xg7 ¢xg7 19.¤b5 ¤g8
20.¤d6 ¦xe1+ 21.¦xe1 £f8 22.¤xb7 ¦e8
23.¦xe8 £xe8 24.¤d6 £f8 25.¤b5 a5
26.¤c7 ¢h7 27.¤e6 £f6 28.h3 £a1+
29.¢h2 ¤e5 30.¥xe5 £xe5+ 31.£f4 £xf4+
32.¤xf4 ¢g7 33.¢g3 ¢f6 34.¢f3 ¤e7
35.¥c2 ¤c8 36.a4 ¤d6 37.¥d3 h4 38.¤e6
g5 39.¤c7 ¢e5 40.¤b5 ¤f7 41.d6 ¤d8
42.g4 hxg3 43.fxg3 ¤c6 44.h4 gxh4
45.gxh4 ¤d8 46.h5 ¤e6 47.h6 ¢f6 48.¢e3
¤f8 49.¢f3 ¤e6 50.¤c7 ¤g5+ 51.¢e3 ¤f7
52.h7 ¢g7 53.d7 ¢xh7 54.¥xf5+ ¢g7
55.¤e6+ ¢f6 56.d8£+ ¤xd8 57.¤xd8 ¢xf5
58.¤c6 ¢e6 59.¢e4 ¢d7 60.¤a7 ¢c7
61.¢d5
1–0

Henrik Feldborg,Gråsten - Simon
Ladefoged,Ribe [A07]
SEMT 2015 - Basis 1 Vojens (4), 18.05.2015

Et meget lige parti, hvor løber mod
springer i slutspillet længe ser ud til at
give Henrik de bedste chancer, indtil han
overser en springergaffel, der afgør
paritet til Simons fordel.
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.d3 e6 4.¥g2 ¥d6 5.0–0
0–0 6.¤bd2 b6 7.e4 dxe4 8.dxe4 e5 9.¤c4
¥a6 10.b3 [Her anbefaler Stockfish i stedet
hvid at slå på e5 med én af springerne d.v.s. at ofre kvaliteten (Tf1). Med b3 bliver
hvid svag på en række sortte felter, og det
sorte løberpar bliver stærkt]
10...¤c6 11.¤fd2 ¤a5 [Lb4 eller Lc5 er
måske bedre?!]
12.£e2 ¥b4 13.¦d1 £e7 14.¥b2 ¦ad8 15.c3
¥a3 16.¥xa3 £xa3 17.¥f1 ¤xc4 18.¤xc4
¦xd1 19.£xd1 ¥xc4 20.¥xc4 ¤xe4 21.£e1
¤d6 22.¥d5 ¦e8 23.£d2 a5 24.¦e1 £c5
25.b4 axb4 26.cxb4 £d4 27.£xd4 exd4
28.¦xe8+ ¤xe8 29.¢f1 c5 30.bxc5 bxc5
31.¢e2 ¢f8 32.a4 ¢e7 33.a5 ¤d6 34.¢d3
¤c8 [Her var Sion vist noget i vildrede, og
teksttrækket giver Henrik en unødvendig
chance for at vinde partiet]
35.¢c4 ¢d6 36.¥xf7 ¤a7 37.f4 ¤c6 38.a6
d3 39.¢xd3 ¤b4+ 40.¢e4 ¤xa6 41.¥g8 h6
42.¢f5 ¢e7 43.¢g6 ¢f8 44.¥c4 ¤c7
[Stillingen illustrerer et løber-springer-slutspil
fint. Hvids løber kontrollerer 4 af de felter, den
sorte springer kan nå. Det understreger
løberens hurtighed i.f.t. en springer, selv om
løberen til gengæld er henvist til kun at kunne
bruge felter af én farve, i dette tilfælde de
hvide. Hvid har i stillingen stadig gode
gevinstchancer]
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45.h4? [Hvid skal selvfølgelig forsøge at
skaffe sig en fribonde, men dette er ikke den
rigtige metode. Pludselig er stillingen igen
helt lige]
45...¤e8 46.g4 ¤d6 47.¥d5 ¤c8 48.h5??
[Uhada. Det var vist mere end en klap, der
faldt ned. Taber øjeblikkeligt]
48...¤e7+

14.£d4 0–0 15.¥d3 f6 16.0–0 fxe5 17.fxe5
¦xf1+ 18.¢xf1 £f7+ 19.¢g1 £h5 20.¥f4
£g4 21.£f2 ¦f8 22.£xa7? [Det så
remisagtigt ud, men teksttrækket er en klar
fejl, der vel nærmest koster partiet. Den hvide
Dronning er fuldstændig på afveje, i forhold til
hvor på brættet kampen foregår]
22...£xf4 23.£xa6? [Her må hvid først spille
23. Tf1 for at begrænse skaderne. Nu er
slaget hurtigt tabt]
23...¤e3 24.¥f1 £f2+ 25.¢h1 £xf1+

0–1
0–1

Basis 2

Broder Petersen,Alssund - Michael
Iversen,Haderslev [B07]
SEMT 2015 - Basis 2 Vojens (4), 18.05.2015

Jesper Kallesen,Gråsten - Tobias
Lindgaard,Ribe [C47]
SEMT 2015 - Basis 2 Vojens (4), 18.05.2015

Jesper er en udmærket skakspiller, der
dog mangler stabilitet. Tit er han rigtig
god. Til andre tider spiller han alt for
optimistisk og løber ind i problemer. Når
han satser i en lige stilling, går det
somme tider galt.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.d4 exd4
5.¤xd4 ¥b4 6.¤xc6 ¥xc3+ 7.bxc3 bxc6
8.e5 [Ah, hvad skal denne bonde - alene i
fjendens linjer, inden der er sørget for
udviklingen af hvide officerer. Det er lige før,
man godt kunne ofre bonden mod at
forhindre eller forsinke sorts rokade med 8.
La3?!]
8...£e7 9.£e2 ¤d5 10.c4 ¥a6 11.f4 ¤b6
12.£e4 ¤xc4 13.¦b1 d5! [Bortset fa
dobbeltbønderne på c-linjen hænger sorts
stilling fint sammen og giver sort fine
muligheder]

For Broder er der gode og dårlige
skakdage. Det hører alderen til. Trods
mange års erfaring spiller han stadig
lovlig hurtigt. Det går somme tider godt, til
andre tider dårligt. I aftenens kamp var
der ikke store problemer, og partiet blev
kørt hjem uden store fejl.
1.c4 e5 2.e4 ¤f6 3.¤c3 d6 4.d3 ¥e7 5.f4
¤c6 6.¤f3 0–0 7.¥e2 a6 8.0–0 ¥d7 9.a3 ¦b8
10.h3 b5 11.cxb5 axb5 12.d4 exd4 13.¤xd4
¤a7 [Nej. Kom ind i kampen, Michael. Det er
for defensivt. Prøv hellere 13. - Sxd4 14.
Dxd4 c5 osv.]
14.b4 c6 15.¥e3 £c7 16.¦c1 £b7 17.¥d3
c5 18.bxc5 dxc5 19.¤de2 [Her er det
Broder, der bliver for defensiv. Sb3 er bedre,
selv om sort kan forsøge at stikke med gaflen
med 19. - c4. Hvid kan smyge sig ud af den
trussel med 20. e5. Men brættet kommer til at
stå i flammer med den fortsættelse, og det
har Broder måske ikke lyst til]
19...¥c6 20.¤g3 [Efter den seneste
springermanøvre har sort fået vendt stillingen
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til det bedre - dog uden, at det er noget
afgørende]
20...¦fd8 21.£c2 c4 22.¥e2 ¤c8 23.¦b1
£a6 24.¥xc4 £xa3 [Vent med at høste
denne bonde, til de øvrige brikker er bragt
bedre i spil. 24. - Sd6 er bedre]
25.¦a1 £b4 26.¥d3 ¥c5 27.¤d1 ¥xe3+
28.¤xe3 ¤e7 29.e5 [Partiet balancerer
stadig, og det er ikke helt let at spille]
29...¤fd5? [Det går ikke, men Dd4! er måske
svært at finde i situationen]
30.¥xh7+ ¢f8 31.¤xd5 ¥xd5 32.¥d3 ¥c4
33.¥xc4 £xc4 34.£xc4 bxc4 35.¦fc1 ¦bc8
36.¤e4 ¦d4 37.¤d6 [Nu har hvid
gevinststilling]
37...¦c6?? [Det går slet ikke - jvf.
fortsættelsen]
38.¦a8+ ¦c8 39.¤xc8 ¤xc8 40.¦xc8+ ¢e7
41.¦8xc4

ser hvid ud til at have fået udlignet igen efter
en fase med sort aktivitet]
16.¦d1 ¥xc3 17.£xc3 £e7 18.¥b2 f6
19.¦e1 £e5 20.£xe5 dxe5 21.¦ad1 ¦ad8
22.¢f2 ¤d4 23.¥xd4 exd4 24.b4 c5 25.¦d3
¥c6 26.¦ed1 ¦b8 27.¥b3 ¢f8 28.¦a1 [Sorts
stilling er utvivlsomt bedst med bønderne på
den rigtige feltfarve og en lidt mere aktiv
løber, men det er ikke nødvendigvis nemt at
vinde partiet på det grundlag. Et meget lige
og jævnbyrdigt parti]
½–½

Basis 3

1–0

Arne Juul Jørgensen,Haderslev Michael Pedersen,Gråsten [D02]
SEMT 2015 - Basis 3 Vojens (4), 18.05.2015

Karl Martin Kristensen,Løgumkloster Morten Jessen,Vojens [A27]
SEMT 2015 - Basis 2 Vojens (4), 18.05.2015

Karl Martin kommer lige fra en gruppesejr
I Løgumkloster Byturnering, men har det
svært i Sønderjysk EMT, hvor han er
oppe imod klassemodstandere. Han
kæmper for sagen, men det er ikke altid
nok. I dette tilfælde lykkes det at holde
balancen, og partiet ender i remis.
1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.¤f3 b6 4.e4 ¥b7
5.¥d3 ¤f6 6.a3 ¥e7 7.¥c2 0–0 8.d4? [Ikke
noget godt træk. Hvorfor ikke rokere først?]
8...exd4? [Hvis sort nu slår med springeren
(Sxd4) i stedet, kommer fianchettoløberen på
b7 straks med i kampen om e4]
9.¤xd4 d6 10.h3 ¤xd4 11.£xd4 ¤d7 12.0–0
¥f6 13.£e3 ¦e8 14.f3 ¤e5 15.b3 ¤c6 [Nu

Arne spiller meget og har som mange
andre stor fornøjelse af skak, selv om han
ikke altid får det ud af stillingerne, som
han burde. Nogenlunde det samme kan
siges om Michael, der denne aften
trække det længste strå.
1.d4 ¤f6 2.¥f4 e6 3.¤f3 d5 4.e3 ¤c6 5.¥b5
¥d7 6.c3 a6 7.¥a4 b5 8.¥c2 ¥d6 9.¥xd6
cxd6 10.¤bd2 0–0 11.b4 ¦e8 12.0–0 e5
13.e4 ¥g4 14.dxe5 dxe5 [Sxe5 er langt
bedre]
15.£e1 ¦c8 16.£e3 [Ikke så godt. Her kan
sort straks vinde en bonde med Sxb4, men
teksttrækket er også udmærket]
16...d4 17.£d3 dxc3 18.£xc3 [Nu er det
skidt for hvid. Han står allerede til tab. Sort
har mange muligheder for at slå til]
18...¤d4 19.£d3 ¤xc2 20.£xd8 ¦cxd8
21.¦ab1 ¤d4 22.¤xd4 ¦xd4 23.¦b2 ¤xe4
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24.¤xe4 [Her har Arne vist set fortsættelsen,
der giver chancen for at få materiale retur]
24...¦xe4? 25.f3! [Naturligvis!]
25...¥xf3 26.¦xf3 [Desværre for hvid
mangler der 2 bønder, så sort har fortsat ret
let ved at køre sejren hjem]
26...¦d4 27.a3 ¦ed8 28.¦c2 g6 29.¦c6 ¦4d6
30.¦cc3 f5 31.¦c1 e4 32.¦fc3 ¦d1+ 33.¦xd1
¦xd1+ 34.¢f2 f4 35.¢e2 ¦d6 36.¦c8+ ¢f7
37.¦c7+ ¢g8 38.¦c8+ ¢g7 39.¦c7+ ¢h6
40.¦e7 e3 41.¦c7 ¦d2+ 42.¢f3 g5 43.¦c6+
¢h5 44.¦xa6 ¦f2+ 45.¢e4 e2
0–1

Oliver Iversen,Haderslev - Niels
Underbjerg,Gråsten [C45]
SEMT 2015 - Basis 3 Vojens (4), 18.05.2015

ung og på vej frem, og han klarer sig
udmærket. I denne sønderjyske EMT har
han endnu ikke tabt, men i aftenens parti
kommer han ikke rigtig i gang og griber
ikke chancen, da den er der. Derfor er
remis et resultat, der er til at leve med.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 ¤xd4 4.¤xd4 exd4
5.£xd4 ¤f6 6.¥d3 [6. e5 ville være ret
irriterende for sort, der måtte prøve at skaffe
sig et felt til springeren med f.eks. 6. - c5]
6...¥d6 7.e5 £e7 8.¥f4 c5?? [Et skidt træk,
der koster en officer efter 9. Dxd6!]
9.£c3? [Heldigvis for Niels er Oliver en flink
fyr!]
9...¤d5 10.£d2 ¥xe5 11.¥xe5 £xe5+
12.£e2 £xe2+ 13.¥xe2 ¤b4 14.¤a3 0–0
15.0–0 d5 16.c3 ¤c6 17.¦fe1 a6 18.¥f3 d4
[Efter en partifase, hvor sort har haft de
bedste chancer i kraft af merbonden, får hvid
nu udlignet]
19.¤c4 ¥e6 20.¤e5 ¤xe5 21.¦xe5 dxc3
22.b3 ¦ad8 23.¦xc5 ¦c8 24.¦xc8 ¥xc8
25.¦c1 ¦e8 26.¢f1 [Remis i denne stilling er
der intet at sige til]
½–½

Oliver har slet ikke samme
turneringserfaring som Niels, men han er
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5. runde – den 1. juni 2015
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6. runde – den 8. juni 2015
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7. runde – den 13. juni 2015
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