
Af Mikkel Strange

SKAK: Det blev til lutter an-
denpladser, da tre raske 
svende fra Sydsjælland 
drog på togt i weekenden. 
Målet var Allerød Skak-
klubs Weekend-EMT med 
imponerende 74 deltagere 
og missionen var mindst en 
gentagelse af sidste års tur, 
som indbragte en første-, en 
anden- og en tredjeplads. Så-
dan gik det: 
Sidste års gruppevinder 
Mathias Bogø kunne ikke 
gentage triumfen, selvom 
han kom endog meget tæt 
på at slå den senere vinder 
Alexander Oliver i sidste 
runde. Det blev dog remis 
efter sejt forsvarsspil. Ma-
thias forblev som den eneste 
af de lokale ubesejret, men 
er nok ikke helt tilfreds med 
4 remisser og kun en enkelt 
gevinst i de 5 partier.
Markus Strange forbedrede 
sidste års tredjeplads med 
et enkelt hak, med 3½ af 5. 
Efter en start med 3/3 var 
slutresultatet lidt skuffende, 
men den senere vinder Erik 
Hedegård spillede rigtigt 
godt i 4. rundes topopgør 
som endte remis og sidste 

rundes kæmpe overseel-
se var af den slags, der kun 
forekommer en enkelt gang 
om året for de fleste skak-
spillere. 
Inden da havde Markus im-
poneret med en meget flot 
gevinst mod en af de mest 
talentfulde juniorer i Nord-
sjælland, Albert Emil Peter-
sen, lige har vundet Nordisk 
Mesterskab i Skoleskak, 
med sit hold fra Athenesko-
len i Gladsaxe.
Tredje musketer var under-
tegnede Mikkel Strange, 
som gentog sidste års anden-
plads, denne gang på deling 
med en ung norsk Jente, som 
faktisk spillede noget af det 
bedste skak i turneringen. 
Førstepladsen snuppede ru-
tinerede Mogens Moe, som 
vandt det indbyrdes parti 
med hjælp fra en meget ener-
gisk fribonde, som på my-
stisk vis gik lige i mål.

Vi skal se lidt fra alle 3 delta-
gere. Først Mathias’ topop-
gør fra sidste runde:

Mathias Bogø –  
Alexander Oliver

*indsæt diagram1*

Mathias har presset på læn-
ge og truer nu mat i én. Men 
sort trækker: 62...,Th1. Det 
ser ud til at h-bonden fal-
der, men hvid har en smart 

(!?) kombi: 63.h8D+ Txh8 
64.Sg6+?! - Smart, men det 
koster faktisk gevinsten. 
Hvid stod stadig til gevinst 
efter 64.Sf5, selvom der 
er lang vej hjem endnu. - 
64...,Kg7 65.Sxh8 (Desværre 
er 65.Txf7+ Kxg6! også kun 
remis. Derimod taber sort 
efter 65...,Kxf7 66.Sxh8+ 
Kf6 67.Kd6 Kf5 68.Sg6! Kxg6 
69.Ke6) 65...,Kxf6 

*indsæt diagram2*

66.Kd6 - Måske drømte hvid 
om 66...,Kg7 67.Ke7 Kxh8 
68.Kxf7 med gevinst, men 
sort spiller langt bedre 
66...,Kf5! og afliver hvids 
sidste bonde med remis til 
følge. Ærgerligt, men sort 
forsvarede sig godt.

Så til partiet mellem Mar-
kus og Albert.

Markus Strange –  
Albert-Emil Petersen
1.e4 c5 2.b4!?

*indsæt diagram 3*

Dette kreative bondeoffer 
var den fælles forberedel-
se til turneringen. Markus 
spillede det i alle 3 hvidpar-
tier og Mikkel i et enkelt. 
Med samlet 3½/4 må åbnin-
gen siges at have bestået 
den første test, endda med 
glans - 2...,cxb4 3.d4 e6 4.a3! - 
Ideen. Hvid vil gerne af med 
en bonde for at sikre cen-
trum - 4...,Sf6 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 
Db6 7.Le3 Sg4!? - En krea-
tiv ide, men hvid forsætter 
bare opbygningen – 8.0–0! 
Sxe3 9.fxe3 d6 – 9...,e5!? Var 
spændende. Efter 10.Sbd2! 
exd4 11.Sc4 får hvid dog et 
kraftigt angreb - 10.De2 d5 
11.axb4 Lxb4 12.e5

*indsæt diagram 4*

12...,h6 – Sort kan desværre 
ikke fortsætte med det logi-
ske 12...,0–0, da hvid så bra-
ger igennem med 13.Lxh7+! - 
13.Sa3 a6 14.Sb5! Tb8 15.Sd6+ 
Lxd6 16.exd6 Sd8 17.Se5 Dxd6 
18.Dg4 Df8? 

*indsæt diagram 5*

18...,0–0 19.Tf6! giver igen 
hvid kraftigt angreb, men 
det var nok et mindre 
onde. Nu slår Markus til: 
19.Lg6!! Ke7 20.Sxf7 Ke8 
21.Sd6+ - Dronningen ryger 
uden kompensation, så Al-
bert-Emil måtte lettere ry-
stet sige ”Tak for i dag.” 1-0
Flot angrebsskak.

Til sidst 2 små pluk fra Mik-
kels ’slutspils-fabrik’

Mikkel Strange –  
Michael Tandrup

*indsæt diagram 6*

32. Td5! - Vinder en bon-
de, da 32...,Txd5 33.Sxd5 er 
stangtabt for sort, når hvid i 
næste træk stiller sin sprin-
ger på drømmefeltet f4. Sort 
måtte give h-bonden med 
32...,Tc4!?, men måtte efter-
hånden give sig i et langt 
slutspil. 

Til sidst mit bedste parti i 
turneringen, mod en ung, 
norsk Jente med det flotte 
navn; Hanna Bakken Kyr-
kjebø. Det blev en solid kon-
gegambit med konsekvent 
hvidt pres, mens sort bare 
kunne parere. 

Mikkel Strange –  
Hanna Bakken Kyrkjebø
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 exf4 
4.Sf3 Sf6 5.Lc4 Sxd5 6.Lxd5 

Dxd5 7.Sc3 De6+ 8.Kf2 Le7 
9.d4 0–0 10.Te1 Dd7 11.Lxf4 
Ld6 12.Dd2 Sc6 13.Tad1 Dd8 
14.Lxd6 cxd6 15.Se4 Lf5 16.c3 
Te8 17.Sg3 Lg6 18.Txe8+ 
Dxe8 19.Df4 Dd7 20.h4 
h6 21.Te1 Se7 22.Se4 Td8 
23.Dxd6! Dxd6 24.Sxd6 Txd6 
25.Txe7 Tb6 26.b4 Kf8 27.Tc7 
Le4 28.Se5 Kg8 29.Sd7 Ta6 - 
Sort er endelig klar til lidt 
modspil mod a2 og g2: 

*indsæt diagram 7*

30.h5! - med mattrussel efter 
Tc8+, Sf8+ og Sg6 mat. Sort 
må tage tårnslutspillet, men 
det vinder nemt: 30...,Txa2+ 
31.Ke3 Lf5!? 32.Txb7 Lxd7 
33.Txd7 Txg2 34.Td8+ Kh7 
35.d5 Tg1 36.d6 Td1 37.c4 f5 
38.c5 f4+ 39.Ke4 f3 40.Kxf3 
Td4 41.c6 Txb4 42.c7 Tc4 
43.c8D Txc8 44.Txc8 1-0

Lokale skakspillere på togt  
i Nordsjælland

Allerød Bibliotek stoppet 
med skaksultne folk, der 
skød det nye år i gang med 
en super skakturnering. 
Mon ikke de 3 musketerer 
fra Sydsjælland er tilbage 
næste år?

Fuld koncentration hos Mathias Bogø, der 
som den eneste lokale forblev ubesejret i 
Nordsjællands Weekend-EMT. Godt nok, 

selvom sidste års førsteplads i gruppen blev 
vekslet med en andenplads i år.

Markus Strange fandt smilet frem ved præmieoverræk-
kelsen. 3½/5 indbragte da også såvel 400 kr. som 29 gode 
ratingpoint

Marta Bakken Kyrkjebø tog ligesom storesøster Hanna, 
den lange tur fra Stavanger i Norge til Danmark, for at 
spille skak. Det var ikke deres første skakturnering på 

dansk jord og bliver givetvis heller ikke 
den sidste. Der er virkelig gang i skak-
ken i Norge.

Skarpe læsere af Sjællandske vil  
huske, at jeg i sommeren 2014 lovede 
at spille Kongegambit mod alle, som 

besvarede 1.e4 med 1...,e5. Det tog 
præcis 19 måneder (!) inden det skete 

første gang, i netop dette parti.  
Forhåbentlig går der ikke så lang tid, 

inden det sker igen...


