Holdskak: Silkeborg 4 - Skanderborg 5
Skrevet af Johnny Rasmussen
Lørdag, 31. oktober 2020 20:32 -

I D-rækken spiller man med 4-mandshold. Vi kan altså I holdskak med 8 mand og Johnny som
kampleder lige netop holde os under “corona-radaren”.

Den 29. oktober mødte Skanderborgs 5. hold op til kamp mod Silkeborgs 4. hold. Gennemsnits
ratingen var lidt over 50 større for Silkeborg 4, så vi måtte have gode chancer for et godt
resultat, hvad vi også fik.

Flemming Harregaard Jepsen fik en lang og hård kamp og blev også sidst færdig. Det lykkedes
Flemming at få en bonde og et tårn for en løber. Modparten vandt dog bonden igen. I slutspillet
havde Flemming dronningen, begge tårne og en springer. Modparten havde dronningen, et
tårn, en løber og en springer. Desuden havde parterne 4 bønder over for hinanden. Modparten
stod til et farligt angreb på kongestillingen, men det lykkedes Flemming at jage kongen over til
dronningen og gennemtvinge en dronninge afbytning og derefter at fange løberen med begge
tårne. Løberen kunne ikke flyttes da det ville koste tårnet. Modparten valgte at opgive efter 30
træk.

Undertegnede havde et mere rolig udvikling, men fik efterhånden gang i afbytningerne. Jeg fik
c-bonden og straks efter b-bonden da modparten flyttede en springer som vogtede dem. Nu
havde jeg to fribønder. Den ene springer måtte ofres på min ene fribonde. Den anden springer
fik jeg gratis, da den blev stillet uheldigt. Den sidste fribonde var min a-bonde som jeg kunne
dække med et tårn og begge løbere. Min modpart havde blot et tårn til at stoppe fribonden. Det
var naturligvis håbløst og han valgte at opgive efter 52 træk.

Iver Liin spillede en lige kamp mod modparten. De fleste officerer blev byttet af og i slutspillet
havde parterne et tårn og en løber samt fem bønder. Begge parter forsøgte at få en bonde ned
til forvandling med kongernes hjælp, men med en del skak gik processen i stå, så efter 42 træk
valgte parterne at tage remis.

Paul Richard Cook og modparten gik langsomt til værks. Den første brik blev slået ved det 24.
træk, men så kom der gang i sagerne. Paul fik slået ialt 10 brikker. Modparten scorede lidt over
det halve. efter 45 træk havde modparten kongen, et tårn og 4 bønder tilbage og opgav
kampen.
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Resultatet blev 3½ – ½ til Silkeborgs 4. hold. Efter rating skulle det være 2,29 – 1,71 til
Silkeborg. Vi fik en meget komfortabel sejr. I D-rækken (1) har vi 1. pladsen efter 1. runde.

Næste holdkamp bliver hjemme i “Lunden” torsdag den 19. november, hvor vi skal møde Vibys
3. hold.

Knud Mogens
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