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Passive træk blev
straffet af Poul Buhl

Skakklub var tæt på sejren

Poul Buhl, Ringsted – Bjarne Hjort Andersen, Køge

skak: Skakklubben
af 1927 var tæt på
at vinde jævnbyrdig holdmatch mod
Køge.

1.c4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0–0 5.0–0 c6 6.d4 d5
7.Nbd2.
Hvid søger at undgå slag på d5, der giver en flad stilling med
en åben c-linie som er svær at vinde – men Sort får skabt problemer med pres på c4-bonden.
7...Be6! 8.Ne5 Nbd7 9.f4 Nxe5 10.dxe5 Ng4 11.Nf3 Qb6+
12.Qd4 c5 13.Qd1 dxc4.
Det kostede en bonde. Hvid søger kompensation ved at angribe på kongefløjen.
14.h3 Rfd8 15.Qc2 Nh6 16.g4 f5 17.exf6 exf6 18.e4 Nf7.
Nu vinder Hvid tilsyneladende bonden tilbage, men …
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19.f5 gxf5 20.gxf5 Bd7 21.Qxc4?? Bb5.
Ups! Koster en kvalitet og den slags blundere plejer med sikkerhed også at koste partiet på det her niveau.
Men det kan også være svært at vinde en gevinststilling sommetider spiller psykologien ind og får folk til at blive for
forsigtige. Vi må se, om der dukker noget op …
22.Qc3 Bxf1 23.Bxf1 Qd6 24.Kg2.
Truslen Dg3+ var ubehagelig. Men nu følger en serie passive
træk fra sort, som giver Hvid mulighed for at gribe initiativet og skabe chancer.
26...Kh8 25.Be3 b6 26.Bc4! Ne5 27.Bd5.
Her står løberen så stærkt, at Hvid trods materiel undervægt faktisk har udlignet stillingen. Sort har ingen angrebsfelter og bør overveje at give kvaliteten tilbage for at få
sine brikker fri.
27…Rac8 28.Bf4 Qe7 29.Rg1 Rd7?
Sort aner ingen fare mens de hvide brikker køres i stilling
til et sønderlemmende angreb.
30.Kf2 Rcd8? 31.Nxe5 fxe5.
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Ringsted:
Skakklubben
af 1927, Ringsted spillede remis (4 – 4) mod Køge,
hvilket i sig selv er et ganske udmærket resultat, da
Køge sammenlagt har et
bedre ratinggennemsnit og
er et mere homogent hold.
Skæbnen magede det således, men det kunne meget
vel få en noget anderledes
slutning, idet flere brædder
fra SK 1927, Ringsted stod i
gunstige stillinger og med
lidt tur i den, så havde resultatet nærmere blevet 5 - 3 i
vor favør.
Holdlederen selv, Karsten Jensen, var en del af
årsagen, idet han valgte et
par slappe træk i tidsnød
og pludselig fes luften ud af
ballonen i en stilling, hvor
et par skarpe træk havde
forvandlet en remis til sejr.
Læseren kan ved selvsyn
nærstudere ”Rundens kombi”, som Karsten Jensen
ikke er stolt af at publicere
her i DAGBLADET, men den
blev altså nomineret - og den
er også flot.
Det er blot ærgerligt, at
Karsten Jensen først så
trækket, da han havde sluppet brikken på et forkert felt.

En gevinst
Rundens gevinst er fra en
gammel kending, som tidligere har været omtalt her
i DAGBLADET. Han, Poul
Buhl, er en af de bærende
kræfter i klubben.
Han ser sød og rar ud (og
det er han da også), men tag
ikke fejl.
Hvis du sidder overfor
dette dydsmønster og der er
placeret et skakbræt imellem jer - ja, så kan han altså
finde på de mest grufulde
ting.
I rundens parti ”lod” han
modstanderen komme til
fadet, og modstanderen kom
til den vildfarelse, at nu

Poul Buhl vandt sit parti mod Køge. 

2. division, gr. 2
1. Sydøstfyn 
27½ - 8 MP
2. Holbæk 
25 - 9 MP
3. Læseforeningen  23 - 5 MP
4. Frem 2 
22½ - 6 MP
5. Ringsted 
18½ - 4 MP
6. Køge 	
18 - 3 MP
7. Præstø 
14½ - 3 MP
8. Svendborg 	 11 - 2 MP

skulle det point bare trilles
i mål.
Modstanderen gjorde regning uden vært, idet han
valgte nogle passive træk og
i løbet af nul komma dut, lå
han udstrakt på kanvassen
og bad om nåde...

Foto: Karsten Jensen
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Find rundens kombi
Resultater fra holdmatchen

A B C D E F G H
32.Rxg7!
Fuldstændig afgørende. På Kxg7 følger 33.Dg3+ med mat, og
på Dxg7 giver 33.Lxe5 Hvid afgørende materiel fordel.
Sort forsøgte 33...Qh4+ 33.Bg3. 1–0

1. Jens Abildlund
2. Hans Henrik Madsen
3. Hans-Henrik Madsen
4. Poul Buhl
5. Lasse Appelquist
6. Karsten Jensen
7. Morten Henrik Olsen
8. Vagn Larsen

½-½ 
Sandi Stojanovski
½-½ 
Hans Dahl Pedersen
½-½ 
Finn Haargaard
1-0 
Bjarne Hjort Andersen
½-½ 
Niels Georg Larsen
½-½ 
Erik Carlsen
0-1 	
Jesper Pondal
½-½ 
Henrik Schmidt-Nielsen

Ringsted: Karsten Jensen
vil denne gang personligt
fordoble antallet af vinpræmier til fire, hvis man både
finder kombien og bivarianter i diagrammet oven for.
Man kan lade sig nøje med
to flasker, såfremt man kun
finder kombien?
Hvid er i trækket og gør
det slemme mod sort. Der er
flere muligheder.
- Jeg gik galt i byen med
40 sekunder til 3 træk. Prøv
at gøre det bedre, du har jo
flere dage, påpeger Karsten

Jensen.
Svaret sendes til formand
Morten H. Olsen, Margrethesvej 31, 4100 Ringsted eller via e-mail: mholsen31@hotmail.com. Sidste
frist er torsdag 21. februar
Blandt de korrekte løsninger fra sidste rundes kombi,
har skakklubben udtrukket
en vinder.
Det blev Leif W. Nielsen,
Bispegården 4, 4100 Ringsted.
Der er to flasker god rødvin på vej – tillykke.

