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SKAKPOSTEN
SKAK-MIC
24. MARTS 2015
Endnu et pletskud fra OB Muuz.
Ost, druer, Chorizo, cornichoner,
brød, slik, chips, chillimajs, whisky, kaffe og øl - masser af gode,
kolde terasseøl. Mic har recepten
på en cocktail, hvis lige ikke ses
nogen steder i DWSU. Den ægte
OB MUUZ CLASSIC DE LUXE!
Partinoterne dækker denne gang
to knivskarpe dueller mellem Lars
og undertegnede og et par snapshots fra Henrik-Kåre.
Christian-Lars, 24.3.2015

KASSEROLLE-SKAK – ny modedille i DWSU?
Hvid lader springeren hænge og
retter i stedet blikket mod Sorts
kongefløj. Det kræver præcision…

17…Kg8 18.gxf7+ (18.g7 var også
dræbende) Kxf7 19.Sce2 Sbd7
20.Sd4 c3 21.Lxa6 cxb2+ 22.Kxb2
Txa6 23.Sf5 Dg8…

TRÆK 16 - HVID TRÆKKER

16…Th8??
Rokade til hver side og klassisk
bondestorm på hver sin fløj. Hvid
har brugt lidt tid på en løberafbytning på g7 (Le3, Dd2, Lh6,
Lxg7, Kxg7), mens Sort har holdt
dampen oppe med bondefremstød på damefløjen. Sort truer nu
med haps på springeren på c3...
16.hxg6!

”Jeg har regnet mig frem til at
dette holder, og jeg gider ikke
regne på det igen”, Lars straks
efter trækket, som faldt hurtigt.
Det holdt ikke. Nødvendigt var
16…fxg6! med uklart spil efter
17.Dh6+! Kg8!, mens 16…bxc3?
taber til 17.Dh6+! Kg8 18.g7 etc.
Det samme gør teksttrækket…
17.Dh6+! Smadrer rent igennem.

”Jeg tror ikke dette holder”, Lars.
Vise ord…
24.g5! Se5? 25.Dxf6+! og Sort
opgav. Der var mat i næste. Sorts
mindst ringe havde været
24…Dg6 (24…Se8? 25.De6+! Kf8
26.De7# mat), men efter 25.gxf6
Dxf6 26.Dxf6 Sxf6 ville Hvid også
være på sejrskurs, oppe med en
hest og en rullende damptromle
af centrumbønder. 1-0
clj

Lars-Christian, 24.3 2015

Efter teksttrækket og 33.Tc8+
blev sagen på ny kompliceret:

36…Dd6
Dette var godt nok til at sende
Sort på vinderkurs, men det missede et straffe her og nu.
36…Db7! havde afgjort sagen
straks. Den simple trussel
37…Td2+ fulgt af springerhaps
kan ikke pareres uden massive
tab. Fx 37.Kf2? Da6! og mat i 10.

TRÆK 32 - SORT TRÆKKER

SORT TRÆKKER
Spillet har længe været skarpt og
begynder nu for alvor at spidse
til. Stillingen er materielt lige og
Lars er godt fremme i skoene,
optændt på revanche fra spil 1.
Han har lige spillet 32.Tc6-c7 og
truer nu både damen på e7 og
bonden på a7. Dette og de følgende træk skulle vise sig at blive
en kompliceret affære – med
flere fejltrin fra begge sider.
Og med en mesterlig finish af mr.
Larsen-san, som fandt en kombination, der vendte op og ned på
alt. Jeg lurede i diagramstillingen
på at ignorere a-bonden og spille
32…Dd6 for at lave rav i bunden,
hvor Hvids konge er udsat. Det
frafaldt jeg dog hurtigt med udsigten til 33.Df7 og en grim mattrussel på h7. Jeg spillede derfor
mere forsigtigt 32…Td7, som
kunne have holdt lige spil.
Mere var der næppe heller i stillingen, selvom 32…Dd6!? rent
faktisk var spilleligt, fordi 33.Df7?
ikke når at sætte mat, men taber
forceret til 33…Dd1+! 34.Kf2
(34.Kg2? De2+! og mat 2)
34…Dc2+! 35.Kf1 Td1+ 36.Se1
Dd3+! 37.Kf2 Td2+ 38.Kg1 Dxe3+
39.Kh1 Dxe1+ mat! Efter 33.Rxa7
Dd1+ 34.Kg2 ville sagen være
mindre klar.

Hva’ så her? Jeg havde set truslen
om dameskak fra g8, hvis nu
33…Kg7, men mente ikke, at Hvid
ville have noget afgørende efter
34…Kh6. Dette var også rigtigt,
isoleret set, og grunden til at jeg
spillede 33…Kg7? Men præmissen var forkert. Sorts eneste mulighed for lige spil var 33…Td8!

37.Te6?

34.Dg8+? Som ventet. Og efter
34…Kh6 var det ikke bare lige
spil, men også lille fordel til Sort!
Derimod ville 34.Tg8+!! have
sikret Hvid afgørende fordel pga.
34…Kh6 35.Df1! med en mattrussel, der ikke ville kunne pareres uden stort materialetab. Desværre formåede jeg ikke at udnytte den fordel Sort herefter
opnåede:

Truer både dame og løber, og
fører også til Hvid gevinststilling
efter alle træk - på nær to. Det
ene var 37…Dd8, som taber en
bonde til 38.Dxd8 Lxd8 39.Sxe5
og som jeg forkastede af samme
grund. Det kunne dog måske
godt have holdt remis. Det andet
træk, som jeg overså, men som
Lars så og frygtede, var 37…Dd3!
Med trussel om mat i én på f1!

35.Te8 Td1+ 6.Kg2? (36.Kf2)…

37.Df8+! var derfor det eneste
spillelige for Sort i ovenstående
diagram, men efter 37…Dxf8
38.Txf8 Lg7 fulgt af fremrykning
af e-bonden (væk med hesten),
tårnskak og haps på a2 ville Sort
alligevel komme på vinderkurs.

HVID TRÆKKER

Men ak, et er teori, noget andet
praksis, og nu tilbage til praksis…

SORT TRÆKKER
2

43.Df4+ Kg7 44.Te7+ Kg8
45.Te8+ Kg7 46.Df8+ mat!
Efter det enkle 40.Kh3 Dd8
41.Sxd2 Dxd2 42.De4 Dd8
43.Dh4+ Dxh4+ 44.Kxh4 e4
45.c4 Lc3 46.b5 var jeg færdig
som gårdsanger og opgav nogle få træk senere – også nede
på tid med under et minut
tilbage på uret.

SORT TRÆKKER…

38.Df8+!
I det træk, der følger nu, forvandler Sort en vinderstilling
til en tabsstilling på minus 8
bønder! Jeg var optaget af at
afbøde Hvids trussel om løberfangst og havde ikke skarpt
nok blik for Hvids videre angrebspotentiale. Og slet ikke
skarpt nok blik for Sorts mulige kontraangreb via d3!
37…Dd5?? Binder tårnet, men
ak ve, ak ve…
37…Dd3!! og Sort vinder forceret med mat i 4 (10, hvis
man medtager pjatforlængelserne, hvor hvid først ofrer
både dame og tårn med skakker, men det gider vi ikke):
38.g4 (luft til kongen) De2+
(38…Df1+ sætter også mat)
39.Kg3
Tg1+!
(tårnoffer)
40.Sxg1 Lh4+!! (magnet-træk
og løberoffer) 41.Kxh4 Dxg4+
skakmat. Sikke en drømmefinale, sikke et show, sikke et
masterpiece! Hvis altså bare…
Ja, hvis altså bare, men ak og
nej. I stedet fulgte nu noget
fæl magi. Af den allerværste
slags fra monsier le Fütte...

Starten på den ondeste kombination. Kan du se pointen?
38…Lg7 Eneste mulighed
(38…Kh5 39.Dxf6 med løberfangst og mat i 10).

En fin og velfortjent sejr til
Lars efter et skarpt og meget
tveægget spil.
clj
Henrik-Kåre, 24.3 2015

.

Kasserolle-skak

39.Dxf5!!
Altødelæggende. Sort kan stadig sprælle, men hans skæbne
er beseglet. Helt og aldeles…

SORT TRÆKKER
Slaget er tabt. Hvid truer mat i
én med både 40.Dg5# og
40.Dh3#. Det var der ikke noget brugbart forsvar imod.
39…Td2+ Bedst, men alligevel
håbløst. Værre var 39…e4?
40.Df4+! Ej heller duede
39…Dxa2+?
40.Kh3
Lh8
41.Dg5+! Kg7 42.Dxe5+! Kh6
3

Et tilbagevendende spørgsmål i
mange skakåbninger er, om man
skal bruge tid på at gardere sig
mod løberbindinger og andet
ubehageligt bøvl med en tidlig
fremrykning af en fløjbonde –
eller dem begge. Det kan ofte
løse mange problemer før de
opstår - og betyder gerne, at
spillet i starten udvikler sig
relativt roligt. Prisen er, at det
koster tid, som måske kunne
have været anvendt bedre til en
mere proaktiv udvikling. Om man
er mest til det ene eller mest til
det andet er nok meget et
spørgsmål om temperament. Mit
eget temperament er ofte mest
til at prøve at undgå tidspildet og
i stedet udvikle hurtigt – og så
tage skraldet som det kommer.
For andre ligger det mere
naturligt først at gardere sig mod
skraldet, og først derefter – når
de profylaktiske bondetræk er på
plads - at bygge eget angreb op.
Både Henrik og Kåre har vundet
mange
partier
på
den

profylaktiske måde. Jeg kalder
denne spillestil kasserolle-skak,
fordi bonde-strukturen i starten
kan minde om en kasserolle:

på tid. Stadig kun nede med en
bonde materielt, men med en
stilling, der var svær at forsvare:

HVID TRÆKKER
26.c4

KASSEROLLE-SKAK - ILLUSTRATION
Henrik-Kåre var ingen undtagelse. Tværtimod. Det udviklede sig
hurtigt til en dobbelt-kasserolle:

Tilstrækkeligt til nogenlunde lige
spil, men det forsømmer muligheden for at slå Sorts dominerende bondecentrum i stykker.
Bedre var 26.c3! hvorefter 26…c5
(eneste træk) 27.bxc5 (det enkleste) dxc3 28.Lxc3 Sxc5 29.Sxc5
Txc5 30.Lb4 ville sikre Hvid glimrende spil, formentlig med et lille
overtag qua Sorts isolerede ebonde. I stedet havner Hvid nu
snart i problemer, hvor rød blok
igen dominerer.
26…c5

DOBBELT-KASSEROLLEN, efter 11…h6
Kasserollerne er fuldendte. Allright, de er bulede, men de karakteristiske profylakser i siderne
er på plads til værn mod invasioner på b4, b5, g4 og g5. Stillingen
er pt. helt lige, jf. også Stockfishprofilen, men trækker snart imod
et lille forspring til rød blok. En
sprække opstår i træk 26, hvor et
lille grønt spir pludselig tårner sig
op i det røde hav..

Sort har et par farlige fribønder.
Hvids b-bonde er svag, og ditto
snart e-bonden. Samlet kurs på
Stockfish-børsen: + 4 til Sort. 0-1.

Øvrige resultater
Torben-Steen ½-½, SteenTorben ½-½, Mic-Bo 1-0,
Chresten-Jesper 0-1
Gentagelsen
Gentagelsen var iflg. Kierkegaard
en religiøs begivenhed, der gav
det troende menneske muligheden for at få det tabte liv tilbage.
Jeg ved ikke, om skakgentagelser
også kan genvinde tabt liv, men
man har da lov at håbe. Så værsgo, her er en gentagelse. Den har
naturligvis været set før:

HVID TRÆKKER
Problemet er nu den udækkede
c-bonde, som falder for LPDO –
”Loose Pieces Drop Off”.
27.Tf3? cxb4! 28.axb4 Txc4 Haps.
Sort fastholdt merbonden resten
af spillet, hvor Hvid til slut tabte
4

STILLINGEN EFTER SORTS 4. TRÆK
Rekonstruer partiet!

