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SKAKPOSTEN
BIRD CLASSIC
I formandens hyggelige spillelokaler i Ordrup blev der den
18.11.2014 afviklet fire klassiske
DWSU-partier: En Bird mellem
klubbens ubestridt førende Birdkonge p.t., Jesper, og undertegnede samt tre øvrige partier,
hvorfra der ikke foreligger partinoter: Lars-Torben (1-0), TorbenLars (0-1) og Kåre-Henrik (1-0).
Her følger en lille rapport om
Jesper-Christian.
Jesper-Christian, 18. nov. 2014
Birds åbning

at det hele ikke skulle bryde hurtigt sammen for Sort.
Senere vendte spillet igen til lige
eller Sort fordel, ikke fordi jeg
vandt bonden tilbage (det gjorde
jeg først langt senere), men nok
især fordi jeg fik aktiveret og
centreret min konge hurtigere
end Jesper fik aktiveret sin.
En anden faktor var, at alle mine
bønder stod på hvide felter,
mens alle Jespers bønder stod på
sorte felter. Den faktor var tveægget. En fordel for Hvid var, at
hans sortfeltede løber kunne
dække hans egne bønder. Til
gengæld var løberen mindre bevægelig. Sorts fordel var, at hans
sortfeltede løber havde frit spil
mellem egne bønder samtidig
med at den kunne holde hvids
bønder under pres. Ulempen var,
at løberen ikke kunne dække en
eneste af sorts egne bønder.
1.f4 d5

Stockfish-profilen ser voldsom
ud, men giver ikke noget godt
indtryk af spillet. I hvert fald ikke
hvis det udmåles over tid og den
nerve, der lå i det. Mere end
halvdelen af spillets tæt på fire
timer blev brugt i fasen, hvor
Jesper var i plusfeltet (grøn) efter
at have vundet en vigtig randbonde i en springerkombination.
Det satte Sort under pres og
krævede præcist forsvarsspil for

havde imidlertid inden partiet i
stedet for Fromgambitten kigget
lidt på, hvordan Stepovoj bar sig
ad med at nakke Karabut under
senior VM i Opatija i 2013. Når
jeg havde valgt det parti var det,
udover selvfølgelig at det var et
parti Sort vandt og som blev spillet af stærke spillere, ikke mindst
fordi det opstod ud fra en af de
Bird-opstillinger, som jeg havde
lagt mærke til, at Jesper har en
særlig
forkærlighed
for:
Stonewall-opstillingen. Stepovojs
stil tiltalte mig (hurtig udfordring
af Hvids terrænkrav med en tidlig
c5), og jeg havde håbet på, at jeg
måske kunne lokke Jesper ind i
noget tilsvarende. Jeg havde især
bidt mærke i en smart fidus omkring træk 11, hvor Sort vinder en
bonde i en kombi.
Selvom vi faktisk fulgte KarabatStepovoj et stykke vej gik det
naturligvis ikke som jeg havde
planlagt. Det endte tværtom
med, at det blev mig, der røg i en
kombi, der kostede en bonde, og
fra det punkt var det for Sort op
ad bakke med tungen lige i munden i lang tid.
2.d4

Bird Classic, dvs. ingen Fromgambit her (1...e5!). Hvilket Jesper var højlydt skuffet over. Jeg

Jesper gør klar til Stonewallopstillingen, som er bedst kendt i
hollandsk, hvor det er sort, der
spiller det (1.d4 f5 fulgt af d5
osv.). Jeg fulgte bare Stepovoj.
2...c5 3.c3 Nf6 4.Nf3 Nc6 5.e3
cxd4

med e-bonden, inklusive Stepovoj. Så jeg fulgte bare ham.
8.0-0 Be7 9.Bxf5 exf5 10.a3 a5
11.Qc2 Qd7 12.Nc3 0-0 13.Bd2
Rac8 14.Ne5 Nxe5 15.fxe5 Ne4
16.Qd1 f6?

Hvid trækker

Sure miner hos Stockfish og af
god grund. Trækket tillader Hvid
en ret simpel kombination…

6...Bf5 7.Bd3 e6

24…Re6?!
24...Rf6 var bedst iflg. Stockfish
med +1,1 til Hvid, dame eller ej.
Teksttrækket takseres til +1,54,
hvilket kan oversættes til, at Hvid
står til gevinst nu.

Jesper står ved en skillevej. dbonden skal slås, men hvordan?
6.cxd4 Det naturlige træk, synes
jeg, og ditto Stockfish, men mesterpraksis i min database siger
entydigt 6.exd4 (9 ud af 9 partier). Jeg ikke sikker på, at jeg kan
gennemskue hvorfor, men måske
det hænger sammen med, at det
giver Hvids sortfeltede løber mere frit spil. Det var også det Karabut spillede mod Stepovoj (og at
han tabte skyldtes næppe, at han
slog med e-bonden, men snarere
bukken i træk 11: 6.exd4 Bf5
7.Bd3 e6 8.0-0 Be7 9.Qc2 Qc8
10.Nbd2 0-0 11.Ne5? Nxd4!! med
bondefangst og klar Sort fordel).

Efter at have holdt skansen så
nogenlunde med min minusbonde bliver jeg nu sat under yderligere pres af Jesper. Han inviterer
til dronningeafbytning, og der er
kun én måde at undgå det på:
tårnet imellem. Og jeg var ikke
parat til at give slip på min dame:

25.Qd5

Hvid trækker
17.exf6? Misser eller i hvert fald
udskyder kombien. Dermed kunne den være smuttet (17.Nxe4!)
17...Rxf6? 17...Nxf6! kunne have
undgået kombien 18.Nxe4! dxe4
19.Bxa5 Så faldt den, a-bonden,
og dermed en plusbonde og fordel til Hvid på 0,3 bonde på
Stockfish-børsen. Fisken tilstår
dermed Sort nogen kompensation, men ikke fuld. 19…Rh6?
(19...Qd5) 20.Qe2? (20. Qb3)
20…Bd6 21.g3 Qf7 22.Rac1 Ra8
23.Be1 Rg6 24.Qc4

Sætter midlertidigt f5 under pres,
men kan pareres og giver Sort tid
til at konsolidere. 25.Bb4! Bxb4
26.Qxb4 fulgt af Rc5! ville iflg.
Stockfish have sikret hvid mere
vedholdende pres.

25…g6
25…f4 var et lumsk alternativ,
bl.a. med fælden 26.gxf4??
Rg6+!! Men det var en usund
fælde, som efter fx 26.exf4! havde sikret Hvid et grimt tryk og +2
på fiskebørsen.

Instinktivt huede dette e-bondetræk mig ikke, for det kan jo give
Sort en dobbeltbonde. Men mestre på stribe har i lignende stillinger valgt at dække løberen

Sort trækker
2

26.Ba5 Rae8 26…Bf8!? 27.Rc2
Rf6 Opgiver så alligevel damen,
og det var vist også det mindst
ringe her 28.Qxf7+ Rxf7 29.Rfc1
Ree7 30.Be1

aktivere kongen. Og kunne jeg få
afviklet tårne, så det ud som om
Hvid kunne få et blødt punkt med
sine a- og b-bønder, hvis først
min konge kunne komme derover. Ergo: Afsted med kongen…
30…Kg7! 31.b4 Kf6

Sort trækker
Hvid er nu ”kun” oppe med en
bonde på fiskebørsen (det samme som på brættet), og Sort har
fået stabiliseret sin stilling godt.
Bl.a. er sorts isolerede b-bonde
svær at angribe. Til gengæld er
den langt tilbage og mere udsat
hvis den rykker frem. Underligt at
tænke på, tænker jeg, når jeg ser
på stillingen igen, at det netop
var den, Sorts b-bonde, der i
sidste ende skulle gå hen og afgøre spillet. Men det var netop
det, det var, da den gik i dronning
32 træk senere på a1 efter først
at have ladet alle de andre kæmpe sig selv til døde i de store slag.
Derom om lidt.
I situationen tænkte jeg imidlertid, at jeg nok skulle være glad
hvis bare jeg kunne holde remisen, og tanken strejfede mig om
jeg måske kunne forberede en
generalbytning af hele molevitten på en sådan måde, at Jesper
kunne stå tilbage med en mérbonde i linje a og for den sags
skyld også gerne sin løber i behold. Hvis bare jeg så kunne nå at
få min konge ned i hjørnet på a8,
så ville remisen være i hus (jf.
SKAKPOSTEN 2014/12: En randbonde og løber i forkert farve
holder kun remis). Samtidig
tænkte jeg, at det under alle omstændigheder ville være godt at

Hvid trækker
Jesper har indført det udmærkede begreb "defining moments".
Dette her kunne godt være et af
de mere afgørende øjeblikke i
spillet (selvom der dog i det følgende kom flere og også større
udsving på Stockfishbørsen).
32.Rf2?
Tomlen ned hos Stockfish, som
dumper Hvids kurs fra +0,8 til 0.
Jeg tror det skyldes, at trækket
slet og ret spilder tid. Bedre var
enten at rykke frem med abonden, mens tid var (ét skridt
tættere på baglinjen) eller ligesom Sort sende kongen i aktion.

Jesper har midlertidigt sat sig på
linje c, hvilket er et kæmpeaktiv.
Jeg valgte derfor også at indlede
en stillingskrig om den og følte
mig overbevist om, at hvis det
skulle komme til en tårnafbytning, så ville det være til
Sorts fordel pga. hullet på c4,
som Sort hurtigere kunne nå med
sin konge end Hvid med sin. Derfra ville Sort kunne gå videre med
kongen til b3 og prøve at underminere a- og –bonden, som Hvid
ikke ville kunne holde med løberen alene. Samtidig kunne min
løber blive stående og have kig
mod Hvids g- og h-bønder.
34…Rc7! 35.Rfc2 Rxc2 36.Rxc2
Rc7 Udfordrer på ny Hvid om
magten over linje c.

32…Ke6 33.Bc3 b5 Blokerer for
videre fremstød med både a- og
b-bonden. 34.Bb2
Hvid trækker
”Æv for Jesper. Tårnene skulle
være byttet af og fribonden i
mål”, skrev Lars efter partiet.
Hmmm…
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40.Kd1! Bedst og nødvendigt.
40.Ke1? Rc2 41.Rxc2 Kxc2 42.Ba1
Kb3 og bønderne falder.

37.Rd2!
Klart bedre end at afbytte tårne
iflg. Stockfish. Tårnet dækker nu
d-bonden bagfra, hvilket kan
lette dens fremmarch, hvis mulighed skulle opstå. Og som
nævnt, hvis tårnafbytning nu, så
er Sorts konge pt. længere
fremme ved hullet på c4 end
Hvids – med klar Sort fordel. Problemet for Hvid er, jf. nedenstående variant, at en sort konge på
c4 ville kunne tvinge Hvids konge
over til dronningefløjen i forsvaret af a- og b-bønderne, men så
ville Sort kunne indlede et angreb
med bønderne i kongefløjen støttet af Sorts løber. Også derfor har
Hvid god brug for at bevare sit
tårn, som kan dække langs hele
række to og hurtigt skifte fra side
til side, hvis der skulle være behov. Selv med tårnet i behold og
merbonden ditto er Hvid alligevel
presset
i
stillingen
nu
(-0,7 hos Stockfish).
37.Rxc7? Bxc7 38.Kf1 Kd5 39.Ke2
Kc4 40.Kd2 g5! med snarlig bondelavine og afgørende gennembrud for Sort på kongefløjen.
37...Kd5 38.Kf2?
Hvid sender rigtigt nok kongen
mod dronningefløjen nu, men via
den forkerte rute. Kongen må
ikke stå i vejen for tårnet, som
her har brug for at kunne manøvrere frit langs hele række to. Jeg
var dog ikke i situationen i stand
til at overskue, hvordan det kunne have været straffet. Stockfish
spotter sligt på et splitsekund og
foreslår derfor i stedet 38.Kf1.

40...h5 41.Bc1?! 41.d5!? 41...Rc3
42.Re2 Rd3+

Sort trækker
38…Kc4?
Tro mod min plan – og her lidt for
forhippet på den – sendte jeg nu
min konge videre ned mod det
bløde punkt omkring Hvids a- og
b-bønder. Stockfish kvitterer med
at dumpe Sorts fordel fra 0,7 til
0, dvs. lige spil, og peger i stedet
på 38...g5! med gevinststilling for
Sort. Bevisførelsen er langhåret,
men jeg skal ikke kunne afvise, at
det er sandt: 38...g5! 39.h3 f4
40.exf4 gxf4 41.gxf4 Bxf4 42.Re2
Bh6 43.Ba1 e3+ 44.Kg2 Rg7+
45.Kf3 Rf7+ 46.Kg2 Ke4 47.Rc2
Rg7+ 48.Kf1 Bf4 49.d5 Rg3 50.h4
Rh3 51.Kg1 Kf3 52.d6 Rg3+
53.Kf1 Rg6 og mat i 12. Yup.

Hvid står skak. Kun ét af tre mulige træk forhindrer øjeblikkelig
nedsmeltning.
43.Ke1! Det eneste rigtige.
43.Rd2? Rxd2+! (43...Rxe3??
44.Rb2+!) 44.Kxd2 h4! og sorts
bønder på kongefløjen afgør.
43.Bd2? Kxa3!
43...Rc3 44.Kd1 Rd3+ 45.Ke1

39.Ke2 Kb3
Presset er igen steget på Hvid.
Sort truer med Rc2 fulgt af
tårnafbytning og haps af Hvids aog b-bønder.

Hvis nu 45...Rc3, så ville Hvid
kunne kræve remis ved trækgentagelse efter 46.Kd1 - og formentlig gå efter det, tænkte jeg,
da alt andet er dårligere for Hvid
her. Vi havde begge kun ca. 10
minutter tilbage på uret. Alternativet til remis-vejen var at gå all
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in ved at løsne op for bønderne
på kongefløjen for at få løberen
med i angrebet. Risikoen var, at
Sorts bønder så ville være sårbare, hvis Hvid fik et tårn eller sin
konge møvet hen og nakke dem
bagfra. Jeg kunne ikke overskue
forviklingerne, og valgte så at gå
all in, godt tilfreds med at det i
det mindste sikrede uklart spil.

Stockfish hævder her, at Sort står
til gevinst. Ved brættet forekom
alt mig dog stadig aldeles uklart.

45…h4!? 46.gxh4 Be7!

52.Bd2

49...Rc3! 50.Kd1 Rd3+ (50...Kc4)
51.Ke2 Kc4?! Lader gevinststillingen sejle iflg. Stockfish, som anviser 51...Kc2! fulgt af det forcerede 52.Rg1 f4 53.exf4 Rxh3 med
gevinststilling for Sort.

53...Rb1! Gevinststilling til sort.
54.Kd1! Slutspil er svære. I næste
træk sætter jeg gevinststillingen
overstyr igen...

Truer løberskak fra h4.

Sort trækker
54…Rb3? Lige spil. Stockfish anviser i stedet 54...f4! med afgørende Sort gennembrud (+4 bønder…). Hmmm… tja, jo…. Det
passer jo nok, når den siger det,
men langhåret ser det nu ud.
52…Rb3?
55.Rc2+ Rc3
47.Rg2!
Modangreb, det bedste forsvar
og eneste rigtige i stillingen.
47…Bxh4+ 48.Ke2
Eneste træk (48.Kf1?? Rd1+ og
løberfangst).
48...g5 49.h3?! (49.Rg1!?)

"Sometimes, when you don't
expect a gift you don't even realise when you get it", Vishy Anand
efter
Carlsen-kampen,
hvor
Anand kunne have nappet to
bønder i rap i en simpel kombi.
Anden forklaring kan jeg ikke selv
give på, hvorfor jeg her ikke bare
nakkede a-bonden.
53.Bc1?

Sort trækker

Et meget naturligt træk, da Jesper nu så, at a-bonden var
udækket, hvorfor han skyndte sig
tilbage med løberen for at dække
den. Spøjst nok var denne dækning i stillingen her imidlertid en
fejl, der igen bringer Sort på vinderkurs. Hvid kunne i stedet have
slået kontra med 53.Rg1! fulgt af
åbent og helt lige spil efter
53…Rxa3 54.Rc1+! Kd5 55.Rc5+!
Ke6 56.Re5+ Kf6 57.Rxb5!
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Hvid trækker
Hva så? Bytte tårne eller ej? Ikke
nogen nem beslutning med kun
2-3 minutter tilbage på uret...
56.Rxc3+? Forkert beslutning, og
spillets sidste afgørende fejl. Nu
bryder Sort igennem. 56.Rg2!
ville have holdt gryden bedre i
kog.

56...Kxc3 57.d5 57.Bd2+ var måske mere vedholdende, men ikke
nok til at holde stillingen.
57…Kc4 58.Ke2 Bg3 58.a4?
(58.Bd2+) 58...bxa4 59.b5

kongen. Det kunne dog godt være spillet og vundet med meget
præcist spil, hævder Stockfish,
som påviser, at Sorts g-bonde
ville kunne holdes (som den eneste), hvorefter Sort ville kunne
gnave sig ind på Hvids bønder
med kongen og til sidst føre gbonden i mål. Det ville dog have
været en langt mere besværlig og
usikker vej end ....

72...a1Q
73.Kf5 Qa5+ 74.Kf4 Kd3 75.h4
Qb4 76.h5 Qxe4+ 77.Kg5
Den hurtigste vej for Sort er her
iflg. Stockfish 77…Qe6 og mat i 6.
Men jeg overvejede ikke et sekund, selvom der kun var et par
minutter tilbage på uret, den
hurtigste vej, men derimod den
sikreste …

66…Kb3!

Sort trækker
Hvid har to fribønder, men Sort
har fuld kontrol. De når ikke i
bund.
59…Kc4 60.b6 (60.Ba3 Kxd5
61.b6 Kc6-+) 60...Kxd5 61.Bb2
Kc6 62.Bf6 Bh4 (62...a3 63.Kc2 g4
64.hxg4 fxg4-+) 63.Kc2 (63.Bd8
Kb7 64.Kc2-+) 63...Kxb6 64.Kc3
Kb5 65.Kd4 (65.Be7 Be1+ 66.Kd4)
65...Kb4 66.Ke5

Sikrer Sorts a-bonde en direkte
vej til målet. En vigtig og afgørende pointe er, at Sort kan stikke sin løber i mellem, hvis hvid vil
prøve at holde bonden tilbage
med sin løber. Derfor gav jeg
også pokker i resten af mine
bønder nu.
67.Kxf5 a3 68.Kxe4 a2 69.Kf5
Be1! 70.Kxg5 Bc3! 71.Bxc3 Kxc3
72.e4

Sort trækker

Sort trækker
Her var jeg bekymret for konsekvenserne, hvis jeg rykkede med
a-bonden straks og Jesper derefter skulle vælge at skakke med
løberen og derefter ofre den for
a-bonden mhp. bagefter at udrydde resten af sorts bønder med

Alle Sorts bønder er faldet på
slagmarken. Undtagen en: Den
lille a-bonde, der startede som en
b-bonde, blev isoleret allerede i
træk 19, og som nu eneste mand
tilbage på skansen foruden kongen kan gå i mål og afgøre spillet.
Hvids to tilbageværende bønder
er begge for langt fra baglinjen til
at kunne nå ned.
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77…Qh7
Bremser al videre fremdrift for
Hvid og giver tid for Sorts konge
til at komme med. Hvid opgav
kort efter.

