
Holdskak: 1. runde (19. oktober) 
[Jesper S. P.] 

Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, 
brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som 
alle er fra denne runde: 
 

Taktiske skakopgaver: 
 
Odense 1 vs. Frem 3, bræt 7: 
Christoffer Vinter – Jørgen Frank Hansen 

 
 
Åh nej, sorts dronning er truet! Hvad nu? 
Sort trækker og vinder! 
 
Odense 3 vs. Assens, bræt 7:  
Christian Ringsmose – Bent Lerke 

 
 
Hvid trækker og vinder! 

 
 
Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: 
Thor Bendix – Jesper S. P.  

 
 
Sort trækker og vinder!   

 
 
 
Strategiske skakopgaver: 
 
Odense 1 vs. Frem 3, bræt 5:   
Peter Morling – Erik Frandsen 

 
 
Sort i trækket. 
Kan sort vinde partiet? Hvad vil du foreslå, at 
sort spiller som sit næste træk, og hvordan skal 
sort forsøge at vinde partiet? Find planen! 



Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: 
Thor Bendix – Jesper S. P. 

 
 
Sort i trækket. 
Hvid har netop spillet 15.d5, og hans plan er helt 
klart at omrokere sine officerer på dronninge-
fløjen for derefter at gennemføre a2-a3 og b3-b4 
og få en fribonde. Hvad skal sort gøre? Hvordan 
finder sort modspil? 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
[Jesper S. P.] 
 
Odense 1 og 2: 
Der var fuldt hus i klubben, da vi i mandags havde 
besøg af både Frem 3 og Ullerslev, som skulle 
spille mod hhv. vores førstehold og andethold. I 
år har vi 2 hold i Serie 1, nemlig Odense 2 og 3, så 
vi bruger ikke 4-mandshold som i forrige sæson. 
Vores tredjehold tog den lange tur sydpå til 
Assens, som Lars fortæller mere om nedenfor. 
 
Der var god og hyggelig stemning, og alt forløb 
fint. Man siger, at man kan se feststemningen ved 
at kigge på madbordet … tja, jeg åbnede en helt 
ny pakke småkager inden kampstart, og den var 
tom da jeg ryddede op! Så mon ikke folk havde 
en god oplevelse?  
 
Odense 1 viste tænder og vandt med 
overbevisende 6½-1½ uden nederlag. Sande var 
den første med en sejr – en typisk fløjåbning, 
hvor sort glemmer alt om centrum og pludselig 
har hvid centrum, terræn og aktivitet … og så er 
det kun et spørgsmål om tid. På de andre brætter 
var der meget forskelligt spil. Der blev spillet 

giftige åbninger, f.eks. Winaver-varianten i Fransk 
(Lars Uffe) og Dragesiciliansk (Kristoffer), og der 
blev spillet på kongeangreb og ofringer hos Johs. 
og manøvrering hos mig. 
 
Odense 2 fik en dårlig start, da en force majeure 
udeblivelse gav 0-1 til Ullerslev. Vi så nogle 
spændende fights og kun få remis – slutresultatet 
blev 3½-4½ til Ullerslev, men de startede jo også 
med 0-1, så selvtilliden hos Odense 2 er 
stadigvæk lige så stor som normalt! Torstens 
kampgejst manglede som sædvanligt ikke noget, 
og da han var sidste mand tilbage kæmpede han 
bravt med materielt underskud – med bindinger 
og mattrusler. Desværre var modstanderen solid 
og gik ikke i nogen fælder. Men dejligt at se 
Torsten kæmpe maksimalt for holdet! Hans parti 
nåede endda ind i den sidste time, ligesom mit, så 
det endte med at blive en lang dag! 
 
Tak til alle for god kampånd! Inden vi fortsætter 
med Odense 3, vil Jørgen Frank Hansen 
kommentere sit parti, hvor han hele vejen 
igennem viste overskud og gav et fint eksempel 
på, hvordan man spiller med sort mod den anti-
sicilianske variant, hvor hvid spiller et tidligt Lc4: 
 
[Jørgen Frank Hansen (sort)] 
 
1. e4 c5  2.Sf3 d6 3.Lc4 Sf6 4.Sc3 g6 5.Sg5 e6  
6.d3 h6 
Tilbage med den aggressive krikke. 
7.Sf3 Lg7 8.Ld2 De7 9.h3 Sc6 10.0-0 a6  
11.Te1 0-0 12.Dc1 Kh7 13.g3 
Dette er vel en lille svækkelse med min løber 
pegende mod h3… 
13…Dc7 14.Kg2 b5 15.Lb3 Sd4 16.Sxd4 cxd4 
17.Se2 e5 18.Th1 Lb7 
Måske skal løberen blive på diagonalen c8/h3, 
men jeg planlægger tårne i c-linjen eller 
bondefremstød på d5. 
19.Sg1 d5 20.f3 a5 21.a4 b4 22.c3 bxc3  
23.bxc3 dxe4 24.cxd4 exf3+ 
Man skal vel benytte lejligheden til at give en god 
skak og samtidig vinde en bonde  
25.Kf2 Dd7 
Ingen dronningafbytning! Trykket skal fastholdes! 
26.dxe5 Dd4+ 27.Le3 Dxe5 28.d4?? 
28.Lf4 må være meget bedre. 
28…Se4+ 
Om kongen går til f1 eller e1 falder der brænde 
ned, og slag på f3 kan man jo heller ikke pga. 
afdækkeren, så hvid valgte at opgive!  
0-1  



[Lars Petersen] 
 
Odense 3 var inviteret til holdkamp i Assens 
hyggelige lokaler. Desværre kunne vi kun stille 
med 7 mand, så vi var bagud fra start. 
 
På 1. bræt spillede Lars Petersen vs. Ib Juhl 
Italiensk. Et taktisk spil, hvor chancerne var små. 
Jeg ofrede en bonde for lidt modspil, men 
formåede ikke at udnytte det. Til slut endte vi i et 
slutspil med K+S+hvidfeltet løber og 6 bønder til 
Ib og K+løberpar og 5 bønder til mig. Jeg valgte at 
lukke spillet helt til, så jeg i hvert fald ikke kunne 
tabe. Og efter yderligere 5-6 træk resignerede Ib 
sit forsøg på at komme igennem og vi blev enige 
om remis. 
 
Henning stod bedst på bræt 2 mod Simon Juhl, 
men efter at Simon fik sin løber ned bag ved 
Hennings brikker var det lige spil, og man enedes 
om remis. 
 
På bræt 3 spillede Torben sikkert. Foran med en 
bonde lykkedes det ham at fange Michael 
Frimods løber. Og med en ekstra løber var det 
slut. 
 
Ken Lauersen og Klaus Skadegaard kom ud i en 
midnatsgyser. Klaus stod bedst gennem hele 
partiet, og skulle vinde et slutspil, hvor Ken havde 
et tårn, mens Klaus havde en springer og 2 
sammenhængende bønder. Det var langtfra let, 
men Klaus styrede med sikker hånd partiet hjem. 
 
På 5. bræt så Leif ud til at have styr på John 
Algreen-Ussing. Med ekstra fribonde og løber der 
matchede forvandlingsfeltet var jeg sikker på, at 
pointet var hjemme. Men flot spil af John sikrede 
ham en remis. 
 
Bjarne havde det svært på 6. bræt. Johannes 
Klemmensen fik hans dronning til at flyve rundt 
på brættet, med familieskak og alt muligt. 
Desværre et 0 til Bjarne. 
 

 
 
På 7. bræt spillede Bent Lerke og Christian et 
flyvsk parti. Vi kommer ind da Bent Lerke lige har 
slået bonden på b3, og Christian ser at han kan 
forgifte bonden på d3. Han flytter løberen til e3. 
Bent ser ikke skakken, og nupper en dejlig 
centrumbonde. Tilbage er der bare at give en 
løberskak på b6, og snuppe dronningen bagefter.  
Efter dronningegevinst spillede Christian sikkert, 
og fik ryddet alt af vejen.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Løsning på holdskakopgaverne! 
 
[Jesper S. P.] 
 

TAKTIK: 
 

 
 
Sort spiller 1…Se4+! og kan f.eks. spille Dxg3 i 
næste træk, hvorefter hans angreb ikke kan 
stoppes. Et glimrende eksempel på hvorfor det er 
så vigtigt at have en sikker kongestilling. 
Sammenlign med sorts konge på h7. 
 

 
 
Hvid vinder EN HEL DRONNING med 
afdækkerskakken 1.Lb6+! En meget snedig fælde 
af vores juniormester Christian, som har opnået 
en række flotte resultater i år. Han er inde i en 
god udvikling, og det bliver spændende at følge 
ham og de andre juniorer! 

 
 
Sort spiller 1…Tf2! og partiet er afgjort på stedet. 
 
 

STRATEGI: 
 

 
 
Ingen tvivl om at sort står bedst, men ikke nok til 
en simpel gevinst. Sorts fordel består i, at han kan 
presse hvid, og på vores niveau fører det ofte til 
gevinst! Sort starter med 1…Dd4+! 2.Kh1. Nu er 
hvids konge væk fra e-bonden og sort kan spille 
på mattrusler. Efter f.eks. 2…Te8 (ellers sætter 
hvid skakmat med Df8+) kan sort spille e4-e3. 
Bonden kommer nok ikke længere, men den 
holder hvids brikker i ave, og imens kan sort 
forsøge at skabe en fribonde på dronningefløjen, 
hvor han har bondeovervægt. Der skal presses og 
håbes! 
 



 
 
Kig på bondeøerne! Hvid kan skabe en fribonde 
på dronningefløjen, mens sort kan forsøge at få 
en i centrum. Sort udnytter at hvid er bagud i 
udvikling og spiller 1…e5! Efter 2.dxe6 e.p. fxe6 
skal hvid flytte sin dronning, og efter f.eks. 
3.Dd3? kommer 3…Df6! Efter 3.De3 De7 har vi en 
spændende og lige stilling, hvor alt kan ske! I 
partiet brød hvid sig ikke om at åbne f-linjen og 
spillede i stedet 2.Lb2?!, som gav sort mulighed 
for at skabe en fribonde i centrum med 2…f5. 


