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SKAKPOSTEN
KØKKEN-SKAK
7. APRIL 2015
Efter flere indløbne afbud måtte
køkkenskakken koges ned til 6
spillere og en sidelinjeobservatør
alias formanden. Med to seniorer
i spil på forskellige brædder gav
det fem partier i alt: Lars-Jesper,
Jesper-Lars, Steen-Bo, Bo-Steen
og Mic-Chresten.

kronet klassiker, som i DWSU
især har været markedsført af
Kåre. Det skete senest i ChrestenKåre, 10.2.2015, som blev behandlet i SKAKPOSTEN 2015/1:
http://dwsu.dk/Skakposten.html

SORT TRÆKKER
Sort står stadig godt og har fordel, men om få træk er den væk.

SKAKPOSTEN har alene fået opsnappet noter fra sidstnævnte,
som er kort refereret nedenfor.
Mic-Chresten,
Kongegambit

7.

April

6…Lxf3?!

2015
4.h4?!
Nærliggende, da det umiddelbart
forhindrer den truende løberskak
på h4, men det anses ikke for
korrekt og spilles kun sjældent.

I starten så det lovende ud for
sort og hans røde blok. Således
fik Chresten med Sort straks en
komfortabel fordel, da Mic med
Hvid som svar på Sorts CUNNINGHAM-FORSVAR (3…Le7) forsøgte sig
med det uortodokse 4.h4?!
Det gav mulighed for et lovende
Sort kontragreb, men chancen
blev forpasset, da rød blok først
mistede terræn og derefter blev
væltet helt omkuld…
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 Le7
CUNNINGHAM-SVARET, en hæder-

4.Lc4! er det store og suverænt
mest spillede hiv i stillingen,
mens 4.Nc3!? er et interessant
alternativ. Mod Kåre valgte Chresten selv 4.g3?! Se nærmere herom i SKAKPOSTEN 2015/1.

En kortsigtet afbytning. Sort vinder bonden på h4 og ødelægger
hvids rokade. Bagsiden af medaljen er, at sort taber momentum
og forsømmer sin udvikling.
6…Dxd5! eller evt. 6…Sf6!? var
begge bedre alternativer.
7.Bxf3 Bxh4+ 8.Kf1 Bg3

4…d5!
Et skarpt og godt svar, der giver
sort mulighed for hurtig udvikling
af løber c8 og yderligere pres på
hvids kongestilling.
5.exd5 Lg4! 6.Le2…

Sort har sin gambitbonde i behold, men hans moment er forsvundet og festen feset ud inden
den overhovedet nåede at komme rigtigt i gang. Den kunne væ-

re blevet bedre, hvis han først
havde inviteret nogle flere venner med.

Bedst ifølge Stockfish var det
enkle, men mere sterile 14.Lxh6
med nettofordel på 2 bønder.

Nu udnytter Hvid pusterummet
til at opbygge en kontra, der bliver understøttet af åbne tårnlinjer, løberparret og et stærkt og
dominerende bondecentrum.

14...Sf5 15.Dd3 Df6 16.Te1+…

9.c4 Sd7 10.d4 Df6 11.Sc3…
Notering ophørt. 1-0.

Øvrige resultater
SORT TRÆKKER
16…Se7?

11…Sh6?
Har kig til f5 med forsvar af løberen på g3, men det strander på
hvids kommende tempogaffel.
11...0-0-0! var mere opbyggeligt.
12.Se4De7? (12...Dg6!) 13.Sxg3
fxg3

Forvandler en i forvejen presset
stilling til en tabsstilling. Problemet er, at springeren bliver bundet i e-linjen. Bedre var 16...Kf8
eller 16…Kd8, selvom Sort også
her ville stå presset.
17.Bxc7! g6? Tillader fangst af
den bundne springer med det
samme og derefter går det helt
galt. 17...Kf8 ville have været
mere vedholdende, men muligvis
tabt alligevel (18.Bxg3 med merbonde og meget aktivt spil).

Lars-Jesper 1-0
Jesper-Lars 1-0
Steen-Bo 1-0
Bo-Steen 1-0

Løsning på gentagelsen
Skakposten 2015/4 gentog en
opgave, som gik ud på at rekonstruere det parti, som efter sorts
4. træk resulterer i følgende stilling:

18.d6! 0-0 19.dxe7
Haps springer og dermed i praksis game over. Tfe8 20.Lxg3
20...Txe7 21.Txe7 Dxe7 22.b3
Tb8 23.Lxb8

Løsningen er gentaget i fodnoten
nedenfor1.

14.Lf4!?
Bevarer løberparret og sætter
tryk på to bønder med godt og
fremadrettet spil for Hvid – og
netto-fordel på ca. 1 bonde.
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1.Sc3 d6 2.Sd5 Sd7 3.Sxe7 Sdf6 4.Sxg8 Sxg8
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