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SKAKPOSTEN
SOMMERSILDEN OG
DE SMÅ DJÆVLE
”Lækre sild kan en mand aldrig få
for lidt af”, Bo.
Jo, det sagde han faktisk, Bo, lige
inden Rådvadskakken, og det skal
blive spændende at høre, hvad
han egentlig mente det, når det
igen går løs med brikflytteri og
bragesnak på Sluseholmen.
Måske han i virkeligheden mente
sprælske springere, for er der
noget en mand ikke kan få for lidt
af, så må det være disse små
djævle, skakkens store forbandelse. Det fik Bo selv at smage
efter Mic’s recept i Rådvad, og
det fik undertegnede også at
smage nogle dage efter, i en besk
og rå udgave i Ålborggade. En
djævelsk springer var også i centrum under Chresten-Christian i
Rådvad og vi bringer nogle
punktnedslag fra de tre opgør i
nærværende nye pixi-udgave af
SKAKPOSTEN.
Et enkelt parti uden springerdjævle bliver det også til, og det
med endnu et eksempel på den
gamle sandhed, LPDO – Loose
Pieces Drop Off! Vi bringer nemlig
råt for usødet og helt usentimentalt den afgørende kæberasler i
det store Krogebjergbrag, HenrikKåre – L P D O!

Rådvadskakkens efterårsklassiker med brunstbrøl og fedtemadder har de senere år i DWSU
fået hård konkurrence fra FORÅRSKLASSIKEREN med salte sommersild, kolde øl og havehygge.
Den 10. maj 2016 samledes alle whiskyskakkere af hus pånær oversidderen Ivar. Foto CLJ.

Bo-Mic
RÅDVAD, 10. MAJ 2016

er der dog lige en lille sort djævel, der siger skak …
41.Kg3? ÅH, ÅÅHHH…
41…Sxf5+! BØØHH!

HVID TRÆKKER
Hvid er oppe med tre bønder og
en kvali og mangler kun at få kørt
kanonerne i stilling, så bondelavinen kan tromle igennem. Først

Sort vinder en bonde og gafler et
tårn, og Hvid dykker på fiksebørsen fra plus 7 til minus ½. Det
syntes Hvid forståeligt nok ikke
var sjovt. Han spillede derefter
42.Kf3 Sxd4+ 43.Kg3? og blev så
mødt af…
43…Se2+!! BØØØØØHHHH!
Den lille djævel gafler endnu et
tårn og så 0-1. Skak er brutalt.
clj

Clj
1

centrum er der mange af, herunder SKAKPOSTEN 2014/15 og 2015
nr. 7, 8 og 9. Nærværende parti
kunne efter 4.Dd4 Lb4+ 5.Ld2
Sxd2 6.Sxd2 Sc6 7.De4 0-0 8.Sgf3
Te8 9.e3 d6 10.Bd3?

Mørke-Christian
ÅLBORGGADE, 17. MAJ 2016

SORT TRÆKKER

SORT TRÆKKER
Sort har spillet sin kæledægge i
spanieren, Jaenish forsvar, 3…f5,
og er godt tilfreds. Slutspillet er
åbent med spil på begge fløje og
Sort er overbevist om, at den
langbenede løber og plusbonden
vil kunne udmanøvrere den kortbenede springer i det lange løb.
Fisken ser på det på samme måde og dømmer plus 2 til Sort
(merbonde plus positionsfordel).
Først skal Sort dog lige forholde
sig til den lille hvide djævel, der
siger skak. Det gjorde han - og
en, to tre, så havde den lille djævel ryddet hele bulen…

42…h3 43.Sg5+ BØØHH!
44.Sxh3 BØØØØHHHH! Kxh3.

Kg3

Sort er kaput. Skrællet for bønder
pånær en ubrugelig dobbeltbonde, mens Hvid har tre forbundne
fribønder. 1-0.
clj

Chresten-Christian
RÅDVAD, 10. MAJ 2016
1.d4 Sf6 2.c4 e5!? 3.dxe5 Se4…

være blevet besværligt for Hvid
efter 10…f5! I stedet fulgte bukken 10…dxe5? fulgt af 11.Dxh7+!
med en prekær stilling for Sort.
Men efter Kf8 12.Td1 g6 bommede Hvid en springer med
13.Sg5?, hvorefter Sort vandt let.
Clj

Henrik-Kåre
KROGEBJERG, 12. APRIL 2016

30…Kg6? Starten på derouten.
30...Ke7! 31.Sxh7 Le4! 32.Sg5
Lxc2! og Sort står kanon.
31.Se6! BØØHH! Gafler en bonde
31…f3 32.Sxc7 HAPS! 32...fxg2
33.Sb5 Kg5? 34.Sxa7 HAPS! Kf4?
35.Sb5 Kf3? 36.Sxd6 HAPS! Ld5
37.c4 Le6? 38.a4! Lxh3 39.Sb7
Le6? 40.b3 h5 41.Sxc5 HAPS! h4??
Ups, og nu 42.Sxe6! HAPS!! (D)
Den hvide djævel fik lov at rydde
hele Sorts damefløj for bønder og
i sidste hiv - HERRE JEMINI – tillige
Sorts løber. Dens sidste bedrift
inden den selv begik harakiri var
at smadre Sorts sidste lille håb…

”Den gambit har jeg aldrig set
før!”, Chresten.
Bortset fra evnen til at huske
dårlige vittigheder, har Chresten
aldrig været tynget af god hukommelse. Åbningen, som vi
spillede her, FAJAROWICZ GAMBIT,
figurerer mere end 30 gange i
DWSU-DATABASEN, de fem af dem
med Chresten bag de hvide brikker (2002, 04, 06, 07 og 09).
Eksempler på, at man ikke skal
undervurdere den lille djævel i
2

SORT TRÆKKER
Hvid har udviklet hurtigt og Sort
har travlt med at komme efter…
10…0-0? ÅH, ÅÅHH … 11.Dc6!! og
haps loose offi i næste. Og i sidste ende 1-0. LPDO!
clj

