
Hold turnerings rapport 2009-2010 
1. runde. Møn Skakklub kom godt fra start i sæsonens holdturnering, da holdet på 
hjemmebane mødte SK1934 II (Nykøbing F). Tilbage i 1990’erne var Nykøbing en af 
landets stærkeste klubber, men en del stærke spillere har forladt klubben, og Møn var 
således ratingfavoritter mod klubbens 2. hold. 
På tredjebrættet kom Søren Have med de sorte brikker dog galt af sted allerede i 
åbningen, og modstanderen lod ham ikke komme ind i partiet derefter. På fjerdebrættet 
såvel som 2. brættet (hvor Møn havde hvid) havde henholdsvis Bøje Hansen og John 
Hansen dog komfortable stillinger efter åbningstrækkene. Bøje pressede hele partiet 
igennem, men da der til sidst kun var konger tilbage, måtte han lade sig nøje med remis. 
Holdets grand old man, John Hansen, udbyggede imidlertid sin fordel med et fast greb 
om centrum, og et vel timet bondegennembrud efterlod Nykøbing spilleren med et 
håbløst slutspil. Aftenens flotteste parti! På førstebrættet fik Troels Christensen en 
dynamisk og skarp stilling med chancer på begge fløje. Et kongeangreb førte til 
bondegevinst og en meget låst stilling for Hvid, og Troels kunne afvikle til et vundet 
slutspil. 
Alt i alt en sejr på 2½-1½, som måske kunne have været større. En fin start på sæsonen. 
2. runde. Møn Skakklub spillede 2. runde af holdturneringen mandag d. 23-11 mod 
Haslevs 2. hold. På 2. brættet kom Søren Have fint fra start og havde nærmest 
gevinststilling ud af åbningen, hvorefter han dog gjorde en grov overseelse og tabte 
aftenens først afgjorte parti. På førstebrættet havde Troels Christensen i mellemtiden fået 
stor terrænfordel efter overforsigtigt åbningsspil fra sin modstanders side. Et tematisk 
centralt bondegennembrud afgjorde derefter partiet til Møns fordel. På fjerdebrættet var 
Per Lundkvist godt i færd med at vinde over sin blinde (!) modstander, da denne trodsede 
sit synshandicap og fuskede sig tilbage i partiet. Han gjorde dog en overseelse, som tillod 
Per at sætte et afgørende kongeangreb ind, som endte med en mat midt på brættet. 
Nogenlunde samtidig vandt John Hansen på 2. brættet. Efter at have stået lidt i 
underkanten igennem en del af partiet, havde John vundet en kvalitet, hvorefter han 
konsoliderede og kørte gevinsten hjem i sikker stil. Et typisk parti af holdets ”grand old 
man”, der nu har 2 gevinster i 2 kampe. Alt i alt blev det således til en sejr på 3-1 til Møn, 
som efter to sejre topper rækken sammen med Maribo. 
Troels Christensen – Erik Levin 
1.e4 g6 2.d4 d6 3.c4 Lg7 En lidt mærkelig trækfølge fører via Moderne Forsvar til noget, 
som nu minder om Kongeindisk. 4.Sf3 Sc6?! Nok lovlig tidligt, om end Sort truer med 
..Lg4 og pres på d4. Derfor overvejede jeg nu også 5.h3, hvilket dog syntes noget passivt. 
5.d5 Se5 6.Sxe5 Lxe5 7.Le2 Med den pointe, at 7..Sf6 8.f4 taber en officer, hvilket er 
grunden til Sorts næste træk. 7..Lg7 8.0-0 Sf6 9.Sc3 a6?! En glædelig overraskelse. 
Planen er modspil med b7-b5 på et tidspunkt, men dette tager lang tid, og Hvid sidder 
tungt på centrum. Sort bør støde c- eller e-bonden frem først. 10.Lg5 Eller måske Le3, da 
feltet b6 er blevet svækket. 10..0-0 11.Dd2 Tb8 12.Tae1 Hvid spiller helt klassisk med 
udvikling af officererne og centralisering af tårnene som forberedelse til et centralt 
gennembrud. Tårnet understøtter et kommende bondefremstød, ligesom det dækker e4 
efter 12..b5 13.cxb5 axb5 14.Lxb5, hvilket Sort truede med. 12..c6 13.De3 For at kunne 
slå igen med springeren efter 13..cxd5. 13..Ld7 14.f4 b5 15.e5 Sd8(?) Viser sig at tabe. 
Jeg regnede længe på 15..b4 16.exf6 exf6 og blev enig med mig selv om, at 15..b4 
16.Sd1! var det rigtige, dronningfløjen bliver låst og Hvid står overlegent alle andre 
steder på brættet. 15..dxe5 16.fxe5 Sd8 17.e6 er også meget ubehageligt for Sort, men 



taber måske ikke helt så glat som det spillede. 16.exd6 Sxd6 17.Dxe7 Ikke 17.Lxe7? Sf5, 
hvor Sort klarer sig ud af det værste. Sorts relativt bedste er at give en kvalitet nu, men 
han er allerede bagud med en bonde og står til tab. 17..Dc7 Da jeg spillede e5, havde jeg i 
denne stilling egentlig tænkt mig at spille 18.Lg4, men 18..f5 er irriterende. Jeg kiggede 
derfor på alternativer og opdagede, at der hang en officer: 18.dxc6! Tfe8?! Fusk, men 
18..Dxc6 19.Td1 taber ligeledes. 19.Dxd7 Db6+ 20.Kh1 Lxc3 Dette kom bag på mig, 
men jeg kunne hurtigt se Sorts ide. 21.bxc3 Se4 Med trussel om kvalt mat: 22..Sf2+ 
23.Kg1 Sh3++ 24.Kh1 Dg1+ 25.Txg1 Sf2 mat! Den kan dog nemt pareres, f.eks. med 
Lh4 eller: 22.Dd4 Dxc6 23.Lf3 f5 24.Lxe4 fxe4 25.Dd5+ Dxd5 26.cxd5 opgivet Hvids 
d-bonde har nærmest frit løb; d5-d6 + Lg5-e7 fulgt af Txe4 er håbløst. Et i mange 
henseender ”nemt” parti, da Hvid blot spillede standardplaner og fik en gevinststilling 
forærende. Jeg brugte dog en del tid på at checke varianter, især omkring træk 13-18, 
hvorefter det var trivielt. 
Jan Gregor, Præstø II – Troels Christensen, Møn I 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Panov-varianten. 4..Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Le7 ..Lb4 er 
højeste mode, men løberen ender normalt med at blive byttet af her. Hvid begyndte nu at 
bruge lidt tid. 7.Lf4 0-0 Krævede lidt betænkning, men 8.Sb5 er vist et slag i luften. I 
mange tilfælde er ..Lb4+ og ..Se4 meget ubehageligt for Hvid. Normalt spiller Hvid 
heromkring c5 eller cxd5 for derefter at tage Lf1 med i spil. Første mulighed giver Sort 
mulighed for at angribe Hvis fastlagte bønder, og den anden letter Sorts udvikling, begge 
dele noget Hvid åbenbart gerne vil undgå i dette parti: 8.Dc2 Sc6 9.a3? dxc4 10.Td1 

Trækket som Hvid satte sin lid til (10.Lxc4 Sxd4 vinder en bonde), nu kan Sort ikke 
dække c4 og Hvid har tilsyneladende sluppet for selv at erklære noget med sin bonde c4. 
Imidlertid: 10..Sd5! Truer Lf4 11.Le3 Sxc3 12.Dxc3 b5 Med en sund merbonde. 12..Dd5 
var også muligt, men før eller siden taber det et tempo til et hvidt Lf3. 13.Le2 Lb7 14.0-0 

Lf6 Et standardtræk i denne opstilling, Sort spiller indtil videre som han ”plejer” i Panov 
med Le7. 15.Se5 Se7! Med kurs mod drømmefeltet d5. Sort skal først hæmme bonde d4 
ved at overdække d5, siden kan skytset rettes mod den. I dette parti er der dog en ekstra 
bonde på dronningfløjen, hvilket giver endnu flere muligheder. 16.Lf3? Hvid skal holde 
denne løber for at spille på kongeangreb, nu har han en klar tabsstilling. 16..Lxf3 17.Sxf3 

Sd5 18.Dc2 De7(!) Om trækket er stillingens bedste, ved jeg ikke; men jeg var vældig 
tilfreds med, at det 1) forbinder tårnene 2) fortsat forhindrer et Hvidt udfald på g5 samt 3) 
truer a3 i en del varianter. Jeg besluttede mig heromkring for at rulle bønderne på 
dronningfløjen frem, der kan skabes en fribonde som – understøttet af Sorts 
kæmpespringer på d5 – bliver meget vanskelig at have med at gøre. Hvid rundede en time 
på klokken og spillede 19.Ld2 Tfc8 (18..a5 19.a4!) 20.Tfe1 (20.La5?!) a5 21.Se5 Lxe5 

22.Txe5 b4 23.Tde1 Hvid har fået et begyndende kongeangreb på plads, men Sort er 
langt fremme på ”sin” fløj, og det tager for mange træk at stille relevante trusler op mod 
Sorts konge. 23..Df6 Hvid truede Txd5 24.De4 Dg6 25.Dh4 b3 26.bxc3 bxc3 27.Lc1 

Tab8 Alle Sorts officerer deltager nu i fribonde-planen. 28.Tg5 Dc2 Hvid tænkte et 
stykke tid her; 29.Txg7+ Kxg7 30.Lh6+/Dh6+ ser fristende ud, men Sort kan spille ..Dg6 
på et passende tidspunkt med nem gevinst. I stedet 29.Lf4 Sxf4 Med blødende hjerte 
opgiver jeg min springer. Jeg havde planlagt 29..Tb1 her, f.eks. 30.Kf1 Txe1+ 31.Kxe1 
De4+ fulgt af officersgevinst på f4. Men 29..Tb1 30.Txg7+ Kxg7 31.Le5+ giver lidt grus 
i maskineriet. Det lader til at Sort kommer foran med en officer efter 31..f6, men jeg 
besluttede mig for ikke at lade Hvid komplicere unødigt i tidnøden. 30.Dxf4 Dd2 31.De5 

Nu vinder ..g6 uden større problemer, men når man har mulighed for et dronningeoffer 
(hvis man da kan kalde det et offer), er det svært at lade være: 31..Dxe1+ 32.Dxe1 d2 



33.Tc5 (og her havde jeg planlagt 33.Txg7+ Kf8) 33..Txc5 34.opgivet 34.dxc5 Tb1 og 
Sort kommer foran med en ren dronning. Yderst tilfredsstillende at lægge en plan 
omkring 18-19. træk, som så bringes til udførelse på denne måde. 
3. runde Møn Skakklub spillede 3. runde af Holdturneringen i Maribo, hvor alle rækkens 
hold var samlet. Møn mødte Præstø II, en formodet stærkere modstander end de 
hidtidige. På fjerdebrættet blev Per Lundkvist først færdig, idet hans modstander ganske 
konsekvent byttede alle brikker af, som kunne byttes. Hurtigt nåedes et helt lige slutspil, 
som blev taget remis. På tredjebrættet stod Søren Have med de sorte brikker længe fint, 
men tabte så en bonde. Præstøspilleren brugte herefter megen tid, men det lykkedes ham 
at få gevinsten hjem, og Præstø var nu foran 1½-½. Næste afsluttede parti var på 2. 
brættet, hvor Møns trofaste klippe John Hansen stod i overkanten lige fra åbningen. Det 
lykkedes hans modstander at få et slutspil med uligefarvede løbere, som meget ofte bliver 
remis, men John ville det anderledes og fandt en vej igennem. Endelig vandt Troels 
Christensen med Sort tidligt en bonde på førstebrættet; den blev siden gjort til en 
fribonde, og med et afsluttende dronningeoffer banede Sort det sidste stykke vej frem for 
bonden. 
Samlet blev det således til en 2½-1½ sejr til Møn, holdets tredje sejr i lige så mange 
kampe. Den formodet værste konkurrent, Maribo II, tabte sensationelt 4-0, og Møn 
topper nu rækken med samme brætpoint som Haslev II, men med 2 flere matchpoint. 
4. runde I Holdturneringens 4. runde mødte Møn Skakklub Nordfalster 2. Det var en af 
rækkens formodede svagere hold, og Møn fik da også hurtigt ganske komfortable 
stillinger. På fjerdebrættet vandt Per Lundkvist efter at have stået til gevinst næsten helt 
fra åbningen. Søren Have kom foran med en bonde på tredjebrættet og førte sikkert 
stillingen til gevinst. På 2. brættet vandt John Hansen ligeledes sikkert og har nu flotte 4 
point af 4 mulige. Dagens skurk blev Troels B. Christensen, der på førstebrættet tabte et 
langt parti. Samlet blev det således til en 3-1 sejr, ikke så godt som forventet, men dog 
nok til at Møn fortsat fører rækken, et enkelt point foran Maribo og Haslev. 
5. runde. 

Møn Skakklub trodsede snemasserne 1. februar og drog til Præstø for at spille 5. runde af 
Holdturneringen, hvor modstanderen var rækkens favorit, nemlig Maribo II. På 2. brættet 
spillede Møns topscorer John Hansen solidt og symmetrisk med de sorte brikker, og ret 
tidligt blev der taget remis i en stilling ingen af parterne kunne vinde. Det var Johns 
første pointtab i år, men med 4½ point af 5 mulige er han stadig klar topscorer. På 
tredjebrættet fik Søren Have tidligt godt fat, men Maribospilleren fandt lidt modspil og 
Søren måtte efter hård kamp give remis. Kort efter blev også partiet på fjerdebrættet taget 
remis; Per Lundkvist havde med de sorte brikker stået skidt undervejs, men fik så klar 
fordel i tidnødsfasen, inden man - måske retfærdigvis - havnede i en remisstilling. 
Tilbage sad Troels Christensen med de hvide på førstebrættet, som tidligt fik en god 
stilling efter en fejlslagen kombination af modspilleren. Sort holdt dog lidt liv i stillingen, 
og Troels måtte gennem et lettere suspekt slutspil inden han med lidt over et minut 
tilbage på uret kunne stille modstanderen overfor udækkelig mat og dermed notere en 
gevinst. 
Med 2.5-1.5 har Møn vundet samtlige kampe, men Haslev halede efter endnu en storsejr 
ind på Møn og har nu samme brætpoint som Møn, men 2 færre matchpoints. 
6. runde. 

Stor sejre til Mønsk skakhold. 
Møn Skakklub mødte Maribo III i næstsidste runde af holdturneringen. Maribo stillede i 
en stærkere opstilling end normalt, hvilket dog ikke ændrede på, at Møn var favoritter. I 



den samlede stilling delte Møn føringen med Haslev II (dog havde Møn flere matchpoint) 
inden aftenens runde. 
På fjerdebrættet stod Søren Have med de hvide brikker hele tiden lidt bedre og vandt en 
bonde på vej ind i slutspillet. Da Maribospilleren herefter gjorde en fejl, som tabte endnu 
en bonde, kørte Søren partiet sikkert hjem som aftenens først afgjorte. 
De næste partier blev først afsluttet, da næsten al spilletid var opbrugt. Først vandt 
formand Lars B. Jensen – der var trådt ind som luksusreserve – i et parti, hvor han med et 
par flotte centrumsbønder havde haft klar fordel hele tiden. En lille finesse med mat i 
bunden sikrede endelig sejren. 
På tredjebrættet stod Møns topscorer John Hansen længe presset, men et modstød på 
dronningfløjen gav ham pænt modspil, og en smart kombination vandt så en officer. Med 
et minut tilbage på uret fik John hevet gevinsten i land. 
Kort efter afsluttedes matchen, da Troels B. Christensen vandt med de sorte brikker på 
førstebrættet. Efter et langt sejt parti, hvor Troels havde en materiel fordel, men en 
presset stilling, var Troels sikrest på hånden, da begge spillere kom i tidnød. 
Samlet blev det således en maksimumsejr på 4-0. Samtidig tabte den værste konkurrent 
Haslev, som hidtil havde overrasket positivt, 3-1 til Præstø III, og Møn er nu klare 
favoritter til den samlede sejr og oprykning til A-rækken. 
Klubben spiller sidste runde i Nykøbing F. på mandag d. 8/3, hvor den sidste modstander 
er Præstøs 3. hold. 
7. runde. 

Møn Skakklub rykker op i A-rækken. 
Holdturnering 7. runde bød på sæsonens første nederlag, da klubben spillede sidste runde mod 
Præstøs III og tabte 2½-1½ i sidste runde af holdturneringen i Nykøbing mandag d.8 marts. Før 
runden førte Møn rækken, hvor en udsat kamp imidlertid gjorde at stillingen i rækken ikke var helt 
klar. Det var dog sikkert, at med mindst 1½ points af 4 mulige ville Møn vinde turneringen og 
rykke op i A-rækken. De 1½ point kom i hus, og betød vi akkurat vandt samlet foran nærmeste 
konkurrent, som var Maribos II, der i sidste runde vandt 4-0 over Nordfalster. Møn Sluttede på 19 
point, hvorimod Maribo kun opnåede 18½ point. 
Her lidt kommentar til de enkelte partier, tidligt kom Per Lundkvist og John Hansen, begge med de 
sorte brikker, dog i problemer. Per fik siden fusket sig til en bedre og måske vundet stilling, men 
gjorde desværre så en grov overseelse, som tabte partiet. I mellemtiden havde Søren Have på 
tredjebrættet ikke fået det optimale ud af en bedre stilling; han havnede i et lidt svært slutspil, som 
han dog uden problemer holdt remis. På førstebrættet kom Troels B. Christensen godt ud af 
åbningen, og fordelen blev stille og roligt større, så situationen så fornuftig ud for Møn. Et par 
upræcise træk fra Præstøspilleren på førstebrættet gjorde stillingen decideret tabt, og Troels kunne 
trænge ind i den sorte stilling. En fejl af Sort afgjorde derefter partiet øjeblikkeligt, og nerverne 
kunne falde til ro. John opgav herefter en nu ret sikkert tabt stilling og måtte indkassere sit første 
nederlag i en ellers fremragende sæson. Resultatet 1½-2½ til Præstø var ligeledes Møns første 
nederlag, men nervøsiteten var også høj, og det var som nævnt tilstrækkeligt til den samlede sejr i 
turneringen. 
Med oprykning til A-rækken skal Møn stille med et 8-mandshold til næste år, og vi kan hermed kun 
opfordre til, at interesserede finder vej til klubben, som spiller hver mandag kl. 19.00 i 
foreningshuset i Peblingerende, i Stege. 



Oprykningskamp i Holdturneringen mandag d. 19 april 2010. 

 
Efter at have vundet sin række forventede Møn Skakklub oprykning, men det viste sig, at kun 3 af 
de 4 rækkevindere i hovedkredsen kunne rykke op. Møn skulle derfor møde en rækkevinder fra 
Vestsjælland, Sorø II for at finde en oprykker. 
 
Kampen startede skidt for Møn, da Søren Have med de hvide brikker hurtigt trådte galt og stod til 
tab lige ud af åbningen. Modstanderen gav ingen chancer og Sorø førte 1-0. På tredjebrættet blev 
John Hansen derefter snøret i lidt trængt stilling, og han måtte give sin dronning for et tårn. Det 
lignede allerede to sikre sejre til Sorø, selvom John fortsatte med at kæmpe. Men på andenbrættet 
fik Lars B. Jensen et lidt bedre slutspil; Sorøspilleren tilbød remis i den ret lige stilling – hvilket 
naturligvis måtte afslås med den samlede stilling in mente – hvorefter han spillede upræcist, og Lars 
slog til med sin vante slutspilsstyrke. I mellemtiden havde Troels Christensen på førstebrættet 
indledt sig på et bonderov i håb om at modstanderens angreb ikke ville blive farligt. Efter store 
komplikationer fik Troels konsolideret med materiel fordel, og på vej ind i tidnøden gjorde 
Sorøspilleren yderligere nogle grove fejl, og gevinsten kom herefter hurtigt hjem. Da et uafgjort 
resultat ville afgøres ved gevinst på højeste bræt, var Møn derfor nu sikre på oprykning. Imens 
havde John Hansens modstander tænkt sig i kraftig tidnød og var trods sin klare fordel på brættet 
ved at tabe på tid. John tilbød remis som en gentleman – og da resultatet var uden betydning, tog 
modstanderen naturligvis imod i stedet for at tabe på tid. 
 
Samlet blev det således til 2½-1½ til Møn, som nu er helt sikre på oprykning. 
 


