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Selv i lyn kan der være brug for at tænke. I den komplekse stilling 

fører Mic med en offi, men passer han ikke på, så siger Torben TJU 

BANG MAT! Se nærmere i DIAGRAM 1. Foto: CLJ 

SOMMERSKAK  
Du danske Sommer, jeg elsker dig,  

skønt du saa ofte har sveget mig. 

Snart kolde Farver i Sky og Vand, 

snart nøgne Piger ved hver en Strand. 

Mer, mer, mer  

jeg dog dig elsker, hver Gang du ler. 

 

Du er i Sindet jo lunefuld, 

dog Hjertet inderst er pure Guld, 

et Eventyr er dit glade Navn, 

og Blomster lyser ud af din Favn. 

Korn, Korn, Korn 

i Drømme gror under Maanens Horn. 

 

Naar dine Bølger mod Bredden gik, 

beruset blaa som Gudinders Blik, 

en Ungdom jubled din Lovsang ud, 

kun klædt i Solskin og brunet Hud. 

Ned, ned, ned 

til Daab i Glemsel og Evighed! 

 

Og stundom ud af din fulde Glød 
sprang Lyn fra Skyen i Jordens Skød, 

og Tordenlatter og Tordenregn 

din Trolddom spændte fra Egn til Egn. 

Vild, vild, vild 

er, skønne Sommer, din Kraft og Ild. 

 

Thøger Larsen 

 

Hørt. Og tusinde tak til Ivar for 

endnu en gang skyde sommeren 

ind på smukkeste vis. Med stolte 

og hæderkronede traditioner. 

Fornyelserne tog Mic og Steen sig 

af - med fine guitartoner og træf-

sikre flymeldinger. Tradition og 

fornyelse – begge dele er godt.  

clj 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAKPOSTEN 

Sommerskak i Vollerup. 4. juni 2016                                                                                      Foto: CLJ 
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Bo og Kåre. Hvem er i trækket? Foto: CLJ. 

Mic-Torben                 

VOLLERUP, 4. JUNI 2016 

DIAGRAM 1 – HVID TRÆKKER 

Hvid fører med en offi, men har 

en springer i slag. Og Sort har 

giftigt modspil. Hvordan fortsæt-

ter Hvid bedst?  

Lad os først se på noget, der ikke 

dur: 

3.Sc3?? De3 mat! 

Andre springertræk: 

3.Sg3?? Df4+! 4.De3 Dxe3 mat. 

3.Sg1?? falder i samme fælde: 

Df4+ 4.De3 Dxe3 mat. 

3.Te1? (for at dække hesten med 

tårnet) taber til 3…Td3!! En skøn 

kombi er 4.Dc2 De3+! 5.Kb1 

Dxe2!! 6.Txe2 Td1 mat. 

3.Lh5? (for at dække med løbe-

ren) taber til 3…De4! og mat i 3. 

3.Df3 (for at dække med damen) 

kunne se holdbart ud, men også 

her har Sort en taktisk resurse. 

Han ofrer en endnu en offi og 

holder remis: 3…Lg4!! 4.Dxg4 

De3+! 5.Kb1 Dd3+ 6.Kc1 (6.Ka1?? 

Dd1+!) 6...Dd2+ 7.Kb1 Dd3+ etc. 

3.Ld5 lukker tårnlinjen, men tilla-

der springerhapset 3…Dxe2 med 

godt spil for Sort. 

Nøgletrækket i stillingen var  

3.Td1! med pointen 3...Txd1+ 

(3...Dxe2? 4.Txd8+) 4.Dxd1 og 

Hvid dækker springeren – stadig 

en offi oppe - og truer samtidig 

mat i bunden.   

Hvordan spillet fortsatte i praksis 

fik SKAKPOSTEN desværre ikke fat i. 

 

Bo-Kåre                 

VOLLERUP, 4. JUNI 2016 

At Bo, han er go, det ved enhver. 

Det så man også i hans parti mod 

Kåre under fuld sol. Selvom det 

kan være svært at se, hvem der 

var i trækket (billedet nedenfor 

og DIAGRAM 2), så er det sikkert, 

at Hvid står til gevinst (enten 

siger det HAPS, HAPS eller også 

sker der noget andet, hvor Hvid 

beholder sin meroffi). Ej heller 

her fik SKAKPOSTEN fat i, hvordan 

spillet fortsatte i praksis. 

 

DIAGRAM 2  

Mic i Vollerup. Foto: KML. 
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Christian napper noget på f3. Og så bliver der varmt omkring den 

hvide konge. DIAGRAM 3. Foto: KML. 

Tale er sølv. Tavshed er guld. Foto: KML. 

Steen-Christian                 

VOLLERUP, 4. JUNI 2016 

DIAGRAM 3 - HVID TRÆKKER 

Hvids konge har det varmt. Sort 

truer både Dg4+ fulgt af mat på 

g2 og Dh3 fulgt af mat på g2. Det 

koster mindst en dame at undgå 

det (1.De3 Dh3 2.Dxf3 Dxf3 etc). 

Hvid valgte i stedet at give op. 

LØVPARK-SKAK 

Dårligt havde røgen nået at læg-

ge sig fra grill- og skakpartyet i 

Vollerup førend Steen kunne slå 

dørene op til en ny omgang grill 

og whiskyskak i Løvparken. Og 

den geniale Steen var ikke færdig 

med sine fornyelser. Kæmpestort 

og genialt var ikke mindst de 

GRILLEDE SKUMFIDUSER.  

Christian-Kåre                 

LØVPARKEN, 7. JUNI 2016 

Siciliansk (Svesnikov)  

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 d6 4.d4 

cxd4 5.Sxd4 Sf6 6.Lg5 e5 

 

En tidlig e5 vinder stigende ind-

pas i siciliansk. Sort truer Hvids 

springer på d4, men betaler en 

pris i form af hullet på d5. Hvids 

strategi er at prøve udnytte det-

te, mens Sort typisk kan spekule-

re i at udnytte sin bondeover-

vægt i centrum. Hvis han får tid. 

7.Sdb5 a6 8.Sa3     DIAGRAM 

Via trækomstilling er vi nået frem 

til SVESNIKOV-VARIANTEN, en af de 

mest hypede sicilianere igennem 

et halvt århundrede. Den tilsyne-

ladende malplacerede springer 

 

på a3 kan godt se dum ud, men 

Hvid har en klar plan med den. 

Dens mål er at tage kontrol over 

d5 fra e3 og gerne hvis muligt via 

den hurtige manøvre Sc4-Se3.   

8…Le7 

Et stille og roligt træk, hvilket 

ikke er det, Sort har brug for.  

8...b5! er det hiv Svesnikov revi-

taliserede denne gamle variant 

med og som fik dens popularitet 

til at stige med raketfart. Tidlige-

re spillede man mest 8…Le6, og 

selvom man ikke skal undervur-

dere det, så siger erfaringen, at 

Hvid med præcise træk kan få 

godt og fordelagtigt spil med 

9.Sc4! (i en finalekamp om DWSU-

MESTERSKABET tabte jeg i 2004 til 

Lars med 9.Lc4?).   
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9.Sc4! 

Hvid griber straks chancen og 

hopper ud via c4 (hvilket ikke 

ville være muligt på 8…b5).  

9...b5  

Så kom b5, men et træk for sent. 

Hesten er fri nu, og målet er d5. 

10.Lxf6 gxf6 11.Se3 Lb7 12.Scd5 

Sd4 13.c3 Lxd5 14.Sxd5 Se6 

 

Hvid har nået sit mål, d5, hvor 

hesten nu knejser. Men det kan 

være på lånt tid. Hvis Sort kan nå 

at bytte heste, så kan hans bon-

delavine i centrum blive farlig. 

15.a4!  

Ingen tid at spilde. Hvid under-

minerer Sorts fløjbønder og be-

varer dominansen over d5. 

15…Sc7  

15…bxa4 16.Dxa4+ Kf8 17.Lxa6 

var heller ikke sjovt. 

16.Sxc7+ Dxc7 17.axb5! Db6 

18.Dd5 0-0 19.b4 

  

19…Ta7?  

Solder en bonde mere og giver 

Hvid stærkt tryk med fløjbønder-

ne (bedre 19…a5). Hvids kontrol 

over de hvide felter – med en 

løber klar til at hoppe til c4 – 

sætter samtidig tryk på f7 og 

låser sorts ene tårn til f8. Sorts 

stilling er nu vanskelig at holde.   

20.Txa6! Txa6 21.bxa6 Tc8 

22.Lc4 Tf8 23.0-0 Da7 24.Db7 

Dxb7 25.axb7 Kg7 26.Ra1 d5 

27.Ta8 Ld6 28.Lxd5 Kg6 29.c4 f5 

30.c5 Lb8 31.Txb8! Txb8. 

 

Opgivet. Hvids bondetromle kan 

ikke stoppes. 

 

 

Steen-Bo                 

LØVPARKEN, 7. JUNI 2016 

 

Bo, han er go. Han har lige spillet 

Le5 og jeg så mit snit til at grille 

endnu en skumfidus. 

 

Da jeg kom tilbage få minutter 

efter med den søde lille grillfidus 

og sukkerklister på fingrene var 

Bo og Steen ved at pakke sam-

men. Steen havde givet op efter 

1.Lxh6? Lxb2! 2.Kb1 Dxa3 

 

hvilket ikke var svært at forstå. 

Sort sætter mat i få i alle varian-

ter (dog måske lige undtaget 

3.c3, men efter 3…Da2+ 4.Kc2 

Lxc3+! 5.Kd3 (5.Kxc3? Ta3 mat) 

Dd5+ siger fisken +15 til Sort). 

Hvid kunne derimod have holdt 

bedre stand med fx 1.Dd3 eller 

1.c3, begge med uklart og kom-

pliceret spil. Men det er jo anden 

snak.                                               clj 

Skumfidus i Løvparken. Foto: CLJ. 


