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SKAKPOSTEN
BRUNSTSKAK
Brunstskakken startede i år med
seks friske cyklister, der drog fra
Rådvad klokken 18. Første stop
var ved sletten bag Eremitageslottet, hvor flere kronhjorte var i
aktivitet. Mange dådyr havde
også indfundet sig, selvom deres
sæson endnu ikke var rigtig begyndt. Ved TØJRSLAG VILDTHUS ventede Chresten. Han var ved at
forbedre sin afskedstale i Moderniseringsstyrelsen og lod til at
have fået god inspiration fra den
brølende hjort i baggrunden. Vi
skyllede ned med Zubrowka og
klassiske fedtemadder, og en ny
kombination med avokado, pesto
og parmaskinke. Tilbage igen i
Rådvad ventede Bo. Det samme
gjorde en min chili con carne,
min Prince-DVD på anlægget, to
veloplyste borde og otte stole.
SKAKRÅDVAD var skudt i gang og
allerede inden chilien var blevet
varm var Kåre gået kold, fanget
af Chresten med en tårngaffel og
en dame i benlås. På et andet
bræt delte Lars og Jesper to pinde lige over, mens Henrik og Torben delte en enkelt. Bos og mit
parti var det, der varede længst,
og det er det eneste, SKAKPOSTEN
har noter fra. Det kigger vi så lidt
nærmere på, etape for etape.
clj

Kronhjort med hinder. Dyrehaven, september 2017.

1…e5

Bo-Christian
Rådvad, 26. september 2017
ENGELSK ÅBNING
1.c4

Engelsk åbning, en rigtig Boklassiker. Fisher overraskede
Spasky med den i VM i Reykavik i
1972. Bo kan næppe længere
overraske nogen med den i DWSU.
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Jeg vælger ofte dette, fordi jeg så
godt kan lide at spille siciliansk
med Hvid (1.e4 c5), at jeg gerne
spiller det samme med Sort et
tempo nede. Det manglende
tempo kan dog godt blive en
ulempe, især i skarpe varianter,
og i praksis udvikler spillene sig
alligevel ofte meget forskelligt.
1…g5!?, Meyrs forsvar, er en sjov
ide, som den amerikanske skakoriginal Hugh Meyrs slog et slag
for i 1980’erne. En af pointerne
er 2.d4 Lg7!? 3.Lxg5 c5! hvor sort
håber på 4.dxc5? Lxb2! Selv uden
det får Sort dog gerne skarpt og
chancerigt spil for bonden. Jeg
har selv spillet det en del, ikke
uden visse successeer.

2.Sc3 Sf6 3.e3

7…Sbd7
Solidt, men måske for slapt, og
fra at have stået til et Sort plus
hos fisken er vi nu tilbage på lige.
7...d4! havde holdt skansen.
8.h3 Te8
8...d4! var igen i høj kurs.
9.Sf3 Dc7 10.0-0 Sf8 11.a3 Sg6
12.cxd5 cxd5 13.Tac1 Kh8?

Den ene af Bos to mest spillede
fortsættelser. Den anden er 3.g3.

Slut på 2. etape, nu med et plus
til Hvid (13...a6 holdt lige spil).

Zubrowka med nyt og klassisk tilbehør.

14...Db6 15.b4 d4 16.Se4 Sxe4
17.Dxe4 dxe3 18.fxe3 a5?

3…c6
Et måske lidt dovent hiv, men jeg
havde noget chili, der ikke måtte
brænde på. Havde derfor brug
for noget nemt og sikkert. Trækket er godt mod 3.g3 (og der
kendt som Keres-varianten), men
her ved jeg ikke rigtig. Det hyppigste er 3…Sc6 og 3…Lb4.

Hvid har vundet tredje etape på
point og står nu med en afgørende fordel på en ny grøn top…

4.b3!? Nyhed d5 5.Lb2 Ld6 6.Le2
0-0 7.Dc2

14.Db1

Første etape er overstået og vi er
for længst ude af teorien.

Et opbyggeligt hiv, der truer med
afdækkerhaps på d5 og takseres
til lige spil på fiskebørsen. I højere kurs stod imidlertid 14.Sb5!
med +1,5. Jeg er ikke sikker på, at
jeg forstår hvorfor, men tror det
kan hænge sammen med, at
Hvids officerer får det frieste spil
samtidig med at Sorts centrumbønder bliver svage. Det kan også
være, at der er en dybere og
mere konkret grund.
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Sorts hiv, 18…a5, havde meget
for sig. Det lagde tryk på b4 og
banede vej for en åben tårnlinje.
Samtidig udnyttede det bindingen af hvids b-bonde pga. den
hængende løber på b2. Det havde bare den skavank, at det igno-

ved det SKALPEJAGT-DIAGRAM, der
blev rundsendt kort efter brunstskakken, og som Lars var den
første til at reagere på med forslag til det korrekte hiv, og pænt
diskret uden kopi til alle. Kort
efter foreslog Mic det samme, og
Ivar erklærede sig enig. Og ja…

Brændestabel. Rådvad, september 2017.

rerede den anden side af brættet, hvor Hvid kunne have forrettet stor skade (og derfor havde
18…f5! været bedre for Sort).
19.b5
Fint til lige spil, men …
19.Sg5! ville have sikret Hvid en
tyk fordel, i hvert fald i fiskeoptik.
Igen er vi ude i noget langhåret
stads, som ikke lader sig forklare
med en kortsigtet offi- eller kvalifangst. Den direkte trussel er
springerskakken på f7, og hvis
derfor 19…f5, så alligevel
20.Sf7+! Kg8 21.Dd5! Le6 (hvad
ellers?) 22.Dxd6! med offi-fangst.
Det er skarp sovs, og hvis du vil
mere i dybden, så læg selv hovedet i blød eller tag en seriøs snak
med din telefon.
Misset chance eller ej, så kom Bo
hurtigt i salveten igen og vandt
også fjerde etape på point. Kulminationen kom efter at Hvid
systematisk havde bygget større
og større tryk op mod Sorts kongestilling, og jeg følte mig presset

til en mod-offensiv. Så måtte den
briste eller bære…

25.Txc5! havde været fabelagtigt
for Hvid her. Den kortsigtede
gevinst var, at 25…Dxc5 26.Lxg6!
netter Hvid to lette for tårnet,
idet 26…hxg6?? 27.Dh4+! sætter
mat. Sort måtte derfor have tyet
til 26…Tf8 (mindst ringe), som
efter 27.Lf7! Dxb5 (eneste hiv)
28.La1! Tae8 (mindst ringe) ville
føre til følgende stilling:

19...f5 20.Db1 Le6 21.Sg5 f4
22.De4 fxe3 23.dxe3 Lg8 24.Lh5
Lc5?
Modoffensiven. Truer Lxe3+ fulgt
af springerhaps.

ANALYSEDIAGRAM
Ufarlig for Hvid er stillingen ikke
(fx 29.Lxg8? Dxf1+ og Sort vinder), men efter fx 29.Tf2! ville
det kun være et spørgsmål om tid
før Sorts parader bryder ned.

Belle de Boskoop. Rådvad 2017.

Efter at Hvid også har vundet 4.
etape på point er vi nu fremme
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Tilbage til partiet.
25.Tce1
Godt nok til lige spil, men heller
ikke mere end det. Det varede
dog kun et enkelt hiv, inden Hvid
igen kom op at ride på toppen af
en grøn bølge.

Rubus fruticosus. Årets brombærsæson har været både givende og lang. Her lidt efternølere i Rådvad sent i september.

25...Ld5 ?!
Jeg syntes selv, at dette skinoffer
var en smule fancy. Det var det
måske også, men det var ikke det
bedste. Problemet er, at det ikke
lukker af for Hvids tryk mod f7.

30.Lc7! og Hvid kunne fortsætte
med et pænt plus hos fisken.
30...Lf6!

31.Tf1, hvad med det? Det har
den pointe, at hvis Sort falder for
lokkemaden 31…Lxe5, så vil
32.Dxa8 Txa8 33.Tf8+ Txf8 blive
mødt med 34.Txf8+ mat. Ligeså
slem er 31…Txe5 32.Dxa8+ Te8
33.Dxe8+ mat. Og hvis 31…Tad8
med dametrussel, så 32.T1xf6!
med godt spil for Hvid. Er 31.Tf1
så ikke et godt træk? Nej! Ræsonnementerne ovenfor rummer
en fejl, som vender konklusionen
på hovedet, og sandheden er, at
31.Tf1?? taber big time. Prøv selv
at regne ud hvorfor eller se svaret sidst i dette nummeri.

26.Dxd5 Lxe3+ 27.Kh1 Lxg5
28.Lxg6 Dxg6 29.Lxe5 b6
Endnu en etape vundet på point
af Hvid, på toppen af den grønne
bakke. Her begyndte kræfterne
til gengæld så småt at slippe op.

30.Tf7?!
Giver Sort chance for at udligne.

hvad der er det bedste, og hvad
der overhovedet holder. Lad os
starte med at se på et af de træk,
der blev foreslået fra sidelinjen
efter partiet:

Tag et godt kig på denne stilling.
Ikke kun fordi det var her Hvid
begik spillets afgørende fejl. Men
fordi det slet ikke er indlysende,
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Hvad så med det træk, som mange ligesom jeg selv formentlig
ville afskrive på et splitsekund:
31.Lxf6. Det har den åbenlyse
ulempe, at tårnet på e1 falder
med temposkak. Så det er vel

noget bras? Nej! 31.Lxf6! er ikke
alene holdbart, det er i fiskeoptikken også Hvids bedste træk.
Pointen er, at efter 31…Txe1+
32.Kh2 Tae8 (eneste træk1)
33.Lxg7+! Kg8 (eneste træk2)
34.Tf6+! Kxg7 (eneste træk3)
35.Txg6+ Kxg6 (eneste træk4)
36.Dd3+ har Hvid dame og fire
bønder mod Sorts to tårne og tre
bønder, og plus en halv på fiskebørsen.
Tilbage til spillet og det sidste
diagram, hvor et blindspot må
have spærret for Hvids udsyn…
31.Dd7?

Hvidtjørnesletten er hvid i juni. I september er den rød.

Salvie. God til pasta i klaret smør og helt
forrygende i en saltimbocca med mozarella.
Rådvad september 2017.

Hænger løberen på e5. Og herfra
gik det kun én vej:
31...Txe5 32.Tf1 Tae8 33.Tc1
Te1+ 34.Txe1 Txe1+ 35.Kh2 Le5+
36.g3

36…Dc2+
Overså 36…Dxg3+ mat, men satte
i stedet mat i tre.
0-1
---o0o--Tekst og fotos: CLJ
Merian. En oregano-lignende krydderurt l
læbeblomstfamilien. God i klassiske italienske retter – og i alt muligt andet. Rådvad,
september 2017.
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32…Tee8? 33.Lxg7+! og Hvid vinder
33…Dxg7 34.Txg7 Kxg7 35.Db7+ og
Hvid vinder
3
34…T8e6 35.Txg6 og Hvid vinder
4
35…hxg6? 36.Db7+ og Hvid vinder
2

i

31.Tf1?? Lxe5! 32.Dxa8 Dxf7! (istf. 32…Txa8??) 33.Txf7 Txa8
netter Sort en ren merløber og dermed gevinststilling.
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