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Viborg Hærvejsturnering
af Poul Søndergaard
for

Mester/Basis 1
Gennemsnittet var her 1845, altså lige under mesterklasse.
Stærkt medvirkende til at hive
snittet op var Kasper Kristensen,
2040, som er nyt medlem i Vi-

borg. Han indtog en meget afslappet holdning til at få en forventet score på 5,40: ”Iflg. Mit
ratingtal skal jeg jo kunne vinde
så meget, og med 7 runder kan
jeg godt tillade mig 1 eller 2
bløde partier”. God indstilling.
Men det blev svært. I 1. runde
måtte han afgive et halvt til solide Erik Ruskjær. Det blev rettet
op med en let gevinst over Benjamin Jacobsen i 2. runde, men
der blev senere afgivet halve
flere gange. I 6. runde indtraf
katastrofen med tab til Mirsad
Subasic. Slut resultatet blev 4
point og ny rating 2012. Det er til
at leve med. Vi skal se Kasper i
flot stil i 5. runde:
Hvid: Kasper Kristensen, 2012
Sort: Jens Nording. 1916
1.d4 Sf6 2.e3 e6 3.Ld3 c5 4.c3
Sc6 5.Sf3 b6 6.0-0 Lb7 7.Sbd2
d5 8.De2 Le7 9.Se5 Dc7 10.f4
g6 jeg synes ikke det er nødvendigt. 10...0-0 11.f5 (11.Sg4 cxd4
12.exd4 Sxg4 13.Dxg4 f5
14.Dg3 Lf6) 11...exf5 12.Lxf5
Sxe5 13.dxe5 Dxe5 11.Df3 Sd7
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12.Dh3 Sf8 13.e4! cxd4 14.Sxc6
dxc3 14...Lxc6 er nok sikrere.
Den følgende afvikling efterlader
sorts stilling hullet som en si
15.Sxe7 cxd2 16.Sxd5 exd5
17.Lxd2 dxe4 18.Lb5+ Sd7
19.Tac1 Dd8 20.Lc3 Tg8
21.Lf6! Dxf6 22.Dxd7+ Kf8
23.Dxb7 Dd4+ 24.Kh1 Td8
25.Tc7 Dd5 26.Dxa7 e3 27.Lc4
e2 et desperat håb
28.Txf7+! opgivet pga. mat i 2.

Jens Nording var den 2. mesterspiller, som blev medlem af
klubben til denne sæson start.
Jens havde en svær turnering og
endte med et mindre ratingtab til
1894. Han lavede en sej gevinst
mod Per Nielsen, og nævnes her
skal også en hård kamp mod Peter Graves. Efter 70 træk var der
fremkommet flg. Stilling med
Jens som sort:
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Hvid: Mirsad Subasic, 1765
Sort: Peter Graves, 1936

Hvis sort kan komme over til h8
er partiet remis, men hvid kan
forhindre dette. Til gengæld
mangler hvid akkurat et træk til
at kunne nå at fjerne den sorte
bonde, der står i vejen. Der blev
manøvreret i endnu 24 træk før
der blev taget remis i det yderste
af tidnøden.
Peter Graves er tilbage efter en
pause og er spillemæssigt allerede i fin form. I første runde nedlagde han med sikkert spil den
tidligere mesterspiller Per Nielsen fra Skive, og i 4. runde gik
det ud over en anden Skivespiller.

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3
exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Sge2
Lg7 8.Lg5 0-0 9.Sg3 a6 10.a4
Te8 11.Ld3 Sbd7 12.f4 hvid vil
forhindre Se5, men det giver
unægtelig en luftig kongestilling,
og der er slet ikke rokeret endnu
12...Db6 modvirker hvid rokade,
fordi der lurer en afdækker skak
med c4 13.Dc2 Sg4 14.a5 Da7
15.De2 h6 16.Dxg4 hxg5
17.fxg5 denne officers afbytning
er god for sort, fordi det har placeret hvid dronning sådan, at der
er mulighed for en afdækker
trussel ved at trække Sd7. Men
sort venter til det rigtige øjeblik
17...c4 18.Lc2 De3+ sort har
hamrende godt spil nu 19.Sge2
Se5 20.Dg3 Dc5 21.h3 Ld7 alle
brikker skal med. Juniorer bedes
lægge mærke til dette! 22.Tf1
Db4 23.Ta2 det stakkels tårn
skal jo dække både a5 og b2!
23...Lb5 24.Kd2 Sd3 25.Df3
25.Lxd3 cxd3 26.Sc1 Txe4
27.Sxd3 Lxd3 28.Dxd3 Td4
25...Te7 26.Tb1 Tae8 sorts brikker står maximalt. Nu skal det
blot regnes rigtigt ud. Peter bruger nogle træk til at skubbe brik-

ker frem og tilbage og vinde lidt
tid på klokken før han slår til.
27.Sg3 Le5 28.Sge2 Lg7 29.Sg3
Le5 30.Sge2 Kh7 31.h4 Kg8
32.h5 Lg7 33.Kd1 Txe4!

34.Lxd3 34.Sxe4 De1# 34...cxd3
35.Sg3 35.Sxe4 dxe2+ 36.Kc2
e1D 35...Lxc3 36.Sxe4 Db3+
37.Kc1 Dc2# Fremragende spil
af Peter !
Også Tom Porsgaard og den fra
Tjele hjemvendte Benjamin Højvang Jacobsen spillede med her,
og med fin succes, idet begge
vandt lidt rating. Benjamin havde
endda den fornøjelse at udradere
Tom i vist nok 19 træk efter at
Tom havde angrebet lidt for optimistisk. Tom startede ellers fint
med 3 point i 4 runder, men gik
så ned til sidst. Han vandt dog
over turneringsvinderen, og i det
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hele taget virkede det som om
alle vandt over alle i denne gruppe. Slutstillingen blev:
1. Peter Graves, VI
4½p
2-3 Kasper Kristensen, VI 4 p
2-3 Per Nielsen, SK
4p
4-5 Tom Porsgaard, VI
3½p
4-5 Jens Nording, VI
3½p
6-7 Benjamin Jacobsen, VI 3 p
6-7 Mirsad Subasic, SK 3 p
8 Erik Ruskjær, KJ
2½p
Basis 2
I denne gruppe havde vi kun 1
Viborg spiller med, og han var
tilmed den lavest ratede: Morten
Christiansen sneg sig lige med en
rating på 1384, hvorimod højest
ratede var Lars Schøning fra
Skive på 1653. Det satte dog
Morten ekstra op til en god præstation, og det leverede han så
sandelig også: 6 points af 7 blev
det til og en ratinggevinst på ikke
mindre end 252 points til ny rating 1636!! Det er vist længe
siden nogen spiller i klubben har
taget sådan et spring fremad i een
turnering. Men det er velfortjent,
idet Morten siden han begyndte
at spille klubskak for 1,5 år siden
har været yderst interesseret i
spillet og har dyrket det meget.
Og så hjælper det vel også at han
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har bror Mikkel til at pace sig
frem. Men ham kommer vi til om
lidt. Vi skal se Mortens parti fra
2. runde:
Hvid: Harris Petersen, 1627
Sort:
Morten Christiansen,
1384
1.b3 d5 2.Lb2 Sc6 3.e3 e5 4.Lb5
Ld6 5.c4 dxc4 6.Lxc4 Lf5 7.Sf3
Sf6 8.0-0 De7 9.d4 e4 10.Sfd2
Lxh2+!

der er ingen officerer til at forsvare hvids konge, så offeret er
oplagt 11.Kh1 11.Kxh2 Sg4+
12.Kg1 Dh4 11...Ld6 12.f3 heromkring kiggede Harris opgivende på mig, og man forstår
ham godt Sg4! Sh5 er også godt,
men Sg4 er nok mere spektakulært 12...Sh5 13.Te1 Dh4+
14.Kg1 Dh2+ 15.Kf1 Dh1+
16.Kf2 Lg3+ 17.Ke2 Dxg2#

13.De1 13.fxg4 Dh4+ 14.Kg1
Dh2+ 15.Kf2 Lg3+ 16.Ke2
Lxg4+ 17.Sf3 Dxg2+ 18.Tf2
Dxf2# 13...Df6 14.fxg4 tvunget
14...Dh6+ 15.Kg1 Dh2+ 16.Kf2
Lg3+ 17.Ke2 Lxe1 18.Txf5
Lxd2 19.Sxd2 Dxg2+ 20.Ke1
Dg3+ 21.Tf2 Dxe3+ 22.Te2
Dg3+ 23.Kf1 0-0 24.Sxe4 Df4+
25.Kg2 Tfe8 26.Tae1 Dxg4+
27.Kf1 Df5+ 28.Kg1 Ted8
29.d5 Se5 30.Lxe5 Dxe5 31.Sf2
Dg5+ 32.Kf1 Td6 33.Se4 Df5+
34.Sf2 Th6 35.Te5 Df3 36.Kg1
Th2?? 37.Kxh2 Dxf2+ 38.Kh1
h5 39.Tf1 Dh4+ 40.Kg2 Dg4+
og opgivet af hvid. Jeg er ikke
helt sikker på at listen er korrekt
med de sidste par træk. Det var
lige ved at gå galt i træk 36, men
det indledende offer på h2 er
klassisk og fortjener at lykkes.
Morten tabte 1 parti til Simon
Boel, som hvid i en franskmand,
hvor der spilles Dg4. Det kan gå
så gruelig galt hvis man ikke kan
teorien. Vi slutter denne gruppe
med endnu et glansparti af Morten.
Hvid: Morten Christiansen,
1384
Sort: Lars Schøning, 1653

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e5
7.Sb3 Le6 8.Le3 Sc6 9.Sd5
Lxd5 10.exd5 Se7 11.c4 Sf5
12.Ld2 Le7 13.Dc2 Dd7 14.Ld3
Sh4 15.Le4 Sxe4 16.Dxe4 f5
17.De2 Sxg2+ sort står ikke
ringe. Hvid derimod har mistet
rokaden, og hvor skal kongen gå
hen? Sort kan nemt angribe på
begge fløje. 18.Kd1 Sh4? det er
jo en stærk springer, som ikke
uden videre skal trækkes tilbage
18...0-0 19.Tg1 Sf4 20.Lxf4 exf4
21.Df3 Lf6 22.Dxf4 Lxb2
23.Tb1 Le5 24.Dg5 Tac8 25.Tc1
Da4 19.Tg1 Sg6 den stærke
springer er reduceret til forsvarsbrik 20.Dh5 0-0-0 21.La5
Tdf8 22.Df3 Ld8 23.Dc3 Lf6?
inkonsekvent! Byt løberen af for
at tage luften ud af hvids mulige
angreb, og så udnyt at hvids
konge står ubeskyttet i midten
24.De3 Kb8 25.Db6 Ld8
26.Db4 Lxa5 så skete det alligevel 27.Sxa5 Ka8 28.Tc1 Tc8
29.Tc3 Sf4 30.Ta3 Ka7? for
passivt. Der burde forsøges Tc5
eller The8. Der er ingen umiddelbar trussel mod a6, som kongen skal dække 30...Tc5 31.Sc6
(31.Sxb7
Dxb7)
31...Sxd5
32.cxd5 Txd5+ 33.Ke1 Dxc6
31.Tgg3 nu kører Morten hele
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artilleriet frem 31...Tc7 32.Tgb3
Thc8 33.Db6+ Kb8? 33...Ka8
holder noget længere 34.Sc6
bxc6 35.Txa6+ Ta7 36.dxc6 Dc7
37.Txa7+ Dxa7 38.Db7+ Dxb7
39.cxb7+
34.Dxa6
Sxd5
35.Da8+!! opgivet.

På 35-, Kxa8 følger 36. Sc6+
mat. Lars havde egentlig en udmærket stilling, men spillede
passivt. Morten spillede meget
mere målrettet, selvom han startede med en ulden stilling. Og
den sidste kombination er godt
set. Slutstilling:
1. Morten Christiansen VI 6 p
2-3 Michael Glibstrup SK 5 p
2-3 Simoen Boel KJ
5p
4-5 Harris Petersen RA
3½p
4-5 Per Christensen GU 3 ½ p
6 Jens Knattrup SK
3p
7-8 Henning Staugaard GU 1 p
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7-8 Lars Schøning SK

1p

Tillykke til Morten med denne
velfortjente fremgang.
Basis 3
I denne gruppe kæmpede 2 Viborg spillere lige frem til målstregen: Mikkel Christiansen og
Leif Buch. Mikkel syntes åbenbart at nu var det på tide at
komme op ad rangstigen, hvis
ikke han skulle miste sin bror
helt af syne. Og Mikkel spillede
det bedste vi har set længe fra
hans side, så en fortjent ratingfremgang til 1274 blev det til.
Leif, der er jo er nyindmeldt i
klubben sammen med sin søn
Kasper fra Mesterrækken, viste
sig som et muntert skakligt bekendtskab. Der er ingen dikkedarer her, der skal angribes næsten
med det samme. Det giver nogle
gevaldige partier, der en gang
imellem er lige på vippen, men
der falder altså også nogle points
af. Med i gruppen var også Vilhelm Fomsgaard, der slet ikke
kunne få spillet til at glide, så det
blev et betydeligt ratingtab. Men
kender jeg Vilhelm ret, tager han
det ikke så nøje, og det tabte
genvindes såmænd nok.

Her følger nogle partier:
Hvid: Anders Glibstrup, 1095
Sort: Leif Buch, 1296
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.Lg5
Le7 5.Sf3 0-0 6.e3 c6 7.Ld3 d5
Jeg har lagt mærke til at både far
og søn (Leif og Kasper) spiller
denne stonewall opstilling, i
Leifs tilfælde vist nok fordi den
lægger op til sort angreb på kongefløjen. 8.0-0 Se4 9.Lxe7 Dxe7
10.Dc2 Tf6 som sagt: Der skal
ske noget, når Leif fører brikkerne. Han blæser til angreb med
det samme! 11.Se5 Th6 12.g3!?
Var det nu nødvendigt for at forhindre Dh5? Måske 12.Tab1 Dh4
13.Sf3 Dh5 14.b4 Sg5 er lidt
ubehageligt 12...Dg5 13.cxd5
exd5 14.Sxd5 Sd7 15.Sf4 Sdf6
16.Db3+ Sd5 17.Lxe4 fxe4
18.Sxd5 Le6 19.Dxb7 Tf8
20.Dxc6 Lg4 sort har mistet
mange bønder, og nu må der angribes for enhver pris 21.Dc4
Le6 22.Tac1 Dh5 endelig får
sort tid til at etablere mattruslen
på h2 23.h4 g5 24.f3 gxh4
25.fxe4 Txf1+ 26.Txf1 26.Kxf1
hxg3 27.Ke1 Dh1+ 28.Kd2
(28.Df1 g2) 28...Th2+ 29.Kc3
Dxc1+ ender galt for hvid

26...hxg3 med overhængende
matfare 27.Se7+ Kg7 28.Tf7+
Kh8 jeg er ikke sikker på, at hvid
kan vinde i flg. variant 28...Lxf7
29.Dxf7+ Dxf7 30.Sxf7 Kxf7
31.Sf5 Tg6 32.Kg2 h5 33.e5 Ke6
34.e4 Tg4 29.Tf8+ Kg7 30.Tf7+
Remis
Den unge Anders Glibstrup bed
godt fra sig, og Leif var vist tilfreds nok med remisen. I næste
parti viser Mikkel hvordan det
skal gøres.
Hvid: Mikkel Christiansen,
1134 Sort: Anders Glibstrup,
1095
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Le7 5.e5 Sfd7 6.h4 her måtte
den gamle skakskribent hen og
slå op i bøgerne. De unge mennesker lærer da også så meget
teori nu om stunder. Nå ja, det
hedder Aljechin-Chatard angreb.
Hvid giver en bonde for udviklingsforspring og den åbne hlinie. 6...Lxg5 7.hxg5 Dxg5
8.Sf3 De7 9.Ld3 h6? jeg kan
ikke se andet end at det er vand
på hvids mølle 9...c5 10.Txh7
(10.Lxh7 Sf8) 10...Txh7 11.Lxh7
g6 12.Dd2 Df8 13.Sg5 Dg7
14.Df4 Sf8 15.Dh4 cxd4 16.Sb5
9

Dxe5+ 17.Kd1 Ld7 og sort er
ovenpå 10.Sh4 c5 11.Sb5 Kd8
11...Sb6 12.Dg4 Dg5 13.Df3
Sxe5!? sort laver en manøvre,
hvor han vinder 3 bønder for en
springer. Jeg synes ikke den duer
her, fordi han ender med en stilling, hvor hans eneste udviklede
officer er dronningen mod hvids
4 officerer, samtidig med at der
er åbnet linier ned i hans stilling
14.dxe5 Dxe5+ 15.De3 Dxb2
16.0-0 c4? der skal altså officerer
ud nu 17.Dc5! Sa6 17...cxd3
18.Dc7+ Ke8 19.Dxc8+ Ke7
20.Dxh8
18.Dd6+
Ld7
19.Lxc4!?

et spændende træk fra Mikkel,
men holder det? Se kommentar
til sorts næste træk 19...Tc8
19...dxc4 20.Tab1 (20.Tfd1
Dxb5) 20...Df6 21.Tfd1 De7
20.Ld3 Tc6 21.Dg3 g5 22.Sf3
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Tc5 23.Se5 Lxb5? 23...Tf8
24.Sxf7+ Kd7 25.Lxb5+ Txb5
26.Dd6+ Ke8 27.Dxe6+ Kf8
28.Sxh8 Dxh8 29.Df5+ Kg8
29...Ke7 30.Tfe1+ Kd8 31.Tad1
Sc7 32.c4 sort bryder sammen
før eller senere 30.Dc8+ Kh7
31.Dd7+ opgivet. Glimrende spil
af Mikkel!
Hvid: Leif Buch, 1296
Sort:
Edward Christensen,
1212
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lc4 Sf6 4.d3
h6 5.Le3 Sc6 6.a3 Le7 7.Sc3 0-0
8.h3 a6 9.Dd2 b5 10.La2 Lb7
åbningsspillet har været forholdsvis fredeligt, men nu tager
en vis mand ved Leif, der farer
voldsomt frem på kongefløjen
11.g4 Sh7 sort bliver forståeligt
nok nervøs. Her troede han det
blot skulle være endnu en stille
dag på kontoret. Det naturlige
modstød i centrum d5 er svært at
gennemføre fordi sorts officerer
står forkert til at understøtte det,
og hvids La2 hæmmer ligeledes
d5.
12.h4 Lc8 13.g5 h5
13...hxg5 14.hxg5 Lg4 15.g6
Lxf3 16.gxh7+ Kh8 17.Th3 Lg4
18.Tg3 Le6 19.Lxe6 fxe6 20.0-00 d5 21.exd5 exd5 kunne vel
egentlig godt bruges for sort

14.g6 Sf6 15.gxf7+ Kh8
16.Lh6!? Lg4 bedre er 16...Sd4
17.Sxd4 exd4 18.Se2 d5 19.exd5
(19.e5 Sg4) 19...Sxd5 20.Tg1
Lf6 17.Sh2 gxh6? 17...Sd4
18.Dg5 gxh6 19.Dxh6+ Sh7
20.Tc1 Sf3+ 21.Sxf3 Lxf3
22.Tg1 Lf6 23.Sd5 c6 24.Sxf6
Dxf6 og sort ridder stormen af
18.Dxh6+ Sh7 19.Sxg4 hxg4
20.0-0-0 Sd4 21.Tdg1 Dd7
22.Th3! gxh3?? 23.Dg7#
Slutstilling:
1-2 Mikkel Christiansen 4 ½ p
1-2 Leif Buch VI
4½p
3-4 Jan Blom GU
3½p
3-4 Anders Glibstrup SK 3 ½ p
5 Peter Sørensen GU
3p
6-7 Edward Christensen GU 1 p
6-7 Vilhelm Fomsgaard VI 1 p
Basis 4.
6 af de 8 spillere var fra Viborg,
heraf 5 juniorer, så det må siges,
at vi havde dominans i den gruppe. Men de 2 udenbys ville også
snakke med om placeringer, ikke
mindst Tonny fra Gudenådalen
med det højeste ratingtal. Lidt af
en dark horse var det nye medlem Asbjørn Nielsen, som vist
havde smugtrænet med Benjamin
derude i Vinkel, eller hvor de nu
kommer fra. Og Benjamin er jo

ikke den ringeste sparring, man
kan få. I første runde indtraf en
sensation i følgende parti:
Hvid: Tobias Sødrup, 1000
Sort: Tonny Christoffersen,
1093
1.e4 e5 2.Sf3 d5? 3.Sxe5 dxe4?
kan ikke være godt, da det tillader hvid Lc4 med efterfølgende
trusler. Men hvad så? Måske
3...De7 4.d4 dxe4 5.Lc4 Le6
4.Lc4 Le6 5.Lxe6 fxe6 6.0-0
allerede her kan der spilles
Dh5+, men det er faktisk farligt
at gøre det 6.Dh5+ g6 7.Sxg6 Sf6
8.Db5+ (8.Dh4 Tg8) 8...c6
9.Dxb7 hxg6 10.Dxa8 Db6 med
truslen Sd5 og Sc7 11.Sc3 Sg4
12.Sxe4 Le7 13.d3 0-0 14.0-0
Sd7 6...Ld6? sort spiller åbningen sorgløst, og nu regner truslerne ned over hans syndige hoved 7.Dh5+ g6 8.Sxg6 en klassisk vending, som Tobias selvfølgelig kender nede fra juniorklubben. Men det er ikke så simpelt, hvilket ses af kommentarerne til de flg. træk 8...Sf6 9.Dh6
9.Db5+ er for farligt 9...c6
10.Dxb7 hxg6 11.Dxa8 Lxh2+
12.Kh1 Sg4 9...Sg4? 9...Tg8
10.Sf4 De7 11.d3 (11.Sh5 Sxh5
12.Dxh5+ Kd7 er igen for farligt,
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da sort er godt udviklet i forhold
tl hvid) 11...exd3 12.Te1 e5
13.Sc3 Dg7 14.Dxg7 Txg7
15.Sxd3 10.Dg7 nu er der gevinst 10...Df6 11.Dxh8+ Dxh8
12.Sxh8 Sxh2 13.Sc3?? taber
kvaliteten tilbage 13...Sd7?? nå
han ser ikke Sxf1 14.Sxe4 Le5
15.Te1 0-0-0? sort skal spille
Sg4 og så se at indkassere hvids
fangne springer på h8 16.Sf7
Tg8 17.Sxe5 Sxe5 18.Kxh2 sort
er færdig. Nu er resten ren teknik
18...Sg4+ 19.Kg1 h5 20.Sc5?
hvad er nu det for noget? Der
står et tårn og en løber, som slet
ikke er udviklet, og så begynder
han at trække med denne springer igen. Tobias dog! 20...h4
21.Txe6 b6 22.Sa6 Kb7 23.Sb4
a5 24.Sd5 Tg7 25.a3 Th7 26.b4
h3 sort forsøger at lave noget
rusk 27.gxh3 Txh3 28.Kg2 Th7
29.bxa5 bxa5 30.Tb1+ Kc8
31.Te8+ Kd7 32.Te4 Tg7
33.Td4 Se3+ 34.Kf3 Sxc2
35.Sf6+ Kc8 36.Te4 Sxa3
37.Te8# Mat
Fantastisk flot start af Tobias
mod den højest ratede i gruppen.
Desværre kunne han ikke holde
standarden og tabte en del i de
følgende runder. Men det skal
nok komme, Tobias, når du husker at spille med alle brikker!
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Asbjørn, der jo er senior, spillede
her sin første turnering, og fandt
ud af, at der er nogle skarpe juniorer i klubben. Efter tab til Nicklas i 1. runde og gevinst mod
Christian i 2. mødte han Anders i
3. runde. Da dette parti bølgede
frem og tilbage, og havde en del
fejl, har jeg kommenteret det lidt
udførligere for at begge kan lære
noget af det.
Hvid: Anders Revsgaard, 1000
Sort: Asbjørn Nielsen, 1000
1.e4 e5 2.Sf3 b6 3.Sc3 c5 4.Lc4
d6?? det kan ikke være godt for
sort: 4 bonde træk, mens hvid har
fået udviklet 3 officerer. Desuden
tabes der nu et tårn. 5.Ld5 Lg4
6.Lxa8 Sf6 7.d3 Sa6 8.Lc6+ Sd7
9.Lxd7+ Dxd7 10.Le3 f5 11.h3
Lxf3 12.gxf3 f4 13.Ld2 Le7
14.Tg1 g6 15.De2 Dxh3 16.0-00 De6 17.a3 0-0 18.Sa4 hvad
skal den springer dog der? En
springer på randen....Meget bedre er Sd5. 18...Da2 ubehageligt!
19.c3 det er svært at slippe ud af
den pressede stilling, hvid er
kommet i 19.Sc3 Da1+ 20.Sb1
b5 21.c3 b4 22.Kc2 Tb8 23.cxb4
Da2 24.Sc3 De6 19...b5 20.c4
det virker lidt ulogisk at åbne
kongestillingen, når man er un-

der angreb, men måske er det
bedste chance. 20.Kc2 bxa4
21.Ta1 Db3+ 22.Kc1 Tb8 23.Le1
Sc7 24.Dc2 Db5 25.c4 Da6
26.Lc3 Se6 27.Kd2 Sd4 28.Lxd4
cxd4 20...b4? her bør sort vinde
noget af det tabte tilbage ved at
tage springeren, men det kræver
knivskarpe træk at føre angrebet
videre. Hvis hvid får ro til at bytte af, så afgør hans materielle
overvægt. Her er et eksempel på
en variant 20...bxa4 21.Lc3 Tb8
22.Dc2 Tb3 23.Kd2 Sb4 24.axb4
cxb4 25.Ta1 bxc3+ 26.Ke2 Dxb2
27.Tgc1! a3 28.Kd1 a5 29.Ta2
a4 30.Txb2 cxb2 31.Tb1 a2
21.Tg2? Det er bedst at holde
tårnene på samme linie, så de
kan dække hinanden under en
evt. trussel på dronningen med
Ta1. Der skal nok gøres noget på
den anden fløj 21.Le1 bxa3
22.Dc2 Tb8 23.bxa3 Dxa3+
24.Kd2 Sb4 25.Db2 Dxa4
26.Ta1 Dd7 27.Ke2 Sc6 28.Da2
Sd4+ og sort har stadig rimeligt
initiativ 21...b3? skidt. Det blokerer for videre angreb, men
værst: Det spærrer dronningen
inde. Meget bedre er 21...bxa3
22.bxa3 Dxa3+ 23.Kc2 Dxa4+
24.Kc1 Da3+ 25.Kc2 Tb8
26.Lc3 (26.Lc1 Da2+ 27.Kc3
Tb3#) 26...Da2+ 27.Kc1 Tb1#

22.La5 Tb8 23.Th1?? Da1+
24.Kd2 Dxh1 nu er hvid i alvorlige vanskeligheder 25.Tg4
Db1? bringer igen dronningen i
fare for indespærring 25...Sb4
26.Lxb4 cxb4 27.axb4 Txb4
28.Sc3 Tb7 29.Sd5 Ld8 derefter
køres a-bonden frem, og skaber
gennembrud for b-bonden. Den
sorte løber behersker vigtige diagonaler i den hvide stilling
26.Tg2 Ld8 27.Lxd8 Txd8
28.Dd1 Da2?? sidste chance for
at undgå dronningetab var Dxc1
29.Dc1 Sb4 30.Sc3 d5 31.Sxa2
sorts dronning løber ingen steder,
så hvorfor ikke undgå enhver
modtrussel i centrum med
31.exd5
31...dxe4
32.fxe4
Txd3+ 33.Ke2?? 33.Ke1 Sc2+
34.Ke2! 33...f3+ 34.Kf1 Sxa2??
sort er lige ved at få vendt spillet
endnu engang, men misser det
34...fxg2+ 35.Kxg2 bxa2 nu er
hvids dronning bundet til at
dække a1. Det sorte tårn har frit
slag til at hjælpe g og h bonden
frem 35.Db1 Td2 36.Ke1 Te2+
37.Kf1?? 37.Kd1 fxg2 38.Kxe2
37...h5 38.Txg6+ Kf7 39.Tg5 h4
40.Th5 Kg6 41.Txh4 Kg5
42.Th3 Kg4 43.Tg3+ Kf4
44.Dd1 Tc2 45.Dxf3#
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Christian Claumarch var også
debutant, og havde det naturligvis svært. Men han vakte dog
opsigt ved at besejre en af favoritterne, Nicklas. Det gik sådan
til:
Hvid: Nicklas Agergaard, 1070
Sort: Christian Claumarch,
1000
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Sc3 Sd7?
4.Lc4 Sb6 5.d3 c6 6.d4?? Sxc4
7.dxe5 dxe5 8.Dxd8+? når man
er en officer bagud, skal man
ikke bytte dronninger godvilligt
8...Kxd8 9.Sg5 f6?? Sd6, Le6
eller Sh6 for at dække f7 10.Sf7+
Ke8 11.Sxh8 Lb4 12.b3??
Lxc3+ 13.Ke2 Lxa1 14.bxc4
Lg4+ 15.f3 Le6 16.La3 Lxc4+
17.Ke3
Td8??
17...Ld4+
18.Txa1 Sh6 19.Tb1 La6 20.g4
Kd7? 21.Td1+ Kc7 22.Txd8
Kxd8 23.h4 Ke8 24.g5 Sf7?
24...Sg8 fulgt af senere Se7, og
evt b6 og c5, hvorefter kongen
kan gå over og tage Sh8 25.Sxf7
Kxf7 26.gxf6 gxf6 27.f4 Lc4
28.fxe5 fxe5 29.Lb2 Ke6! godt
set! Denne bonde skal holdes, så
må a eller c bonden angribes
senere 30.a3 b5 31.Kf3 c5 32.c3
Kf6 33.Kg4 Le2+ 34.Kg3 a5
35.Lc1 Ld3 35...b4 36.axb4
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axb4 37.cxb4 cxb4 38.Lb2 b3
39.Kf2 Ld3 40.Ke3 Lc2 er nok
remis 36.Lg5+ Kg6 37.Le7 bedre først
37.Kf3 37...Lxe4
38.Lxc5 Kf5 39.Lb6 a4 40.Lc7
Ke6 41.Kg4 det er bedre at holde
kongen hjemme for at forsvare
sig mod sorts e-bonde 41...Ld3
42.Kg5 e4 43.Kh6 e3 44.Kg7 e2
45.Lg3 Kf5 46.h5 46.Kxh7
Kg4+ 47.Kg7 Kxg3 48.h5 e1D
46...Kg4 47.Le1 Kxh5 48.Kf6
Kg4 49.Ke5 Kf3 50.Kd4 Kg2
51.Ld2 Lf5 52.Ke3 Kf1 53.Kf4
Lb1 54.Kg5 Kf2 opgivet af hvid
Nicklas var vist ikke helt på toppen i dette parti. Her skal vi se
ham i bedre form mod rating
favoritten Tonny, der ikke får
mange ben til jorden.
Hvid: Nicklas Agergaard, 1070
Sort: Tonny Christoffersen ,
1093
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3
De5+ 4.De2 Sc6? sorts spil med
dronningen til e5 er ikke særlig
godt, og her skulle han nok have
taget konsekvensen og byttet
dronninger, for nu får hvid mulighed for at bytte og derefter
vinde et tempo med d4 5.Dxe5
Sxe5 6.d4 Sd7? et uskønt træk,

men på Sc6 fortsætter d-bonden
jo sin fremmarch 6...Sc6 7.d5
Se5 8.Lf4 Sg6 9.Lxc7 7.Sf3 Sgf6
8.Lc4 e6 9.d5!? hvid har allerede
den bedste stilling, og d5 er en
god murbrækker, men dette er
nok lidt for tidligt. Det giver blot
sort lejlighed til at afvikle nogle
brikker og næste udligne. Bedre
er 9.0-0 Ld6 10.Te1 0-0 11.Lg5
nu er hvid fuldt udviklet pånær
Ta1, mens sort har problemer
med at gøre udviklingen færdig,
altså fordelen er bevaret. Det kan
f.eks fortsætte 11...Sb6 12.Lb3
Sbd5 13.Sxd5 Sxd5 14.c4
9...exd5 10.Sxd5 Sxd5 11.Lxd5
Ld6 sort har næsten udlignet
12.Sg5!? det er lidt for fidus
præget 12...Se5? 12...0-0 13.Lf4
Lf5? 13...0-0 14.Lxe5 Lxe5
15.Lxf7+? 15.Sxf7 er noget
uklar, men dog nok med fordel
til hvid 15...Lxb2 16.Tb1 Lc3+
17.Kf1 Tf8 18.Lxb7 Txf7
19.Lxa8 Lxc2 20.Tc1 Ld3+
21.Kg1 Ld4 22.Lf3 15...Ke7
16.0-0 h6 17.Sf3 Lxb2 18.Tab1
Lf6 19.Lc4 Le4?? 20.Tfe1 b6
21.Txe4+ Kd8 22.Td1+ efter at
have vundet en officer er Nicklas
sikkerheden
selv
22...Kc8
23.La6+ Kb8 24.Tde1 truer mat
startende med Te8+ 24...c5
25.Te8+ Kc7 26.Txa8 Txa8

27.Td1 Kc6 28.c4 h5 29.Lb5+
Kc7 30.Td7+ Kc8 31.Lc6 Tb8
32.Tf7 a6 33.Ld7+ Kd8 34.Tf8+
Kc7 35.Txb8 Kxb8 36.Kf1 Kc7
og partiet fortsatte i 53 træk med
Nicklas som en sikker vinder.
Slutstilling:
1-3 Nicklas Agergaard VI 5 p
1-3 Tonny Chistoffersen 5 p
1-3 Jakob Glibstrup
5p
4-5 Anders Revsgaard VI 4 p
4-5 Asbjørn Nielsen VI 4 p
6 Jonas Huber VI
2p
7-8 Tobias Sødrup VI
1½p
7-8 Christian Claumarch V 1 ½ p
Selvom der var en smule færre
deltagere end sidste år, så vil jeg
gerne takke Viborg spillerne fordi I slutter så stærkt op om Hærvejsturneringen. Med 6 spillere
blandt præmietagerne må det
siges, at Viborg har vist flaget.
Vi vil formentlig også næste år
spille om fredagen, og jeg tager
gerne imod kommentarer om
dette. Vel mødt til næste års
Hærvejsturnering.
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SE HER: NU KOMMER
DER SØNDAGS-LYN !!
af Poul Søndergaard

I denne sæson indfører vi en ny
aktivitet: Søndagslyn.
På 3 søndage i sæsonen, nemlig 10/11, 26/1 og 6/4 arrangeres der
lynskak turnering i kantinen på
LOF.
Det er specielt beregnet på
medlemmer fra ca. 1600 og nedad i
rating, herunder selvfølgelig også
juniorer. Juniorer, seniorer og pensionister vil blive sat i samme gruppe. Hvis vores 1-holds spillere også
vil deltage, vil vi overveje, hvordan
det kan foregå, sådan at der alligevel
kåres en vinder af gruppen under
1600.
Afhængig af tilmeldingen vil
der være en stor gruppe, eller 2 indledende + finale, eller en anden
passende inddeling. Du kan regne
med at komme til at spille en masse
lynskak partier. Så det er ikke for
folk med sarte nerver!
Betænknings tid er : 5 min pr.
spiller pr. parti, og ellers normale
lynskak regler, dvs. skak skal ikke
annonceres, og kongen må tages.
Vi ser gerne, at man forhåndstilmelder sig, men man kan
godt møde op på selve dagen, og så
komme med.
LOF vil være åbent fra kl.
8:30. Sidste øjebliks tilmeldinger
kan ske indtil kl. 8:50.
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Start tidspunkt: Kl. 9:00 præcis.
Forventet varighed : 3-4 timer,
med en 1-2 pauser.
Der vil være alm. kaffesalg, som vi
har det på klubaftner.
Bestyrelsesmedlemmer vil på skift
lede turneringen.
På opslagstavlen vil du kunne se,
hvem du skal tilmelde dig hos.
Og så lige en ting til: Der er ingen
tilmeldings gebyr. Til gengæld er
der heller ingen præmier, kun æren!
Resultater og placeringer vil blive
behørigt omtalt i klubbladet.
Hvis du har ambitioner om at blive
klubmester i lynskak (finder sted
den 24/4-2003), så er dette her god
træning, og det er samtidig spændende. Derfor: Meld dig til dette nye
arrangement.
HUSK - HUSK - HUSK
3-x-SKAK lørdag den 26/10 med
IM Jacob Aagaard kl. 10.00 i lokalerne hos LOF.
Foredrag, Skakpartier og Simultan.
Skynd dig at melde til hos Tom
Porsgaard 86624381, eller
Poul Søndergaard 86610170
Undervisning torsdag den 24/10
ved Peter Graves.
Mød op og få alle guldkornene!!
Bagefter fri skak og evt lynskak.

Af Mads Fløe Holm og Thomas
Højbjerg
Mads:
Efter jeg til min forbavselse i
oktobernummeret af Skakbladet
2002 så, at Bjarke Andreasen
stillede op for det danske landshold, syntes jeg, det var på sin
plads at bringe en artikel i vores
kære klubblad. Jeg mødte ham
for halvandet år siden i Brabrand
skakklubs
weekendturnering, Brabrand 31.
Jeg vandt turneringen à
points med Peter Stuhr fra Tårnet, som jeg også havde delt førstepladsen med i vores egen
weekendturnering
halvanden
måned tidligere. Begge gange
efter at have taget en hurtig i
sidste runde.
Thomas: Mads, alias Mr. Safeplay som folk vælger at kalde
ham ude i byen, kom stormende
hen til mig en sen fredag aften
med glædestårer løbende ned af
kinderne. Han havde – undskyld
sproget – ”sgu vundet over en
landsholdsspiller”. Efter jeg var

kommet til hægterne efter at have hørt denne noget dystre nyhed
(for så dårligt kan det da umuligt
stå til for dansk skak). Efter at
have fået bragt ”nyheden” i rette
sammenhæng, blev jeg mere rolig. Det handlede om en reserve
ungdomsspiller på landsholdet –
og Mads, ja han havde mødt ham
for 1½ år siden. Han er i mellemtiden steget til 1821 i rating.
Partiet som I nu skal se, er
et skægt lille parti, hvor Mads
viser nogle af de ”åbenlyse” kvaliteter han har som positionsspiller.
Mads Fløe Holm, Brabrand (1541) Bjarke Andreasen, Nørresundby
(1466)
Brabrand 31 (3), 31.03.2001
Dronninggambit [D66]
[MFH & THP]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 Sf6 4.Lg5
Le7 5.Sc3 c6 6.e3 Sbd7 7.Tc1 0-0
8.Ld3 b6?! 9.cxd5 cxd5 10.0-0 Lb7
11.De2 Tc8 [11...Se4 12.Lxe7 Dxe7
13.Sb5 a6 14.Sa3 Sdf6 15.Se5±]
12.La6 Tb8!?
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[Texttrækket virker en anelse passivt; men er umiddelbart sorts bedste svar på hvids frembusen (frem i
bussen) 12…Lxa6 13.Dxa6 Ta8 14.
Sb5 er heller ikke rart for den sorte
mand.] 13.Lxb7 Txb7 14.Da6 Da8
15.Sb5 Tc8 [15...Sb8!? 16.Da4 Se4
17.Lf4 a6 18.Tc2 Sd7 19.Sc7 b5
20.Da5 Da7 21.Tfc1] 16.Se5 Txc1?
[16...Lf8 17.Sxd7 18.Lf4 Txc1
19.Txc1 Sf6 20.Sc7 Dc8 21.e4
21.dxe4 22.Sxe6 Dd7 23. Sc7! (23.
Sd8 Dxd8 24. Dxb7 Dxd4)
23…Txc7 24.Txc7 Dxd4 25.Le3
Dd1+ 26.Df1 Da4 og hvid er en hel
kvalitet over.]
17.Txc1 Sb8??
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[Sort begynder efterhånden at stå
lidt skidt og efter tårnskakken er det
hele væk. Der bliver flot fulgt op
med Da3, hvorefter sejren er hjemme.]
18.Tc8+ Lf8 19.Da3!! Sbd7
20.Txa8 opgivet 1-0

Partiet er noget atypisk for Mads
forstået på den måde, at han rent
faktisk gik hen og vandt en god
stilling. Det er jo ikke lige det
han er kendt for, når han spiller
med i weekendturneringer.
Jeg kan tydeligt huske,
hvordan han brokkede sig over
sit spil ved dette års Viborg
weekend EMT, hvor han blev
ved med at afgive halve i noget,
der tangerede til at kunne betegnes som gevinststillinger. Denne
gang lykkedes det dog for Mads
at køre hele pointet i hus.

