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SKAKPOSTEN
PIXI-UDGAVE
Det kom tydeligt frem under den
fortræffelige Krogebjerg Classic.
Med pumpernikkel og det hele.
Det som man jo nok godt i forvejen vidste, men som nu blev klart
for enhver: Der findes whiskyskakkere, der har det med SKAKPOSTEN som gymnasielever har
det med bøger. De orker det bare
ikke. Det er for overvældende.
Denne SKAKPOST er til ære for
dem. Det er en pixi-udgave på
kun to sider, og no more nonsense. Vi går straks i gang.
clj

Kåre-Bo
BAGSVÆRD, 8. MARTS 2011

Krogebjerg Classic. Med fuld koncentration. Foto: CLJ

sender vi straks videre til SKAKPOSTENS læsere (hallo, er der nogen
hjemme?). En har allerede løst
problemet og svaret er klart. Det
kan læses sidst i denne udgave.

1.e4 b6 2.d4 Lb7 3.Sc3 e6 4.Sf3
h6 5.Ld3 Se7 6.Lf4 Sg6 7.Lg3 d6
8.De2 Le7 9.0-0-0 Sd7 10.Kb1 Lf6

clj

Christian-Bo
KROGEBJERG, 12. APRIL 2016

Diagrammet blev brugt som en
appetitvækker dagen før Krogebjergskakken. Sort spillede i partiet 1…Te4+, som blev fulgt af
2.Kd3? Kxf3 og Hvid opgav.
Spørgsmålet var, hvordan Hvid i
stedet kunne have sikret sig
mindst lige spil. Det spørgsmål

Owens åbning (1.e4 b6!?). En af
de åbninger jeg ikke kan tage mig
sammen til at læse om. Dels fordi
jeg aldrig selv har haft lyst til at
spille det med Sort. Dels fordi jeg
synes Hvid får fint spil ved helt
naturlige og utvungne udviklingstræk. Det er garanteret en forsimpling, der kan straffes, men
på Krogebjerg virkede den fint…
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Stillingen er materielt lige. Ingen
har slået en brik. Intet hænger.
Men Hvid står til gevinst…
11.e5!
Dyb og dræbende. Problemet er
overfaldet på e6 efter exd6 fulgt

Pumpernikkel-brøddet, Krogebjergskakkens særlige signatur. Var naturligvis på
plads og smagte som det skulle. Med god
ost og pølse til. Mums. Foto: CLJ

af Lxg6. Det findes der ikke noget
godt forsvar imod.
11…Le7 12.exd6 cxd6 13.Lxg6!
Lxf3 14.gxf3 fxg6! 15.Dxe6 Sf8
16.De4

Henrik, aftenens suveræne vært, havde en stor aften. Her forklarer han Chresten, hvordan
han nåede frem til slutstillingen, hvor Kåre med Sort netop havde kastet håndklædet i ringen.
Foto: CLJ

21.Dxd6 Te6 22.d5 Kd8? 23.Dxd7
Kxd7 24.dxe6+

--o0o--Løsning på Kåre-Bo-opgave

Hvid har nappet e-bonden og
fører med en bonde. Det er Sorts
mindste problem. Det største er,
at kongestillingen er øm og at
Sorts brikker er hæmmet (låst
løber, springer der vogter g6,
dame der vogter både Le7 og Ta8
etc.). Hvids brikker spiller mere
frit og rykker næsten sig selv.
16...Tc8 17.The1 Tc7 18.Sd5 Td7
19.Sxe7 Txe7 20.Dc6+ Dd7

.

2.Te3! fxe3 3.f3+! med gaffelskak og
Hvid holder remis. Tricky var også
2...Txe3+ 3.dxe3! (3.fxe3? f3! og Sort
vinder) Kh3! ( 3...fxe3? 4.b4! og Hvid
vinder) 4.exf4 gxf4 og begge kan
holde remis.

Opgivet.
clj
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