
Af Mikkel Strange

SKAK: En smuk tradition løb 
af stabelen i weekenden, da 
Præstø Skakklub havde be-
søg fra den tyske venskabs-
klub Uetze. Det var 27. år i 
træk de 2 klubber mødtes 
til festligt samvær, en god 
lynturnering og ikke mindst 
holdkampen, mellem de 2 
klubber. Det plejer at være 
jævnbyrdigt når de 2 klub-
ber mødes og efter weeken-
den er den samlede stilling 
da også 11 sejre til hver, med 
5 uafgjorte matcher indi-
mellem. Inden holdkampen 
var begge hold på en kultu-
rel udflugt til Faxe Kalk-
brud. En fin ide og flot at 
holde venskabet ved lige år 
efter år.
Resultatet af holdkampen 
blev som følger:
1.  Morten F. Jensen 

Kai Wöhler: ½ – ½ 

2.  Finn Andersen 
Arne Batzdorf: 1 – 0 

3.  Claus Hansen  
Thomas Heise: 0 – 1 

4.  Uffe S. Christensen  
Jürgen Bode: ½ – ½ 

5.  Lars Søndergaard 
Jürgen Bublitz: 0 – 1 

6.  Bo Munksgaard  
Frank Soyka: ½ – ½ 

7.  Oscar Koch-Muller 
Michael Hustedt: 0 – 1 

8.  Victor Koch-Müller 
Günter Homann: 0 – 1 

En samlet sejr til Uetze på 
5½ – 2½. Præstø fik dog 
lidt oprejsning i lynturne-
ringen, som ’lejesvenden’ 
fra Roskilde Hanus Brek-
ka vandt i fin stil med den 
sjældne score 19 point ud af 
19 mulige... Eneste vinder 
fra Præstø i holdkampen 
blev Finn Andersen, der 
spillede et strålende parti, 
som vi naturligvis skal se: 
  
Finn Andersen, Præstø - 
Arne Batzdorf, Uetze
1.d3!? 

*indsæt diagram 1*

Ligesom 2 andre verdens-
stjerner, GM Bent Larsen 
og GM Magnus Carlsen, 
har Finn en forkærlighed 
for hvide åbninger, der nær-
mest demonstrativt går 
sine egne veje, fjernt fra te-
oriens nedtrampede stier.  
Det er nemt at undervurde-
re et træk som 1.d3, selvom  
det kort efter fører til stillin-
ger som også kunne nås af 
anden og mere velkendt vej.  
Dermed føler modstande-
ren sig allerede i tryg havn:  
»En mand der åbner sådan 
kan jeg da aldrig tabe til...« 
Det er en farlig stemning 
at være i som skakspiller - 
1...,c5 2.c3 g6 3.Sf3 Lg7 4.e4 
Sc6 5.Le2 d6 6.0–0 Sf6 7.Te1 
0–0 8.Sbd2 b6 9.Sf1 Lb7 10.h3 
Dc7 11.Lf4 Tad8 12.Dc1 Tfe8 
13.Sg3 e5 14.Lh6 Lh8 

*indsæt diagram 2*

Ad ukendte stier er spiller-
ne nået frem til en typisk 
’Finn Andersen – Position.’ 
Den slags er kendetegnet 
ved at sort ikke kan finde 
aktivt spil, mens hvid bare 

stabler alle brikkerne op i 
retning af modstanderens 
konge. 15.Sh2 d5 16.Sg4 Sxg4 
17.hxg4!? - Skævt, men slet 
ikke dårligt. Sorts eneste 
aktive ide f5 besværlig- 
 gøres, det er i sig selv pris-
værdigt. - 17...,d4?! - Ikke 
godt. Det var bedre at prøve 
at forberede c4, selvom det 
pt. ville koste en bonde -18.
c4 Lc8 

*indsæt diagram 3*

Hvad så nu, hvordan akti-
veres de sidste brikker? - 
19.Kh2! - Elegant – 19...,De7 
20.Th1 f6 21.Kg1 Td6 22.a3 
Sd8 23.Ld2 Se6 24.b4

*indsæt diagram 4*

Nu står hvid også bedst på 
dronningefløjen. Der begyn-
der at komme godt pres på 
- 24...,Tf8 25.a4 cxb4 26.Lxb4 
Sc5 27.Tb1 f5? 

*indsæt diagram 5*

En stor fejl, men sort kunne 
ikke holde til bare at blive 
ved med at forsvare sig. Den 
slags koster! - 28.exf5 gxf5 
29.gxf5 Lxf5 30.Sxf5 Txf5 
31.Lf3 Tg5? 

*indsæt diagram 6*

Endnu en fejl og denne gang 
den afgørende. Det kræver 
dog en ualmindeligt sik-
ker hånd at se frem til slut-
ningen her: 32.Lxc5! bxc5 

33.Tb8+ Td8 34.Ld5+ Kf8 
35.Tb7! 

*indsæt diagram 7*

Dødsstødet. Dronningen 
er overbelastet og kan ikke 
rigtigt dække tårnet på g5. 
Eneste felt er på f6, men ef-
ter Tf7+ taber sort dronnin-
gen og snart også gemalen. 
- 35...,Td7 36.Txd7 Txg2+ 
37.Kxg2 Dxd7 38.Dg5 1–0

En nydelig nedspilning og 
mon ikke tyskeren går i 
skarp træning, så han er 
klar til revanche næste år, 
når Præstø igen drager syd-
på. Vi får se.

Besuch auf 
Deutschland – um Schack 

zu spielen

Så glad var vinderen 
Finn Andersen,  
efter sit møde med 
de stærke tyskere.

Præstø havde vanen tro hjælp fra Maribo på Lolland, i form af Claus Hansen, der også er med på turene 
sydpå til Tyskland. Bag Claus skimtes dagens eneste lokale vinder, Finn Andersen. 

Holdkampen igang. De 2 dygtige skak-brødre Oscar og Victor Koch-Müller ses til venstre.  
Denne gang vandt tyskerne dog.


