
Holdskak: Afslutning på sæson 2014/2015 
 
Fynsserien: Skal vi juble eller grine eller græde? 
 
[Jesper S. Poulsen] 
 
Fynsserien blev afsluttet i Middelfart Skakklubs forsamlingshus, og de mange hold fyldte godt op i salen. Vi 
var faktisk så mange, at vi blev nødt til at medbringe bræt og brikker! Der var fuld fokus omkring 
arrangementet, og alle vidste, at der var vigtige points at hente: Fordelingen af 1. og 2. pladsen var 
uafklaret, og som nævnt i forrige runderapport var vi flere der kæmpede om 3. pladsen, så der stod klart en 
masse på spil for de fleste hold – æren inklusiv. 
 
Vi tog et vigtigt skridt mod 3. pladsen i forrige runde ved at slå Middelfart, som også stræbte efter denne 
flotte plads, så vi havde et fint udgangspunkt. Denne gang skulle vi møde Sydøstfyn 2, som foruden Nyborg 
1 også ville have den eftertragtede plads. 4 hold kæmper om den samme plads! Det kunne kun give 
nerver!! 
 
Desværre gik det ikke som vi håbede: vi kom, vi så, men vi sejrede ikke . Efter de første par 
brætafgørelser var vi bagud, og kom længere bagud, og kun i de sene timer fik vi vendt udviklingen med 2 
sejre i den sidste time (bræt 1 og 6) – men det var også de eneste sejre, og det var ikke nok.  
Resultat: 5-3 til Sydøstfyn 2.  
 
Det kunne godt have gået anderledes, hvis vi havde stillet op i stærkeste opstilling, og ikke alle var lige 
heldige – f.eks. tabte vi en lige stilling på tid (æv!). Men tja, sådan er skak – holdskak. 
Men fik vi 3. pladsen? Nej, den tog Nyborg 1 ved at vinde med den vanvittige(!) score 7-1 mod Ejby, som 
rykker ned i Serie 1. Sydøstfyn 2 tog 4. pladsen og henviste os til 5. pladsen. Næppe tilfredsstillende, eller 
hvad? Både Sydøstfyn og Nyborg havde 29½ brætpoints, og Nyborg vandt således på bedre matchscore, og 
vi endte med 28½ brætpoints! Det vil sige, at hvis vi f.eks. havde vendt ét enkelt tabsparti til en remis, så 
ville vi have fået 4. pladsen pga. bedre matchscore, og et helt point, dvs. resultat 4-4 mod Sydøstfyn, ville 
give os en delt 3. plads med Nyborg, idet vi ville have samme bræt- og matchscore. Med et så tæt opløb 
synes jeg vi kan kalde vores slutplacering for ”en lille 3. plads”, hvilket jeg godt kan acceptere. 
 
Hvordan gik det ellers for os? Vores forventede sæsonscore endte på 31½ mod den reelle 28½, igen 
acceptabelt, men lad os stramme os en lille smule mere an i næste sæson! 
Hvad jeg især hæfter mig ved er en særdeles stabil holdindsats – folk mødte op, og det var de samme hver 
gang (med mindre vedkomne var lovligt undtaget, f.eks. grundet sygdom eller udlandsophold). Der skal 
lyde en stor tak herfra, og lad os tage samme team spirit med ind i den nye sæson. Vi afslutter sæsonen 
med et kig på 1. brættet, hvor Jørgen Dalsgaard tog en midnatssejr hjem til holdet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Jørgen har netop spillet 58.Dc8+ og er klar til at få en tredje bonde i posen. Et kig på uret viser, at han har 
under 10 minutter tilbage, og sort næsten 5 minutter. Med så lidt tid tilbage, og begge dronninger på 
brættet og muligheder for en masse skakker, kan vi ikke sige at sejren er sikret. For os skakugler føltes hvert 
sekund som en evighed, og jeg havde lyst til at råbe ”Stop med at notere jeres træk! Der er slet ikke tid til 
det!”. 
58…Ke7 59.Dxf5 Df2+ 60.Ka3! Slutspil og tidnød er sjældent en god blanding, og mindre selvsikre sjæle som 
undertegnede ville have spillet safe med 60.Dc2 Dxf4 61.a5. Jørgen har dog set, at selvom sorts dronning 
kommer ind bag hans bønder (især c-bonden er et problem), så er sorts konge langt mere udsat (modsat 
Dc2-varianten). 
60…Dd2! Meget flot set. De to herrer spiller meget præcist trods tidnød. Stærk tidnød er ligesom lynskak: 
her er det vigtigste at (1) se efter slag (Kan jeg slå en brik? Har jeg sat en brik i slag?) og (2) se efter skakker 
(husk at modstanderen også kan give skakker!). 
61.Kb4 Db2+ 62.Kc5 Jørgen kommer ubehageligt tæt på hvids konge (60.Ka3!) og basis-bonden i 
bondekæden d5/c4. Jeg begyndte at trække vejret mere roligt efter alle de skakker. 
62…Dxc3 63.Df6+ Ke8 64.Dc6+! Kf8 65.Kxd5?? Regel nummer 2! Kig altid efter skakker, også 
modstanderens. Hvis hvid vil have de to bønder, skal der slås med dronningen: 65.Dxd5 Da5+ 66.Kxc4 
Dxa4+ +-. Nu får sort en dødelig fribonde. 
65…Df3+ -+ 66.Kd6 Dxc6+ 67.Kxc6 c3?? Så logisk et træk, og hvor ser det skidt ud for hvid! I denne 
seværdige kamp oplevede vi som publikum hele følelsesregistret, da der både var tidnød, skakker og fordel 
til hvid som bliver fordel til sort! Efterfølgende fortalte Jørgen mig, at sort kunne have vundet med 
67…Ke8!, hvor f.eks. 68.f5 c3 69.f6 c2 ikke fører til noget. Det vil sige, at det hele handler om hvids e-bonde, 
som nemlig kommer til e7 med skak. Det hele startede med det meget flotte… 
68.Kd7! +- c2 Så tæt på mål! Publikums puls = over 100. 
69.e6 c1D 70.e7+ Kg7 71.e8D Dxf4 72.De5+ Dxe5+ 73.dxe5 og da Jørgen få træk senere kunne se en hvid 
dronning for tredje gang på brættet, opgav modstanderen. Begge spillere havde under 30 sekunder tilbage, 
og der gik noget tid før hjertet bankede normalt igen! Særdeles underholdende. 
 
Jeg afslutter med igen at takke for indsatsen fra vores 8 brætter herunder: 
 



 
 

 
 
 


