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Køkkenskak Classic med intakte ruder, Bagsværd, 10. oktober 2017.                              Foto: CLJ 

KØKKENSKAK 

Heldigvis blev der ikke skudt med 

skarpt gennem ruderne i tirsdags, 

så Bo, som er go, fik ro til at finde 

sin gamle opskrift frem på ind-

bagte tyrkiske farsbrød. De sad 

lige i skabet, og det samme gjor-

de de kølleslag, som Bo og andre 

fik lejlighed til at dele ud på 

brædderne. Op- og nedture, ny 

musik og gammel musik, tids-

dramaer, glæder og skuffelser, 

trækninger om rimeligheden i at 

en spidssnudet frø kan bremse et 

milliardbyggeri og om forskellen 

på en salami og en salami, hvor 

der er skåret en skive af, rigeligt 

med billistøller, kulsort kaffe og 

godt med whisky. Det hele var 

som det skal være, og som det 

plejer at være og heldigvis for 

det. Køkkenskak er godt.  

clj 

 

Kåre-Bo            

Bagsværd, 10. oktober 2017 

SORT TRÆKKER OG VINDER 

 

 

Hvid havde i diagrammet lige 

spillet sin løber til d6, ej ihu-

kommende tommelfingerreglen 

LPDO - Loose Pieces Drop Off. 

Det gav Bo mulighed for en tek-

nisk knockout, der fulgte med… 

1…Dc6!! 

Det skarpe hiv truede både løber 

og f-bonde, og efter… 

2.Lh2? Dxf3 3.Dd2 Dxh3 4.De1 

Dg4+ 5.Kf1 Dh3+ 6.Kg1 f4 7.De4?  

kunne Bo lukke festen med 

DIAGRAM 

7…f3! 

Trækket truede mat på g2, som  

 

 

kun kunne afværges med tab af 

damen. Der fulgte i stedet 

 8.De8+ Lf8  

0-1 (opgivet). 

Hvid kunne have holdt bedre 

stand med 2.Le5 Dxf3 3.Lxg7 

Kxg7 4.Kh2 (dækkende h3), men 

SKAKPOSTEN 
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ej heller dette ville kunne holde i 

det lange løb. Sorts bondeover-

vægt på kongefløjen ville sam-

men med skruetvingedamen på 

f3 blive afgørende.  

Bedre gik det for Mic, som med 

godt et minut tilbage på uret fik 

snoet sig ud af en tabsstilling og 

vendt den til en fuld gevinst...  

 

Mic-Henrik            

Bagsværd, 10. oktober 2017 

SORT TRÆKKER 

Sort havde fået guffet nogle bøn-

der og stod nu med muligheden 

for et afgørende gennembrud. 

Sagen var dog ikke helt nem, da 

Hvid truede haps b4 fulgt af haps 

på c3, og hvad med hvids fribon-

de på f6? Der fulgte…  

1…d5? 2.f7 Ld6 3.Lxb4 

og herefter nogle unoterede 

driblinger, hvor Hvid fik ryddet 

bordet med sin løber og beholdt 

sin f-bonde, som derefter kunne 

løbe frit i mål. Og dermed 1-0.  

Sort kunne i diagramstillingen i 

stedet have vundet med … 

1…Kd3! 2.f7 Lh6! 3.Lxb4 c2! 4.La3 

Kd2!, hvorefter Hvid kun ville 

kunne hindre Sort i at tage en 

dame ved at ofre sin løber. Og 

dernæst ville Sorts to bønder og 

merløber mod Hvids to bønder 

blive afgørende i slutspillet. Så-

dan skulle det ikke gå, og dermed 

ligger Mic stadig lunt i svinget i 

kampen om det nominelle 

DWSU-mesterskab 2017.  

 

Jesper-Chresten            

Bagsværd, 10. oktober 2017 

1.f4  

 

Bird, igen, igen, igen.  

 

1…d5  

 

Et glimrende hiv.  

 

1…e5!? er Froms gambit. Se 

nærmere herom i SKAKPOSTENS 

TEMANUMMER, 2017 / 03.  

 

2.e3 Lf5 3.d4 e6 4.Ld3 Sh6 5.Lxf5 

Sxf5 6.Sf3 Le7 7.0-0 Sd7 8.Se5 

Sf6 9.Sc3 c5 10.Se2 Se4 11.c3 Lh4 

12.Da4+ Ke7 13.L4 c4 14.L5 f6 

15.Sf3 g5! 

 

 
 

”Det her er vist et rigtigt Chre-

sten-træk”, lød det straks fra 

Chresten selv. Deri havde han så 

inderlig ret. Det kække hiv, som 

inviterer til g3 med løberfangst, 

var ikke alene kreativt, det var 

knivskarpt og stillingens bedste. 

16.fxg5 

 

16.g3?! Tg8! med skarpt spil.  

 

16…Sxg5 17.Da3+ Kf7 18.Sxh4 

Sxh4 19.Sg3 Tg8 20.DL2 Se4 

21.Kh1 Sxg3+ 22.hxg3 Txg3 

23.De2 Lykken er kort, og nu… 

 

 

 

23…Tg5? 

 

Vender en gevinststilling til en 

tabsstilling, eller noget, der kom-

mer tæt på. 

 

23…Sf5! og Sort ville være på 

vinderkurs, i hvert fald på fiske-

børsen med kurs +2½. En af de 

smukke pointer var 24.e4? Th3+!! 

  

24.e4!  

 

Et dolkestød som, hvis tårnet 

flytter væk fra skudlinjen, sender 

Sort på tilbagetog og Hvid i 

fremmarch med +1½ i ryggen.  

 

24…Dg8 

 

24…Tg6 25.Dh5! Sxg2 26.Tg1 

med springerfangst. Heller ikke 

andre tilbagetog ville redde Sort. 

Lykken er dog kort, og kort efter 

var Sort tilbage på lige igen: 

  

25.Lxg5 Haps tårn Dxg5 og  nu… 



 

3 

 

 

 

26.e5? 

 

Tårne er tunge og slagkraftige, 

men har brug for åbne linjer. Nu 

får Sort mulighed for at lukke 

dem godt af. 

 

26.exd5! vil lukke op. 

 

26…f5!  

 

Lukker af, og nu er springeren 

næppe meget ringere end tårnet. 

Fisken dømmer lige igen. 

 

27.Tf2 Dh6 28.g3 Sf3+ 29.Kg2 

Sg5 30.Th1 Dg6 31.Dh5 Dxh5 

32.Txh5 Kg6 33.Th2 a5 34.a4 L6 

35.Kf1  

 

 

 

Fortsat meget lige, og Hvids tårne 

savner stadig plads. Får de først 

lov at få det, så bliver de stærke, 

og det får de nu, men Hvid slår 

først til efter nogen tøven… 

35…Sf7?  

 

35…h5! ville stoppe hvids g-

bonde og sikre lige spil, eller må-

ske endda lille fordel til Sort.  

 

36.Tf4?  

 

36.g4! ville åbne linje g og f - og 

sikre klar fordel til hvid.  

 

36…Th8? 

 

36…h5! med lige spil.  

 

37.Tg2? 

 

37.g4! med klar fordel til Hvid. 

 

37…Sg5? 

 

37…h5! med lige spil. 

 

38.g4!  

 

Så kom det, trækket der åbner 

linjer og får Hvids tårne til vokse. 

Fra små indeklemte klodser til 

magtfulde og slagkraftige krigere:  

 

38…Sh3 39.gxf5+ Kh5 40.Tf3 Sg5 

41.Th2+ Kg4 42.Tff2 exf5 

43.Thg2+ Kh5 44.Txf5 Tg8 45.e6 

Kg6 46.Tfxg5+ 

 

 

1-0 

Torben-Christian            

Bagsværd, 10. oktober 2017 

 

Hvid havde tabt et par bønder og 

må her have tænkt, at tiden var 

moden til en lille kasserolle. Det 

var den ikke… 

23.h3? Lxe2! 24.Txe2 Sc3! 

0-1 

Opgivet.  

Springeren gafler et tårn og net-

ter Sort en kvali oveni i de to 

plusbønder, eller samlet +4 på 

fiskebørsen.  

clj 

 

 

 

 


