
Tillykke til Amager Skakforenings nye Mesterspiller

I weekenden deltog Karl-Emil, som eneste Amager spiller i de åbne Århus Mesterskaber, hvor han i Mester 
4, skulle forsøge at passere den magiske grænse på 1900 i rating.
Han er det sidste års tid gået meget frem i styrke og spillet er blevet mere slagkraftigt, hos Karl-Emil er 
spilleplanen altid det direkte kongeangreb.
At han skulle passere de 1900 i rating, har nok ligget i luften, og i flere turneringer har præstationsratingen 
da også været omkring 2000, men styrke er ikke altid nok, det kræver også stabilitet i spillet, og det har han 
nu fået med.

Der analyseres og lægges slagplaner med gode råd fra IM Jens Ove Fries Nielsen

Projektet lykkedes, Karl-Emil vandt gruppen udelt med 3 ½ af 5 point og sluttede med 1904 i rating, her er 
det måske være at nævne at Elo tallet også er på vej mod de + 2000.
Endnu en flot præsentation af Amagers nye Mesterspiller – Tillykke med sejren!

Karl-Emil lagde hårdt ud ved at besejre gruppens rating favorit Vitus Bondo, en anden af landets meget 
talentfulde juniorspillere. De næste to runder gav 1 ½ point, men i søndagens morgenrunde måtte han 
indkassere et nederlag. Da hans nærmeste modstander Emil samtidig spillede remis, blev sidste runde hvor 



Karl-Emil og Emil Zander skulle mødes, helt afgørende for hvem der fik turneringssejren.

Karl-Emil havde hvid og spillede d4, hans modstander som var ½ point foran inden opgøret og kunne derfor 
”nøjes” med remis, valgte at svare med Sf6, og det blev Gründfeld åbningen, hvilket for sort giver god 
mening dels, at vælge et solidt forsvar og dels, at styre uden om Karl-Emils London åbning.

1.d4 – Sf6 2.c4 – g6 3.Sc3 – d5 4.cxd5 – Sxd5 5.e4 – SxSc3 6.bxc3 – Lg7 7.Sf3 – c5 8.Le3 – Sc6 
9.Dd2 – O-O 10.d5 – Sb8? (10…- Da5 11.Tc1 - Se5 havde nok giver sort flere chancer)
11.Lxc5 og hvid vinder bonden.

11. – Dc7 12.Ld4 – e5 13.exd6 – Lxe6 14. 
LxLg7 – KxLg7 15.Sd4 – Lc4 16.Ld3 – Sd7 
17.O-O – Se5
18. Lxc4 – Sxc4 
Nu hvor sorts springer er væk fra kongefløjen, 
kaster Karl-Emil alle ressourcer ind i sit 
kongeangreb.
Her handler det om at holde tempoet oppe, sorts 
Konge skal ”fanges” inden hans Dronning og 
officerer kan nå at komme Majestæten til hjælp.
Bemærk hvordan hvids brikker de næste 10-12
træk arbejde godt sammen om at holde presset på 
den sorte Kongestilling, han får ingen muligheder 
for modspil, men må hele tiden forholde sig til nye trusler mod hans Konge. 
Angrebet indledes med 19. Dg5 – Tfe8 20. Sf5+ - Kg8 21.Sh6+ - Kg7 22. Sg4 – Dd6 23. Tad1 – De7 24. 
Dh6+ - Kh8 25.Td7 Et træk som Fritz17 er rigtig glad for (4.0 i fordel til hvid) 25… – De6 26. e5 – Tg8 27. 
Sf6 – Tg7 28.Tfd1 – Db6 29. e6 – Se5  

Karl-Emils plans som for 10 træk siden blev indledt med Dg5, må siges at være lykkedes.
Sorts Konge er håbløst fanget i hjørnet, hans brikker er passive og alle hvids brikker er med i angrebet.



Hvid vælger nu at afslutte partiet med 30.De3 – SxTd7 31.DxDb6 og sort har fået nok og rækker hånden 
frem. Flot spillet af Karl-Emil og Amager Skakforening ønsker ham tillykke med Turnerigssejren og titlen 
som Mesterspiller.

Det var ikke kun i Århus, at Amager Skakforening i weekenden fejrede triumfer, for også i København blev 
der spillet flot skak.
Brønshøj skakforening afholdt Københavns Mesterskaber, hvor Amager var repræsenterede med fire spillere
og især Anton Brønsvig Wehding, gjorde sig positivet bemærket, ved i første runde at slå en Øbro spiller 
med 2030 i rating. 
Efter hård kamp mod stærke modstandere, blev det til en tredelt førsteplads, og det nye ratingtal siger 1718, 
så endnu en flot præstation af en Amager juniorspiller, denne gang Anton – Tillykke med Turneringssejren.

Vi håber at kunne bringe Antons parti fra første runde i nær fremtid.

Men det er ikke kun de unge som kan, det sker også, at vores ældre medlemmer finder det gode spil frem og 
det er bestemt sket i Øbros Åbne Klubmesterskab.
Her har Amager fem spillere med, men det er efter de første tre runder, ikke vores stærke juniorerspillere 
som skinner, men en beskeden ældre herre ved navn Angelo.
Efter søndagens udsatte parti var spillet, lød scoren på 2 ½ af 3 point, efter mødet med tre mesterspillere,
hvilket giver en præstations rating på 2270! så pt. er der sat 108 gode rating point ind på kontoen.
Han siger selv, at han har været heldig og måske han har ret, men det ændrer ikke på, at når han får chancen,
så udnytter han den og indleder er dræbende kongeangreb.



Hvid Søren M Hansen 2005 – Øbro 
Sort Angelo Nielsen 1607 – Amager Skakforening

1.d4-g6 2.e4-Lg7 3.c4-c5 4.d5-d6 5.Sc3-Sf6 6.f3-Sa6 7.Le3-Sc7 8.Dd2-b6 9.Ld3-e5 10.Sge2-Ld7 
11.h3-a6 12.a4-Sh5 13.g4-Sf6 14.Sg3-Sg8 15.h4-h6 
Her efter 15 træk siger min lille hjælper Fritz17, at hvid står bedst (+1.15) og sorts stilling ser da også lidt 
presset ud, men ældre mænd går ikke i panik over småting, så det tager Angelo som altid helt roligt.

God tilfreds med stillingen, beslutter hvid sig nu for at åbne op på kongefløjen ved at spille sin g bonden 
frem. 16.g5-hxg5 17.hxg5-TxT+ 18.SxT-Se7 19.f4-Lg4 20.Dg2-Dd7 21.Sf2-Lh5 22.Kd2-O-O-O 23.a5-Kb7
24.axb6-Sa8 25.Sa4-Sxb6 26.SxS-KxS 27.b4-exf  Nu er hvids plan at slå c5 med skak og hvis Kongen går 
til a7, efterfølgende vinde sorts Dronning med en afdækker skak ved at spille c6+ 
Men det har Angelo set, han slår hvids løberen med skak, vinder officeren og redder sin Dronning, hvorefter
han kan indleder et afgørende kontra angreb.



28.bxc+-Ka7 28.bxc+-Ka729.c6+-fxLe3+ 30. Kxd3-Dc7 31.Ta2-Db6+ 32.Kd2-Db4+ 33. Kc1-De1+ 
og hvid bliver Mat i få træk. Ganske god spillet af en mand i hans alder!

I anden runde blev det så til endnu en mesterspiller som burde være advaret, men rygterne i Øbro siger, at 
her spillede Angelo endnu stærkere og vandt igen, vi håber at kunne bringe partiet i nær fremtid.


