8. juli 2015

DWSU’s medlemsblad, 2015 / 8

SKAKPOSTEN
SOMMER-SKAK!
Siden sidste udgivelse af SKAKPOSTEN har redaktionen ligget
underdrejet. Der har været meget at se til i den glade sommerog studentertid. Der har også
været spillet en masse skak, og
heldigvis for det, for sommerskak
er godt. Der har været ordinær
skak på Sluseholmen, i Raadvad
og i Ibsgården. Og så har der ikke
mindst været endnu en legendarisk sommerlyn i Vollerup. En Ivar
Classic i vanlig spitzenklasse med
godt med whisky, bier, wein und
fleisch – og dertil Connis rabarbertrifli og spandevis af kaffe.
Her gav Ivars nye specialsyede
sidesejl god læ og terrassevarme
i den ellers lidt råkolde sommeraften, og efter hans morgenkomplet var der strandtur med havbad for de friske. Ni dwsu’ere og
en spindoktor havde fundet vej
til løjerne - og det blev stort.
Redaktionen har nu fundet luft til
at se nærmere på nogle af partierne - og samlet lidt godbidder i
dette udvidede sommernummer.
Et af sommerlynpartierne var et
mesterstykke, som må være et
godt bud på årets skønhedspræmie. Det byggede på et mageløst
tårnoffer og blev eksekveret af
en storspillende Chresten. SKAKPOSTENS udsendte havde lejlighed
til at overvære partiet på tætteste hold. Han sad selv på den
forkerte side af det storm-

Chresten. Ofrede skruppelløst et tårn og sendte derefter en ødelæggende ørkenstorm ind
over Vollerup. Bedriften er indstillet til skønhedspræmie. Her er han i aktion under en tidligere sommerskak i Klydelunden. Foto: KML.

omsuste bræt og selvom det var
slemt, så var det umuligt ikke
samtidig at nyde synet af de
rasende naturkræfter. Det var
skak, når det er smukkest!
Skak kan heldigvis også være
grimt. Et eksempel blev set mellem de samme to spillere under
sommerlynen, bare i runde to.
Her tog en endnu højt løftet
ørkenstorm lige lovlig let på

TREBONDEGAMBITTEN,

et af kongegambittens mest beskidte udyr.
Det kom der en kun kortvarig,
men meget blodig affære ud af.
Blod flød der også masser af i de
ordinære runder, og vi starter
med nogle højdepunkter derfra.
God læselyst.
clj

Mic-Torben
Sluseholmen, 19. maj 2015
1.e4 d5 2.e5

Skandinavisk. Mic valgte at gå
forbi og straks plante en fremskudt bonde på e5. Det er et lidt
usædvanligt træk med en sløj
statistik (43% i min database). At
det imidlertid ikke er ufarligt
demonstrerede Mic på ypperste
vis. Krumtappen i partiet var
netop Hvids fremskudte e-bonde.
I kombination med en senere
plantet løber på f6 (muliggjort af
unøjagtigheden …g6) sikrede den
Hvid et jerngreb, som han holdt
ind til han var klar med et dybt og
dræbende stød…

Efter en relativt rolig start har
Hvid nu ofret en bonde for at
lukke op på kongefløjen. Og der
står stadig en bonde på e5…

22…g6?! fastholder merbonden,
men tillader …

Mic. Strammede et jerngreb, inden han
stødte hårdt igennem på Sluseholmen.
Her indfanget under en sommerskak i
Klydelunden. Foto: KML.

23.Lf6! Jerngrebet! Sort søger at
undslippe med kongen, men når
det ikke, før stødet sættes ind…

stilling ikke til at redde, som vi
snart skal se. Alternativerne til
kvali-offeret var værre endnu, fx:

23…Kf7 24.Dd2 Ke6 25.Dc3 Dd7
26.Dh3 Tf7 Forspillet er slut…

27…fxg4?? 28.Dxg4 mat!
27…f4?? 28.g5 mat!
27…De8? 28.gxf5+ Kd7 29.e6+!
28.exf6 Kxf6 29.Dh4+

2…Lf5
I 2007 spillede Jesper 2…c5! og
vandt en lynsejr. Den uheldige
fører af de hvide brikker opgav i
træk 14 efter at have tabt sin
dame i en smadret stilling. For
nærmere, se Jespers kamp nr 12 i

27.g4!!
Så kom stødet, hårdt og brutalt.
Først og fremmest truede det
28.gxf5+ gxf5 29.Dxf5 mat.

http://dwsu.dk/Kampe/Jesper/kampe.htm

27…Txf6
3.d4 e6 4.Ld3 Se7 5.Sc3 Sbc6
6.Le3 Lxd3 7.cxd3 Sg6 8.Sf3 Le7
9.Tc1 0-0 10.a3 a6 11.b4 b5 12.00 Tb8 13.Se2 Sa7 14.Sf4 Sxf4
15.Lxf4 c6 16.Lg3 Dd7 17.Sh4
De8 18.f4 f6 19.f5 fxe5 20.dxe5
Lxh4 21.Lxh4 exf5 22.d4

Et nødvendigt kvalitetsoffer, som
på kort sigt sikrer Sort to bønder
for kvalien. Alligevel står hans
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29…Kf7? Koster hurtigt et tårn og
derefter partiet, men det mindst
ringe var ikke meget bedre:
29…Kg7 30.Tce1! Te8 31.Txe8!
Dxe8 32.Te1! fulgt af 33.Te7+ og
Sort kollapser.

30.Dxh7+ Ke8 31.Dg8+ Ke7
32.Tce1+ Kf6 33.Dxb8 Haps Sc8
34.De5 Kf7 35.gxf5 gxf5 36.Txf5+

Sort trækker

Opgivet. Der er mat i 4.

Bo-Christian
Sluseholmen, 19. maj 2015
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sc3

Nogen gange kan man bare
mærke, at armen har besluttet
sig for, hvad den vil trække allerede inden hovedet er begyndt at
tænke. Det kan være lidt farligt,
for arme har som bekendt hverken øjne eller hjerne. Her havde
min arm besluttet, at den ville slå
med løberen på f2. Det lykkedes
den også hurtigt at overbevise
mit hoved om, at det måske nok
var OK. Og selvom jeg godt kunne
høre Nunns stående advarsel
DAUT!1 fjernt i baggrunden, så
var det ikke nær nok til at forhindre fejltagelsen.
9…Lxf2+?

Endnu et parti med det ældgamle
gaffeltrick i 2-knighteren. SKAKPOSTEN har skrevet jævnligt om
det gennem mere end 15 år.
Gider ikke mere. Vi fokuserer i
stedet energien på et par stillinger lidt længere fremme i spillet.
4…Sxe4! 5.Lxf7+ 5.Sxe4 d5! Kxf7
6.Sxe4 d5 7.Sg3 e4 8.Sg1 Lc5
9.d3

Ikke bare i strid med DAUT, men
værre end det. I flg. DAUT skulle
jeg slet ikke bruge tid på offeret,
men spille noget andet og roligere i en fart. Det jeg i stedet for
gjorde var at spille offeret i en
fart, men stadig uden at bruge
ret meget tid. Havde jeg rent
faktisk besluttet at give mig tid til
1

DAUT = Dont Analyse Unnecessary
Tactics. Et af den velanskrevne skakskribent John Nunns mest kendte
råd. Pointen er, at hvis der er et
sundt og roligt og naturligt træk i
stillingen, så træk dette hurtigt og
vind tid i stedet for at spilde tiden på
en spekulativ og vanskelig kombination, som måske – og måske ikke –
holder i sidste ende.
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at regne offeret ordentligt igennem, så ville det stadig være
tidsspilde ifølge DAUT, men så
ville jeg forhåbentlig være kommet på den ide, at Hvids konge
efter at have nappet løberen, og
sorts dronning kommet ud med
skak fra f6 stille og roligt bare
kunne gå tilbage til hvor den kom
fra. Dvs. til e1! Men af en eller
anden grund - skakblindhed,
dumhed eller måske bare dovenskab (som Nunn også advarer
stærkt imod) - faldt dette mig
ikke ind. Og pga. denne mulighed
fører offeret ikke rigtig til noget.
9…Df6! var det bedste for Sort,
men det ville kræve præcision,
for efter 10.Dh5+! ville nærliggende træk som 10…g6?,
10…Kg8? og 10…Dg6? alle tabe til
11.Dxd5+! fulgt af løberhaps.
Nødvendigt havde i stedet været
10…Kf8 med kompliceret spil,
men i sidste ende fordel for sort.
9…exd3 var Sorts enkleste og
sikreste – og mest DAUT-agtige
valg. Efter 10.Dxd3 Te8+ ville
Sorts tårn være godt i spil og en
bekvem flugtvej for kongen sikret
uden stor risiko.
10.Kxf2 Qf6+ 11.Ke1!
11.Sf3? exf3 og Sort vinder offien
tilbage med fint spil.
11.Ke2?? Lg4+! og Sort vinder.
Efter teksttrækket førte Hvid
bare med en løber uden særlig
kompensation til Sort. Jeg valgte
herfra at gå all in, og Bo gik med.
11…exd3 12.Dh5+ g6 13.Dxd5+
Kg7 14.Dxd3 Te8+ 15.S1e2 Sb4
16.Dd2 Dh4 17.Tf1 Lg4 18.Dc3+
Kg8 19.Dc4+ Te6 20.Tf2 Tae8…

Hvid trækker
14…Dh3!
Sort er stadig nede med en offi
og hænger nu yderligere en hest i
slag. Pointen er et Big Bang på
e2, hvis Hvid skulle forgribe sig
på hesten. Stillingen indgik i
”Sluseholmsquissen”, hvor man
skulle gætte, hvilke af 10 foreslåede træk, der kunne vinde for
Hvid. Det kunne kun to af dem
(og et par stykker, der ikke var
nævnt), men der var også mange,
der tabte. Desværre for Bo trak
han et af sidstnævnte. Vi bringer
her kun en kort omtale af forviklingerne. For yderligere analyser
henvises til selvstudier eller ”Løsning på Sluseholmsquissen”.
21.Kf1? Ups. Her vendte Hvid en
vundet stilling til en tabt. Andet:
21.h3? Dxg3! og Sort fordel.
21.Tf4? Sxc2+! 22.Kf2 ( 22.Dxc2?
Txe2+!) 22...b5! med uklart spil.
21.Ld2? Sxc2+! og Sort vinder,
men…
21.Dxb4! Txe2+ 22.Txe2 Txe2+
23.Kf1! Df6+ 24.Df4! og Hvid
vinder (Big Bang fuser ud!).
Tilbage til partiet. Det endte brat
med 21…Lxe2+! og Hvid opgav.

Bo. Kom hurtigt forud med en løber på
Sluseholmen, men for senere vild i nogle
forviklinger. Her set under en sommerskak på Mols (vist nok). Foto: KML.

Henrik-Chresten
Sluseholmen, 19. maj 2015
At det ikke er nok at spille sig
frem til en vundet stilling, men at
man også skal vinde den, blev
dette tjubang-parti et godt eksempel på. Her stod Chresten
flere gange til at vinde oppe med
et par bønder, og i et moment
også med mulighed for et brutalt
gennembrud. Men chancen blev
forpasset, og pludselig – som et
lyn fra klar himmel – øjnede Henrik en åbning, som han straks
huggede en kile i. Og så var det
bare bang, bang, bang - og 1-0!
1.Sf3 d5 2.d4 c5 3.e3 Lf5 4.Sc3 e6
5.Lb5+ Sc6 6.0-0 f6 7.Sh4 Lg6
8.Sxg6? hxg6 9.Lxc6+ bxc6 10.e4
Dc7 11.g3 Sh6 12.Lf4 Dd7 13.a4
e5 14.Lxh6
Hvid hapser en springer med en
løber i linje h.

Lader løberen være, frækt og
overskudsagtigt. Hvid kan alligevel ikke redde den pga. matten
på h2. Selvom stillingen stadig er
lige materielt står Sort nu bedst.
Den åbne h-linje er et stort aktiv
og ditto er Sorts voldsomme
bondemasse i centrum.
15.Df3
Spillet for at komme kongen til
undsætning. Det koster både dbonden, som nu er udækket, og
bagefter, da springerdækningen
bortfalder, også e-bonden…
15…Dxh6 16.Dg2 cxd4
Haps d-bonde
17.Se2 dxe4
Haps e-bonde og dermed to
plusbønder til Sort.
18.f4 Lc5 19.Kh1 0-0-0 20.fxe5
fxe5 21.Tae1 Th7 22.Sg1 Tdh8
23.h3 d3
Sort giver en bonde tilbage for at
skabe luft for sin løber, som skal
ned og nakke en springer på g1.
24.cxd3 Haps bonde
24…Lxg1 Haps springer

Damen ryger i næste.

En kritisk stilling er nået…
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Hvid trækker
Sort står formidabelt og har nu
linet up til det store gennembrud
i h-linjen. Hvid har andre planer…
25.Txe4?!? Hovsa!
Objektivt set en buk, men samtidig et drilsk og meget chancerigt
hiv. Det store plus var åbningen
af den lange hvide diagonal. Det
store minus, som endte med at
være ligegyldigt, var, at trækket
gav Sort mulighed for at smadre
rent igennem på stedet. Men
bukken smuttede, før Sort fik den
på kornet (den skulle have været
pløkket med det samme) og i
stedet fik Hvid så pludselig luft og
kunne støde frem med en dræbende kontra. Det objektivt set
mindst ringe for Hvid var at nappe løberen - på den rette måde.

Sort trækker
25...Ld4?
Redder løberen i sikkerhed, men
det bliver en dyr redning. Også
dyrere, end den havde behøvet
at være. Og den misser bukken!

Henrik. Stod presset på Sluseholmen
med en konge i krydsild og to minusbønder. Fandt alligevel et smuthul og en
knusende kontra. I Ibsgården cementerede han sin styrke i afslået kongegambit
og sikrede sig endnu en pind. Foto: KML.

25...Dxh3+!! var det pletskud, der
kunne have fældet bukken:
26.Kxg1 Dxg2+! 27.Kxg2 Th2+
28.Kg1 Th1+
29.Kg2 (29.Kf2
Tf8+!) og nu 29…T8h2+! fulgt af
tårnhaps. Men ak, i stedet for
blev Sort nu konfronteret med…

af g1. Stockfish giver her kun en
marginal fordel til Hvid. Han skal
tilmed spille meget præcist for
ikke at blive tromlet flad.

26.Th4!!

27.Qxc6+! Kd8 28.Rxh7! Rxh7

Tak for kaffe! Hvid truer nu både
damehaps og dræberskak på c6,
og sort kan ikke undgå begge
dele. Han må vælge mellem det
onde og det grusomme…

Sort er oppe med en løber for en
bonde, men alligevel kaput.
29.Tf8 sætter mat i 3. Henrik
fandt i stedet en mat i 4:

Efter teksttrækket slog Henrik til
uden nåde:

26…Dg5?
25.Dxg1?? ville ikke være den
rette: 25…Dxh3+! og mat i næste.
Det ville 25.Txg1? heller ikke:
25…Dxh3+!
26.Dxh3
Txh3+
27.Kg2 Th2+! 28.Kf1 Rf8 mat!
25.Kxg1! ville derimod have holdt
gryden i kog for Hvid, stadig presset, men med håbet i behold.
Efter teksttrækket kunne Sort,
hvis han havde holdt fast i sin
plan, have slukket alt håb for
Hvid…

Sort valgte at redde damen, nok i
tro på, at det var det mindste
onde. Det var det ikke. Det sikrede Hvid en forceret mat i få!
26…Kc7! ville - simpelt og cool have dækket den fatale c6-bonde
og holdt sort inde i kampen. For
selvom det ville koste Sort damen efter 27.Txh6, så ville Sort
med 27…Txh6! have tårn og løber
for den og opretholde sit pres i hlinjen. Tilmed yderligere forstærket af løberen og dens dækning
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Hvid trækker
29.Dd6+ Kc8 30.Tf8+ Kb7 31.Tf7+
Kc8 32.Dc7 mat.
Skak er brutalt.

Mic-Christian

15…Dxa2!?

25.Lf4?

Rådvad, 2. juni 2015

Jeg kunne ikke nære mig. Stockfish havde også nappet, men jeg
tror ikke, at Carlsen havde gjort
det. Der var noget grundlæggende usundt ved det bonderov. I
praksis gav det også Hvid et godt
modangreb i den åbne tårnlinje,
hvor han tilmed vandt bonden
tilbage, mens Sort kæmpede med
at få damen lirket ud i ét stykke.

En lille unøjagtighed (25.Lxg4!
med godt spil for Hvid). Nu kan
Sort i stedet lave et lille trick…

1.d4 Nf6 2.c4 e5
Invitation til gambit…

25…Sxa5! Nap mig og gå mat!
26.Dc3 Sc4 27.Tba2
Kompliceret. Hvidt tryk mod c7.

16.Te2 Da5 17.Ta1 Db5 18.Sb1
a5 19.Tb2 Da6? 19...Nb4! 20.b4!
Da8 21.bxa5! Tilbagefangsten.

3.e3 Nej tak.
3.dxe5 er det skarpeste, men
tricky efter både 3...Sg4 og
3...Se4 (hhv. Budapestgambit og
Fajarowicz gambit). Sidstnævnte
har været behandlet flere gange i
SKAKPOSTEN, se bl.a. nr. 2014/15
og 2015/7 på http://dwsu.dk/.

27…Te7?
Forkert forsvar, som vender en
lille Sort fordel til en lille Hvid.

3.d5 er et andet hyppigt afslag.
Hvid kan få hæderligt spil, men
skal undgå 3...Lc5 4.Lg5? Lxf2+!

21…Tb8? En fejlvurdering, hvis
ide var fremstød med b-bonden.
Men det er uspilleligt.

3...exd4 4.exd4 d5 5.Sf3 Sc6
6.Le3 Lb4+ 7.Sbd2 0-0 8.Le2 Te8
9.0-0 Lxd2 10.Sxd2 De7 11.Lf3
Le6 12.b3 Tad8 13.Tc1 h6 14.Te1
Da3 15.c5

21...Sxa5?? duede heller ikke, da
22.Ld2! koster springeren.

Hva så - nappe a-bonden nu?

22.Sc3! Tbd8 23.Sb5 23...Dc8
24.Qb3 Lg4

27…c6! (eller evt. først 27...Lxf3
28.Dxf3 c6!) gav Sort godt spil.
28.Ta8?
Mister fordelen.

21...Qc8! var det mindst ringe for
Sort, men godt var det ikke.

28.Lxc7! Txc7 29.Ta8! var ifølge
fisken den korrekte trækfølge.
Argumentationen er:
29...Dd7? 30.Sxc7 Dxc7 31.Lxg4!
Sxg4 32.Dg3! og Hvid vinder.
29…Txc5 30.dxc5 Dxa8 31.Txa8
Txa8 32.Lxg4 Sxg4. Sort har tårn,
springer og bonde for damen,
men det er iflg. fisken ikke nok.
Den sætter Hvids kurs til +1½.
28...Dd7
Home safe og nu helt lige spil.
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28...Dxa8 29.Txa8 Txa8 med to
tårne for damen kunne også være kommet på tale.
29.Txd8+ Txd8 30.h3 30.Sxc7!?
30…Lxf3 31.Dxf3 c6 32.Sd6 Sxd6
33.Lxd6 Te4 34.Dd3 De8 35.Ta7
Te1+ 36.Kh2 Se4 37.Txb7?
Truer 38.Tb8 med damefangst,
men Sort har flere gode svar...
Hvid er presset, både stillingsmæssigt og på uret, og nu falder
det afgørende fejltræk...
51.Le1?
Medfører tvangsafbytning af
officererne og koster begge centrumbønder:

Hva så - 37...Sxd6, det cool
37.Sxf2 eller noget helt tredje?

51…Sc2+! 52.Ke2 Sxe1 53.Kxe1
Ke4 54.Kd2 Kxd4 haps d-bonde
55.Kc2 Kxc5 haps c-bonde.
Opgivet.

37…Th1+!
37...Sxf2! var objektivt set nok
det bedste, da 38.Tb8+? koster et
tårn rent efter 38...Sxd3 39.Txd8
Txd8, men Hvid ville ikke være
tvunget til disse afbytninger.
37...Sxd6? var jeg tæt på at spille,
men en sund skepsis afholdt mig
heldigvis fra det. Det taber iflg.
nogle langhårede fiskeargumenter til 38.cxd6! Dd8 39.Da3!
Teksttrækket sikrede afbytning af
både damer og tårne og en stor
sort plusbonde i slutspillet:
38.Kxh1 Sxf2+ 39.Kh2 Sxd3
40.Tb8 Dxb8 41.Lxb8 Se1 42.Lg3
Sc2 43.Lf2 g5 44.Kg3 Kg7 45.Kf3
Kf6 46.Ke2 Kf5 47.Kd3 Sb4+
48.Ke3 Sc2+ 49.Kd3 Sb4+ 50.Ke3
f6

Mic-Henrik
Ibsgården, 16. juni 2015
Resumé:
Hej Christian. Hermed partiet mic
henrik. Mic var flere gange i den
dybe tænketank. På et tidspunkt
flyttede han sin dronning og det
var den forkerte retning.
Vh Henrik
Ak ja, hvem der bare havde Henriks talent for at fatte sig i korthed! Man nænner næsten ikke at
føje noget til. Og så alligevel. En
kongegambit kan man vel for
pokker ikke helt forbigå…
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Sf3 Sc6

Kig nøje på denne stilling. Den er
et tabiya i Henriks måde at spille
kongegambit på. Og hans resultater er skræmmende. Fire gange
har han stået i den med Sort i et
ordinært DWSU-parti. De tre af
gangene har han vundet og den
fjerde gang vandt han en offi i
midtspillet og stod til gevinst (og
tabte senere, men kun pga. en
fejl i opfølgningen). Det store
spørgsmål er, hvordan manden
bærer sig ad. Det er svært at
greje. Han følger sine egne veje
og de er ofte forskellige fra både
teoribogens og maskineriets.
SKAKPOSTEN 2014/14 bragte en
længere artikel om fænomenet
uden at komme til bunds i sagen.
Det kommer vi næppe heller her,
om end der hist og pist gøres
forsøg på forbedringsforslag.
Først og fremmest bøjer vi os dog
i støvet over Henriks formidable
resultater med denne åbning.
4.Lc4
Spillet to gange før mod Henrik.
Først i 2009 af Christian, som
tabte. Så i 2014 af Mic, som også
tabte. Partierne var begge omtalt
i SKAKPOSTEN 2014/14 og kan til
skræk og advarsel ses som Henriks kampe nummer 13 og 33 i:
http://dwsu.dk/Kampe/Henrik/kampe.htm
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Hva så - skulle tredje gang være
lykkens gang? Nix, så nu står det
3-0 til Henrik mod 4.Lc4!
4.Lb5 er Shaws anbefaling og var
også Christians forsøg i 2013. Det
var her Henrik vandt en offi og
stod til gevinst, men senere tabte. Partiet er i DWSU-DATABASEN
som Henriks kamp nr. 30.
4.Sc3!? er Stockfish’s foretrukne
og har en god statistik (70%). Det
er endnu uprøvet mod Henrik.
4…Le6
Det samme spillede Henrik mod
Christian i 2009. Mod Mic i 2014
valgte han 4…Lg4.
5.Bxe6 fxe6 6.0-0
Christian spillede 6.fxe5 og tabte.
6…Sf6
Ifølge Stockfish har Hvid nu en
lille fordel, og hvid vinder to af to
i min database. Det anfægter ikke
Henrik. Han spiller bare sit spil og vinder med Sort!

Vi er nu ved korsvejen i Henriks
resumé. Stillingen er lige, men
Hvid skal spille præcist for at
holde den. Hans dame er truet.
26.Dc3? Forlader skudlinjen - og
angriber c6. Problemet er, at Sort
nu ikke blot kan vinde Hvids
springer med et fremstød i hlinjen. Han kan også sætte mat
bagefter, hvis han får lov (hxg3+,
fulgt af Df2 og mat). Hvid kan
derfor ikke tillade sig at gå på
bonderov, hvis Sort nu støder
frem i linje h. Korrekt i diagrammet var 26.Dxg4 (bytte damer),
26.De1 (dækker Sg3) eller
26.Dd1/De2 (stoppe h-bonden).
26…c5? Misser 26...h5! - og giver
Hvid en ny chance for lige spil.
27.Db3? Angriber e6, men det er
der ikke tid til! Nødvendigt var
straks 27.De1! (for rettidig dækning af springeren).
27...Kf7 28.Dc3 h5! Så kom h5!
29.De1 Damen til e1, men nu for
sent! 29…h4! 30.Kg1 hxg3 Haps!

7.d3 Le7 8.Sc3 0-0 9.fxe5 dxe5
10.h3 Lc5+ 11.Kh2 a6 12.Lg5 Dd6
13.Lh4 Sd4 14.a3 a5 15.Lg3 Sxf3+
16.Txf3 c6 17.De2 Sd7 18.Taf1
Dd4 19.Lf2 Dd6 20.Lxc5 Dxc5
21.Dd2 Txf3 22.Txf3 Tf8 23.Txf8+
Dxf8 24.Se2 b6 25.Sg3 Df4

Oppe nu med syv bønder og en
hest mod syv bønder uden hest
kørte Henrik sejren sikkert hjem.
31.Df1 Dxf1+ 32.Kxf1 Kg6 33.Ke2
Kh5 34.c3 Sb8 35.Ke3 Sc6 36.Kf3
Kh4 37.Ke3 g5 38.Kf3 a4 39.Ke3
g4 40.hxg4 Kxg4 41.d4 exd4+ 0-1
8

Ivar. Var i 2015 vært for endnu en storslået sommerskak i Vollerup. Her i aktion
under en tidligere Vollerupskak.
Foto: KML.

Chresten-Christian
Vollerup, 13. juni 2015
Så er vi nået til det før omtalte
parti, hvor Chresten vandt på
smukkeste vis efter et vanvittigt
tårnoffer.
1.d4 Nf6 2.Lf4 e6 3.e3 d5 4.Sc3
Ld6 Stilhed før stormen.

5.g3!?

En fortrop sendes frem. Men så…

Allerede nu begynder sandet at
fyge, og Hvid tænker offensivt:
Ideen er at åbne g-linjen, hvis
sort vil bytte løbere.
5…Lxf4
Sort tillader Hvid at få den åbne
g-linje, endnu lykkeligt uvidende
om de bjerge af sand, der snart
vil piske ham om ørerne.

17.e4 !!?

6.gxf4 0-0 7.Ld3 Sbd7 8.De2 c5…

13.Txg7+ !!?

Sort truer 9…c4 og løberhaps.

Et chokkerende og set på overfladen helt vanvittigt tårnoffer.
Ditto set gennem fiskens røntgensyn. Men her spillede vi lyn 2x10 minutters menneskeskak og Chresten havde en klar ide:

Hvid planter en underfrankeret
bonde på e4 og blokerer sin egen
damediagonal! Har han mistet
orienteringen? Er luften allerede
nu gået ud af ørkenstormen? Nix.
Tværtimod…
17…dxe4 haps bonde og trussel
på Hvids madame, men nu…

13…Kxg7 14.Tg1+ Kh8 15.Se5!
Slam! En monsterspringer på e5.
En af dens smukke pointer – eller
grimme om man vil – er, at den
holder sorts tårn ude af g-linjen…

18.Dg3! Slam!

9.dxc5 Nej tak til løberhaps. Sxc5
10.Sf3 Db6 Truer haps på b2…

Hvid truer nu mat på g7. Og
18…Tg8?? strander på 19.Sxf7
mat! Her er rådne dyr gode…
15…Sxd3+

18…Sh5

15…Tg8?? 16.Sxf7 mat!

Dækker g7, men tillader mat i 2…

11.0-0-0!
Dækker b2 – og frigør a-tårnet til
angreb i linje g. Sort ænser ingen
fare og begynder i stedet at mobilisere tropper på damefløjen.

16.Dxd3 Lc6.
Nu følger endnu et offer, et både
overraskende og giftigt offer…

11…Ld7 12.Thg1 a5
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20…Le8

---o0o---

Forhindrer springerskak på f7 og
på g6, men åbner samtidig en ny
angrebsflanke for Hvid…

Stockfish har nogle indvendinger
og dem kigger vi på om lidt. Men
kun kort. De skal ikke have lov at
ødelægge mesterstykket med
tonsvis af beregninger. Vi tager
dem baglæns i tur og orden, og
spoler først tilbage til diagrammet ved Sorts træk 20:

19.Dh4
Truer springeren på h5. Derved
missede Hvid 19.Dg8+!! Txg8
20.Sxf7 mat!, men der kom kort
efter en ny chance. Og der blev
der blæst sand for fuld styrke:

21.Dh6!
Knusende. Nu sætter Hvid forceret mat i 2:
TRÆK 20: SORT
Sort fortsatte her 20…Le8? og
blev blæst omkuld af 21.Dh6!
Alle andre træk pånær ét ville
være endt lige så brutalt, fx:
20…fxe5? 21.Dxe5+ Tf6 22.Dxf6!
mat;

19…f6
Modtrussel. Napper du min hest,
så napper jeg din. Eller hva…?
20.Dxh5! Av for den.

SORT TRÆKKER – DET ER SLUT
Hvid truer nu både 22.Dg7 mat
og 22.Dxf8 mat og det findes der
ikke noget svar på. Hvis fx
21…Tg8, så 22.Dxf6+! fulgt af
mat, eller 21…Tf7 22.Sxf7+ Lxf7
23.Dg7#! Heller ingen andre varianter dur og slet ikke partifortsættelsen, som tillod mat i én:
21…Lh5? 22.Dg7#!
Voila. Tårnoffer i træk 13 og derefter mat ni hiv senere. Hvis ikke
det er smukt, så ved jeg ikke
hvad der er smukt i skak.

Først nu så jeg, at 20…fxe5 strander på 21.Dxe5+! og mat i næste.
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20…Dc7? 21.Sg6+! Kg7 22.Sxf8+!
Kxf8 23.Dh6+! Ke8 24.Tg8+! Kd7
fulgt af enten 25.Txa8! med tårnfangst eller 25.Rg7+! med fangst
af dame for tårn; eller
20...Dd8? 21.Sg6+! Kg7 22.Sxf8+!
Kxf8 23.Dxh7! fulgt af mat i 4.
Bedre var 20…Dxf2! med kompliceret spil og Sort fordel i alle
varianter pånær én, men efter
21.Se2! ville Hvid stadig bevare
et pænt plus på fiske-børsen
(godt en bonde). Det er langhåret
og for detaljerne henvises til
hjemmestudier og eget isenkram.
Det korte af det lange er, at selv
efter sorts bedste – og absolut

eneste hiv – så ville Hvid stadig
kunne komme i plus her.
Lad os så gå tilbage til træk 19:

Sort fortsatte her 18…Sh5 og
tillod mat i 2 (19.Dg8+ etc.). Kunne Sort have spillet bedre her?
Gu ku han ej! Han var allerede
her færdig, finitto og kaput.
Lad os da så se på træk 17:

TRÆK 19

Her fortsatte
20.Dxh5!

– SORT
spillet

19…f6?

Kunne Sort have spillet bedre?
Jaahh, det kunne han vel godt.
Både 19…Dc7 og 19…Dd8 ville
have ydet bedre modstand, men i
begge tilfælde ville sorts springer
på h5 falde i næste hiv og spillet
være uklart (kompliceret og samlet set plus en halv bonde til Sort
på fiskebørsen). De endelige udfald af disse analyser af sorts
træk 19 og 20 er dog uinteressante for den samlede bedømmelse af Hvids tårnoffer i træk
13, fordi Hvid jo allerede i træk
19 kunne have fremtvunget forceret mat i to med 19.Dg8+!
Lad os derfor i stedet spole tilbage til sorts træk 18:

TRÆK 18 – SORT

TRÆK 17 – HVID

Her fortsatte spillet 17.e4 dxe4?
Kunne sort have gjort noget bedre end det? JA! Og ikke bare bedre, men meget bedre. 17…Dxf2!
ville både have truet Hvids tårn
og samtidig forhindret Hvids
dronning i at gå til g3 (eller tilladt
det og byttet damer af med klar
fordel for Sort). Samlet set giver
fisken Sort et plus på mere end
fem bønder her, hvilket objektivt
set må siges at være en gendrivelse af tårnofferet i træk 13.
Men hva så med Hvids kække
bondeoffer, 17.e4. Var det nødvendigt og kunne hvid have spillet bedre end det? Her bliver det
sværere at finde et objektivt svar.
Ifølge fisken kommer 17.e4 ikke
engang i top 20 over Hvids bedste træk. Men problemet er, at
ingen hvide træk i træk 17 kan
redde Hvid fra at stå tykt til tab
på fiskebørsen. Meget sigende
rangerer fisken det fesne og defensive 17.Kb1 i toppen, dvs. det
objektivt set mindst ringe for
Hvid. Men det giver alligevel en
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sort fordel på 3,8 bønder og der
ville samlet set være 14 forskellige sorte svar på 17.Kb1, der alle
giver minimum 3 bønder i plus til
Sort! Dvs. en fuldkommen dødssejler for Hvid. Derfor var Chrestens chanceskabende 17.e4 et
bedre valg i det praktiske spil og
et godt eksempel på, at computerens kompas ikke altid er det
mest retvisende for menneskeskak i kød og blod. Eller som Doktor D påpegede i en disputas
mellem partierne, så savnes der i
computerevalueringen et mål for
de forskellige varianters kompleksitet. Et, der indregner
mængden af faldgrubber og muligheder - og chancen for at en
spiller træder lidt ved siden af.
Spændende, om man kunne udvikle den slags.
Nåh,
summa
summarum:
13.Txg7!!? var et fabelagtigt og
smukt tårnoffer, der virkede fantastisk i praksis. Jeg indstiller det
hermed til skønhedspræmie og
overlader det trygt til formanden
at komme med udspil til procedure for sagens videre behandling. Og nu til det beskidte…

Christian-Chresten
Vollerup, 13. juni 2015
er et af de
mange beskidte kneb Hvid kan
diske op med i kongegambitten –
og et af de klassiske med fuld
knald på f7. Det kræver modtaget
kongegambit og at Sort spiller
3…Le7. Det gør heldigvis både
Kåre og Chresten tit. DWSUs pionerparti med TREBONDEGAMBITTEN
var Ivar-Kåre 2008. Det endte 1-0
efter et dramatisk ramasjang.

TREBONDEGAMBITTEN

I Vollerup fik jeg selv chancen for
at spille TREBONDEGAMBIT to gange, først mod Kåre og siden mod
Chresten. Jeg nappede chancen i
dem begge og fik to pinde i hus.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 Le7 4.Lc4
Lh4+…

Der er også andre muligheder,
men det er i alle tilfælde let at gå
galt i byen for sort. Vi bringer
som eksempel – og til skræk og
advarsel - den blodige partifortsættelse uden yderligere analyse:
7…Df6
Ud med damen og dækning af f7.
8.e5 Fuld fart frem!
10.Lxf7+! Slam!
10…Kxf7

HVID TRÆKKER
5.g3!?
Optakten til TREBONDEGAMBITTEN.
Den er ”ukorrekt” ifølge Larsen,
men et fint valg på klubniveau og ikke mindst i lyn. Et godt og
mere ”korrekt” alternativ er 5.Kf1
med uklart spil.
5…fxg3 6.0-0 gxh2+ 7.Kh1!

8…Df4
Redning af damen, dækning af
løberen på randen og angreb på
løberen på c4.

11.Sxh4+! Slam!!
11… Ke6

9.d3!
Mere kul på, og dækning af løberen på c4.

12.Qxg4+! Slam!!!
Opgivet.
En grundstilling i TREBONDEGAMBITTEN er nået. Hvid har givet tre
bønder og hans kongestilling
ligner en joke. Som sorts bedste
svar peger Shaw i Støvsamleren
på Sluseholmen på modgambitten 7…d5, mens Larsen fyrer den
af allerede et hiv før med 6…d5.

________________

9…Dg4
Ny redning af damen og stadig
dækning af løberen, men…
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