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SKAKPOSTEN
BIRKEVÆNGET
CLASSIC
Trods sin endnu korte historie
har BIRKEVÆNGESKAKKEN allerede
udviklet sig til en klassiker. På
den lille parcel med det store
æbletræ syd for Krogerup avlsgård har formanden fundet sin
egen skridsikre formel: Langbord
med gode, gedigne stole og godt
lys, et velassorteret traktement i
køkkenregionen og et supersejt
og selvkørende musikspor.
Seneste træf var 13. september,
hvor otte kampklare whiskyskakkere var sat stævne. Scoren blev:
Henrik-Torben ½-½
Kåre-Bo ½-½
Lars-Chresten 1-0
Chresten-Lars 0-1
Christian-Mic 1-0

DWSU-træf i Birkevænget. 13. september 2016. Foto. CLJ

Lars-Chresten
BIRKEVÆNGET, 13. SEPTEMBER 2016
Løberspil

SKAKPOSTEN fik noter fra to partier
og brudstykker fra et tredje. Hvilket var mere end rigeligt til at
fylde et helt nummer. Vi nøjes
derfor lige som sidst med nogle
punktnedslag. Og frem for dybe
spadestik kun få skrab i overfladen af de mange forviklinger.
clj

En syndflod af emails med fotos
og krypteret skrift oversvømmede redaktionens indbakke kort
efter BIRKEVÆNGESKAKKEN.
Det viste sig efter nøjere øjesyn,
at der var tale om en partiberetning fra Lars, som arbejdede i sit
eget, avancerede og for redaktionen hidtil ukendte format.
Billeder af partistillinger, der lå
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på siden, og brudstykker af tekst
med baglænsrettet notation var
de bærende elementer. De stillede krav om en abstraktion, der lå
hinsides redaktionens forestillingsevne, men med god ekstra
hjælp fra den tålmodige advokat,
som kom redaktionen til undsætning med gratis rådgivning og
sine steder endda også fremadrettet notation, er det lykkedes
at få sammenstykket nogle sammenhængende forløb både fra
partiets start og partiets slutning.
Hvad der skete i midtspillet, hvor
nogle for partiet afgørende træk
må have fundet sted, må ind til
videre svæve i det uvisse.
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.Sc3

SORT TRÆKKER

SORT TRÆKKER

Løberspil, og man kunne godt få
den tanke, at Lars inden partiet
skulle have studeret det sidste
nummer af SKAKPOSTEN (2016/13).
Her skrev vi med afsæt i TorbenMic fra KONGESKAKKEN om løberspil, herunder at Kristiansen notorisk foretrak 3.d3 (ligesom Torben mod Mic), og at Larsen også
kunne finde på at spille 3.Sc3,
som Lars gjorde her. Løberspil er
dog ikke nogen ny fiks ide hos
Lars. Åbningen har været på hans
repertoire i mere end 40 år – og
ofte med 3.Sc3.

Her i denne både materielt og på
fiskebørsen lige stilling er noteringen afbrudt og det har ikke
været muligt at rekonstruere
noget sammenhængende fremadrettet forløb. Det kunne ellers
have været interessant, for når vi
igen får indblik i partiet i nedenstående diagram, står Hvid til et
plus på mere end otte bønder.

Lars. Fortsatte sejrsstimen fra kongeskakken
og hev endnu to pinde hjem i Birkevænget.
Foto. CLJ

3…Sc6 Solidt og godt.
3…Sxe4! var et spændende alternativ med gode chancer for vildt
og tveægget spil (fx 4.Sxe4 d5!;
4.Dh5! Sd6 eller 4.Lxf7 Kxf7).
DWSU-databasen rummer flere
instruktive eksempler, herunder
huskekagerne Lars-Christian 2002
(0-1) og Lars-Christian 2012 (1-0).
4.d3 Sa5 5.Sf3 Sxc4 6.dxc4 d6
7.Lg5 Le7 8.h3 Le6 9.De2 0-0
10.0-0-0 a6 7.Lg5 Le7 8.h3 Le6
9.De2 0-0 10.0-0-0 a6

SORT TRÆKKER
1…Tb6

HVID TRÆKKER
Stadig materielt lige, men +8 til
Hvid… Hovedproblemet er, at h7
ikke kan dækkes, og sort bliver
nu viklet ind i et spind, som han
ikke kan sno sig ud af.
1.Se4
Cool, og h7 kan jo stadig ikke
dækkes. Skarpere og fire bønder
bedre på fiskebørsen havde dog
været at slå på h7 straks. I praksis
betød det ikke noget og Hvid
stod alligevel til gevinst.
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Proaktivt, og med trussel om mat
i en. Men ikke proaktivt nok, for
sort havde ikke tid og nåede aldrig at gøre brug af sin trussel.
1…Te6! kunne have trukket pinen
længere ud og holdt kursen nede
på kun 4 minusbønder. Efter
teksttrækket dykker kursen til
minus 11 og hele læsset vælter
hurtigt. Hvid skakker sig frem
med skarpt og forceret spil.
2.Dxh7+ Kf8 3.Dh8+ Ke7 4.De5+!

Chresten-Lars
BIRKEVÆNGET, 13. SEPTEMBER 2016
Dronningegambit

hvor de foretrukne varianter er
enten at acceptere gambitten
eller afslå med 2…e6 eller 2…c6.
3.Sc3

SORT TRÆKKER
Nu ser vi, hvorfor 1…Te6 havde
været bedre end 1…Tb6. Med et
tårn på e6 ville denne mellemskak fra e5 ikke være mulig. Nu
indtager Hvid g5 med tempo, og
resten spiller sig selv.
4…Te6 5.Dg5+ f6 6.Th7+ Ke8
7.Dxg6+

Bemærk den grønne bakke! Den
topper ved to trediedele bonde
og er et vidnesbyrd om, at Hvid
kommer rigtig godt fra start. Det
er interessant, hvad der gav grobund for denne Hvide fordel og
hvordan den kunne være fastholdt i stedet for først at flade ud
og gå i nul og siden i blodrødt
minus. Det vil vi bruge lidt tid på,
og det handler mest om små og
fine nuancer i åbningsspillet. Vi
vil selvfølgelig også strejfe den
buk, der siden fik det hele til at
brase sammen.
1.d4 d5 2.c4

3.cxd5! Sxd5 4.Sf3! med tempogevinst-truslen 5.e4! er grunden
til, at 2…Sf6?! kun ses sjældent i
mesterpraksis. Fisken er enig i, at
dette er godt for Hvid, men hævder, at modgambitten 3…c6 er
spillelig for sort. Det er der bare
ikke mange, der spiller i praksis.
3…Lf5?!
Tomlen ned hos fisken. Sort kunne i stedet med træk som 3…e6
og 3…c6 have ført spillet tilbage
på Alfarvej, hvor tusinder af mesterspillere før har trådt deres
sko (Anand, Short, Kramnik, Leko,
Spassky, Polgar, Shirov…).
Lars var selv hurtig til at kritisere
trækket, i frygt for en gaffel ala
den, der var mulig i første parti.
En sådan var dog ikke mulig her.
4.cxd5! Sxd5

OPGIVET
1-0 (matten følger i næste).
Clj

2…Sf6?!
Marchall-forsvaret, ”a fairly
dubious variation of the Queens
gambit” (Wikipedia). Trækket
ses sjældent i mesterpraksis,
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5.Db3!
Stærkt. Angriber både b7 og Sd5.
Ringe var derimod 5.e4? Sxc3!

5…Sxc3 6.bxc3 Sd7!?

bakke med +2/3 på fiskebørsen.
Men hvordan komme videre?
Hvordan fastholde fordelen? Let
at spørge om og let at svare på,
når fisken lader alle sine kurser
kører forbi i rulletekst. I praksis
ved brættet en anden sag.
8.Df3

Sort tilbyder testamentebonden,
og selvom temaet er gammelt, så
er der tale om en nyhed i denne
åbning, i hvert fald min database.
7.Dxb7!
Chresten giver pokker i testamentet og napper den bonde.
Det ville fisken også have gjort.
En vis kompensation indrømmer
den dog Sort, da den kun takserer Hvids fordel til en halv bonde.

Hvid bringer damen hjem i tryggere omgivelser og angriber Sorts
løber. To gode argumenter. Alligevel er fisken ikke helt tilfreds.
Den ville hellere spille 8.Sf3! og
bakker sit argument op med en
længere og forgrenet sekvens. Et
lettere fordøjeligt argument kunne måske være, at udvikling er
godt, og at det for Hvid er godt at
få gang i noget af det nu. Flere
officerer i spil, slet og ret.
8…Lg6 9.e3 Ld6

HVID TRÆKKER
Hvid har en løber i slag og må
finde en passende reaktion.
Dække, afbytte eller trække sig?
12.Dc6?!
Hvid dækker løberen og angriber
sorts springer. Det lyder umiddelbart godt, men fisken kommer
med langhårede indvendinger og
peger i stedet på 12.a4! Selv nøjes jeg mere ydmygt med at konstatere, at man skal være varsom
med at bringe damen tidligt i spil.

7…e5!?

12…Sf6!

Lars classic. Frem på banen, og
lige på og hårdt. Fisken havde en
lille præference for 7…Tb8.

Som talt ud af fiskens manuskript. Nu har damen ikke noget
fornuftigt at foretage sig på c6,
men skal tværtom tage sig i agt...

HVID TRÆKKER
Sorts udviklingsforspring er udtalt nu, mens Hvids brikker har
svært ved at finde gode pladser.
Og damen står nærmest lidt i
vejen. Fisken er tæt på at dømme
fuld kompensation til Sort her.
HVID TRÆKKER
10.Lb5 0-0 11.Se2 Tb8
Hvid har fået sin merbonde og
står nu på toppen af den grønne

HVID TRÆKKER
13.dxe5 Lxe5 14.f4
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Christian-Mic
BIRKEVÆNGET, 13. SEPTEMBER 2016
Fransk

Spørgsmålstegnet er sat af fisken,
der mener, at dette kun giver lige
spil, mens 8.Dh5+ g6 9.Dh6 skulle
give hvid fordel. Jeg tør ikke afvise, at den kan have fat i noget.
8...Sxf6 9.Lxf6?! Lxf6 10.Ld3

Hvid truer Sorts løber. Og Sort
blæser Hvid en hatfuld…

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Le7 5.e5 Sfd7 6.h4!? a6 7.Dg4

14…Le4!
Uanset om Hvid havde lavet den
efterfølgende buk, så var dette et
stærkt Sort træk. Gaflen på dame
og bonde er sej og selvom Hvid
ville have reddet damen, så ville
det efterfølgende slag på g2 sikre
Sort en god stilling, dog stadig
med uklart spil. Men …

SORT TRÆKKER
Hvid truer nu Lxh7 fulgt af fusk
på g6. Men Sort har modtræk, og
der er flere at vælge imellem…
10…Sc6!

15.fxe5??
Buk, der koster damen.
15.Dc4 Bxg2 16.fxe5 Bxh1 17.exf6
Dxf6 og hvid ville vinde to lette
for et tårn og en bonde med
uklart spil.
Efter teksttrækket, som var et
blindspot, blev alt ødelagt med
ét. Af samme grund stopper beretningen også nu:

SORT TRÆKKER
Alekhine-Charchard-varianten,
præcis som i Christian-Mic 2015.
En af dens mange kvaliteter er, at
den giver gode chancer for tidligt
kaos med uklart spil. Det fik vi
også til overflod i dette parti, ikke
mindst da vi befandt os i det røde
felt omkring træk 8 til 12. Vi dvæler af samme grund en del ved
netop denne fase.
7…f5!?

15...Lxc6 16.Lxc6 Sg4 17.0-0 Sxe5
18.La4 Dh4 19.Tf4 De1+ 20.Tf1
Dxe2 21.La3 Tfd8 22.Tae1 Da6
23.Tf4 Sd3 24.Tef1 Sxf4 25.Txf4
Tb1+ 26.Kf2 Tf1+ 27.Kg3 Txf4
0-1

Sidste år spillede Mic 7…Lxg5. Se
nærmere herom (og om træk
frem til nu) i SKAKPOSTEN 2015/11:
http://dwsu.dk/Skakposten/SKAKPOSTEN%202015_11.pdf

8.exf6?
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Et fremragende hiv. Jeg var ellers
umiddelbart mest bekymret for
10…e5, og Mic’s og min efterfølgende analyse viser bedre end
meget, hvor uklar stillingen var.
I hvert fald for os dødelige af kød
og blod ved brættet.
Mic mente først, at 10…e5 var
dårligt pga. 11.Dh5+ fulgt af
11…g6 12.Lxg6+ fulgt af tårnhaps.
Men der ville ikke være noget
tårnhaps, da tårnet var dækket af
Lf6. Ergo var Mics’ argument for
ikke at spille 10…e5 ubrugeligt.
Selv anførte jeg, at Hvid kunne
parere 10…e5 med 11.De2!?,
men så pegede Mic på 11…e4!
med grimme forviklinger og i
sidste ende fordel for Sort. Hvori
han havde fuldstændig ret. Ergo

var mit argument for ikke at spille 10…e5 også ubrugeligt.
Ingen af os havde dog fanget, at
en god grund til ikke at spille
10…e5 var 11.Lf5!
OK, lad os så bare sige at 10…e5
var ringe, men det gør jo ikke
10…Sc6, som ignorerer truslen på
h7, godt. Eller hva? Lad os se.

HVID TRÆKKER – OG KAOS RÅDER
Hva så? Både d4 og Lh7 hænger,
og Sort truer igen fremstød med
e-bonden med dametrussel og
ekstra tryk på d4. Hvid kan godt
lade Lh7 hænge, da fusket på g6
stadig virker, men er det alligevel
bedre straks at give en skak fra
g6 med løber eller dame? Eller er
det bedste at dække d4 med
springer eller tårn? Mulighederne
er legio, og det hele dejligt uklart.

11.Lxh7

SORT TRÆKKER
Hvad så? Hvid har vundet en
bonde og 11…Txh7? 12.Dg6+! er
noget skod. Så hvem står bedst?
Det var jeg ved brættet i tvivl om,
for jeg kunne hverken overskue
konsekvenserne af 11…e5 eller
slag på d4. Jeg savnede klarsyn til
at skue gennem uklarhederne.
Det gjorde Mic heldigvis også…

13.Txd4?
Resignerende forklarer fisken, at
nu kan det også være lige meget,
for nu kan Sort igen holde lige
spil. 13.Lg6+! var afgørende, påstår den. Jeg vælger at tro den.

12.0-0-0?!
Fisken diverterer med en udredning om, at Sort efter dette skulle
kunne holde lige spil efter en lang
og kaotisk slagudveksling, mens
12.Lg6! skulle kunne fastholde en
lille fordel til Hvid. Selv finder jeg
stadig det hele uklart.

13...Sxd4?

11…De7?
Et passivt hiv, der forvandler en
lille Sort fordel til en lille Hvid.
I hvert fald i fiskeoptikken.
11…e5! havde – i modsætning til
trækket før - været godt nu, idet
12.Lf5 ville strande på 12…Lxf5
13.Dxf5 Sxd4! og fordel til Sort.

Nu rømmer fisken sig for alvor og
insisterer på, at dette var et klart
tabstræk, mens – overraskende –
12…Sxd4! skulle sikre lige spil. Jeg
har prøvet at pudse brillerne og
vist nok også anet konturerne af
en forklaring. Det har noget med
konsekvenserne af en løberskak
på g6 at gøre og at 12…Lxd4 blotter f-linjen, hvilket Hvid kan udnytte, hvis Sort efter løberskak på
g6 rykker kongen til f8. Og at ryk
til d8 åbner andre muligheder,
herunder eventuelt slag på d5
med tårnskak. Så deeet….

SORT TRÆKKER
12...Lxd4?
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Fisken nu både hopper og danser
og plirrer med øjnene, og nu kan
selv jeg se, at 13…Txh7! havde
været bedre, da 14.Dg6+ fulgt af
haps på h7 besvares med haps på
d4 og lige spil. Hvilket også forklarer, hvorfor Hvid trækket inden skulle have spillet 13.Lg6+!
Efter teksttrækket kommer Sort
snart i store vanskeligheder.

14.Lg6+!

17…Ld7 18.Sf3 Df6

22…Tg8 23.Th7!

Tågerne er lettet og Hvids fordel
er nu klar. Han får qua temposkakken sikret sig to lette for et
tårn og hans brikker står godt
placeret til en øget offensiv.

19.Sg5

Hvid truer nu med afdækkerskak
og Sort kan ikke længere redde
stillingen. Han er fanget i et spin.

Kd8 15.Dxd4 c5 16.De5

19...Ke7??

Hvid stiler efter f7 med springergaffel og kvalifangst. Og er ligeglad med 19…Dxe5 pga. 20.Sf7+!

23…Ke8 24.Sd6+ Kd8 25.Sxb7+
Kc8 26.Sxc5 Lb5 27.g7

Blændet af kvalifangst-truslen,
som stadig lurede, så hverken
Sort eller Hvid nu muligheden for
det knockout-slag, Sort her uforvarende inviterede til…

1-0
16…Th6?
En ulykke kommer sjældent alene
og her gør Sort en skidt stilling
værre. Noget rigtig godt var der
dog ikke og slet ikke 16…Txh4?
17.Sxd5! (eller 17.Txh4 Dxh4
18.Dd6+ etc.) exd5 18.Dxe7+!
Kxe7 19.Txh4.
17.h5!
Prop i hullet og dermed et indespærret sort tårn.

Det vil koste Sort tårnet at undgå
at Hvid trykker g-bonden i mål.
Uklar skak rykker!
20.Dxf6+

clj

Godt nok til at sikre kvalien og
klar hvid fordel, men 20.Sxd5+!
havde ryddet bordet, først med
damehaps og siden mat i 4.
20...gxf6 21.Sf7 Txg6 22.hxg6
Haps kvali.
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