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5. RUNDE – spillet forud den 18. april 2013

Mester-gruppen
Mikael Dræger, GSF – Thomas Grotkjær, Solrød 0 – 1

OPSAMLINGSRUNDEN – spillet den 30. april 2013

Mester-gruppen
Mikael Dræger, GSF – Tommy Vedelfort, GSF (1. runde) 1 – 0
Thomas Grotkjær, Solrød – Carsten Hejberg, BMS (4. runde) ½ – ½

Carsten Hejberg Fra opsamlingsrunden Thomas Grotkjær
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Siden sidst
I Bulletin nr. 4 fik jeg desværre ikke rettet en fejl i nr. 3, hvor jeg i resultatlisten på for-
siden skrev, at partiet mellem Mogens Olsen og Frank Marsengo blev remis. Nej, Mogens 
Olsen vandt partiet, som det da også fremgår inde i bladet.
Efter 4. runde plus det for 5. runde forud spillede parti Mikael Dræger – Thomas Grotkjær, 
0 – 1 er stillingen denne:

Mester-gruppen
1. Per Steenstrup, GSF 3½ point af 4
2. Henrik Mortensen, Horsens 2½ point af 4
3. Thomas Grotkjær, Solrød 2½ point af 5
4. Carsten Hejberg, BMS 2 point af 4
5. Mikael Dræger, GSF 1½ point af 5
6. Tommy Vedelfort, GSF 1 point af 4

Basisgruppen
1-3. Andrzej Marczyk, GSF 3 point
1-3. Alex Madsen, GSF 3 point
1-3. Peter Andersen, Enkeltmedlem 3 point
4-5. Johnny Svejgaard Rasmussen, GSF 2½ point
4-5. Mogens Olsen, GSF 2½ point

6. Ib Christian Møller, GSF 1½ point
7. Frank Marsengo, GSF 0 point
8. Steen Petersen, Enkeltmedlem udgået

kaarevissing@mail.dk

Siciliansk (Morra-gambit)
Hvid: Mikael Dræger, GSF (1755/Elo: 1845)
Sort: Thomas Grotkjær, Solrød (2039/Elo: 2083)
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3  Hermed har vi Morra-gambitten, hvis idé er at vinde et tempo 
og få spil på c- og d-linjen. Dette bliver naturligvis kun tilfældet, hvis sort modtager offeret 
med 3… dxc3, der udgør den mest analyserede variant. Sort kan også vælge at afslå den 
tilbudte bonde med interessante træk som 3… d3, 3… Da5 eller 3… d5. Thomas Grotkjær 
vælger med et angreb på Be4 et helt femte træk.
3… Sf6!? 4. e5  Den truede bonde går til modangreb. En dækning af den kommer let til 
at synes noget kunstlet, f.eks. 4. Dc2, hvormed dronningen opgiver sin indflydelse på d4.
4… Sd5 5. Lc4 Sb6 6. Lb3 d5 7. exd6 e.p.  Mere dynamisk end 7. cxd4, der lukker 
centrum og giver Sb6 det gode felt c4.
7… Dxd6 8. Df3 e6 9. cxd4 Sc6!  Sort tager ikke gambitbonden straks, da et slag med 
dronningen ville fremme hvids udvikling (9… Dxd4 10. Se2), men venter til et træk senere, 
hvor det kan ske mere gunstigt.
10. Se2 Sxd4 11. Sxd4 Dxd4 12. 0-0 Le7  Hvid har noget udviklingsforspring, men 
næppe nok for den ofrede bonde, da sort har en solid stilling.
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13. Sc3 0-0 14. Td1 Df6 15. De4  Meget naturligt tilstræber sort dronningeafbytning, 
mens hvid søger at undgå den.
15… Dg6 16. De2 Ld7 17. Lc2 f5!? 18. Le3  Truer 19. Lxb6 med officersgevinst. Sort 
svarer igen med en nok så alvorlig trussel, mat på g2, der bliver indledningen på et kraf-
tigt modangreb.

 
18… Lc6 19. f4?!  Fører til en alvorlig svækkelse af hvids kongestilling. 19. f3 var mindre 
forpligtende.
19… Sc4!  Sorts modangreb folder sig ud. Springeren truer på både b2 og e3, idet hvids 
dronning er overbelastet af både at skulle dække e3 og g2. Dermed fremkalder tekst-
trækket en alvorlig for ikke at sige afgørende svækkelse af hvids kongestilling. En mere 
sofistikeret betragtning går på, at sort med trækket rømmer feltet b6 til brug for en løber.
20. g3  En pinlig indrømmelse, der i alvorlig grad svækker de hvide felter foran majestæ-
ten.
20… Sxe3 21. Dxe3 Ld8!  Truer dronningegevinst med 22… Lb6. Og selv om hvid let 
redder dronningen, så kommer sorts løberpar nu til i skøn forening at bore i de to åbne 
diagonaler ned mod hvids konge.
22. De2 Lb6+ 23. Kf1 Tae8  Planen er klar: Merbonden i form af Be6 skal stødes frem 
som murbrækker. Med udmærkede træk hindrer hvid den plan og vinder endda bonden 
tilbage – men hvids kongefløj er stadigvæk hullet som en si.
24. Lb3 Kh8 25. Td6 Lc5 26. Txe6 Txe6 27. Dxe6  Alternativet 27. Lxe6 synes 
dumdristigt pga. 27… Te8, om end hvid kan komme ud af bindingen med 28. Dc4 med 
modangreb på Lc5.
27… Dh5!  Truer både på f3 og h2.
28. De2 Lf3 29. Db5 Te8  Afskærer kongens flugt over e-linjen. Løberen på c5 er tabu, 
idet 30. Dxc5? strander på 30… Dh3+ 31. Kf2 Dg2 mat.
30. h4 Le2+!  Sort måtte endelig ikke med 30… Dg4?? genoprette truslen Dh3+ efter-
fulgt af mat på g2. Thi fra g4 dækker dronningen ikke tårnet på e8, hvorfor sort svarer 
31. Dxe8+ med mat i næste træk.
31. Sxe2 Df3+ 32. Ke1 Dxg3+?  Den rigtige fortsættelse af angrebet er 32… Lb4+!, 
idet springeren ikke kan gå imellem på c3, da den er bundet, og 33. Dxb4 strander på 
33… Dxe2 mat. Hvid må derfor spille 33. Kd1, hvorefter 33… Df1+ 34. Kc2 Txe2+ afgør 
partiet.

Gladsaxe Skakforening



GSF 80-År Bulletin nr. 5 Side 4

33. Kd1 Td8+ 34. Kc2 De3 35. Sc3?
Efter 35. Td1! De4+ 36. Kc3! ser jeg ikke det sorte angreb slå klart igennem.
35… Td2+ 36. Kb1  Eller 36. Kc1 Td3+ 37. Kc2 (37. Kb1 De1+ 38. Ld1 (38. Kc2 Td2 
mat) 38... Txd1+ 39. Kc2 Td2+ 40. Kb3 De6+ 41. Ka4 (41. Dc4 Txb2+) 41… Td4+ osv.) 
37… Dd2+ 38. Kb1 De1+, og sort vinder som angivet i parenteserne.
36… De1+ 37. Opgivet.
0 – 1

Pirc (Le3-systemet) 
Hvid: Mikael Dræger, GSF (1755/ Elo: 1845)
Sort: Tommy Vedelfort, GSF (1748/ Elo: 1885)
1. d4 d6 2. e4 Sf6 3. Sc3 g6  Åbningens grundstilling. Hvid har nu adskillige træk og 
systemer at vælge mellem. Med sit næste træk forlader Mikael Dræger teorien.
4. Le3  Om dette træk kan man sige det samme, som G. Friedstein siger i sin bog Pirc-
Ufimzew-Verteidigung om 5. Le3 efter 4. Sf3 Lg7: ”Denne plan nyder ingen popularitet. 
Tilstedeværelsen af den hvide løber på e3 giver i mange varianter sort et vigtigt tempo for 
manøvren Sf6-g4.” Man skal dertil huske, at hvids og sorts sortfeltede løbere i åbningerne 
Kongeindisk og Pirc er de vigtigste lette officerer.
4… Lg7 5. Dd2 Sg4 6. Lg5 h6 7. Lh4  Denne retræte er konsekvensen af hvids spil 
med sin løber. På h4 binder den kortvarigt bonden på e7, og den kan siden fra g3 trykke 
på e5. Men løberen er kommet væk fra diagonalen c1-h6, hvor den havde sin naturlige 
plads, og den er kommet væk fra indflydelse på D-fløjen. Det er et paradoks, at netop 
fordi hvid så tidligt (for tidligt) spillede sin løber til e3, som er dens idealfelt, står den 
netop ikke dér nu. Stort set står den offside på h4. Dette råder hvid dog bod på med sit 
næste træk, som er indledningen på en fin manøvre.
7… 0-0 8. f3! Sf6 9. 0-0-0 c6 10. g4  Modsat rokade byder gerne kombattanterne op 
til bondestorm på hver sin kongeløse fløj.

Mikael                                                       Tommy
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10… Te8?!  Når nu sort vil spille Dd8-a5, så har teksttrækket den taktiske pointe, at 
bonden på e7 bliver dækket. Men trækket er for langsomt. Straks b7-b5 eller en dertil 
alternativ aktion på D-fløjen var stillingens krav.
11. Sge2 Da5 12. Kb1 b5  Nu strander det for stillingstypens tematiske udfald 13. Sd5? 
på 13… Dxd2 (Stod Te8 nu på f8, ville hvid inden tilbageslag på d2 have mellemskakken 
Sxe7+. På e7 er springeren dog i fare for at gå tabt!) 14. Sxf6+ Lxf6! 15. Txd2 Lxh4, og 
sort har vundet en officer.
13. Sc1 Sbd7 14. Sb3 Db6 15. Lf2! a6?!  Atter for langsomt! Sort skal ikke konsolidere 
sin bondestilling på D-fløjen, men fare hastigt frem – med a7-a5.
16. h4 h5 17. g5  I stedet for delvist at lukke K-fløjen kunne hvid med eksempelvis 17. 
Lh3 opretholde spændingen på K-fløjen. Vi ser da, at det tilforladelige 17… Lb7? ville koste 
sort en springer efter 18. g5! Med teksttrækket har hvid dog ikke helt opgivet sin 
bondestorm på K-fløjen. Planen er nu fremstød på f-linjen med f3-f4-f5xg6. Bemærk dog, 
at hvid efter 17.Lh3 hxg4 må spille 18. Lxg4, da 18. fxg4? strander på 18… b4! 19. Se2 
(19. Sa4? Db5!, og springeren går tabt) 19… Sxe4 med klar fordel for sort.
17… Sh7 18. Lh3 a5 19. e5! Sdf8  Dårligt er 19… dxe5?! 20. dxe5, og når sorts truede 
dronning går, da 21. e6!, og hvid har fået slået hul i sorts kongestilling.
20. Se4 Lxh3 21. Txh3 a4 22. Sc1 dxe5 23. d5!?  For nu kan hvid ikke følge dxe5 op 
med e5-e6.
23… Dc7 24. dxc6 Dxc6 25. Thh1 Se6  Sort har vundet en bonde, men hans officerer 
på g7 og h7 er som hjemmeboende voksne sønner uden dynamiske muligheder. Så længe 
hvid med en springer på e4 kan blokere det sorte spil på K-fløjen, er det ham, der har 
initiativet. Med sine næste stærke træk lykkedes det dog for sort at løsrive sig.
26. Sd3 Ted8 27. Dc1 Sd4  Et udmærket udfald, der medfører en afbytning, der åbner 
lidt op for løberen på g7.
28. Lxd4 exd4 29. Df4 Sf8 30. Th2 Se6  Så er de to sønner så småt flyttet hjemmefra.
31. Dg3 a3 32. b3 Tac8 33. De1  Dronningen tvivler på, at de to springere alene kan 
holde sort væk fra indbrudsfelterne c3 og b2.
33… Dc7  Truer tårnet på h2.
34. Tf2 Sf4 35. Db4!?  Et udfald der truer bønderne på a3 og b4.
35… Sd5 36. Dxa3 Sc3+ 37. Sxc3 dxc3 38. Te2 e6 39. Tde1
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 39… Lf8?  Øv! Sort vælger den forkerte officer til at jage dronningen væk fra a3 med. 
Rigtigt var 39… Ta8! 40. Db4 Txa2! 41. Kxa2 Ta8+ 42. Kb1 (42. Da3 Txa3+ 43. Kxa3 Da5 
mat) 42... Da7, og sort kan ikke hindre matten på a1. Udfaldet bliver det samme med 40. 
Dc1 Txa2! 41. Kxa2 Ta8+ osv. Hvids bedste forsvar er forsøget på dronningeafbytning 
med 40. Dc5, hvorefter dronningeofferet 40… Txa2? strander på 41. Dxc7! Tda8 
42. Dd8+! (Dc8+! og Db8+! kommer ud på det samme). Dermed giver hvid dronningen 
tilbage for et tårn med det resultat, at sort ikke kan gennemføre sit angreb og kommer i 
slutspil med et tårn i underskud. Efter 39… Ta8! 40. Dc5! vinder sort dog på prosaisk vis 
med 40… Da5 41. Sc1 (Dækker a2, men opgiver garderingen af b2) 41… Td5 42. De7 
(Dronningen skal vedblivende gardere a3 eller i det mindste kunne slå på c3) 42… Lf8 43. 
Db7 Da3 44. Sd3 Dxa2+ 45. Kc1 Da1 mat. Med teksttrækket vælger sort ikke alene den 
forkerte officer til at jage hvids dronning væk fra a3. Han fjerner også løberens dækning 
af bonden på c3.
40. Da6 Dc6?  Med denne uprovokerede dronningeafbytning fraskriver sort sig et 
fremragende angreb.
41. Dxc6 Txc6 42. a4 bxa4 43. bxa4 Td4 44. Te4 Tb6+ 45. Ka2 Txd3?!  
Kvalitetsofferet viser sig at være ukorrekt – måske er der tale om desperation efter at 
have set sit angreb løbe du i sandet.
46. cxd3 Tb2+ 47. Ka1 Lg7 48. Tc4 c2 49. d4  Hvids eneste, men tilstrækkelige 
forsvarsressource.
49… Tb3 50. Txc2 Lxd4+ 51. Ka2 Txf3  Løber og bonde for tårn kan vel til nød gå an. 
Men nej, hvids trumf er den for sort fjerne fribonde på a-linjen. Efter nogle betimelige for-
beredelser løber den så godt som ubesværet i mål.
52. Te4 Lg7?  Bringer sin løber uden for indflydelse på D-fløjen. Rigtigt var e6-e5, der 
holder løberen centraliseret.
53. Tc8+ Kh7 54. Tec4 Tf1 55. Ta8  Fremstødet 55. a5? er forhastet pga. 55… Ta1+, 
og bonden går tabt, f.eks. 56. Kb3 Txa5 57. T8c7 Tf5 58. Td7 Kg8, og sort holder – i hvert 
fald i første omgang bonden på f7 – med sandsynlig remis til følge. Dog kan hvid efter 
Tc4-c7 og kongevandring til e8 måske alligevel vinde bonden på f7. Foretager det sorte 
tårn i så fald modangreb med Tf5-f4xh4, risikerer sort, at hvid med to tårne på 7. række 
ud over at vinde bonden på f7 også vinder løberen på g7. Situationen er et nærmere 
studium værd.
55… Tf3 56. T4c8? e5?  Sort burde udnytte hvids svigt af gardering af bonden på h4 til 
med 56… Tf4 at erobre denne. Han har alligevel ikke rigtigt noget andet at lave. Kunne 
sort så siden også få fat i bonden på g5, så kan han ofre en officer på hvids a-bonde og 
alligevel klare sig, da han har hele fire forsamlede bønder derfor.
57. Te8 Tf4 58. a5 e4 59. a6 Ld4 60. Tad8 Tf2+ 61. Kb3 Tb2+ 62. Kc4  Eller 
62. Ka3!, og begge sorts officerer samt bonden på e4 står i slag.
62… Sort overskred tiden og tabte. Det behøver sort ikke at ærgre sig over. Når 
løberen går, falder bonden på e4. Hvids bonde på a6 er stadig en trumf, og sorts bonde 
på f7 er stadig sårbar. Der kunne følge 62… Lb6 63. Td7 (Truer 64. Txf7 mat) 63… Kg7 
64. Tee7 Tf2 65. Tb7 Le3 (Eller 65… Ld8 66. Txf7+!) 66. Txe4 etc.
1 – 0
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Kongeindisk (Forsinket afbytningsvariant i Det klassiske System)
Hvid: Thomas Grotkjær, Solrød (2039/Elo: 2083)
Sort: Carsten Hejberg, BMS (1900/Elo: 1987)
1.d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Sf3 0-0 6. Le2 e5  Hovedvarianten i Det 
klassiske System i Kongeindisk. Hvid kan nu enten bytte på e5, lukke stillingen med d4-d5 
eller opretholde spændingen i centrum, hvilket som regel sker med 7. Le3 eller 7. 0-0. 
Thomas Grotkjær vælger det sidste.
7. 0-0 Sa6  Normalt er 7… Sc6 og 7… Sbd7, mens træk som 7… exd4 og 7… c6 anses for 
at komme i anden række. Udviklingen af Sb8 til a6 er ofte udmærket i Kongeindisk, da 
springeren dels dækker c7, dels kan vælge mellem at gå frem til enten c5 eller b4.
8. Le3 Sg4 9. Lg5 De8  Men ikke 9… Sf6? 10. dxe5 dxe5 11. Dxd8 Txd8 12. Sxe5 med 
bondegevinst, da sort ikke har det vanlige modangreb Sf6xe4.
10. h3 h6 11. Lc1 Sf6 12. dxe5 dxe5 13. Le3 De7 14. Sd2 c6 15. a3 Sc5 16. Lxc5  
Hvid giver sin gode sortfeltede løber i bytte for springeren, da denne via e6 truer med at 
komme til det gode felt d4. Sorts konstellation i centrum med bønder på c6 og e5 er bedre 
end hvids med bønder på c4 og e4, fordi sort ikke har et hul på d5 svarende til hvids på 
d4.
16… Dxc5 17. b4 De7 18. c5 Td8 19. Dc2 Le6 20. Tad1 Se8 21. Sc4 Lxc4 22. 
Lxc4 Sc7 23. Db3 Se6 24. Lxe6 Dxe6 25. Dxe6 fxe6  
 

Hvid har givet sort en dobbeltbonde på e-linjen, men denne er ikke så ringe endda. Pr 
automatik giver den sorts tårne en linje mere at operere på, og den tager en masse 
vigtige felter i centrum.
26. Txd8 Txd8 27. Td1 Td4  Sort står en anelse bedre. Hans tårn er kommet frem på et 
garderet felt inde i hvids stilling, og i slutspil arbejder tårn og løber erfaringsmæssigt 
bedre end tårn og springer. Partiet kommer dog aldrig over remisgrænsen. Sorts bonde på 
e5 hindrer løberen i at få luft under vingerne, og springeren er som bekendt god i lukkede 
stillinger.
28. Kf1 Kf7 29. Ke2 Ke7 30. Tb1 Kd7 31. f3 Lf8 32. Sd1 b6 33. cxb6 axb6 34. Sf2 
Kc7 35. Sd3 Lg7 36. a4 Tc4 37. Tb2 Lf6 38. Ta2 g5 39. Kd1 Td4 40. Kc2 Le7 41. 
Kc3 Ld6 42. a5 Kb7 43. axb6 Kxb6 44. Ta8 Kb5 45. Sxe5  Med pointen 45… Lxe5 
46. Ta5+ Kb6 47. Txe5 med bondegevinst.
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45… Txb4 46. Sd3 Tc4+ 47. Kd2 Ta4 48. Txa4 Kxa4 49. Kc3 Kb5 50. Kb3 c5 51. 
Sb2 Lf4  52. g4 Lg3 53. Sc4 Kc6 54. Kc2 Kb5 55. Kc3 Le1+ 56. Kd3 Lg3 57. Sb2 
Kb4 58. Sc4 Kb5 59. Sa3+ Kb4 60. Sc4 Kb5 61. Sa3+ 
Remis

UGENS SKAKOPGAVE NR. 5
Kaare Vissing Andersen

Brønshøj Posten, den 25. januar 2007

Mat i 2 træk!

Løsningerne på de fire første opgaver bedes afleveret i Gladsaxe Skakforening til Kaare  
Vissing Andersen senest den 7. maj 2013 eller  sendt pr.  mail  til  kaarevissing@mail.dk  
senest dagen forinden. God løserlyst!
Løsningen til denne opgave (nr. 5) afleveres senest på generalforsamlingen den 14. maj.

Gladsaxe Skakforening


