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LØRDAG 2. marts 2013

Skakklubbens
spillere var flyvende
skak: Skakbrødre
mødtes i indbyrdes
duel i opgøret mellem Skakklubben af
1927 og Præstø.
RIngsted: I en sjælden grad
flaskede det hele sig for SK
1927, Ringsted. Partier, som
var på vippen gik vores vej
og det hele resulterede i en
komfortabel sejr på hele 6 2 over Præstø. Resultatet
betyder også, at det spinkle
håb Præstø havde for overlevelse i 2. division forduftede fuldstændigt.
Holdkampen
indeholdt
også et pudsigt sammen-

Stilling
2. division, gruppe 2
1. Sydøstfyn, 32 BP, 10 MP
2. Holbæk, 29 BP, 10 MP
3. Frem 2, 27 BP, 8 MP
4. Læsefor., 26½BP, 5 MP
5. Ringsted, 24½ BP, 6 MP
6. Køge, 22 BP, 4 MP
7. Præstø, 16½ BP, 5 MP
8. Svendborg, 14½, 2MP

Jens Abildlund overspillede sin modstander med en »gammel inder«. 

Foto: Karsten Jensen

Guf for kendere
Ringsted: Jens Abildlund, SK 1927, Ringsted – Finn Andersen, Præstø 1-0
Nedenstående parti, som er en gammel inder, burde nydes
med ledsagelse af blæsere og strygere fra et symfoniorkester – det er simpelthen guf for kendere – skak kan være
smukt, æstetisk og enkelt. Og typisk for en sand mester, så
fokuserer han mere på modstanderens mangler frem for
egne dyder og kompetencer.
1.d4 Nf6 2.Nf3 d6 3.c4 Nbd7 4.Nc3 e5 5.e4 Be7 6.Be2
0–0 7.0–0 c6 8.Qc2 a6 9.h3 Re8 10.Be3 Qc7 11.Nd2 Nf8
12.f4 exd4 13.Bxd4 Ng6 ?
Bedre Se6, efterfulgt af Sd7 giver det mulighed for at spille
på feltet c5 og derigennem få sorts brikker i spil.
14.Rae1 Nd7 15.Bd3 Bh4 16.Rd1 Bf6 17.Be3 Ngf8
18.Nf3 Ne6 ?
Sort har ikke fået udviklet sine brikker og der bliver nu
slået hul på hans stilling - b6 havde været bedre. 19.e5!
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Den manglende udvikling bliver straffet og fra nu af går
det hastigt ned ad bakke for sort.
19...dxe5 20.Bxh7+ Kh8 21.fxe5 Nxe5 22.Ne4 !
Løberen på h7 kan ikke slås på grund af afdækkerskakken
Sxf6. De hvide officerer nærmer sig sorts konge og sort er
helt uden modspil.
22...Nd7 23.Bf5 Ndf8 24.Qf2 Ng6 25.Nd6 Re7 26.Nxf7+
Rxf7 27.Bxg6 Re7 28.Ng5 Nf8 29.Bf4
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for det – ja, så kunne han
meget vel være en kandidat,
der spillede om DM. I komplekse stillingstyper og teoretiske varianter besidder
han næsten fotografisk hukommelse, hvor mange af os
andre almindelige dødelige
vil fremstå som mere eller
mindre autodidakte.
Et særsyn udmøntede sig
også ved, at de 4 nederste
brædder høstede 3½ points
– det er vi ikke så forvente
med, hvilket også gav anledning til flere ironiske bemærkninger.

Resultater
1. Finn Andersen
0-1 
Jens Abildlund
2. Erik Olsgård Hansen
0-1 
Hans Henrik Hansen
3. Morten Madsen
1-0  Hans-Henrik Madsen
4. Torben B. Jensen
½-½ 
Poul Buhl
5. Uffe Stenberg Christensen ½-½ 
Lasse Appelquist
6. Thomas Wesche
0-1 
Karsten Jensen
7. Bjarne Petersen
0-1  Morten Henrik Olsen
8. Knud Hansen
0-1 
Vagn Larsen
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Find rundens kombi
A B C D E F G H

A B C D E F G H

træf, idet de to brødre,
Morten Madsen og vor egen
Hans-Henrik Madsen skulle sidde overfor hinanden og
udkæmpe deres egen interne kamp på bræt 3, som desværre faldt ud til Mortens
fordel, der herefter har håneretten indtil deres næste
møde. Det er vel den slags
kampe, man absolut ikke vil
tabe, og Hans-Henrik så da
også en smule misfornøjet
ud – hvad skal han nu lægge
øre til ved de kommende familiesammenkomster?
Morten har tidligere spillet for Ringsted, hvor klubben havde meget glæde af
ham.
En af gevinsterne blev
hjemtaget af Jens Abildlund, som overspillede sin
modstander i en ”gammel
inder”, som han tørt forklarede efter kampen. Jens er
klubbens stærkeste kort og
har spillet adskillige sæsoner på 1. brættet med stor
succes. Hans evner ved
brættet er indiskutable og
hvis han brændte lidt mere

Bxg5 Sorts dronning har ingen felter og han kan ikke beskytte den ved fx at sætte løberen imellem, fordi den bare
kan slås: fx - Le5,
30. Lxe5, Dxe5 31. Dxf8 mat 30.Bxc7 Be3 31.Qxe3 og
sort giver op pga. -,Txe3 32. Txf8 mat. 1-0

RIngsted: Igen må spillende holdleder Karsten Jensen lægge navn og rygte til
rundens kombi (se brættet
herover) - et ”hint” – først et
par naturlige træk og derefter en ”kajetrækker” - sort
er i trækket!
Svaret sendes til formand
Morten H. Olsen, Margrethesvej 31, 4100 Ringsted, eller e-mail: mhol-

sen31@hotmail.com.
Ved
korrekt besvarelse vil du
deltage i lodtrækningen om
to flasker god rødvin.
Sidste frist for indsendelse
er torsdag den 7. marts.
Blandt de korrekte løsninger fra sidste rundes kombi,
har skakklubben udtrukket en vinder. Det blev Palle Christiansen, Vænget 1,
4100 Ringsted.

