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Det var med meget små forventninger, at vi drog 

mod Nr. Åby torsdag aften. Vores hold så som 

sådan stærkt nok ud, men Nr. Åby 2 kan diske op 

med spillere af anden klasse end vores. 

På første bræt havde jeg fornøjelsen af Arne Bech 

Madsen. Jeg spillede afbytningsvarianten i Fransk. 

Jeg stod ikke bedst, men i træk 14, vælger Arne at 

aktivere springeren til c7 i sted for at trække 

springeren på g2 ind i spillet. Det gav mig et lille 

comeback. 

 
Herefter fulgte 15. Le4 Sf4 16. Sxb5 Sc-d5 på 

17. Sxd6 Dxd6 18. Lxf4 Dxf4 19.Dxc6+ Ke7  

20. dc5+ Kf6 Her er en lidt interessant stilling. 

Turde du slå med Sxh7+…….?  

 
Det ville give en kvalitet og en bonde, men 

løberen vil blive lukket inde med g6. Og hvad med 

løberskakken på g4? Jeg valgte at fortsætte med 

21.Lxd5 22.Se4+ Kg6 23.Dc6 Dxd6 24.Sxd6 Tc-d8 

Arne mente at han havde tid til at vinde officeren 

tilbage. 25.Tg1+ Kh6 26.Sxf7 Lxf7 27.Lxf7 Th-f8. 

Læg mærke til, hvor elendigt jeg har forberedt mig 

på slutspillet. Alle mine bønder står på sorte 

felter, og jeg har en hvidfeltet løber. Mit tårn på 

a1 er ikke aktivt. Der er ingen god plads til min 

løber. Eneste aktiv er at Arnes konge står på h-

linjen og det vil koste ham tid eller en afbytning 

for at få den aktiveret. Her beslutter jeg mig for at 

det må koste 2 bønder at stille mine brikker 

ordentligt. 28.Lb3 Txd4 29.Ke2 Te8+ 30.Kf1 Td2 

31.Te1 Tb8 32.Te3 g6 33.Tg-g3 Txb2 34.Th3 Kg5 

35.Kg2 h5 36.Th-g3 Kh6 37.Lf7 Tb8-b6 38.Te6 

Txe6 39.Lxe6 Tb6 40.Ld7 Te6 41.Le8 Te6 42.Te3 

Td6 43. f4 Tf6 44.Kg3 Td6 45.a4 Randbønderne 

skal til a4 og h3 for at stå på felter, som løberen 

kan kontrollere. 45…Tf6 46.Td7 a6 47.Te5 Td6 

48.Kf3 Tb6 49.h3 Tb3 50.Te3 Tb6 51.Td3 Tf6 

52.Td5 Tb6 53.Ld7 Tf6 54.Ke4 Nu skal kongen ind 

i centrum og dominere. Tb6 55. Ke5 Tb7 56. Td6 

Kg7 57. Lc8 Her opgiver Arne, og en lang aften var 

forbi. 

 

På 2.brættet var Uffe Høi Lauridsen så flink at 

forære Henning en centrumbonde. Den 

forvandlede Henning til en fribonde i centrum. Og 

med Hennings evner til at bevare oppositionen, 

valgte Uffe at opgive inden bonden blev til en 

dronning.  



Thomas Sandbeck Christensen satte Torben 

under maksimal pres. Og da der først gik hul på 

bylden, nærmest væltede Torbens brikker af 

brættet. 

 

Jan Kaas Pedersen og Morten spillede meget lige 

op. Jans evner slog desværre igennem til sidst. 

Ærgerligt. Jeg kunne godt have ondt Morten et 

halvt point. Det skal bemærkes, at Jan har 359 

ratingpoint mere end Morten.    

 

Klaus kom bagud med en kvalitet mod Benny 

Sørensen. Klaus fandt ingen løsning, som kunne 

vinde det tabte tilbage og måtte give fortabt til 

sidst. 

 

På 6. brættet udkæmpede Rene Jørgensen og Leif 

en drabelig kamp. I en helt lige kamp, hvor jeg 

ikke så større fordele til nogle af parterne, enedes 

man om remis i et løst tårnslutspil. 

 

Poul Andersen var i godt spillehumør, og det 

skulle gå ud over Kaare Veng Basse. Kaare 

prøvede, men Poul holdt ved, og vandt mere og 

mere materiale. Og sejren var i hus – flot. 

 

Christian fik ikke mange chancer. Tidligt i spillet 

fik Rasmus Brandt Pedersen sin dronning ned på 

7. række og raserede hele Christians spil. 

Nederlaget var uundgåeligt. 

 

Da dagen var omme tabte vi med 4½ -3½ til 

topholdet. Vores score var ifølge rating 1,59, så 

næsten 2 p. mere end forventet. Det kan vi kun 

kalde et flot resultat. 

 

Lars Petersen 

 

    


