
Seks løsninger fra træningsweekenden 
 
Der er dem der ikke var i stand til at komme til træningssamlingerne i København forrige weekend. De er 
blevet snydt for mange pædagogiske indsigter, men løsningerne til de seks hjemmeopgaver skal de ikke 
snydes for. 
 
1. Inarkiev - Morozevich, Krasnoyarsk 2003 (variant) 
24...c3!! 25.bxc3 �a2! Selvom skakkerne også fører til mat, er dette det bedste. Den hvide konge skal ikke 
have lov til at løbe væk. 0–1 
2. Aagaard - Bryson, Glasgow 2011 (variant) 
Hvid skaber en trussel om at vinde materiale direkte, mens han lægger ekstra pres på den sorte stilling. 
20.�a5! [20.�c1 �c5!? 21.dxc5 �xc5+ 22.�e3 �e5 gives ca. lige chancer.] 20...�f5 [20...�e5 21.�b6+ 
axb6 22.�xe6+ fxe6 23.�c3 giver også gode gevinstchancer.] 21.�xf8! �c2+ 22.�d2 �xd2+ 23.�xd2 

�xf8 24.�c3 Hvid har store gevinstchancer i slutspillet. 1–0 
3. Timman - Cherniaev, London 2008 

Sort truer med ...g4. Det kan hvid forhindre. 28.g4!! Dette træk var uforklarligt fraværende fra Timmans 
noter. [Partiet sluttede. 28.�xa6 g4!= 29.�c1 �xf3+ 30.�g1 �e2! 31.�a3 ½–½.] 28...h6 [28...�d8 
29.gxf5+ exf5 30.e6 g4 31.�d5! og hvid er i kontrol.] 29.c5! [29.h3 was der flere der havde med 
hjemmefra. Men efter 29...�c5 30.�xc7 �d8 får sort modspil.] 29...�xc5 30.�xc5 fxg4 [30...bxc5 virker 
heller ikke. 31.gxf5+ exf5 (31...�xf5 32.�f7+ �xe5 ser farligt ud og er det: 33.�xc5+ �d5 34.�xc7+ 

�d6 35.�a5+ �d5 36.�e1+ �d6 37.�b4+ �e5 38.�h3! Den sorte konge er i store vanskeligheder.) 
32.�a6+! Har to formål. 1) Lukker den sorte dronning ude. 2) Giver hvid d6-feltet! (32.�c4 g4! er langt 
mindre klart.) 32...c6 33.�c4 Sort er ferdig. Han savner modspil: 33...g4 34.�f7+ �g5 35.�f6+ �f4 
36.�xh6+ �xe5 37.�d6#] 31.�d3+ �h5 32.�g3! �xf3+ 33.�xf3 gxf3 34.�e3 Hvid vinner. 
4. Hector - Matthiesen, XtraCon-Skakligaen 2012 

Hvid skal aktivere tårnet. Det er den eneste brik der ikke spiller. 26.�b5!! [26.�xb7+ ser fristende ud, men 
h-bonden går ikke direkte i mål: 26...�xb7 27.�c6+ �d7 28.�xd8 �xd8 29.�g7 �d6 30.h6 �g8! 31.�f6 
�g6 og sort holder.] 26...�c8 Det eneste træk. Hvid vinder let i andre varianter: [26...b6 27.�xa5!; 
26...�c7 27.�c5! �c6 28.�g7; 26...a6 27.�c5 �c8 28.�g5+ �e8 29.�xc8 �xc8 30.h6 og bonden kan ikke 
stoppes.] 27.�g7 �g8 28.�xg8 �c1+ 29.�h2 �xg8 30.�xa5 a6 31.f4 �d6 32.�a4 �f1 33.�b4 b5 34.g3 

Slutspillet er vundet for hvid. Springeren og h-bonden er for gode. 
5. L'Ami - Miroshnichenko, Bundesliga 2011 
23.�c1! Ïgen er det tårnet der ikke spiller. Det kommer i gang med tempogevinst. [Hvid ville gerne spille 
23.�h4 �xh4 24.�xh4 , men efter 24...g5 kan han ikke gå til e4.] 23...�b6 [23...�d5 24.�e4!] 24.�h4! 

�xh4 25.�xh4 f5 26.exf6+ �xf6 27.hxg6 Hvid vandt let. 27...�d6 28.�e4 �b8 29.g3 a5 30.�g2 b6 

31.�h1 �bf8 32.f4 �d5 33.�xd5 exd5 34.�ce1 �d8 35.�h5 �f8 36.�ee5 �xg6 37.�xg6 �xg6 38.�xd5 

�c8 39.�h2 1–0 
6. Horvath - Kosten, Reims 2002 

Kosten sagde i et interview at dette var hans bedste parti. Man forstår hvorfor! 17...g4! 18.hxg4? [18.f4 er 
bedre, men sort står godt efter 18...�h5 .] 18...�g3!! Et frækt træk! 19.�e3 [19.�f3 �xg4 20.�f4 �xf2+ 
og vinder.; 19.fxg3 hxg3+ 20.�h6 �xh6#] 19...�xg4 20.fxg3 hxg3+ 21.�g1 �xe3! [21...�xe3+? 22.�xe3 
�xe3 23.�f3 �g4 24.�xg3 �e5 er godt, men ikke vundet.] 22.�f2 �f5 [22...gxf2+ 23.�xf2 �xc4+ 
24.�g3 �e5 og det er tid til at give op.] 23.exf5 gxf2+ 24.�xf2 �xf2+ 25.�xf2 0–1 
 
 
 


