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SKAKPOSTEN
KÆLDERSKAK!
DWSU havde en festdag den
4.11.2014 i Jespers spritnye og
velbelyste spillelokale i Ordrup.
Som skabt til DWSU-skak – hvad
det jo også er! Der foreligger
noter fra tre af de fire partier:
Jesper-Henrik
Birds åbning

Birdspillere må finde sig i, at moderne computere evaluerer stillingen til Sort fordel fra træk ét!
Før første-trækket står Hvid med
en lille fordel, men efter 1.f4 er
det op ad bakke. Åbningen udviklede sig på Stockfish-børsen som
vist i ovenstående diagram. Over
stregen (grøn) er Hvid fordel,
under stregen (rød) er Sort fordel. I sorts træk 10 hoppede kursen to bønder: fra -0,76 (sort
fordel) til +1,26 (hvid fordel).
Hvad var det der skete?

Måske er det brutalt med et ”?”
til et træk, der ikke umiddelbart
koster noget, for det gør det ikke
materielt. Det sættes alligevel (og
Stockfish sætter to), fordi trækket cementerer Sorts i forvejen
sammenpressede stilling. Sort
har brug for det modsatte, han
har brug for luft, nu.
10…a5! fulgt af axb4 ville have
givet Sort det fornødne rum til at
ånde og mobilisere med gode
fremtidsudsigter
(og
hvis
11.bxa5? så 11…bxc5! med stor
Sort fordel). Efter teksttrækket
fik Jesper lov at boltre sig frit på
det kæmpe terræn han havde
vundet med sine mange kække
bondefremstød i starten. Og det
gjorde han med skræmmende
godt spil. Efter nogle lange seje
træk med Hvid overvejende
ovenpå (dog med lejlighedsvise
udligningsmuligheder for Sort)
indtraf det afgørende øjeblik
efter Sorts 29…f6?

uden stort materialetab: 32…fxe5
33.Bxh6 Bf6 34.fxe6!

DIAGRAM 3 - Sort trækker
34…exd4
Jeg spurgte Henrik efter kampen,
hvorfor han ikke bare flyttede sin
springer, men det var fordi jeg
ikke havde tænkt mig godt nok
om. Det gør kun ondt endnu værre, da 34…Nd8?? 35.dxe5! vinder
løberen i stedet for (ellers mat på
g7). Teksttrækket var bedre, men
ikke godt nok til at hindre offifangsten og snart efter et vindende angreb fra Hvid. Med en
Doctor D i sit helt rette element.
Med en Bird. På hjemmebane.
I det spritnye og superlækre spillelokale. Flot!
Partiet fra start til slut:

DIAGRAM 2 - Hvid trækker
DIAGRAM 1 - Sort trækker
10…b5?

30.f5!! Besegler Sorts skæbne.
Truslen om løberhaps på h6 fulgt
af mat på g7 kan ikke parreres

1.f4 d5 2.d4 Bg4 3.h3 Bd7 4.Nf3 e6
5.e3 Nf6 6.Bd3 Be7 7.0-0 0-0 8.c4 c6
9.c5 b6 10.b4 DIAGRAM 1 b5??
Bedre 10...a5! 11.cxb6 axb4 -/+
11.Nbd2 a5 12.Ba3 axb4 13.Bxb4
Ra4 14.Bc3 Ra3 15.Qc1 Ra8?
15...b4!? var interessant og uklar
16.Bc2 Nh5 17.Qe1 Nf6 18.Ne5 Bc8
19.Ndf3 h6 20.Kh1 Ba6 21.Rg1 Nfd7
22.Ba5 Qc8 23.e4 Nxe5 24.Nxe5
Nd7 25.Ng4 Nf6 26.Ne5? Åbner en

lille sprække (26.Nxf6+!) 26...Nd7
26...Nxe4! kunne have været forsøgt. Sort får godt kontraspil efter
27.Bxe4 dxe4 28.Qxe4 Bb7! 27.Nf3
Bb7 28.e5 Ra6 29.Bd2 Qa8 30.Bb3 [
30.f5! ] 30...Qc8 31.Qg3 f6?? DIAGRAM 2 32.f5!+- fxe5 (32...exf5?
33.Bxh6! g5 34.exf6! Bxf6 35.Nxg5!
+- ; 32...Nb8? 33.Bxh6 Rf7 34.fxe6
Qxe6 35.exf6 Bxf6 36.Qxb8+! +- ;
32...g5 33.fxg6 fxe5 34.Bxh6 Rf5
35.Nh4 Bxh4 36.Qxh4! +-) 33.Bxh6
Bf6 34.fxe6 DIAGRAM 3 exd4
34…Nd8?? 35.dxe5!+- 35.exd7 Qxd7
36.Rgd1 Kh7? 36...d3 var bedre,
men ændrer ikke noget 37.Bf4 Qf5
38.Nxd4 Bxd4 39.Rxd4 Qf6 40.Bc2+
Kg8 41.Be5 Ra3 42.Rd3 Rxd3
43.Bxd3 Qh6 44.Bd6 Rf7 45.Qe5 Qf6
46.Qe8+ Opgivet. Der er mat i 8.

Kåre-Mic
Uorthodox fransk åbning (2.f4?!)

Jeg tror, at Stockfish har et horn i
siden på f4. Den vendte tomlen
ned, da Jesper med sin Bird spillede f4 i træk ét, og den vendte
tomlen ned, da Kåre spillede f4 i
træk to i fransk. Og den fremturede spillet igennem med at holde Sorts kurs i plus hele vejen
frem til slut, hvor Mic tilbød remis. Fra sidelinjen så det dog
mere indviklet ud, med skiftende
chancer til begge parter. Størst
vinderchance havde Mic i træk
24 i følgende stilling:

Godt nok til at fastholde en lille
sort fordel. Men det forpasser en
mulighed, som Mic arbejdede på
få træk senere (men for sent).
24…Rxc3! var det skarpeste med
ideen at bringe Sorts dame til a4
med dobbelttrussel på Hvids abonde og centrumbønder og
overbelastning af Hvids løber og
dame. Dette vil kunne sikre Sort
en vigtig merbonde i slutspillet.
Partifortsættelsen var dog ikke
ringe for Sort, og i slutstillingen,
hvor Mic tilbød remis, sætter
Stockfish kursen til +1,2 bonde til
Sort efter 31…h4! Jeg skal ikke
kunne sige hvad den måtte have
fået øje på (det ser lidt diset ud
og sigtbarheden er lav). Partiet
fra start til slut:
1.e4 e6 2.f4?! 2.d4 2...d5 3.e5 c5
4.Nf3 Nc6 5.c3 Nge7 6.Be2 Bd7 7.00 Nf5 8.Bd3 Nh6 9.Bb5 Qb6 10.Bxc6
c4+ 11.Nd4 Bxc6 11...bxc6! 12.Kh1
c5! sætter sig på centrum og åbner
farlige angrebslinjer i diagonalerne
12.Kh1_ Bc5 13.Nxc6 Qxc6 14.d3
cxd3 15.Nd2 Nf5 16.Nb3 Bb6
17.Qxd3 h5 18.Nd4 Bxd4 19.cxd4 00 20.Bd2 Rac8 21.Rfc1_ Qd7 22.Rc3
Rc6 23.Rac1 Rfc8 24.Be3? Bedre
24.b3! DIAGRAM 4 24...g6? Bedre
var 24...Rxc3! og nu fx 25.Rxc3 Rxc3
26.Qxc3 Qa4 27.a3 Nxe3 28.Qxe3
Qd1+ 29.Qg1 Qd2! og bondehaps i
næste og gode gevinstchancer for
Sort 25.Bf2_ Kg7 26.h3 Rxc3 27.Rxc3
Rxc3 28.Qxc3 Qa4 29.a3 Qd1+
30.Kh2 Qf1 31.Qd2. ½-½

Bo-Christian
Uorthodox engelsk (3...d5!?)

DIAGRAM 4- Sort trækker
24…g6?

Trækket, som fik formanden til at
springe ud som lyrisk Dan Turelfortolker faldt allerede efter
1.c4 Nf6 2.b3 e5 3.Bb2 og nu…
3…d5!? Hænger e-bonden ved en
fejl. Trækket er dog iflg. Stockfish
slet ikke nogen fejl, men en ganske lovende gambit. Den sikrede
da også det rene kaos i løbet af få
hiv: 4.Bxe5 Nc6 5.Bb2 Bf5 6.cxd5

Nxd5 7.Nf3 Qe7 8.e3 Ncb4 9.d3?
(9.Nd4! med uklart spil) og nu…

Sort trækker
9…Nf4?! Godt nok, men 9...Nxe3!
vandt forceret. 10.e4? 10.Ne5!
var bedre og uklar. Efter teksttrækket havde Sort gevinststilling
efter 10…0-0-0!, men jeg spillede
10...Bxe4?! Og så…

Opgivet?!
Bo så ikke nogen vej ud af kaoset.
Varianter som 11.dxe4 Qxe4+
12.Qe2 Nxe2! eller 12.Kd2 0-0-0!
var da heller ikke særlig sjove.
Men efter 12.Be2! Nxd3! 13.Kf1!
Nxb2 14.Nc3! Qg6! 15.Nh4! kunne hvid være fortsat kun en bonde nede med uklart spil.
Og den fjerde kamp? Tja, gad
vide hvad det skete der. Det korte af det lange var:
Chresten-Torben 1-0
UKLAR SKAK RYKKER!

clj

