Fredericia Rapid Chess 2017
Af Anders Bork Hansen

Kristi himmelfartsdag afholdt Fredericia Skakforening en hurtigskakturnering sponseret af Nybolig Erhverv.
Turneringen var meget velorganiseret med velassorteret kantine og hjemmelavet varm frokost for
beskedne kr. 50,00. Rart til en afveksling ikke at skulle indtage en pizza eller kebab til frokost.
Jeg havde tilmeldt mig for at få testet formen. Jeg træner en del i perioder, men det er ikke det samme som
at sidde overfor en rigtig modstander, så jeg sprang på toget til Jylland tidligt torsdag morgen. Turneringen
blev afviklet i 8 mandsgrupper, og jeg spillede med i gruppe 1.
Alle mine partier blev spillet helt ud, så det var en hård arbejdsdag ved brættet – og med 20 minutter per
parti plus 5 sekunder per træk endte alle partier i tidsnød. Jeg håndterede desværre min tidnød dårligt, og
det kostede to halve point.
Taktik afgjorde de fleste partier, og her er et par smagsprøver.
Min modstander FM Carsten Bank Friis har lige trukket 26… Db8-d6?? for at dække løberen på f6 og
dermed kunne spille g6…

Hvid trækker og vinder
27 Lxf7! vinder øjeblikkeligt, da dronningen hænger. Med mindre end et minut på uret overså jeg trækket
og spillede i stedet for 27 Te1. Partiet endte senere remis.
5. runde var dagens længste parti, hvor jeg længe havde presset hvid i en stilling, der mest af alt mindede
om afbytningsvarianten i dronninggambit med omvendte farver selvom partiet var startet som den
klassiske variant i Caro-kann. I nedenstående stilling havde hvid netop spillet 36 Tc2-g2

Sort trækker
Jeg spillede 36…f6!, hvilket dækker feltet g7 og samtidigt jager springeren væk. Hvid tabte en kvalitet efter
37 Sd3 Se3 38 Sc5 Te7. Jeg vandt partiet på tid efter en rodet og temmelig uskøn affære.
I 6. runde havde Per Skjoldager netop trukket 25…Tc2?? for at doble tårnene på c-linjen og måske med
onde hensigter om at trænge ind på 2. række.

Hvid trækker og vinder
Jeg trak 26 Txc2 Dxc2 27 Dxb5! Dronningen er tabu, da der er mat på baglinjen. Sort kæmpede videre med
en officer mindre, men hvid konverterede ubesværet trods tidnød.
I sidste runde fik jeg med sort en lektion af Poulsten Holm Grabow i hængebønders farlige potentiale. Jeg
havde ladet mig lokke ind i en stillingstype, jeg normalt ikke spiller og fik fejlplaceret mine officerer:

Hvid trækker
14 d5! Tematisk. Der fulgte 14…Sc5 15 Da3 Lb7 16 d6! Ld8 17 Se5 med gevinst stilling, som hvid realiserede
uden problemer.
Gruppen blev vundet af FM Niels Jørgen Fries Nielsen med 5½/7 point. Jeg scorede 3/7 point, hvilket var ½
over forventet. Resultater kan ses her: http://www.fredericiaskakforening.dk/IM2017/turnering.php?TurnID=45

