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SKAKPOSTEN
BLUMEEFFEKTEN
Formand i topform pulveriserer forsvarende mester.
Genrejst ørkenstorm triumferer i chok-miniature.
Troubadouren fra Vollerup
indtager delt førsteplads.
Remiskongen slår til igen.
DWSUs efterårssæson 2016 blev
åbnet på Sluseholmen med et
brag. Formanden rundbarberede
den forsvarende mester. Ørkenstormen begravede webmasteren i sand. Troubadouren fra
Vollerup nakkede husbyggeren
og lagde sig på en delt førsteplads i den nummeriske.
Var det BLUME-EFFEKTEN der havde
ramt DWSU? Hvis det var, og hvis
den holder ved, så går klubben
en smuk og dejlig fremtid i møde.
På bane 4 tændte Ivar og Jesper
fredspiben i træk 20 og snakken
gik om ikke tiden snart er moden
til at indføre 3-1-0 i DWSU.
2. halvleg er skudt i gang, og der
er koldt på toppen. Alt andet ville
.
også være upassende.
clj

Pernille Blume. Overraskede alle og ikke mindst sig selv med sin sensationelle sejr i finalen i 50 meter fri
i OL i Rio. Er Blume den nye rollemodel i DWSU?

Torben-Christian
SLUSEHOLMEN, 16. AUGUST 2016
Jeg havde forud for aftenens
kamp tilbragt en stor del af min
sommerferie på at studere den
Sicilianske drage. Mørke havde
genoptaget sin passion for
åbningen og investeret i en ny
bog af Gerwain Jones, en af
verdens førende drage-eksperter.
Selv var jeg i besiddelse af flere
andre
bøger om
dragen,
herunder Vigoritos om de
seneste
stormestertrends
i
jugoslav-angrebet: 1.e4 c5 2.Sf3
d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8.Dd2 0-01.
I mere end et halvt århundrede
har debatten raset om hvid nu
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Se mere om Jugoslavangrebet i
SKAKPOSTEN 2015(02):

http://dwsu.dk/Skakposten/SKAKPOSTEN%202015_02.pdf
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står sig bedst ved 9.0-0-0, 9.Lc4
eller evt. outsideren 9.g4.
Vigoritos bog dækker alle tre,
men den er fra 2011, dvs.
allerede 5 år gammel, hvilket kan
være problematisk, hvis man vil
være på dupperne i den sylespidse drage. Mørkes bog var
spritny, og jeg havde fået
opsporet (fra anmeldelser på
nettet og en euforisk Mørke, der
snakkede over sig), at Sort efter
9.Lc4 Ld7 10.0-0-0 Tc8 11.Lb3 kan
få godt og giftigt spil både efter
det klassiske 11...Se5 12.Kb1!
Sc4 13.Lxc4 Txc4 14.g4 b5 15.b3!
og nu kvalioffferet 15…b4!? og
efter 11…Sxd4 12.Lxd4 b5!
(Topalov-varianten). Jeg havde
derfor fokuseret mest på 9.0-0-0,
som efter sigende ikke skulle
være behandlet grundigt i
Mørkes bog. Efter flere praktiske

spil, computerassisterede analyser og tjek for dugfriske
nyheder i den gratis onlinedatabase TWIC følte jeg mig godt
rustet.
Jeg
havde
endda
overvejet selv at begynde at
fuske med sicilianeren som sort
(1…c5) i stedet for mit klassiske
og nærmest enerådende 1…e5
som svar på 1.e4. Efter Torbens
mod sædvane spillede

2…d6
Jeg fortsatte i min mangel på
fantasi med normale ”dragetræk”, i håb om en senere
trækomstilling, der kunne minde
om dragen. Eller måske endda
styre Hvid lige i gabet på den.

10...Lxh6!? kunne være kommet
på tale, fx 11.Dxh6 Sd4!?
11.Lxg7 Kxg7 12.Ld5 e6 13.Lxc6
Lxc6 14.Se2 c4?! 15.Sg3 cxd3
16.cxd3 d5?!
Sort udfordrer Hvid i centrum.

2...e6! var mere naturligt. Og
formentlig også bedre.
3.d3

1.e4
var jeg derfor ikke i tvivl:
1…c5
Så lang så godt.

Allerede nu stod det klart, at Hvid
ikke havde til sinds at spille den
åbne sicilianer. Det burde jeg nok
have taget bestik af, men jeg
fortsatte mit drage-spil med
skyklapperne trukket for.

2.Lc4!?
Bum. Der røg de åbningsforberedelser. For den havde
hverken Vigorito eller Jensen haft
fremme på analysebrættet. Jeg
forsøgte alligevel at holde mig til
Vigoritos systemer, hvilket der
ikke kom noget godt resultat ud
af, men en god lærestreg. Den
viste risikoen ved stiv og indstuderet skabelonskak – og styrken ved et fleksibelt spil båret af
snusfornuft og præcis kalkulation, når det kræves. Og, ikke
mindst, troen på, at det kan
lykkedes, og viljen til at lade det
ske – BLUME-EFFEKTEN.

17.e5!
Sf6 4.h3 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 0-0
7.Dd2 Sc6 8.a3 Ld7 9.Sf3 a6

Det stærkeste svar. 17.exd5?
Lxd5 giver Sort godt spil. Og Hvid
en isoleret d-bonde.
17...Sd7 18.d4 f6?!

Sort har fået sin drageformation
og Hvid har etableret det også fra
jugoslavangrebet
velkendte
dronning-løber-spyd,
Dd2-Le3,
som er velegnet til at angribe en
fiancetto-udviklet løber på g7.

Sort går efter aktivt spil i f-linjen.
Det får han også – fra Hvid!
19.0-0!

10.Lh6
Der kom det, spyddet. Det kunne
jeg også selv have fundet på.
Fisken ville hellere rokere kort.
10…b5
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19.exf6+ var måske også OK, men
efter Dxf6 ville Sort opnå, hvad
han ville. Med teksttrækket
holdes Sort i ave - og bonden på
e5, som bliver tilbage efter
afbytning, bliver stærk.

19...fxe5

Jeg ville have luft. Dels for at
kunne åbne den lange hvide
diagonal a8-g2, dels for at bane
vej for min dame til d5.
21...Db6 havde været et roligere
og måske sundere alternativ.
22.Tfd1 Dd5
Sort truer nu mat i en.

Hvid har to muligheder for at slå
tilbage på e5, bonden og hesten.

Torben Andersen, DWSU-formand. Nakkede
den forsvarende mester med hård og nådesløs skak. Var han påvirket af BLUME-EFFEKTEN?

20.Sxe5!
Klart bedst. 20.dxe5? var det jeg
havde håbet på med pointen
20…Txf3! 21.gxf3 Sxe5 med godt
modspil for kvalien, fx 22.De2?
Df6! med fordel for Sort. Eller
22.De3 Df6, 23.f4 Nc4!
20...Sxe5 21.dxe5

23.f3!
Et enkelt og stærkt hiv. Og eneste
brugbare (23.f4? Txf4!).
23…Tad8?

På dette tidspunkt ledte jeg
desparat efter en spilleplan. Eller
bare en ide. Sort manglede
terræn. Sort manglede initiativ.
Sort manglede stort set alt.
Hvid derimod havde masser af
terræn, ubesværet officersspil og en monsterbonde på e5.
21…d4!?

Greed kills. Sort kunne (og burde)
have benyttet lejligheden til at
bytte sin d-bonde for Hvids
monsterbonde på e5 (23…Dxe5
24.Dxd4 med lige spil). Men jeg
ville have både i pose og sæk;
først forsvare min egen d-bonde,
dernæst jagte Hvids e-bonde. Jeg
endte også med at få fat i den syv
træk senere, men da kostede den
to andre bønder, en kvali og en
ødelagt stilling. Derom om lidt.
24.Tac1!
Den ene gode ide efter den
anden flød nu fra formanden som
skidt fra en spædkalv. Trækket
udnytter, at Lc6 står i slag efter
haps på e5.
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24…La8??
Igen for grådigt og denne gang
med katastrofale følger. Jeg
havde set den kommende
tårnskak på c7, men tænkt, naivt,
at det var en forbigående storm.
Jeg havde også set, at 24…Dxe5
25.Txc6 Dxg3! 26.Txe6 Txf3!
måske
var
spilleligt
og
nogenlunde lige, men jeg var for
doven til at regne det i bund og
for grådig til at slå mig til tåls
med lige spil. Straffen faldt
prompte, og den var nådesløs:
25.Tc7+! Slam.
25…Tf7
Det ene af to naive forsvar. Det
andet var 25…Td7, hvilket er

”Blume inspirerede mig meget”
Sara Slott Petersen, efter at have vundet OL-sølv i 400 m hæk.

bedre, da det ville kunne holde
kongen i hjørnekrogen på g7.
Efter 26.Txd7 Dxd7 27.Se2 ville
Sort dog stå råddent, og endnu
værre var fiskens 26.Sh5+! fulgt
af 26…gxh5 27.Dg5+!

Et dræbende hiv med stor dybde.
Truer 30.De7 fulgt af mat.

31…Dg7
Nu vinder Hvid en kvali og to
bønder - og smadrer sorts stilling.
31…Dh8? var værre endnu pga.
32.Dxe6+! og mat i 11.
31...Tf6 var bedre med ideen
32.Dxh7+ Kf8 og kompliceret spil,
dog stadig stor fordel for Hvid
efter 33.Dh4! (+3 på fiskebørsen).

26.Txf7+ Kxf7

32.Dxg7+!

Og nu - Hvids indtog i f-linjen…

Enkelt. Effektivt. Og dræbende.

27.Df4+!

32…Kxg7 33.Sxe6+
Haps bonde og gaffelskak
29…Tf8

33…Kf7 34.Sxf8 Haps kvali.

Bedst, men utilstrækkeligt.

34…Kxf8 35.Txd4 Haps bonde.

29...d3 30.Kh1! ændrer intet.

Hvem der bare havde slået e5bonden ihjel, mens tid var. Fisken
dømmer nu tabt spil for Sort, og
det har den gjort siden træk 24.
27…Kg7 28.Df6+ Kg8

29...Td7?
30.Tc1!
(truer
bundskak) Lb7 31.Df4! (truer
gaffelskak med damefangst) Tf7
32.Sf6+! (vinder en kvali og en
del mere; fisken siger +9 bønder).
29...Dd7? 30.Sc5! De8 31.Sxe6
Td7 32.Txd4 Tf7 33.Td8 etc.
30.De7! Dxe5
Haps e5-bonde, men for sent…
31.Sg5!
Hvid truer mat i en.

Her kunne Sort godt have givet
op, og det havde også været det
kønneste. Jeg sprællede dog lidt
videre inden jeg strakte hånd i
den ulige kamp:
35…Ke7 36.Kf2 Ke6 37.Ke3 Ld5
38.b4 h5 39.Kf4 Lb3 40.Kg5 Lc2
41.Td8 Kf7 42.Ta8 Ld3 43.Txa6
Lf1 44.g4 hxg4 45.hxg4 Le2 46.f4
Kg7 47.f5
1-0

Sort er presset i bund. Og Hvid er
klar til at snørre sækken…
29.Se4!!
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Det var her Henrik så et problem
i en Hvid løber på a6. Det problem ser fisken ikke (”lang rokade og lige spil”), men Henrik ville
gerne undgå det og så som
nævnt ”… en mulighed, hvor jeg
ofrer en bonde for at få løberen
væk og samtidig kunne jeg hapse
en officer mod en bonde mere…”.

Chresten-Henrik
SLUSEHOLMEN, 16. AUGUST 2016
"Min største bekymring var i træk
10, hvor jeg ikke ville have Chrestens løber på a6. Så kunne jeg se
en mulighed, hvor jeg ofrer en
bonde for at få løberen væk og
samtidig kunne jeg hapse en officer mod en bonde mere. Det gik
så ikke da Chresten rokerede.",
Henrik efter kampen.
Lad os se nærmere på sagen:
1.d4 f5 Hollandsk.

10...e5?
Chresten. Bød på velsmagende carpacio og
besk løberskak på Sluseholmen. 1-0 mod
Henrik. Var også han ramt af BLUME-EFFEKTEN?

4.Sc3 b6

OK, nu ser jeg det også. Det er fbonden Henrik frivilligt ofrer
”… for at få løberen væk”.

Larsen spillede i sine yngre dage
ofte Hollandsk og ligeså Bird, der
efter 1.f4 d5 er en slags hollandsk
i forhånden. Den ses stadig i ny
og næ på mesterplan. Carlsen har
spillet den flere gange.
2.Lf4
Usædvanligt, men ingen nyhed.
Det hyppigste er 2.g3, og mod
dette måtte selv Carlsen bide i
græsset på hjemmebane mod
Grischuk i 2015 (i lyn). Andre
hyppige træk er 2.Sf3 og 2.c4.

Nyhed. Og tomlen ned hos
fisken. Den ville hellere spille
4...e6 eller 4…g6 med lige spil.
5.Sge2
Et glimrende hiv. 5.Df3 havde
også været godt.

Det fik han også, men kuren var
værre end sygdommen.
11.Lxf5!
Chresten hopper straks på kuren.
Og Lf4, der står til haps, rager
ham en pind.

5...Lb7 6.f3 Dd7 7.Sg3 h6 8.h4 e6
9.Ld3 Sc6 10.De2

2…Sf6 3.e3 d6
Mindre hyppigt end 3...e6 og
3...g6, men Sort scorer forrygende i praksis (71 pct. i min databases 26 partier).

Sort trækker. Hans dame er truet. Hvor skal den stå?
11...De7?
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Ja, ”?”, for det var ikke ligegyldigt, hvor den gik hen, og her står
den skidt. 11…Dd8? var ikke bedre, men det var 11…Df7! Forklaring følger i noterne til træk 14.

Jeg lovede her at vende tilbage
med en forklaring på, hvorfor
11…Df7 var bedre end 11…De7.
Det er lidt langhåret, og det letteste er at starte bagfra:

12.dxe5! dxe5

Først og fremmest er det klart, at
Hvids dødsstød ikke ville være
muligt, hvis damen havde stået
på f7. Så langt så godt.

12…Sxe5 var bedre, men kunne
ikke redde Sort.

Hvid kan heroverfor indvende, at
med en dame på f7 ville han ikke
spille 14.Lg6, men 14.exf4+! med
skak og pæn fordel.
Sandt, men Sort tager til genmæle og påviser, at 13…g6! ville
tvinge Hvids hvidfeltede løber til
retræte og give Sort initiativ med
lige så pæn fordel.
En løber i slag bekymrer ikke en
slumrende ørkenstorm…
13.0-0-0!
Nu pisker sandet. Og stillingen
står ikke længere til at redde.

Lad os kigge nærmere på det, og
hvorfor ikke starte med en
Stockfish-profil:

Profilen siger det samme som
Jesper, bare med andre ord:
Først ryger der noget i svinget
svarende til en bonde; dernæst
er udsvingene små, hvilket svarer
til ”korrekte træk”. Da fredspiben
blev tændt, førte Hvid stadig med
knap en bonde. Det vender vi
tilbage til.
1.Sc3

Sidste ord får Hvid, som træder
endnu et halvtræk tilbage og
anviser 13.h5! med uklart spil
eller - endnu bedre - allerede ved
sidste diagram side 5: 12.h5! med
lille fordel til Hvid.

13…exf4
Haps løber. En kort glæde.
13...Df7 ville stoppe den kommende løber på g6, men efter
14.h5! Sxh5 15.Txh5 ville Hvid
alligevel stå til gevinst.
14.Lg6+!

Konklusion: Henriks bondeoffer
10…e5? var ukorrekt, men skaden kunne have været begrænset
med 11…Df7. Den afgørende fejl
var 11…De7? Og så kom stormen.
Clj

Jesper-Ivar
SLUSEHOLMEN, 16. AUGUST 2016

Så kom det, dødsstødet, og 1-0.

”Partiet er ikke særligt spændende, men præget af at vi var begge
trak mange korrekte træk. Ivar
var fit for fight, og brugte masser
af tid på at udtænke ubehageligheder. Så det krævede koncentration at holde "der Ivar" fra livet.
Jeg bøffede en bonde i åbningen
og da Ivar tilbød remis slog jeg
til”, Jesper efter partiet.
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Dunsts åbning. Ikke hyppig i
DWSU (eller andre steder), men
den ses og Ivar har en særlig forkærlighed for den. Sort skal passe
på ikke at undervurdere den.
1…Sf6
Tillader en sandsynlig trækomstilling til Wienerparti (1.e4 e5 2.Sc3
Sf6). Hyppigere og med bedre
score for Sort er 1…d5! og 1…c5.
1…e5 påstår fisken, at der ikke er
noget i vejen med. Det er muligt,
men Hvid scorer 70 % i min eksterne database. Det har også
været forsøgt i DWSU, hvor Ivar i

2011 efter 2.Sf3 vandt en fæl sejr
over Christian. Heldigvis er det
endnu ikke lykkedes at få partiet
optaget i dwsu-basen.
2.e4 e5
Så fik vi trækomstillingen til
Wienerparti.

Ivar og Jesper. Her indfanget på OB Muusvej tidligere på året. På Sluseholmen tørnede de sammen på
bane 1 og tændte en tidlig fredspibe.
Foto CLJ.

3...d6
3.Sf3
Den blødeste, men mærkeligt
nok også hyppigste opfølgning.
Eller også er det fordi min database også medtager trækomstillinger fra Russisk (1.e4 e5 2.Sf3
Sf6 3.Sc3). Det er det nok.
3.Lc4! er skarpere, især hvis Sort
fortsætter 3…Sxe4 med mulighed
for 4.Dh5! (4.Sxe4 d5!) Sd6! etc.
Denne såkaldte ”FrankensteinDracula-variant”, som har været
nævnt i SKAKPOSTEN, og som
nettet flyder over med gruopvækkende beretninger om, burde, skulle man tro, appellere
mere til en proaktiv combatant
som Dr. Ivar, men han har vel
haft sine grunde.
3.f4!? er heller ikke uinteressant.
Denne
kongegambitlignende
spillemåde kan give Hvid kraftigt
og chancerigt spil mod stort set
alle varianter. Desværre for Hvid
er dog 3…d5! et stærkt svar i
både teori og praksis.

Godt og solidt, men ikke specielt
proaktivt.
4.d4!
Endelig noget fremadrettet skak,
og så kender vi ham igen, Der
Ivar. Og fisken jubler.

Stadig materielt lige, men fisken
siger +1 til Hvid. Rokaderetten?
Løberparret? Andet? Gæt selv.
8…Ke8?
Før manglede bonden kun i
fiskens imaginære bogholderi,
nu ryger den også på brættet.
9.Lxf6! gxf6 10.Sd5
4…Lg4?
Gaffeltrussel
Også fremadrettet, men der er
en hage. Og fisken surmuler.
5.dxe5! Lxf3 (5…dxe5? 6.Dxd8)
6.gxf3 dxe5 7.Dxd8+ Kxd8 9.Lg5

10…Ld6 11.Sxf6+
Haps
11…Kf8
DIAGRAM
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DWSU Sommerskak. Vollerup 2016. Nyt forsidefoto på www.dwsu.dk.

Her blev den tændt, piben.
Meget stormesteragtigt.
Men hvorfor tilbød Ivar remis?
Hvorfor spillede han ikke bare
skak? Ja, jeg spørger bare: Hvorfor?
Skulle man virkelig seriøst overveje at indføre 3-1-0 i DWSU?
Hva så? Kan den omsættes til
gevinst, merbonden? Der er ikke
noget, der ligger lige for, og Sort
forsvarer stillingen godt:
12.Lh3 Sc6 13.c3 Le7 14.Sd5 Ld6
15.Tg1 Tg8 16.Ke2 Se7 17.Sf6
Th8 18.Tad1 Sg6 19.Lf1 Td8
20.Ke1

clj

Kåre-Mic
SLUSEHOLMEN, 16. AUGUST 2016
Noter ikke fremkommet. Mic,
Volleruptroubadouren, ofrede en
bonde og stødte hårdt igennem i
bunden. Det var et grimt syn. Og
meget effektivt. Og 0-1.
Herefter ligger Mic med 12 af 15
pt. på en delt førsteplads sammen med Christian i kampen om
det nummeriske mesterskab
anno 2016.
clj
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Nyt på www.dwsu.dk
På sin egen stille facon og uden
stort ståhej har DWSU’s webmaster over sommeren givet sig tid
til at give DWSU’s hjemmeside en
ansigtsløftning.
Forsidebilledet er skiftet ud til
nutidig sommerskak, billedarkivet byder på sommer-grill-hygge,
hverdagsskak og analyser, og
strukturen er strammet op til et
enkelt og mere overskueligt
design. Samtidig er databasen og
SKAKPOST-arkivet opdateret.
Det er godt gået, så SKAKPOSTEN
kipper med flaget og udbringer et
trefoldigt leve for webmasteren:
HURRA, HURRA, HURRA!
Red.

