RINGSTED

Dagbladet

SEKTION 2

Ex-formand slår til
Ringsted: Benny Brinch, Svendborg - Poul Buhl, SK af 1927,
Ringsted: 0-1.
1.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.d5 d6 4.c4 g6 5.Nc3 Bg7 6.e4 0– 0
7.Bd3 Na6 8.a3 Bd7 9.0– 0 Nc7 10.Bd2 a6 11.Rb1 b5.
Det klassiske sorte bondefremstød i denne åbning. Hvids
bondecentrum angribes og sort får spil på dronningefløjen. 12.b4 cxb4 13.axb4 bxc4 14.Bxc4 Nb5 15.Bxb5 Bxb5
16.Nxb5 axb5 Sort har en behagelig stilling med åben tårnlinie og den lange løberdiagonal. De næste træk spiller hvid
for passivt og sort får initiativet. 17.Qc2 Qd7 18.h3 e6 Med
planen at eliminere d5-bonden og undgå at hvid får plantet sin springer på c6. 19.Qd3? Koster en bonde - hvid tror
han får den igen, men han har ikke set langt nok! 19...exd5
20.exd5 Qb7 21.Bf4 Nxd5 22.Bxd6 Rfd8 !! 23.Bc5
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Koster en kvalitet. Le5 var nok den bedste chance, men
..Sf4! ser lovende ud for sort. 23...Nc3 24.Qc2 Nxb1 25.Rxb1
Qd5 Hvid har stort set ikke nogen fornuftige officerstræk.
26.Rc1 Ra2 27.Qb1 Rb2 28.Qa1 Ra8 Hvid opgav, idet dronningen er fanget og det koster yderligere materiale, f. eks.
29. La7 Ta2. 0 – 1.
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Skakklub led uventet nederlag
ringsted:
De
nederste
brædder var i gavehumør,
hvilket betød et uventet nederlag til SK 1927 Ringsted
mod Svendborg på 4½-3½.
Det står i skærende kontrast til de allerede afviklede kampe mod fynske hold,
Frem II og Læseforeningen,
hvor vi samlet set fik en positiv score og uden nederlag
og mod langt højere ratede
spillere.
I fodbold kan alting ske, så
længe bolden er rund - i skak
er det vel sagtens andre ydre
eller måske snarere »indre«
omstændigheder, der gør sig
gældende.
En anstrengende rejse gennem julelandskabet tværs
gennem Sjælland/Fyn og
knirkende gulve i spillelokalerne forklarer vel næppe
hele sandheden?
Der var dog lyspunkter i al

elendigheden, idet to mand
kørte med klatten og fik sat
to hele pinde ind på kontoen.
Den tidligere navnkundige
formand Poul Buhl, som
fortsat er en snu brikekvilibrist i det ædle spil, eksploderede lige pludselig i
en rimelig lige stilling og i
løbet af syv til otte træk trak
fynboen stikket. Poul Buhl
er en stabil spiller, som har
ligget konstant over 2000
ratingpoint de sidste mange
sæsoner.
Den anden gevinst blev
sikret af Hans-Henrik Madsen, som tidligere har brilleret her i DAGBLADET. Han
sad over i runde 2 og var måske derfor ekstra sulten?
Man kan sige meget om
denne skakvirtuos, men
manden sælger altså billetter, næsten hver gang han
spiller - det er i hvert fald

Habitter og blazere fra 500,-

A B C D E

lørdag 8. DECEMBER 2012

Strik fra 100,Skjorter fra 100,-

meget sjældent kedeligt.
Han har også kreeret rundens kombi uden egentlig at
vide det!
I blandt de korrekte løsninger fra sidste rundes kombi,
har vi udtrukket en vinder.
Det blev Henning Andersen,
Hækkerupsvej 20, Ringsted.
Der er to flasker god rødvin
på vej – tillykke!

Resultater fra holdmatchen
Svendborg - Ringsted: 4½ - 3½
Ulrik Larsen
½-½
Michael Nord
½-½
Ib Lynæs Hansen
0-1
Benny Brinch
0-1
Ole Erik Jørgensen
½-½
Erik Hansen
1-0
Niels-Peter Mangor Jansen 1-0
Morten Thor Rasmussen 1-0

Jens Abildlund
Hans Henrik Hansen
Hans-Henrik Madsen
Poul Buhl
Lasse Appelquist
Karsten Jensen
Morten Henrik Olsen
Vagn Larsen

Se stilling i 2. division, gruppe 2 på www.divisionsskak.dk
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jeans fra 150,T-shirts fra 50,Overtøj fra 200,-

TØM
BUTIKKEN

Wrangler model Texas
uden stretch

før 500,- NU 250,-
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Find rundens »kombi« og vind vin
Ringsted: Find den stærkeste fortsættelse, hvilket vil medføre en mat fynbo i 8 træk. Hvis du spiller ligesom vor skakvirtuos, Hans-Henrik Madsen – ja, så vil du snart se englene
lette.
Ved korrekt besvarelse vil man deltage i lodtrækningen
om to flasker rødvin. Indsend svar senest 17. december til
klubbens formand Morten H. Olsen, Dr. Margrethesvej 31,
4100 Ringsted eller via e-mail: mholsen31@hotmail.com.
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ALLE VARER

÷ 50%
Også de helt nye varer
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