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SEK TION 1

LØRDAG 9. marts 2013

Tæppefald for
skakklubben
Ringsted: Sidste runde i 2.
division gr. 2 i skak blev afviklet med et fællesarrangement i samme aula i Køge.
Sydøstfyn – Frem 2 sad til
højbords (på scenen) og partierne herfra kunne følges
live på storskærm i et tilstødende lokale.
Skakklubben af 1927 Ringsted havde ikke så meget at
spille for, idet man hverken

Slutstilling
2. division, gr. 2
1. Sydøstfyn: 36½ BP, 12 MP
2. Holbæk: 33½ BP, 12 MP
3. Frem 2: 30½ BP, 8 MP
4. Læseforen.: 29½ BP, 5 MP
5. Ringsted: 28 BP, 6 MP
6. Køge: 27 BP, 6 MP
7. Præstø: 22 BP, 5 MP
8. Svendborg: 17 BP, 2 MP

kunne rykke op eller ned,
men æren har man vel i behold og den skulle da forsvares.
Midtvejs var det imidlertid svært at få øje på mulige
gevinster. Ved tidskontrollen havde to mand skilt sig
ud fra flokken – formanden
Morten H. Olsen og Vagn
Larsen, som udgør de to nederste brædder, kæmpede
indædt for at redde klubbens
ære og deres egen ditto samt
ratingtal. Det var lidt af et
paradoks, da pointhøsten
sædvanligvis hentes på de
øverste brædder. Vi holdt
skindet på næsen, da både
Morten og Vagn vandt, så vi
tabte med de beskedne cifre
3½ - 4½ til lokalrivalerne fra
Holbæk.
Vagn Larsen har overrasket positivt fra starten af

2013, hvor han har scoret
3 point af 4 mulige og uden
nederlag, hvilket er overordentlig stærkt gået af denne
aldrende herre, specielt set i
lyset af hans sidste års høst
på ½ point af 6 mulige.
Formanden Morten H. Olsen kan på en god dag være
farlig for spillere med et betydeligt højere ratingtal end
hans eget – det har han givet

Vagn Larsen (th.) og Morten H. Olsen vandt begge deres partier. 
flere prøver på. Hans potentiale rækker længere end 1.
klasse-spiller, hvis han blot
kunne få lidt mere stabilitet
i sit spil, vil han snart blive
Mesterspiller.
Set i bagklogskabens uli-

Holdkampens udvalgte parti
Flemming Skjoldager, Holbæk - Morten H. Olsen, Ringsted:
0-1
Tag med formand Olsen i rutsjebanen! Mr. Swing King er
vognstyrer og beretter fra den farefulde færd:
1.e4 c5 Siciliansk åbning, som kom til verden i ca. år 1600,
efter Giulio Polerio fra Rom spillede trækket for første gang.
Det er iøvrigt den åbning, som der både er skrevet mest om
samt spillet mest.
2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 Det klassiske
træk, der bringer partiet over i den såkaldte »Dragevariant«. Hvis man i stedet for g6, spillede a6, ville det blive til
»Najdorfvarianten«
6.Be3 Bg7 7.f3 0–0 8.Bc4 Nc6 9.Qd2 Bd7 Hvid spiller
efter at angribe den sorte Konge, helst hurtigt!
Man siger lidt i sjov, at hvid vinder de korte partier og sort
de lange!
10.0–0–0 Rc8 11.Bb3 Qa5 12.g4 Nxd4 13.Bxd4 Be6 Sorts
planer ligger på dronningefløjen, det er der hvor hvids konge står!!
14.Kb1 Bxb3 15.axb3 Kh8 16.h4 h5 Hverken hvid eller
sort spiller de bedste trækher, som et skakprogram ville
gøre, men det er jo det, der blandt andet er med til at gøre
skak så spændende og psykologisk mod et andet menneske!
17.Rdg1 Rc6 18.gxh5 Ra6 19.Kc1 Qa1+ --,Dxh5 20. Dd3,
(pga. ellers Lh6) Ta1, 21. Kd2, Lh6 22. Ke2, Txg1 23. Txg1,
Dxh4 var en anden mulighed. 20.Nb1 Nxh5.
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Havde kun lige sat den, da jeg tænkte 21. Dh6 - av for h...nu
taber jeg.
21.--,Kg8 22. Dxh5, gxh5 23. Txg7, Kh8 24. Thg1 og Flemming vinder. Men vi havde begge overset 22.--,e5! og jeg vinder! Sådan er det med taktiske stillinger, de kan tabes og
vindes i et træk.
Flemming kunne have beholdt sin fordel ved at spille 22.
Lxg7 21.Bxg7+ Kxg7 22.f4 Rc8 (bedre er Ta2 med idé at slå
på f4 og hvid får det svært)
23.c3 Ra2 24.Rh2 Nf6 25.Qd4 Ra5 ? --,e5! 26.Rg5 ? --,h5!
26...Rac5 27.h5 e5 28.h6+ Kh7 29.fxe5 dxe5 30.Rxe5
Rxe5 31.Qxe5 Flemming har vundet en bonde og står til
gevinst, men har det lille problem at han næsten ingen tid
har tilbage.
31...Qa6 32.Nd2 Qb6 33.Kc2 Re8 34.Qf4 Qe6 35.Re2 Qe5
med remistilbud. Flemming spiller på gevinst, med fare for
at lave en »buk« (sætte en brik i slag), da han jo ikke har meget tid til sine træk.
36.Qh4 g5 37.Qh1 b6 38.Nc4 Qf4 39.e5 Qf5+ 40.Kc1
Qf4+ 41.Kb1 Ng4 42.Re4 Qg3 43.Re2 Qd3+ 44.Rc2 b5
45.Qc6 Qd1+
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To mand, Hans Henrik
Hansen og Poul Buhl, har
gennemført sæsonen uden
nederlag, hvilket er rigtigt
stærkt gået, og det belønner klubben med en købmandskurv til dem hver.

Resultater fra holdmatchen
1. Jens Abildlund
0-1 
2. Hans Henrik Hansen ½-½ 
3. Hans-Henrik Madsen ½-½ 
4. Poul Buhl
½-½ 
5. Lasse Appelquist
0-1 
6. Karsten Jensen
0-1 
7. Morten Henrik Olsen 1-0 
8. Vagn Larsen
1-0 

Tom Juul Andersen
Ivan Normann Andersen
Preben Schavitshy Dalberg
Palle Bratholm
Samuel Eddy
Svend-Erk Christensen
Flemming Skjoldager
Thorsten Christensen
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A B C D E F G H

Find rundens kombi
A B C D E F G H

A B C D E F G H

delige klare lys havde Skakklubben af 1927 kun et enkelt
udfald i løbet af hele sæsonen, nemlig mod Svendborg,
hvor flere på holdet havde en
decideret off day ellers må
sæsonen være godkendt.

Foto: Karsten Jensen

Her vinder --,Te6 pga. 46. Dxb5, Txe5 og man truer dronningen og skak i bunden, som vinder det hvide tårn.
46.Rc1 Qd3+ 47.Ka2 Re6 48.Qxb5 Nxe5 49.Nxe5 ? - noget med tiden!
49...Qxb5 og Flemming opgav. 0 - 1

RIngsted: Find rundens
”kombi” i diagrammet herover. Først et strategisk
træk og derefter en mavepuster, hvor sort vil sprælle
i nettet..?
Hvid er i trækket!
Svaret sendes til skakklubbens formand Morten
H. Olsen, Margrethesvej
31, 4100 Ringsted eller via
e-mail:
mholsen31@hot-

mail.com.
Ved korrekt besvarelse
deltager man i lodtrækningen om to flasker god rødvin.
Sidste frist for indsendelse
er torsdag den 21. marts.
Blandt de korrekte løsninger fra sidste rundes kombi,
har skakklubben udtrukket en vinder. Det blev Max
Nielsen, Skjalm Hvidesvej
13, 4180 Sorø.

