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SKAKPOSTEN
IT AINT OVER (2)
IT AIN’T OVER

… Sådan nynnede
Jesper flere gange under sit parti
mod Mic, først nede med en
bonde, så oppe med en kvali og
siden under hårdt pres fra Mics
kreative modspil. De enedes til
slut om remis i en tveægget stilling, hvor Mic stod i overkanten.
På et andet bræt blev Henriks
ærgrelse over at smide en offi
kun kort, da Christian få træk
efter selv smed en offi og måtte
kæmpe med ryggen mod muren i
et tårnslutspil med fem bønder
mod seks. Så forsvandt tårnene
og 5-6 blev til 4-4. En remis lå i
luften, men it wasn’t over yet.
Hvids konge snublede i en stepdans og blev derefter presset
baglæns ind i en mat.

Steen ventede ikke på nogen fat
lady. Opstemt af Cohens swingende Slow stoppede han to rå
æg i halsen på Lars og gav sig
bagefter til at forklare, hvordan
man danser stepdans. Hemmeligheden var, røbede han, at kongen skal holde oppositionen.
DWSU fik dermed en storslået
debut i formandens fine nye domicil i Birkevænget. Her blev
billistøllerne skyllet ned på stribe,
whiskyen varede uendeligt og
ditto forsyningen med brød, ost
og pølse i køkkengemakkerne.
Whiskyskak er godt!

DWSU indtog Birkevænget i højt humør og med klassisk DWSU-SKAK. På fløjbrættet tog
Jesper sig et pusterum efter en god start, mens Lars på midterbrættet lurede på bøffen g4.
På det andet fløjbræt overvejede Henrik, hvordan han bedst kunne straffe Christians offidrop – efter selv at have smidt en offi i træk fem. Eller var det hele kun en illusion? Foto: TA.

Henrik-Christian
BIRKEVÆNGET, 15. MARTS 2016
Bøffer og brændte straffespark,
det var hvad Henriks og mit parti
mestendels bestod af i åbningsfasen, og den kunne man snildt
fylde en hel skakpost med. Det
gider vi ikke nu, for vi vil også
reservere plads til det mere interessante slutspil. Det ledsages
endda i denne artikel af en QUIZ,
som vi kommer til om lidt.
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lc4
Sxe4 (DIAGRAM)

5.Sxe5?? Smider en offi.
5…Sxe5 Haps
6.Lb3 Sxc3 7.bxc3

Trækomstilling til Twoknighteren.
Nu er 5.Sxe4 d5!, 5.Lxf7+ og 5.0-0
alt sammen velkendt stof, men
Henrik havde en nyhed i ærmet…

clj
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Sort har sin meroffi og kunne
have sikret den på flere måder…

9...Le6?
Nærliggende, men forkert. Nu
kan Hvid støde frem med dbonden og true først hesten, så
løberen – en af dem vil dø.
9...Lg4! 10.f3 Lxf3! havde været
super:

Irrationelt og dårligt. Det redder
ikke nogen offi og giver kun Hvid
mere power og tempo.
11.axb3 g6 12.dxe5 dxe5 13.La3
c5 14.Dd5!
Et stærkt hiv.

7…De7?
Dårligt, for damen kommer til at
stå i vejen. Merspringeren i midten er dog endnu ikke fortabt.
7...Le7! var bedst. Det enkle
7…Sg6 eller 7…Sc6 var også godt og tyk Sort fordel.
ANALYSEDIAGRAM – HVID TRÆKKER

8.0-0! Skarpt og godt.
8…d6? Upræcist og dårligt.
8...Df6! kunne nå at redde hesten
med gevinststilling for Sort.

Sort kunne her fremtvinge
11.gxf3 Sxf3+ 12.Dxf3 Dxe1+ med
en kvali og to plusbønder til Sort.

Sorts plusbonde vil snart være
forvandlet til en minusbonde.
14…Td8 15.Dxe5! Dxe5 16.Txe5+

Tilbage til spillet efter 9…Le6?
10.d4!
Skarpt og godt. Nu vinder Hvid
offien tilbage.

6-6 i bonderegnskabet. Sort står
skak og er ikke amused – hva gør
han nu?
9.Te1?
16…Kd7! Eneste træk.
Nærliggende, men forkert. Nu
kan Sort sælge hesten dyrt.
9.d4! var det rigtige hiv. Det ville
genvinde en let eller koste Sort
dame for tårn.

16...Le7?? 17.Lxc5 Td7 18.Tae1!
17.Td1+ Kc7 18.Txd8 Kxd8
19.Bxc5 Bxc5 20.Txc5 Haps og nu
6-5 Kd7 21.Td5+ Kc6 22.c4 a6

10…Lxb3?
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23.b4 23.g4!? 23...b5 23...b6!?
24.Tc5+ Kb6 25.cxb5

forløb i partiet er derfor irrelevant for det svar, der skal gives.

Haps b-bonde og nu begynder en
lang positionel manøvrering.

Haps bonde. 6-4, og nu…

Løsningerne findes sidst i dette
nummer af SKAKPOSTEN.

32.Kd3 Kc5 33.c3 f5 34.h4 h6
35.f4 h5 36.g3

Quiz-spørgsmål 1

Hvid låser fløj-bønderne.

25…axb5?
Et nærliggende haps og nu 5-4,
men skarpere var 25...a5!
26.Td5 Tc8 27.Td6+ Tc6

Quiz
Nu starter quizen. Find papir og
blyant frem og skriv dine svar
ned undervejs. Og kan du ikke
regne det ud, så gæt. Så får du et
tjek på din intuition.
Alle spørgsmål i quizen forudsætter bedste spil fra begge
parter og for hvert spørgsmål er
der kun et rigtigt svar.
Når der således i quizen står, at
et træk ”vinder”, så betyder det,
at den der udfører trækket kan
fremtvinge gevinst. Og når der
står, at et træk ”taber”, så betyder det, at modspilleren kan
fremtvinge gevinst. Hvis der står,
at et træk ”holder remis”, så
betyder det, begge parter kan
fremtvinge remis efter det pågældende træk. Spillets faktiske

Sort gik imellem med tårnet,
fordi han regnede med, at hvis
Hvid bytter tårne af nu, så vil Sort
med sikkerhed kunne vinde enten Hvids b-bonde eller hvids cbonde. Var det sandt eller falsk,
at sort efter tårnafbytning med
sikkerhed ville kunne vinde enten
hvids b-bonde eller c-bonde?

36…Kd5 37.Ke3 Kc4 38.Kd2 Kb3
39.Kd3
Hvid tager oppositionen.

A. Sandt
B. Falsk
28.Txc6+ Kxc6 29.Kf1 Kd5 30.Ke2
Kc4 31.Kd2
39…Kb2 40.Kd2
Hvid holder oppositionen.
40…Kb1
Og nu…

31…Kxb4
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Quiz-spørgsmål 2

Quiz-spørgsmål 3

Quiz-spørgsmål 5

Sort har trukket sin konge til baglinjen og hvid kan tage oppositionen igen for at holde Sorts konge
fra fadet med de mange bønder
eller han kan selv søge mod fadet
via Kd3/e3-Kd4-Ke5 etc. Dilemmaet er, at hvis Hvid lader sin cbonde i stikken, så risikerer han,
at Sort får den nappet og får kørt
b-bonden i mål. Hvid valgte at
holde oppositionen med

Sort trak kongen baglæns til linje
a for at hindre Hvid i at tage oppositionen igen. Hvid spillede så

Hvid trak nu

44.Kc2

Hvilket udsagn er sandt?

Hvilket udsagn er sandt?

A. 45.cxb4 vinder.
B. 45.cxb4 taber.
C. 45.cxb4 holder remis og alt
andet taber for Hvid.
D. 45.cxb4 holder remis, men et
andet træk vinder for Hvid.

41.Kd1

A. 44.Kc2 vinder.
B. 44.Kc2 taber.
C. 44.Kc2 holder remis.

Quiz-spørgsmål 4

Hvilket udsagn er sandt?

45.cxb4

45…Kxb4 46.Kd3

Quiz-spørgsmål 6

A. 41.Kd1 vinder.
B. 41.Kd1 taber.
C. 41.Kd1 holder remis og alt
andet taber for Hvid.
D. 41.Kd1 holder remis, men et
andet træk vinder for Hvid.
41...Kb2 42.Kd2
44...b4

Hvid holder oppositionen.

Sort trak nu

42…Kb3 43.Kd3

Hvilket udsagn er sandt?

Hvid holder igen oppositionen,
men nu…

A. 44…b4 vinder.
B. 44…b4 taber.
C. 44…b4 holder remis og alt
andet taber for Sort.
D. 44…b4 holder remis, men et
andet træk vinder for Sort.

43…Ka3
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Kampen om positioner, bønder
og først til mølle er nu nået ind i
opløbssvinget. Sort ønskede at
afskære Hvids adgang til de Sorte
bønder og valgte
46…Kc5

Hvilket udsagn er sandt?

Quiz-spørgsmål 8

A. 46…Kc5 vinder.
B. 46…Kc5 taber.
C. 46…Kc5 holder remis.

– enten fordi kongen tvinges til at
slippe dækningen eller fordi gbonden tvinges frem og bliver
slået. Fisken ser her en mat i 21.
50.Kf3

47.Ke3 Kc4
50.Kf1 Ke3! 51.Kg1 Kf3 52.Kh2
Kf2 53.Kh3 Kg1! 54.g4 fxg4+ etc.

Quiz-spørgsmål 7

50…Ke1! 51.Kg2 Ke2! 52.Kg1 Kf3!
53.Kh2 Kf2! 54.Kh3 Kg1!
Sort valgte her
48…Kd3
Hvilket udsagn er sandt?

Hvid kan nu ikke tage oppositionen med 48.Ke4, da feltet er
dækket af sorts f-bonde. Han
valgte i stedet
48.Kf3
Hvilket udsagn er sandt?

A. 48…Kd3 vinder.
B. 48…Kd3 taber.
C. 48…Kd3 holder remis.
Hermed lukker vi quizen. Otte
spørgsmål i alt. Har du svaret på
alle spørgsmål? Hvis nej, så gør
det. Vi fortsætter nu spillet med
lidt almindelige kommentarer.

Hvid er nu i træktvang.
55.g4 fxg4+ 56.Kg3 Kf1

49.Kf2 Kd2

A. 48.Kf3 vinder.
B. 48.Kf3 taber.
C. 48.Kf3 holder remis.

57.f5 57.Kh2 Kf2 etc.
Sort har taget oppositionen og vil
nu kunne vinde uanset hvad Hvid
gør. Strategien er at presse Hvids
konge væk indtil g-bonden falder
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57…gxf5 58.Kf4
(DIAGRAM)

Kf2

59.Kxf5

Nu går Sorts g-bonde uhindret i
mål, og resten spiller sig selv.
59…g3 60.Kg5 g2 61.Kxh5 g1(D)
62.Kh6 Kf3 63.h5 Kf4 64.Kh7 Kf5
65.h6 Kf6 66.Kh8 Kf7 67.h7 Da1#

Mic og Jesper, kort før Jespers gennembrud med springergaffel og kvalifangst. Senere var det
Mic, der kunne gafle og kom i salveten, men med otte minutter tilbage og en ulden kongestilling accepterede han Jespers tilbud om remis. På sidelinjen klubbens stabile chearleader, alias
formanden, der samtidig var aftenens suveræne vært og musikbestyrer. Foto: CLJ.

1.d4 e6 2.Sf3 Sf6 3.e3 c5 4.c3 Sc6
5.Ld3

Fælden klappede og nu netter
Sort en bonde, selvom Hvid gør
sit til at komplicere affæren.
13.Lxh7+!? Sxh7 14.axb4 Lxf3
15.Sxf3 Lxb4
Haps, så er plusbonden hjemme.
Men den kommer med en pris.
Prisen er, at Hvid nu får luft til et
angreb på kongefløjen…

clj

Jesper-Mic
BIRKEVÆNGET, 15. MARTS 2016
EN AF AFTENENS STORE SENSATIONER
var, at Jesper hverken spillede
Bird eller Larsen, men derimod
1.d4! Hvad han har haft i tankerne med det, står endnu hen i det
uvisse. Redaktionen har indikationer på, at der kan være tale om
en i DWSU velbevaret hemmelighed, som er redaktionen bekendt. Hensynet til kildebeskyttelsen gør, at vi ikke kan komme
nærmere på dette.

5…cxd4 Et sjældent træk i mesterpraksis. 5…d5! er det store
hiv. 6.cxd4 Le7 7.0-0 0-0 8.a3
Kasserollehiv 8…b6 9.b4 Lb7
10.Lb2 Tc8 11.Lc2 Dc7 Sort øjner
lusk på c2. Det gør Hvid ikke…

16.d5! Ld6 17.dxe6 dxe6 18.Da4
a5 19.Dg4 e5 20.Sh4 Dc4 21.Dg3
De6 22.f4 f6 23.Dg6!
Hvid øger presset og truer nu Sf5
fulgt af Dxg7 mat.

12.Sbd2? 12.Sc3! 12...Sxb4!
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Her peaker Hvids stilling med
plus 2½. Små unøjagtigheder fra
Hvid kombineret med kreativt
kontraspil fra Sort får imidlertid
bøtten til at vende nu.
34.e4? 34.Td1! 34…a4! 35.Th3?
35.Td1! 35...b5! 36.Tf1? 36.Kf2!?
36...Sxe4!

23…Tf7?

Her tilbød Jesper remis og Mic
accepterede – godt tilfreds med
at slippe for ballade med otte
minutter tilbage på uret og mulig
mat med Hvids to grimme tårne.

Sort dækker g7 med det forkerte
tårn (23…Tc7!). Nu kommer
springeren med ekstra tempo.
24.Sf5!
Truer dobbelt: Dels Sxd6 fulgt af
fxe5!; dels Sh6+ med kvali-fangst.
24…Sf8?
Løser
ikke
hovedproblemet
(skakken på h6). Mindst ringe var
24...Td7, men efter 25.Tad1! ville
Hvid få et stærkt pres. Efter
teksttrækket vinder Hvid en kvali
og får udlignet bonderegnskabet.
Hvid er på sejrskurs.

Sort har nu en plusbonde og
stærkt pres for kvalien, dels qua
de forbundne fribønder, dels qua
de aktive lette officerer.
37.Th4?
Overser en fatal skak. 37.Td1!
holdt nogenlunde lige spil.
37...Lc5+ 38.Kh1 Sf2+

25.Sh6+! Kh8 26.Sxf7+ Kg8
27.Sh6+ Kh8 28.Df5 gxh6
29.Dxe6 Sxe6 30.fxe5 fxe5 31.Tf6
Te8 32.Txh6+ Kg7 33.Th4 Sc5

Christian foreslog efter partiet
41…Sxg7 og spil på chance for
gevinst, men efter 42.Tg4+ Kh6
43.Tf3! Kh5 (eneste træk) 44.Tg7
Kh6 (eneste træk) skal Sort
kæmpe hårdt for at undgå selv at
blive sat mat. Remisen skulle dog
kunne holdes med præcist spil.
Derimod ville 41…Tf8! have taget
brodden af Hvids angreb og ifølge fisken sendt Sort på sejrskurs.
Det skal såmænd nok være sandt,
men et lille slip, og så bang, bang,
mat! Og med otte minutter tilbage og tik tak, tik tak …, så er det
tæt på at være forståeligt, at Mic
tog til takke med den halve her.
clj

39.Kg1 39.Txf2 kom på tale.
39...Sd3+ 40.Kh1
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Lars-Steen

redaktionen vil vi så henvise til,
at det hele alligevel er fortid og
derfor nok bare en illusion:

BIRKEVÆNGET, 15. MARTS 2016
(en illusion?)
Steen og Lars hører til de whiskyskakkere, der ikke noterer partier, så de må finde sig i (eller glæde sig over), at mange af deres
partier havner i glemslens tåger.
Det passer vist også godt ind i
kvistgård-advokatens filosofi. En
af hans store pointer i det Jesusforedrag, som han diverterer sin
stadigt voksende menighed med,
er, at fortiden ikke eksisterer.
Fortiden er en illusion, hører man
ham sige, med fast stemme og et
insisterende blik, der aftvinger
lytteren en reaktion. Enten sænker man blikket og accepterer
lydhørt mesterens ord eller også.
Ja, eller også ved jeg ikke hvad,
for i situationen står det klart, at
mesteren ikke venter på noget
svar. Han har talt og sådan er
det. Fortiden eksisterer ikke.
Ingen på SKAKPOSTENS redaktion
har teologisk indsigt nok til at
kunne drage mesterens ord i
tvivl, så vi bøjer os ydmygt i støvet og nøjes derfor med i det
følgende at præsentere læserne
for en illusion. Den foregik (eller
gjorde den?) hin tirsdag i Birkevænget på et bræt, som er afbilledet på et foto på forsiden, som
selvfølgelig også er en illusion,
for det er jo fortid, og fortiden
eksisterer ikke.
Hvorom alting er…

1.e4 d5 2.d4!? dxe4 3.Sc3 e3
4.fxe3 Sf6 5.Sf3 Lf5 6.Lc4 e6
7.0-0 Le7 8.De1 h6 9.e4 Lg6
10.e5 Sfd7 11.Dg3 Sb6

HVID TRÆKKER
1.g4?? Lxh1 1…fxg4?? 2.Dxh7#
2.Sxe6?? Le4! 3.Dg3 Dd7 4.Sxf8
Txf8 og Sort vandt snart, oppe
med en let.
clj

Christian-Torben
KRATVÆNGET, 1. MARTS 2016
(en illusion?)
Formanden tilkendegav i en
email inden Birkevængeskakken:
”Skandinavisk er givet overvurderet. Jeg ved bare ikke hvorfor.”
Udtalelsen overraskede SKAKPOSTREDAKTIONEN, navnlig set i lyset af
en begivenhed, der fandt sted i
Kratvænget kort forinden og med
formanden selv involveret i en
skandinav på tætteste hold.
Redaktionen ville i princippet
gerne kaste lys over sagen, men
der er desværre tale om et af de
sjældne tilfælde, hvor redaktionens oplysninger er hemmeligstemplede. Redaktionen er derfor havnet i et dilemma mellem
hensynet til fortrolighed og hensynet til at arbejde i sandhedens
tjeneste. Kompromisset er nedenstående
ukommenterede
partinoter. De rummer ganske
vist, for de der orker, en del hints
og hemmeligheder i sig selv, herunder ikke mindst 2.d4!?, men på
8

12.Lxe6! fxe6 13.Dxg6+ Kd7
14.d5 Sxd5 15.Sxd5 exd5
16.Dg4+ Ke8 17.Dxg7 Kd7
18.Dg4+ Ke8 19.e6 Sc6? 20.Dg6+
1-0.
clj

LØSNINGER PÅ QUIZEN
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

A
C Hvid skal holde oppositionen her,
ellers smutter Sort igennem, kommer
først til mølle og vinder.
B 44.Kc2 taber til 44…Ka2! hvor Sort
tager oppositionen og kan vinde ved at
møve sig ind på Hvids fløjbønder. Hvid
kunne i stedet have holdt remis ved selv
at tage fjernoppositionen med 44.Ke3!
D 44…Ka2! kunne have vundet for Sort,
jf. svaret på spm. 3.
C Hvid skal slå. 45.c4? strander på
45…Ka2, hvorefter Sort kommer først til
mølle med b-bonden og vinder.
C
B 48.Kf3? taber, fordi det tillader Sort at
tage oppositionen med 48….Kd3! Hvid
kunne have holdt remisen med 48.Kf2!
og dernæst, hvis 48…Kd3, så 49.Kf3!
Så ville samme stilling opstå, men nu
blot med Hvid i opposition. Denne afgørende forskel i stepdansen, blev grundigt
forklaret af Steen efter partiet.
A Parti-fortsættelsen viser, hvordan sort
kunne fremtvinge gevinst. Det afgørende er, at Sort har oppositionen; havde
Hvid haft oppositionen, var det remis.

