
Hold turnerings rapport 2010-11 
1. runde. Første kamp i Holdturneringen i skak: Møn-Vordingborg 
 
Efter sidste sæsons oprykning skulle Møn nu stille 8-mands hold i A-rækken i år. Første runde blev 
et lokalopgør mod Vordingborg, som er et af de formodet stærkeste hold i rækken. Møn stillede 
med nye og temmelig urutinerede folk på 6-7-8 bræt, og alt i alt var Vordingborg vel klare 
favoritter. 
I toppen gjorde Vordingborg-spillerne som forventet og vandt 2½-½ på de øverste tre brætter, idet 
John Hansen holdt remis på andenbrættet for Møn. Men Troels B. Christensen på 1. brættet og Lars 
B. Jensen på 3. brættet tabte. Men såvel Per Lundkvist som Bøje Hansen vandt overraskende sejre 
på 4. og 5. brættet, og da de tre nye klarede sammenlagt 1½ point, blev det til uafgjort 4-4, hvilket 
var mest meriterende for Møn. Især kan fremhæves den herboende ukrainer Vallerii Morozov, der 
aldrig før har spillet i klub, men som alligevel vandt et flot parti. Skakkulturen fornægter sig ikke 
for en ukrainer! 
 
2. runde 
Møn Skakklub spillede i anden runde af holdturneringen på udebane mod Faxes andethold, en kamp 
som helst skulle vindes. Hurtigt kom Lars B. Jensen dog i problemer på tredjebrættet, og trods god 
fight måtte han strække gevær noget senere. Per Lundkvist og Flemming Oddermose stod derimod 
godt undervejs, men måtte ned efter nogle overseelser. Til gengæld fik John Hansen fusket sin 
modstander i en kritisk stilling og vandt med få minutter tilbage på uret. I mellemtiden havde 
Vallerii Morozov vundet en officer og kort efter partiet på ottendebrættet, mens Bøje Hansen sled 
sin modstander op i et slutspil på femtebrættet. På sjettebrættet vandt Jesper Øager et flot 
angrebsparti, og på førstebrættet blev dagens sidst afgjorte parti til gevinst til Troels Christensen, 
der havde fået overtaget allerede kort efter åbningen. Samlet blev det således til en 5-3 sejr til Møn, 
hvilket må siges at være godkendt. I næste runde venter så rækkens favorit i form af Faxes 
førstehold, som imidlertid ikke har været helt overbevisende hidtil.  
 
Troels Christensen – Per Christoffersen 
 

1.e4 e6 Fransk, en Faxe-specialitet. 2.d4 d5 Her plejer jeg at spille det kedelige 3.exd5 exd5 4.Ld3, 
men jeg fik lyst til at prøve noget nyt. 3.Sc3 Sf6 Den anden hovedvariant er 3..Lb4. 4.e5 Sfd7 Jeg 
var på bar bund hvad teorien angik, og efter lidt betænkningstid forsøgte jeg mig med 5.Dg4?! Efter 
partiet var min modstander og jeg enige om, at sådan kunne man nok ikke spille, men det viste sig 
faktisk at være en analyseret teorivariant (vist navngivet efter Steinitz). Trækket binder Lf8 og truer 
lidt med 6.Lg5 Le7 7.Lxe7 Dxe7 8.Dxg7, så helt tosset er det heller ikke. Efter 5..c5! står Sort dog 
tilfredsstillende. 5..f5?! Næppe godt, men spillet før af mestre. 6.Dg3 g6? Tidsspilde. Trækket 
søger at forebygge manøvren Lf1-e2-h5+, men man kunne roligt vente et træk. 7.h4 Min computer 
er ikke imponeret, den siger klar fordel til Hvid efter 7.Lg5. Men trækket havde god effekt, da min 
modstander gik i boksen et kvarters tid og var synligt utilfreds med sin stilling. 7..Tg8 En radikal 
løsning, nu kan 8.h5 besvares med ..g5. 8.Sf3 Jeg havde brugt ialt 45 minutter nu! Her overvejede 
jeg længe 8.h5 g5 9.h6, der skærer Sorts stilling lidt over og frigør h5 til en skak. 8..h6 For fortsat at 
kunne besvare h5 med g5. 9.Df4 Ser måske lidt mærkeligt ud, men meningen er at gøre plads for g-
bonden. 9..c6(?) Kan umuligt være det rigtige, bonden skal alligevel før eller siden til c5. 10.g4 De7 

11.Tg1 Df7 12.Ld3 Her overvejede jeg også 12.Dg3. 12..Sb6 Jeg kunne nu ikke komme 
umiddelbart videre og besluttede mig for roligt at tage de sidste brikker med. Sort kan ikke befri sig 
lige med det samme. 13.Ld2 Ld7 14.0-0-0 Sc4 15.gxf5 Måske lidt tidligt, det er ofte godt at 
opretholde spændingen, når man har overtaget. 15..gxf5 16.Se2 Igen et træk min computer ikke 



bryder sig om, men jeg er nu ganske godt tilfreds. Springeren skal til f4, og derfor er Sorts næste 
træk måske tvivlsomt, selvom det netop er computerens anbefaling her! 16..Sxd2 17.Dxd2 Txg1 

18.Txg1 c5!? Et prisværdigt forsøg, og sikkert Sorts bedste mulighed, om end min modstander var 
noget kritisk efter partiet. 19.dxc5 Sc6 Eller 19..Lxc5 20.Dxh6 Lf8 (20..Lxf2?? 21.Tg8+) 21.Dg6, 
og h-bonden bliver snart en alvorlig trussel. 20.c3 Det mest solide, Sort kan i visse varianter spille 
..Dh5 fulgt af ..d4. 20..Dh5?! Alligevel! Men dronningen truer ikke noget reelt nu og vil tabe et 
tempo til et senere Sf4. 21. De3 0-0-0 22.Sf4 Df7 23.b4 Merbonden er sikret, og Sort fik ikke 
engang befriet sin stilling med bondeofferet. Hvid står klart til gevinst. 23..Kb8 24.h5 I mangel af 
andre ideer. Nu kan der sættes en officer fast på g6, hvorefter et angreb på den anden fløj formentlig 
kan afgøre partiet. 24..Se7 25.Sd4 Tc8 26.Kd2 Lg7 Nu kan Hvid tage på e6: 27.Sxe6 Lxe6 28.Sxe6 
Dxe6 29.Txg7. Det er også min computers førstevalg her, men efter at have tænkt lidt finder den det 
samme træk som jeg: 27.Lb5! Sc6 Tvunget, Sort kan ikke tillade manøvren Sd4-b5-d6. 28.Lxc6 

bxc6 29.Tg6?! Men nu skulle jeg nok have taget på e6. Jeg ville dog gerne låse Sort helt fast. 
29..Te8 30.a4 Måske direkte 30.b5 var muligt (det mener min computer), det var svært at overskue 
med 10 minutter tilbage. 30..Ka8 (Måske 30..a6, men det taber også i længden). 31.b5 cxb5 

32.cxb5 Egentlig havde jeg planlagt 32.c6 først, men jeg blev i tvivl om hvorvidt Sort kunne mudre 
spillet med et officersoffer, derfor det mere solide. 32..Lf8 33.Tf6?! Jeg kunne ikke lade være, men 
er vist ikke den mest direkte vej. 33..Dg8 34.c6 Lc8 35.Sg6 For at lukke g-linien, tårnet er dog 
indespærret på f6 nu. 35..Lg7(?) Fremskynder nederlaget. 36.b6 axb6 37.Sb5! Og mat i seks 
proklamerer computeren. 37..Lxf6 38.Dxb6 Lg5+ 39.Kc2 Dg7 40.c7 1-0 

 
 
3. runde i holdturneringen, her led klubben et svigende nederlag på 1-7 til Faxes 1. hold. Eneste 
spillere der fik point i matchen var Lars B. Jensen og Jesper Øager der begge spille remis med deres 
modstander. 
Troels B. Christensen, John Hansen, Per Lunskvist, Bøje Hansen, Flemming Oddermose og Vallerii 
Morozov tabte alle deres partier, nederlaget var nok lige lovligt stort nok, selv styrke forskellen 
taget i betragtning på de 2 hold, her kan nævnes at Vallerii Morozov og Troels B. Christensen, Bøje 
Hansen alle havde chancer for at få point med, men det faldt u til modstanderens fordel denne gang. 
Vi starter det nye år op med ny turnering I Mønsmesterskabet, og så skal der spilles de restrende 4 
runder i Holdturneringen. 
 
Runde 4. 
Møn Skakklub mødte i 4. runde af holdturneringen Sydøstlolland Skakklub. Det var en modstander 
på niveau eller en anelse svagere, så der var håb om en sejr, men sådan skulle det ikke gå. 
Flemming Oddermose tabte tidligt efter ellers at have vundet en bonde i åbningen. Kort efter tog 
Troels B. Christensen remis i en ret død stilling, og på dette tidspunkt så det nogenlunde fornuftigt 
ud på de resterende brætter. Bøje Hansen måtte dog ned i en svær stilling, ligesom John Hansen 
også måtte strække gevær på 2. brættet. Men den indkaldte reserve Jens Refstrup vandt i 
mellemtiden et stilrent parti, og Møn havde tilsyneladende gevinststilling på to yderligere brætter. 
Lars B. Jensen tabte så på tredjebrættet efter ellers at have fået rettet en kritisk stilling op, og Per 
Lundkvist fik kun remis ud af en lovende stilling. I aftenens sidst afsluttede parti lykkedes det dog 
Jesper Øager at vinde efter en kaotisk og svingende afslutning. Facit blev 5-3 til Sydøstlolland, 
hvilket ikke var tilfredsstillende, men marginalerne var i den grad ikke med Møn den aften. 
 



5. runde. 
Af holdturneringen mod Nordfalster Skakklub i en kamp som skulle vise om Møn kan holde 
skansen efter oprykningen sidste år; Nordfalster burde være en anelse svagere end Møn. 
 
Kampen begyndte skidt for Møn, da Flemming Oddermose (som oprindelig havde meldt afbud med 
sygdom, men stillede op da andre afbud løb ind) tabte hurtigt. En række partier sluttede herefter 
remis, men Møn havde fordel på flere brætter. På femtebrættet vandt Bøje Hansen aftenens flotteste 
parti, da han - efter at have udspillet sin modstander fuldstændig – ofrede en officer for at indlede et 
afgørende kongeangreb. På første- og andenbrættet tog man derefter remis, idet Lars B. Jensen 
havde klar fordel på tredjebrættet. Dette parti blev aftenens sidst afgjorte, men Lars holdt sin fordel 
ind i slutspillet og vandt sikkert. Facit blev således 4½-3½ til Møn. En kneben sejr, men Møn har 
formået at vinde over de andre svagere hold i rækken og ligger nu på en femteplads. 
 
6. runde 
Møn Skakklub mødte i 6. og næstsidste runde af holdturneringen Køge II, som på papiret er lidt 
stærkere end Møn. Hertil kom, at Møn hårdt ramt af afbud måtte stille op med kun 7 mand og 
dermed tabte et parti uden kamp. 
 
Selve matchen var heller ikke nem; tidligt kom Per Lundkvist og Flemming Oddermose i 
problemer, og trods hårdnakket modstand måtte de begge strække gevær. Lars B. Jensen gjorde på 
trediebrættet en overseelse, som førte til et vanskeligt slutspil, men han fik stillet sig fornuftigt op, 
og modstanderen nøjedes med remis, da han ikke mente at kunne komme videre. Lidt senere vandt 
Vallerii Morozov et parti, som havde bølget noget frem og tilbage, men Vallerii stiller konstant sine 
modstandere overfor problemer, og på denne baggrund var det en god og fortjent sejr. Bøje Hansen 
havde derimod på femtebrættet udspillet Køgespilleren, men trådte forkert i gevinstførelsen og 
havnede i et svært slutspil, som han desværre tabte. Et ærgeligt nederlag. På førstebrættet vandt 
Troels Christensen med de hvide brikker et fint parti efter hans modstander blev overmodig i et 
kompliceret midtspil. Afslutningen blev nydelig, se nedenfor. I aftenens sidst afsluttede parti måtte 
John Hansen kaste håndklædet i ringen efter at have forsvaret en svær og formentlig tabt stilling 
gennem flere timer. Samlet blev det til et 5½-2½ nederlag til Møn, som dog stadig ligger på en 
sjetteplads. De to lavere placerede hold møder i sidste runde rækkens to stærkeste hold, og Møn er 
nogenlunde sikker på at undgå nedrykning, hvilket var sæsonens primære mål efter sidste års 
oprykning. 
 
Troels Christensen – Peter Ove Krogh: 

 
 
Stillingen efter 33..Tc8-c4. Hvid står til gevinst, men 
har under 5 minutter tilbage (mod Sorts næsten 60 
minutter), og Sort spiller derfor hurtigt og forcerende 
med planen at erobre den hvide h-bonde. 34.Le7! 
Sætter et matnet op om den sorte konge. 34..Th4 

35.Lf6+ Kg8 36.Txd7 Txh4 Giver kongen et felt på 
g6. 37.Td8+ Txd8 38.Txd8+ Kh7 39.Th8+ Kg6 

40.Tg8+! Kh7 41.Tg7+ Og Sort opgav, da hans konge 
tvinges ned i hjørnet, f.eks. 41..Kh8 42.Txg5+ 
(afdækker) fulgt af Txh5 og nem gevinst. 



7. runde 
Sidste runde i holdturneringen er blevet spillet mandag d. 20 marts i Præstø, ved samling af de 8 
hold der har spillet i puljen. Klubbens hold var til sidste runde ramt af afbud fra klubbens bedste 
spiller på 1.brættet Troels B. Christensen, ligeledes meldte Vallerii Morozov afbud i sidste øjeblik, 
det betød af alle spillere rykkede en plads, eller to op på holdet i kampen mod Præstø´ 2. hold, 2 
reserver Jens Refstrup og Bent Lykke var blevet indkaldt. 
Lidt taktik inden rundens afvikling havde givet et fingerpræg om hvem Mønboerne skulle holde øje 
med, for at kunne kæmpe, om overlevelse i A-rækken, desværre betød resultatet på 5½-2½ i 
Præstø´s favør, at det ikke lykkedes mønholdet at undgå at skulle ud i omkamp, om at blive i A-
rækken, Nordfalster som lige akkurat fik flere point end Møn skakklubs hold, gjorde at de slutter 
som nr. 6 og vi må tage til takke med 7. pladsen. 
John Hansen, Lars B. Jensen, Per Lundkvist, Bøje Hansen, og Jesper Øager spillede alle remis, 
Flemming Oddermose, Jens Refstrup og Bent Lykke tabte deres partier. 
Konklusionen på alle runderne er, at vi startede godt med fine resultater i de første 4 runder, men de 
sidste blev præet af nogle afbud, som gjorde at holdet ikke spillede stabilt til sidst. 
Omkampen skal spilles mod en anden 7. plads i den anden A-række, hvem ved vi ikke endnu. 
 


