
Runde 1 i Holdturneringen gav storsejr til førsteholdet 

Storsejr til førsteholdet 

Mandag d. 20. oktober mødtes vores førstehold med Ejby til første runde i holdskak. 

Ejby er blevet i Fynsserien, og ikke rykket ned, da Sdr. Nærå Skakklub desværre blev 

opløst tidligere i år og derved er udgået af Fynsserien. 

Kampen blev spillet i vores klublokaler, i en venskabelig og hyggelig atmosfære med 

en god omgangstone. De nye mobilregler blev let overholdt, og der blev også tid til 

analyser i de tilstødende lokaler, da det sidste parti først sluttede ca. 23:45! 

Vores førstehold var klare favoritter, og vi stillede op med hele 7 spillere med 1600+ 

i rating. Efter 2-3 timer var det tydeligt, at vi ville vinde, og slutresultatet blev 7-1 (2 

remisser og 6 sejre). 

 



Jeg sad på 6. brættet og fik igen et langt parti som først sluttede lidt efter kl. 23. Jeg 

havde hvid i Fransk, hvilket jeg kender meget lidt til, og jeg havde svært ved at 

udnytte min modstanders fejl. Vi nåede til sidst ud i et slutspil, hvor sort i 

diagrammet spiller 34…h6? for at undgå Sg5-ideer. 

 

35.g4 Se7 36.Se5 g5 37.Sh5+ Kf8 38.hxg5 hxg5 39.Sf3 Ld7 

Det hjælper ikke at forsøge at holde på bonden med 39…Sf7 40.Sf6 Kg7 41.Se8+, 

hvor de mange svage punkter i sorts stilling bliver afgørende. 39…e5!? er dog en 

mulighed. Resten af partiet var ganske simpelt: 

40.Sxg5 Sf7 41.Sxf7 Kxf7 42.f3 Sg6 43.Kf2 Se7 44.Ke3 Sc8 45.Kf4 Ke7 46.g5 Kf8 

47.Ke5 Ke7 48.Sf6 Sd6 49.Sg8+ Kf8 50.Kxd6 1-0. 

Det afsluttende parti blev spillet på 3. brættet, hvor Håkan var ude i en teknisk gyser 

af et slutspil, hvor han havde få minutter tilbage. Til sidst havde de 2 spillere et stort 

publikum, der så denne spændende stilling (gengivet efter hukommelse): 



 

Med en randbonde og splittede bønder er der mulighed for remis, især i tidnød, 

men Håkan demonstrerede flot teknik og vandt til sidst hvids bonde. Da hvid så 

måtte ofre sit tårn for a-bonden, skulle Håkan med få sekunder tilbage vise, at han 

ikke havde glemt sin bronzespringer. Og det havde han ikke! 

Hermed sluttede en spændende 1. runde i Fynsserien, og vi siger tak og på gensyn til 

Ejby-spillerne og håber at se nogle af dem til en af vores fremtidige turneringer. 

Jesper Schmidt Poulsen, 21/10-2014. 

Heroisk kamp af andetholdet mod Fåborg 1 

Denne serie 1 kamp i Fåborg var på forhånd Davids kamp mod Goliath: Den 

gennemsnitlige forskel i rating mellem de to hold var på hele 275 i Fåborgs favør. 

Det betyder, at vores forventede samlede pointhøst kun var på 1,5. Når matchen 

endte med den smallest mulige sejr på 4,5-3,5 til Fåborg 1 er det i virkeligheden en 

heroisk indsats af Odense 2. Vores points blev høstet af Henning, Klaus og Leif samt 

en halv til Flemming. Det allermest bemærkelsesværdige var nok Hennings sejr på 

førstebrættet mod en modstander med næsten 400 mere i rating. Henning 

formåede ved et solidt, velkoordineret positionsspil at forvandle sin simple e-bonde 

til en skøn dronning! 

Torben Larsen, 21-10-2014 



Lærerig match for vores unge spillere mod Fåborg 2 

Det var med stor spænding, at vi drog mod Fåborg, for at spille holdkamp – for 

første gang for Jimmy og Christian. David fik debut sidste år. Vi skulle huske at bruge 

tiden, og så skulle vi noter vores træk ned. 

Hvordan gør man? Bør man skrive e2-e4 eller bare e4. Skal man skrive b for bonde 

og så videre. 

Christian kom ud i en blanding mellem Dronningegambit og Slavisk. Han havnede i 

en Familieskak, som kostede Dronningen. Christian kæmpede alt hvad han havde 

lært, men tabet var for stort, til at han rigtig kunne komme tilbage. Jimmy spillede et 

fornuftigt spil, hvor begge spillere fik et lukket spil. Først til sidst gik det ned af 

bakke, og tabte partiet. David blev presset lige fra starten, så han fik ikke afvist 

modstandernes brikker, og til sidst var der simpelhed for mange af modstanderne 

brikker der angreb, til at David kunne stille et forsvar op. Og materielt tab var en 

kendsgerning. Selv om David var først færdig, var hans tidforbrug fornuftigt. Lars fik 

en fribonde i centrum, Fastlåst modstanderens konge på e8 og d8. Det blev til en 

sikker sejr. Alt i alt var et nederlaget på 1-3, denne aften rimeligt. Takterne var dog 

positive, og vores lærdom var stor. 

Lars Petersen, 21/10-14 

 

 

 


