10. januar 2016

DWSU’s medlemsblad, 2016 / 01 Rev 2

SKAKPOSTEN
SÆSONSTART
Der er altid noget særligt ved
årets første DWSU-arrangement.
Starten på den nye sæson. Tavlen
visket ren. Alle lige. Hvem lægger
sig i front? Hvem står i stampe?
I år lagde vi ud i Kvistgård. Med
fire brædder på rad, formanden
på sidelinjen, og en vært i fuldt
vigør med karry i gryderne, og
slik og chips og ost og brød og øl
og whisky og kaffe og hele molevitten til gutterne. Der var meget
at gøre, og endnu en sæson blev
skudt i gang for, ja, for hvilken
gang efterhånden? For 37. gang?
Fantastisk, intet mindre.
Nogle spillere havde ikke fået nok
gris på gaflen i julen. De var sultne efter mere, og de var tændte.
En af de værste og mest sultne
gik efter mesterhak, og det fik
han. En apetizer har været ude
på mailen og vi bringer hele måltidet i dette nummer.
Partiet mindede en anden nyslået mester om et lignende festmåltid, som han selv havde indtaget. Dette var, mente han, på
det skammeligste gået i glemmebogen og havde aldrig været
bragt i SKAKPOSTEN. Redaktionen
har gransket arkiverne, uden at
finde det pågældende parti. Ikke
blot var det ikke at finde i SKAKPOSTEN, det var ikke en gang
kommet med i klubdata-basen.

Lars, aftenens travle vært, måtte på hjemmebanen kæmpe alene mod Mic´s velsmurte
franskmand. Får ellers ofte assistance fra sønnerne, der følger med fra sidelinen. Her indfanget under et arrangement i Rådvad, hvor der også var æbleskiver i farvandet. Foto: KML.

Heldigvis havde den forurettede
whiskyskakker selv gemt en kopi,
som han stillede til rådighed for
redaktionen – sågar med egne
kommentarer. Det samme gjorde
en anden whiskyskakker med et
af de andre partier fra Kvistgård,
også her med muligheder for
ægte gris på gaflen, i dette tilfælde dog forspildte muligheder.

og 2015, enten helt eller i brudstykker. Det pågældende INDEX er
optrykt sidst i nærværende
nummer i to versioner: Et, der
sorterer efter åbning, og et, der
sorterer efter spiller.

De to partier bringes i fuld længde med kommentarer i nærværende nummer – med stor tak fra
redaktionen!

Clj

Indhold

Den grundige arkivgennemgang
har resulteret i en sidegevinst: Et
INDEX over de godt 70 partier, der
blev bragt i SKAKPOSTEN i 2014

Kåre-Christian, 2016
Ivar-Christian, 2011
Ivar-Henrik, 2016
INDEX: SKAKPOSTEN, ÅRG 2014/15

DWSU 2016 er skudt i gang redaktionen ønsker alle whiskyskakkere en forrygende sæson.

witsch. I en bog jeg havde fået af
Bo. Jeg var gået i lag med hans
afsnit om bonderov i åbningen og
skulle nok have lyttet bedre efter:

Kåre-Christian
Kvistgård, 5. januar 2016
Kommentarer: Kåre & Christian

Lidt brudstykker fra en mailudveksling mellem Kåre og mig opsummerer partiet godt:
”Hej Kåre
.
Du spillede det skarpeste og mest
kreative spil og vandt fortjent.
Jeg bukkede, men var presset, og
pres øger frekvensen af bukke.
Det er sådan det er. Evalueringsprofilen antyder, at Sort stod OK
frem til bukken i træk 15, som
ikke blev straffet, og OK kort efter. Og så igen håbløst og tabt
efter bukken i træk 19…”
.
”Hej Christian
Heldigvis laver vi alle fejl. Engang
i mellem grove fejl. Partiet var
ellers ikke voldsomt ophidsende
frem til træk 15, men pludselig
var der nerv i spillet. Du havde to
midterbønder langt fremme, men
også et klemt tårn og en ulden
kongestilling. Måske tænkte du
lidt for nonchalant, og vurderede
at bondefordelen kunne køre
partiet i hus. Men det går selvfølgelig galt når der bliver lavet
regulær buk…”

I DWSU-sammenhæng er jeg kun
stødt på dette en enkelt gang, til
en forårsskak mod Mørke i 2009.
På nettet er jeg under dæknavnet
Knightcut stødt på det flere gange. Som regel - og ditto her spiller jeg straks det i både teori
og praksis velfunderede…
3…d5
Trækket udnytter, at Hvid efter
evt. afbytning på d5 ikke - som i
fx Skandinavisk - kan jage damen
væk med tempogevinst med en
springer på c3. Et vist nok godt
alternativ til 3…d5 er 3…Sf6, som
er det hyppigste i stillingen.
4.exd5 Qxd5 5.d3 Bg4 6.Be2
0-0-0 7.0-0
En vigtig skillevej er nået:

Lad os se nærmere på sagen.
Kåre overraskede fra start ved at
vælge den i DWSU kun sjældent
sete Ponzianis åbning:
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 og nu 3.c3
Sort trækker
Jeg er ked af at indrømme, at jeg
nogle dage inden partiet faktisk
havde siddet og læst Nimzo2

”Da Mobiliseringen af Tropperne
er langt den vigtigste Forretning
under Aabningsstadiet, berører
det enhver, som ved dette, komisk at se, med hvilken Iver den
mindre øvede Spiller kaster sig
over højst uvigtige Bibeskæftigelser – nemlig Bonderov. Psykologisk er nævnte Iver lettere at
forklare. Den unge Spiller vil anvende den Energi, der slumrer i
ham (hvad han opnaar ved
”Skalpering” af ganske harmløse
Bønder), og den ældre Spiller –
naa, ja, den ældre Spiller vil saa
gerne vise, hvor ung han i Grunden endnu er. Som Resultat forulykker de begge. Naar man betænker, at det endnu uudviklede
Parti maa sammenlignes med en
sart barnlig Organisme, naar
man endvidere holder sig for Øje,
at de bonderøvende Amatører
ellers er absolut logisk og billigt
tænkende Herrer, maa man undres over, at de kan finde Smag i
nævnte Bondegevinst…”
Tak Nimzowitsch! Når man af
klubbens formand i et højstemt
øjeblik under juleskakken kan
blive udråbt som en mester, der
spiller i sin egen liga, er det rart
at få sat tingene i rette perspektiv: En bonderøvende amatør,
det er hvad jeg er!
Min overvejelse i diagramstillingen gik netop på, om springerhaps fulgt af Lxf3 og bonderov på
d3 var holdbart (gxf3 var godt for
Sort). Den kedelige pris for bonderovet var jeg parat til at betale:
En ubekvem dobbeltbonde til
Sort i linje c. Ergo:

16...Sb6 17.Tad1 Txd1 17...Td5!?
18.Txd1 Sort står endnu fint, men

7…Lxf3?!
Nimzowitsch ville nok have
græmmet sig, selvom han dog
føjer en undtagelse til sin advarsel mod bonderov i åbningen:
”Tag enhver CENTRUMSBONDE,
naar det kan ske uden umiddelbar Fare!”.
Og her er der jo netop tale om en
centrumsbonde. Men er der fravær af ”umiddelbar fare”? Nej.
Ser du den ikke? Så læs videre.
7...f5! var godt for Sort.
8.Lxf3! 8.gxf3? Sf6 =+ Dxd3
9.Dxd3 Txd3 10.Lxc6 bxc6 11.Le3
Hvid truer med at vinde bonden
tilbage.

Vi er fremme ved det diagram,
der blev sendt rundt på email
dagen efter kampen. I Stockfishprofilen står vi umiddelbart før
den første høje grønne søjle. Som
det ses, vurderes Sort her at have
OK spil. Det er muligvis rigtigt,
men det kræver, at Sort spiller
det rigtige træk, og der er masser
af muligheder for at spille gris og
blive gaflet:
15...Lxc5? 16.Sxc5+!
15...g6? 16.Lxf8! Txf8 17.Sc5+!
15...Ka6? 16.Lxf8 Txf8 17.Sc5+!
15...Se7? 16.Tae1 e4 17.f3! +15...Kc8 16.Lxa7 Ld6 med lige spil.

18…Sa4??
Igen en gris, og denne gang en,
der var til at få øje på. Både
18...Kc8 og 18…Lxc5 bevarer
merbonden med godt spil.
19.Td8+!
Afgørende. Haps løber - og resten nytteløst sprælleri i nettet.
19…Kb7 20.Txf8 Txf8 21.Lxf8 g6
22.La3 Kc8 23.Sc5 Sb6 24.f3 Sd5
25.Kf2 Sf6 26.h3 Sd5 27.Sd3 e4
28.fxe4 fxe4 29.Se5 Kb7 30.Lc5
Ka6 31.Ld4 Kb7 32.Sd7 c5
33.Sxc5+ Kc6 34.Sxe4 a5 35.Sf6
Se7 36.Sxh7 Kb5 37.g4 Sd5
38.Sf6 Sf4 39.h4 Sd3+

15...Ka8 var også OK til lige spil.
Sort trækker
11…Kb7 Dækker a-bonden, formentlig unødigt.

15…Ld6! var godt for Sort.
Uspilleligt var derimod…
15…Kb8?

11...f5! var et cool alternativ:
12.Lxa7? c5! 13.b4 cxb4 14.cxb4
Lxb4-+ med en genvundet merbonde og godt spil for Sort.

Ups. Jeg så ikke nogen forskel på
dette og 15…Ka8 (lige spil), men
spillet kunne have været afgjort
allerede her.

12.Sd2 f5 13.g3 Sf6 14.Sb3 Sd5
16.Kg2?
Og nu et skarpt og giftigt træk:
15.Lc5!

Gafler ikke grisen og lader Sort
undslippe med godt spil.
16.Lxf8! Txf8 17.Sc5!
3

Sort går på bonderov på damefløjen, men det er for sent.
40.Kf3 Sxb2 41.h5 gxh5 42.gxh5
Sc4 43.h6 Sd6 44.Kf4 Sf7 45.h7
1-0
clj

Ivar-Christian
DWSU, 2011
Kommentarer: Ivar

11...Le6 12.0-0 Sd5 13.Ld2 Df6
14.c4 Sb6 15.Dc2 Kh8 16.f4 Dh6
17.Tf3 f5

1.Sc3 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Lc5
24.Lf5+?
Ringe, da 24.Lg6 giver mat i 7
(havde jeg så ikke lige set) 4.
18.e4?
2

Her sætter jeg bare en bonde til .

24...Kg8 25.Lxe6+ Dxe6 26.Dh7+
Kf7 27.Te1

18…fxe4 19.Lxe4

Her er vi allerede ude af teorien1.
5.Sb3 Lb4 6.Ld2 Sf6 7.a3 Lxc3
8.Lxc3 0-0 9.e3 d6 10.Ld3 Lg4?

27…Dd5?
19…Lxc4?
Her får jeg så mulighed for giftigt
modspil. Læg dårligt ud og modstanderen tror – i overensstemmelse med sandheden – at du
har fået en hjerneblødning 3.
11.f3?
Jeg overser, at Christian havde
foræret mig en offi.

Dårligt fordi Sorts eget tårn tager
flugtfelter fra kongen. Efter
27…Dd5 siger maskinen +12 til
Hvid5 (27...Th8).
28.Lc3 Tg8 29.Tg3…

20.Th3! Overbelaster h7.
20…Lxb3 21.Dxb3 Sd4 22.Dd3
Df6 23.Lxh7 Se6

11.Lxf6! Lxd1 12.Lxd8 etc.

2

1

Det kommer an på hvilken bog man læser.
Red.

Ja, men den bliver slået med den forkerte
brik med fatale følger. Godt var 18.Th3! Red.
3
Ak og ve. 19...Sxc4! ville have været godt
(dækker fortsat h3…). Red.

4

4
24.Lf5 takseres dog til +6 på fiskebørsen…
I øvrigt sætter 24.Lg6+ mat i 5: 24…Kg8
25.Th8+! Kxh8 26.Dh3+ Dh4 27.Dxh4+ Kg8
28.Dh7#. Red.
5
Stockfish siger mat i 10. Red.

sagt var hverken Ivar eller jeg
særligt skarpe i det parti. Det blev
ikke bedre af, at gaflen stadig var
spillelig i træk 23. Det endte det
med, at jeg tilbød Ivar en remis,
som han tog imod.
Venlig hilsen Henrik”
.
Såvidt Henriks kommentarer,
som vi ser nærmere på om lidt.
Først en Stockfishprofil:
29…Sd7
Katastrofe! Maskinen siger nu
+319 til Hvid! (29...De56).
30.Txg7+ Kf8 31.Txg8+

0-1

Opgivet. Der følger mat på e7.

Ivar-Henrik
Kvistgård, 5. januar 2016
Kommentarer: Henrik & Christian
”Hej Christian.
Vi glemte jo at notere det første
parti, som jeg vandt. Vores andet
parti var præget af temmelig
mange fejl, som vi skiftedes til at
begå. Min grundlæggende ide var
primært at spille noget, som jeg
vidste, at Ivar ikke var vant til.
Helst noget som jeg befandt mig
godt med. Så gjorde det ikke
noget, hvis spillet blev lidt
ujævnt. Ivar spillede bedst indtil
træk 12; så gik det lige pludselig
galt. Så kom jeg lidt frem, men i
træk 21 overså jeg en gaffel på
Ivars to tårne, det kunne have
været afgørende. Dvs. jeg så den,
men mente ikke den var holdbar,
da min konge kunne ende i en
skak, hvis Ivar flyttede sit tårn.
Tænkte jeg. Det var så ikke den
klogeste tanke den aften. Som

Det er tydeligt, at Hvid kommer
bedst fra start. På toppen ligger
Hvid til plus 3. I bunden til mere
end minus 3, og til slut circa lige.
1.e4 c5 Siciliansk 2.Nf3 g6!?
Henrik vælger den såkaldte
”Hyperaccellerede Drage”:

I den accellerede og hyperaccellerede variant har Hvid dog også
mulighed for spoil-sport-trækket
c4 før Hvid udvikler sin springer
til c3 (det såkaldte Maroczybind). Det kan føre til mere positionelt spil, som huer mange
(men ikke mig, jeg foretrækker
en sicilianer med skarpe knive og
heriblandt en løber på c4). Peter
Heine spiller både den accellerede og hyperaccellerede og har
også skrevet en bog om dem.
3.d4 e6?
Inkonsekvent, men i fin tråd med
Henriks proklamerede ide. De
konsekvente opfølgninger er
3…cxd4 og 3…Lg7, der er stort set
enerådende i mesterpraksis.
4.d5!? d6 5.Lb5+ Ld7 6.Lxd7+
Sxd7 7.0-0

I den normale Drage spilles der
først 2…d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 og først herefter g6. I den
Accellerede Drage spilles der
2…Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6. Og i
den Hyperaccellerede altså allerede g6 i træk 2.

7...Lg7?

Kendetegnet er for alle tre drager
er netop den tidlige g6 og fian-

8.dxe6! fxe6 9.Dxd6 Haps Db6

6

Katastrofen var allerede indtruffet med
27…Dd5? 29…Sd7 forkorter vejen til skafottet,
men der var ingen vej uden om (29…De5
30.Lxe5! og mat i 4: 30…dxe5 31.Df5+ Ke8
32.Txe5+ Kd8 33.Td3+ Sd7 34.Dxd7#). Red.

cetto-udvikling af sorts løber til
g7. Det kan lede til skarpt spil,
særligt hvis Hvid rokerer langt
som i JUGOSLAV-ANGREBET (se
nærmere i SKAKPOSTEN 2015/02).

5

Nu betaler Sort prisen for sit
eksperiment i træk 3. Trækket
taber en bonde.

Så står vi foran den smalle dybe
kløft i hvids grønne blok i profilen. Først solder Hvid sin merbonde, så misser Sort afstraffelsen, så er hvid tilbage i salveten…
10.e5? En bonde på et fad.
10…Dxd6?
Misser bonden - og forærer Hvid
en fremskudt en med bid i.
10...Sxe5! vandt bonden tilbage
med godt spil, idet 11.Dxb6?
strander på 11…Sxf3+!

13.b4?

21.a3?

Solder al fordel i ét hug (13.Sg5!).

Gris på bordet. Bliver den gaflet?

13…cxb4!

21…b3

Enkelt og effektivt. Slår Hvid tilbage, så ryger hans tårn. Nu er
stillingen lige igen, men skrider til
fordel for Hvid…

Nix. Henrik tøver, usikker på om
afdækkeren ville føre til ballade.
Det havde den ikke behøvet:

14.Lf4 Sd5 15.Le5 Lxe5 16.Sxe5
Sh6 17.c4 Sb6 18.c5 Sd7

21...Sb3! 22.Sxb6 Kb7 og Hvid har
to tårne og en springer i slag.
22.Sc3 b2

Stillingen er materielt lige, men
Hvid har fordel qua de to stærke
bønder i front. Sligt er flygtigt…

Dårligt var derimod 10…Lxe5?
11.Dxb6! axb6 12.Te1!
11.exd6! 0-0-0

19.Sc4?
Solder en præmiebonde og smider fordelen over på Sorts bane.
12.c3
OK, men reaktivt. Bedre var det
proaktive 12.Sg5! med kvali- eller
bondefangst i sigte.

19.Sxd7! med stort spil.
19...Sxc5 20.Tc1 b6

12...Sb6
6

Se godt efter nu. Her er to gafler:
En bondegaffel, der vil noget,
men ikke kan noget. Og så en til
på lur: En springergaffel, der kan
noget, men som ikke vil noget!
23.Sxb2 Txd6?
23...Sb3! med kvalifangst og gode
gevinstmuligheder for Sort. Efter
teksttrækket var det lige spil, og
Henrik tilbød den remis, som Ivar
tog imod.
clj

SKAKPOSTEN 2014 / 2015
-

INDEX sorteret efter åbning
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 - Spansk
2015/12 Ivar - Christian

1.c4 - Engelsk
2014/16 Bo – Christian
2015/03 Bo – Kåre
2015/03 Torben – Jesper
2015/07 Bo – Henrik
2015/07 Torben – Henrik

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 - Tospringerforsvar
2014/11 Shirov - Sulskis
2014/12 Christian - Henrik
2014/13 Rajomuga - Knightcut007
2015/07 Kåre - Christian
2015/08 Bo - Christian

1.d4 d5 2.c4 – Dronninggambit
2014/06 Chresten – Lars
2015/03 Chresten – Christian

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 - Firspringerspil
2014/06 Kåre - Christian
2014/08 Kåre - Christian

1.d4 Sf6 2.c4 e5 - Budapest gambit
2014/15 Steen – Christian
2015/07 Steen – Christian
2015/08 Michael – Christian
2015/09 Iltuzur - Knightcut007

1.e4 e6 - Fransk
2014/02 Christian - Torben
2014/15 Christian - Steen
2014/16 Kåre - Michael
2015/11 Christian - Michael
2015/14 Christian - Chresten

1.e4 c5 - Siciliansk
2015/02 Christian – Bo
2015/12 Ivar – Bo
2015/12 Ivar – Lars

1.e4 Sf6 - Alekhines forsvar
2014/01 Christian - Ivar

1.e4 d5 - Skandinavisk
2014/07 Christian – Jesper
2014/11 Christian – Jesper
2015/07 Christian – Jesper
2015/08 Michael – Torben
2015/09 Knightcut007 – Edysulisbs
2015/11 Kåre – Jesper
1.e4 d6 - Pirc's forsvar
2015/01 Christian – Torben
2015/04 Christian – Lars
1.e4 e5 2.f4 - Kongegambit
2014/05 Michael – Chresten
2014/14 Michael – Henrik
2015/01 Chresten – Kåre
2015/01 Michael – Steen
2015/05 Michael – Chresten
2015/07 Christian – Steen
2015/07 Michael – Kåre
2015/08 Christian – Chresten
2015/08 Michael – Henrik
2015/10 Kåre – Ivar
1.e4 e5 2.Lc4 - Løberspil
2014/09 Michael – Kåre
2015/06 Lars – Christian
1.e4 e5 2.Sc3 - Wienerparti
2014/04 Mørke – Christian
2015/12 Christian – Ivar
2015/12 Lars – Ivar
1.e4 e5 2.Sf3 d6 - Phillidors forsvar
2014/14 Christian - Kåre
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1.f4 - Bird
2014/10
2014/16
2014/17
2015/02
2015/10

Mørke - Christian
Jesper - Henrik
Jesper - Christian
Jesper - Kåre
Jesper - Michael

1.Sf3 - Reti
2015/07
2015/08
2015/10
2015/11

Ivar - Chresten
Henrik - Chresten
Henrik - Christian
Torben - Christian

Diverse
2014/11
2014/14
2015/01
2015/04
2015/07
2015/08
2015/13
2015/13
2015/13
2015/13

Ivar - Torben
Chresten - Bo
Lars - Bo
Lars - Christian
Jesper - Chresten
Chresten - Christian
Carlsen - Grischuk
Carlsen - Ivanchuk
Carlsen - Karjakin
Radjabov - Carlsen

SKAKPOSTEN 2014 / 2015
-

INDEX sorteret efter spiller

Bo
2014/14
2014/16
2015/01
2015/02
2015/03
2015/07
2015/08
2015/12

Chresten - Bo (Diverse)
Bo - Christian (Engelsk)
Lars - Bo (Diverse)
Christian - Bo (Siciliansk)
Bo - Kåre (Engelsk)
Bo - Henrik (Engelsk)
Bo - Christian (Tospringerforsvar)
Ivar - Bo (Siciliansk)

Carlsen
2015/13
2015/13
2015/13
2015/13

Carlsen - Grischuk (Diverse)
Carlsen - Ivanchuk (Diverse)
Carlsen - Karjakin (Diverse)
Radjabov - Carlsen (Diverse)

Chresten
2014/05
2014/06
2014/14
2015/01
2015/03
2015/05
2015/07
2015/07
2015/08
2015/08
2015/08
2015/14

Michael - Chresten (Kongegambit)
Chresten - Lars (Dronninggambit)
Chresten - Bo (Diverse)
Chresten - Kåre (Kongegambit)
Chresten - Christian (Dronninggambit)
Michael - Chresten (Kongegambit)
Ivar - Chresten (Reti)
Jesper - Chresten (Diverse)
Chresten - Christian (Diverse)
Christian - Chresten (Kongegambit)
Henrik - Chresten (Reti)
Christian - Chresten (Fransk)

Christian
2014/01
2014/02
2014/04
2014/06
2014/07
2014/08
2014/10
2014/11
2014/12
2014/14
2014/15
2014/15
2014/16
2014/17
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2015/04
2015/06
2015/07
2015/07
2015/07
2015/07
2015/08

2015/08
2015/08
2015/08
2015/10
2015/11
2015/11
2015/12
2015/12
2015/14

Chresten - Christian (Diverse)
Christian - Chresten (Kongegambit)
Michael - Christian (Budapest gambit)
Henrik - Christian (Reti)
Christian - Michael (Fransk)
Torben - Christian (Reti)
Christian - Ivar (Wienerparti)
Ivar - Christian (Spansk)
Christian - Chresten (Fransk)

Edysulisbs
2015/09 Knightcut007 - Edysulisbs (Skandinavisk)
Grischuk
2015/13 Carlsen - Grischuk (Diverse)
Henrik
2014/12
2014/14
2014/16
2015/07
2015/07
2015/08
2015/08
2015/10

Christian - Henrik (Tospringerforsvar)
Michael - Henrik (Kongegambit)
Jesper - Henrik (Bird)
Bo - Henrik (Engelsk)
Torben - Henrik (Engelsk)
Henrik - Chresten (Reti)
Michael - Henrik (Kongegambit)
Henrik - Christian (Reti)

Iltuzur
2015/09 Iltuzur - Knightcut007 (Budapest gambit)
Ivanchuk
2015/13 Carlsen - Ivanchuk (Diverse)

Christian - Ivar (Alekhines forsvar)
Christian - Torben (Fransk)
Mørke - Christian (Wienerparti)
Kåre - Christian (Firspringerspil)
Christian - Jesper (Skandinavisk)
Kåre - Christian (Firspringerspil)
Mørke - Christian (Bird)
Christian - Jesper (Skandinavisk)
Christian - Henrik (Tospringerforsvar)
Christian - Kåre (Phillidors forsvar)
Christian - Steen (Fransk)
Steen - Christian (Budapest gambit)
Bo - Christian (Engelsk)
Jesper - Christian (Bird)
Christian - Torben (Pirc's forsvar)
Christian - Bo (Siciliansk)
Chresten - Christian (Dronninggambit)
Christian - Lars (Pirc's forsvar)
Lars - Christian (Diverse)
Lars - Christian (Løberspil)
Christian - Jesper (Skandinavisk)
Christian - Steen (Kongegambit)
Kåre - Christian (Tospringerforsvar)
Steen - Christian (Budapest gambit)
Bo - Christian (Tospringerforsvar)

Ivar
2014/01
2014/11
2015/07
2015/10
2015/12
2015/12
2015/12
2015/12
2015/12

Christian - Ivar (Alekhines forsvar)
Ivar - Torben (Diverse)
Ivar - Chresten (Reti)
Kåre - Ivar (Kongegambit)
Christian - Ivar (Wienerparti)
Ivar - Bo (Siciliansk)
Ivar - Christian (Spansk)
Ivar - Lars (Siciliansk)
Lars - Ivar (Wienerparti)

Jesper
2014/07
2014/11
2014/16
2014/17
2015/02
2015/03
2015/07
2015/07
2015/10
2015/11

Christian - Jesper (Skandinavisk)
Christian - Jesper (Skandinavisk)
Jesper - Henrik (Bird)
Jesper - Christian (Bird)
Jesper - Kåre (Bird)
Torben - Jesper (Engelsk)
Christian - Jesper (Skandinavisk)
Jesper - Chresten (Diverse)
Jesper - Michael (Bird)
Kåre - Jesper (Skandinavisk)

Karjakin
2015/13 Carlsen - Karjakin (Diverse)
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Knightcut007
2014/13 Rajomuga - Knightcut007 (Tospringerforsvar)
2015/09 Iltuzur - Knightcut007 (Budapest gambit)
2015/09 Knightcut007 - Edysulisbs (Skandinavisk)
Kåre
2014/06
2014/08
2014/09
2014/14
2014/16
2015/01
2015/02
2015/03
2015/07
2015/07
2015/10
2015/11

Kåre - Christian (Firspringerspil)
Kåre - Christian (Firspringerspil)
Michael - Kåre (Løberspil)
Christian - Kåre (Phillidors forsvar)
Kåre - Michael (Fransk)
Chresten - Kåre (Kongegambit)
Jesper - Kåre (Bird)
Bo - Kåre (Engelsk)
Kåre - Christian (Tospringerforsvar)
Michael - Kåre (Kongegambit)
Kåre - Ivar (Kongegambit)
Kåre - Jesper (Skandinavisk)

Lars
2014/06
2015/01
2015/04
2015/04
2015/06
2015/12
2015/12

Chresten - Lars (Dronninggambit)
Lars - Bo (Diverse)
Christian - Lars (Pirc's forsvar)
Lars - Christian (Diverse)
Lars - Christian (Løberspil)
Ivar - Lars (Siciliansk)
Lars - Ivar (Wienerparti)

Michael
2014/05
2014/09
2014/14
2014/16
2015/01
2015/05
2015/07
2015/08
2015/08
2015/08
2015/10
2015/11

Michael - Chresten (Kongegambit)
Michael - Kåre (Løberspil)
Michael - Henrik (Kongegambit)
Kåre - Michael (Fransk)
Michael - Steen (Kongegambit)
Michael - Chresten (Kongegambit)
Michael - Kåre (Kongegambit)
Michael - Christian (Budapest gambit)
Michael - Henrik (Kongegambit)
Michael - Torben (Skandinavisk)
Jesper - Michael (Bird)
Christian - Michael (Fransk)

Sulskis
2014/11 Shirov - Sulskis (Tospringerforsvar)
Torben
2014/02
2014/11
2015/01
2015/03
2015/07
2015/08
2015/11

Mørke
2014/04 Mørke - Christian (Wienerparti)
2014/10 Mørke - Christian (Bird)
Radjabov
2015/13 Radjabov - Carlsen (Diverse)
Rajomuga
2014/13 Rajomuga - Knightcut007 (Tospringerforsvar)
Shirov
2014/11 Shirov - Sulskis (Tospringerforsvar)
Steen
2014/15
2014/15
2015/01
2015/07
2015/07

Christian - Steen (Fransk)
Steen - Christian (Budapest gambit)
Michael - Steen (Kongegambit)
Christian - Steen (Kongegambit)
Steen - Christian (Budapest gambit)
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Christian - Torben (Fransk)
Ivar - Torben (Diverse)
Christian - Torben (Pirc's forsvar)
Torben - Jesper (Engelsk)
Torben - Henrik (Engelsk)
Michael - Torben (Skandinavisk)
Torben - Christian (Reti)

