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Chess House Sommerskak 2011 

 
CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 
27. juni – 3. juli med 20 deltagere. 
Torben Kyhl Sørensen (ego) var ratingfavorit og det lykkedes mig at leve op til 
favoritværdigheden. Jeg lagde stærkt ud med 4½ af 5 og førte med et helt 
point. Afslutningen blev lidt mere blød med 2 remiser, så Henrik Svane nåede 
op på siden af mig med 5½ af 7, men jeg havde bedst korrektion. Nr. 3 blev 
Lars René Andersen med 5 points. De tre ratingpræmier blev vundet af 
henholdsvis Benny Lauridsen, Gert Medom Madsen og Jakob Mortensen. 
 

 

Chess House Open 2011 
 

CH Open blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 11. juli 
– 19. juli. Med 16 deltagere var der lidt færre end til Sommerskak, men til 
gengæld var gruppen betydeligt stærkere denne gang, bl. a. med to +2300-
spillere, Igor Teplyi og Poul Rewitz. 
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Igor Teplyi, vinder af CH Open 2011 
 

Igor levede suverænt op til favoritværdigheden med 8½ af 9, kun Hans Henrik 
Grand fik fravristet ham en remis. Rewitz og jeg delte andenpladsen med 7 
points. Graham Taylor og Thomas Bauder Jensen tog de to ratingpræmier. 
Turneringens allersidste parti leverede i øvrigt et fint eksempel på skakkens 
store spændvidde, da gruppens yngste, Thea Nicolajsen stødte sammen med 
gruppens ældste, Oluf Øe. Trods en aldersforskel på mere end et halvt 
århundrede blev det et af turneringens mest spændende og i hvert fald 
længste partier. Næsten 6 timer tog det, inden Oluf fik hevet en kneben sejr 
hjem! 
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Oluf Øe og Thea Nikolajsen 
 

Runden forinden var det lykkedes mig at spille et godt parti mod samme Oluf. 
 
Hvid: Oluf Øe, 2071 
Sort: Torben Kyhl Sørensen, 2213 
1.d4 , Sf6  2. c4 , g6  3. Sc3 , d5  4. Sf3 , Lg7  5. e3 , 0-0  6. Dc2?! 
Dronningen skal normalt til b3. Sort får nu let bekvemt spil. 6. - , c5  7. cxd5 , 
cxd4  8. Sxd4 , Sxd5  Hvid har allerede lidt småproblemer at skulle forholde 
sig til, da jeg truer med at give ham en svag bonde på d4 eller c3 (9. - , Sxc3  
10. Dxc3 , Sc6 taber en bonde).  9. Sxd5 , Dxd5  10. Dc4 , De4  Jeg vil helst 
beholde dronningerne på brættet og bevare trykket mod g2. 11. Ld2 , Sd7 12. 
Dd3 , Dg4  Der bliver cyklet en del rundt med dronningerne, men så længe 
mine dronningtræk er en reaktion på hans ditto, kommer jeg ikke bagud i 
udvikling. 13. Lc3 , Sc5  14. Dc4 , b6  14. - , Se4 havde muligvis været 
stærkere. Hvid kunne nu løse sit udviklingsproblem da 15. Le2 , Dxg2  16. Lf3 
, Le6  17. Lxg2 , Lxc4  18. Lxa8 , Txa8 vinder en kvalitet for en bonde, selv 
om sort har fin kompensation. Jeg havde sandsynligvis spillet  15. - , Dg5  
hvorefter hvid kan rokere. Sort vil stadig stå bekvemt, men fordelen er lille.  
15. h3 , De4 16. Sb5 , Lxc3+  17. Sxc3 , Dc2  18. De2 , Df5  Hvid kunne nu 
fremtvinge  dronningafbytning med  19. Df3 , Dxf3  20. gxf3  men det er ikke 
en behagelig bondestilling, han får.  19. 0-0-0?!  Vovet og tvivlsomt. 19. - , 
Lb7  20. f3  Han vil tage brodden af løberen på b7.  20. - , Tfd8  21. e4 , 
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Dg5+  22. Kb1 , e6  Et multitræk. Jeg tager feltet d5 fra hans springer og 
samtidig dækker min dronning nu d8, så jeg kan bytte tårne af og erobre d-
linjen med mit andet tårn. Som Larsen nok ville have sagt: ”Når 
modstanderen har et dårligt tårn, er det næsten altid en god ide at bytte det 
andet af.” Hans indelukkede tårns fravær vil blive endnu mere følbart med et 
tårnpar byttet af.  23. Dc2  Hvis hvid var i trækket nu og kunne splle fx Lc4, 
ville han stå udmærket. Det må han ikke få tid til.  23. - , Txd1+  24. Dxd1 , 
Td8  25. Dc1 , Dg3  Her er et godt sted at sammenligne min stilling med 
hvids. Alle mine officerer står på gode felter, min kongestilling er sikker og jeg 
har ingen svage bønder. Af hvids officerer står kun hans springer nogenlunde 
fornuftigt, hans kongestilling er lidt luftig og hans bonde på g2 er særdeles 
øm. Altså klar sort fordel. Jeg truer med at trænge ind på 2. række med Df2 
og Td2. Jeg forventede nu  26. Tg1 , Df2  27. Le2  og hvid står trods alt ikke 
foran nogen umiddelbare katastrofer.  26. De3?  Den følgende kombination 
havde jeg ikke planlagt på forhånd, men sådanne kombinationer har det med 
næsten at opstå af sig selv i positionelt overlegne stillinger. Hvis bare man 
holder øjnene åbne og ser dem, når de kommer, behøver man ikke at have 
set dem på lang afstand.  26. - , Sxe4!  Lidt ironisk at det afgørende 
gennembrud kommer på hvids bedst beskyttede punkt med kun 2 angribere 
mod 3 forsvarere.  27. Sxe4 , Lxe4+  Han fik altså ikke held med at holde 
løberen på b7 ude af kampen.  28. Dxe4 , Td1+  29. Kc2 , Txf1!  Den sidste 
finesse. Hans hvidfeltede løber nåede slet ikke at komme i kamp og hans h1-
tårn får også en meget kort aktiv karriere.  30. Txf1 , Dxg2+  31. Kc3 , Dxf1  
Med to sunde merbønder til sort er resten ikke så interessant. Jeg vandt i 47 
træk. 0-1. 
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Undertegnede har hvid i sidste runde af CH Open mod Peter Thomsen 
 
 

 

Kommende aktiviteter 
 

Chess House Torsdags EMT 
 

CH Torsdags EMT starter d. 18. august og kører over syv på hinanden 
følgende torsdage. Der er sidste tilmelding søndag d. 14. august.  
For at gøre turneringen endnu mere indbydende har vi forhøjet de kontante 
præmier. Støt Chess House og meld dig til turneringen, hvis det kan passes 
ind i dit program. 
Indbydelsen kan ses på hjemmesiden 
 
 

Champions League 
 

Nu hvor tv'et endelig fungerer, som det skal, er det vores plan snart at 
indbyde fodboldinteresserede skakspillere til et par hyggelige CL-aftener i 
Chess House. Hold øje med hjemmesiden for flere informationer. 
 



Nyhedsbrev Chess House august 2011 

 

 
Fødselsdagsfest 

 
Lørdag d. 17. september fejrer vi Chess Houses 13 års fødselsdag med en 
lynturnering og efterfølgende fællesspisning. 
Invitationen kan ses på hjemmesiden. 
 
 

September Weekend EMT 
 

5 runders EMT for henholdsvis erfarne turneringsspillere og juniorer med max 
1300 i rating fra fredag d. 23 til søndag d. 25. september. 
Invitationen kan ses på hjemmesiden. 
 
 

Ost og Rødvin 
 
Lørdag d. 8. oktober spiller vi en 7 runders lynturnering med ostebord og 
rødvin i præmie. 
Invitationen kan ses på hjemmesiden. 
 
 

Søren Bennedsen Mindeturnering 
 

Torsdag d. 17. + 24. november. 
Yderligere oplysninger følger. 
 
  

DM i Hurtigskak for Kvinder 
 

Lørdag d. 19. november. 
Yderligere oplysninger følger. 
 
 

Julefrokost 
 

Lørdag d. 17. december. 
Yderligere oplysninger følger. 
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På bestyrelsens vegne ønskes I en fortsat god sommer 
 
Torben Kyhl Sørensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


