
 

 

Skakforeningen ØBRO 

 

Rosenvængets Allé 31 

2100 København Ø 

Telefon: 35 26 15 87 

Giro: 1 09 52 42 

Klubaften: Mandag 19-24 

Juniorer: Mandag og onsdag 

15.30-18.30  

Internet: www.oebroskak.dk 

 

60. årgang Nummer 2 August 2005 

 

 

Sæsonstart: mandag den 8. august! 
 

Klubmesterskab i hurtigskak: 8. august-22. august! 
Tilmelding: HURTIGT! 

 

Klubmesterskab i lyn: 29. august! 

 

ØBRO Åbne Klubmesterskab: Start 5. september! 

 

56 siders klubblad: 

Formanden og Redaktørens pamper(s)-tur til Pula! 

Fødselsdagsskak! 

Og meget, meget mere… 
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Skakforeningen ØBROs bestyrelse: 
 
Formand: 

Christian Sylvester Christensen 

Odensegade 25, 2. th 

2100 København Ø 

E-mail: heraklit@ofir.dk eller 

christian.sylvester@gmail.com  

Telefon: 35 10 22 01 

Mobil: 20 98 77 76 

Ansvar: Juniorskak, nye medlemmer. 

 

Kasserer: 

Carsten Ertbjerg 

Hanevangen 31, 2730 Herlev 

E-mail: carsten.ertbjerg@tellabs.com  

Telefon: 44 44 22 34 

Ansvar: Økonomi, kontingent. 

 

Redaktør:  

Søren Møller Hansen 

Drejøgade 26D, 2-201,  

2100 København Ø 

E-mail: smhansen76@ofir.dk 

Telefon: 77 55 46 85 

Ansvar: Klubblad. 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Søren Bech Hansen 

Livjægergade 35, 1. tv,  

2100 København Ø 

E-mail: sorenbh@post10.tele.dk 

Telefon: 35 26 50 32 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Thomine Stolberg-Rohr 

Rådhusvej 50 

2920 Charlottenlund 

E-mail: thomine@c.dk eller 

thomine@gmail.com  

Mobil: 60 60 14 33 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Ebbe Elsborg 

E-mail: elsborg@itu.dk 

 

Bestryrelsesmedlem: 

Jasper Carlsen  

E-mail: jasper.dchf@mail.dir.dk 

 

 

Uden for bestyrelsen: 

Indkøber: 

Ted Sandbech 

Brammingegade 2, st. tv.,  

2100 København Ø 

E-mail: ted@adslhome.dk 

Telefon: 35 43 07 35 

Ansvar: Indkøb, rengøring. 
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Leder 

 
Kære ØBRO’er! 

 

Glædelig sommer! 

 

Lige nu sidder du med ikke mindre end en rekordstor udgave af vores klubblad. 56(!) 

– ja, seksoghalvtreds – sider, hvilket ikke tidligere er præsteret i min tid som 

Redaktør. Det er jeg meget stolt over og glad for. Det har bugnet med artikler i min 

mailboks de seneste uger… 

 

Sommerens højdepunkt for Formanden og Redaktøren var vores tur til Pula i 

Kroatien i slutningen af juni, hvor vi deltog i Pula Open. Det var en fantastisk dejlig 

skakferie, som vi håber at kunne gentage til næste år… Meget gerne med flere fra 

klubben – en stor ØBRO-delegation til Pula Open 2006 (eller et andet skakferiemål 

for den sags skyld – der er tilstrækkeligt med turneringer at vælge imellem rundt 

omkring i Europa) er et mål for os! Vores indsats i Pula Open 2005 er dækket med to 

lange artikler i dette blad. 

 

Bladet byder desuden på partier fra de mange aktiviteter, som klubben har afholdt det 

sidste halve år samt fra holdturneringen. 

 

Tak til Formanden/Træneren, Smæk, Ebbe (Elsburgeren!), Jais og Fredrik for artikler 

og indlæg! 

 

Jeg vil ønske alle en fortsat god, varm og solrig sommer – og på gensyn i klubben i 

august.  

 

Redaktøren 

 

 

PS. Vi starter op efter sommerpausen mandag den 8. august – den og de følgende to 

mandage afholder vi klubmesterskab i hurtigskak. Tilmelding senest den 4. august til 

Formanden. 

 

PPS. Mandag den 29. august er der klubmesterskab i lyn og fra 5. september 

begynder vores EMT-klubmesterskab. Se indbydelserne til alle tre turneringer på de 

sidste sider i bladet! 
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Generalforsamling – referat  
 

Skakforeningen ØBRO afholdt generalforsamling torsdag den 17. marts 2005 med 

følgende dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning (se næste side) 

4. Rettidigt indkomne forslag til afstemning 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Formanden og to 

bestyrelsesmedlemmer er på valg. 

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år. 

8. Evt. 

 
Der var mødt 10 af klubbens medlemmer frem. Fra bestyrelsen var formand Christian 

Sylvester Christiansen, kasserer Carsten Ertbjerg, indkøber Ted Sandbech, 

bestyrelsesmedlem Søren Bech Hansen og bestyrelsesmedlem Thomine Stolberg-

Rohr. 

Formanden bød velkommen til Øbros ordinære generalforsamling. 

 

1) Valg af ordstyrer og referent: 

Søren Bech Hansen blev valgt til ordstyrer. Thomine Stolberg-Rohr blev valgt til 

referent. Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og 

beslutningsdygtig, og gav ordet videre til formanden. 

 

2) Formandens beretning: 

 

Året der gik: 

 

Øbros 2 seniorhold: 

Førsteholdet spillede i 2. division og blev nummer fem og undgik dermed 

nedrykning. Formanden udtaler: "Øbro er en amatørklub" med hvilket han vistnok 

forsøger at udtrykke at det er flot at have et hold i 2. division. 

Bemærk ændring i divisionsnavn. Det der sidste år hed 3. division hedder i år 2. 

division. Det er stadig 3. bedste række. Andetholdet spiller i serie 2. og lå nummer 1 

indtil dagen før generalforsamlingen, hvor gruppens bundhold valgte at trække sig og 

deres resultater blev annulleret. Øbro 2 mistede derved 8 point og rykkede ned som 

nummer 2 med et halvt point op til nr 1, som de skal møde i næste og sidste runde. 
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Juniorholdet: 

Juniorholdet ligger på en 3. Plads i juniorrækken, uden reelle chancer for at avancere. 

 

Klubmesterskabet: 

Søren Bech Hansen blev klubmester for 7. gang. Rekorden er 8. 

Michael Vesterli blev juniorklubmester. Michael blev desuden nr. 2 ved DM i 

skoleskak og nr. 8 til nordisk mesterskab. Formanden benytter lejligheden til at 

påpege at det tyder på høj kvalitet af juniorundervisningen. 

 

Juniortræning: 

Jacob Aagaard er flyttet til Skotland og juniortræner Christian Sylvester Christiansen 

kører nu showet på egen hånd i Øbro.  

 

Cafe: 

Øbro holder forsøgsvist åbent hver søndag 12 - 18 i samarbejde med Edgar Buse. 

Juniorerne kommer. Derudover har der på et tidspunkt været 2 gæster samtidig. 

Enkeltstående arrangementer: 

Verdens bedste træner Dvoretsky besøgte Øbro og arrangement var i følge den 

deltagende og betalende formand alle pengene værd. 

 

Vi har afholdt 2 Simultaner med Søren Bech Hansen og Niels Lauritzen. Niels 

Lauritzen kom flyvende fra Uganda og tævede os stort med cifrene 10½ - 1½, mens 

Søren vandt en mere beskeden sejr på 10½ - 7½  

 

Øbro miniput: Et nyt koncept. En turnering kun for spillere under 11 år. Turneringen 

var en succes og spilles igen i år. Andelen af juniorer i klubben steget betragteligt fra 

ca. 5 til ca. 20 på 5 år. Det siger noget om udviklingen i dansk skak i det hele taget. 

Som en lille notits bemærkes det at Øbro også i år fik afholdt sin største begivenhed, 

Øbro Nytår. Den sponsorerede turnering blev vundet af Henrik El-Kher. 

Øbro nytår trækker år efter år fulde huse. Øbro nytår er blevet en institution i dansk 

skak og tiltrækker de stærkeste spillere i landet 

 

Medlemstal: 

Øbro har ca. 80 medlemmer. Der er meget gennemtræk af ind og udmeldinger, men 

medlemstallet ligger nogenlunde stabilt. Der bliver spurgt om der bliver taget kontakt 

til de frafaldne. Kassereren svarer: "De får en rykker." 

 

Næste år: 

Øbro fylder 70 i 2006. Dette skal markeres med en turnering. Den skal planlægges i 

god tid og skal formentlig afholdes i sommeren 2006. Der satses på en GM- eller en 

IM-turnering. Formanden fortæller nostalgisk om en international turnering dengang 
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han lige var begyndt i klubben. Bestyrelsen har snakket om at arrangere en skaktur til 

udlandet for de af klubbens medlemmer der er interesseret. 

 

Aktivitetsweekend: 

Afholdes for tredje gang til sommer. Vi håber på 2½ dag gange 8 mand.. Sommerens 

projekter kommer blandt andet til at indeholde en genpåsættelse af lukkeapparatet til 

fordøren. Interesserede henvender sig til Søren Bech Hansen. Det er mægtigt sjovt og 

en god lejlighed til at holde et værktøj i hånden. 

 

Juniorskak. 

Klubben kunne godt mønstre at stille 2 junior hold til juniorholdturneringen, men 

Christian kan ikke klare det alene og udbeder sig hjælp til 

juniortransportorganisering, da to hold ville betyde man indimellem skulle spille to 

forskellige steder. (Københavns store juniorskakklub, skovlunde har 3 hold.) 

 

Øbro 2100 Ø: 

En ny turnering for spillere over 2100 i rating afholdes til maj. 

 

Der kommer en artikel om Øbro i skakbladet. Artiklen er skrevet af Christian og er 

blevet accepteret uden indvendinger. Søren synes småbitter over dette og erklærer 

pludselig formandens beretning for afsluttet og til debat: 

 

Det påpeges at hjemmesiden stinker. 

Formanden er enig og forklarer at webmasteren kom i puberteten og glemte at 

opdatere hjemmesiden. Der er fundet en ny webmaster og der loves snarlig bedring. 

Man kan desuden gå ind og kikke på oebro.gardan.dk hvor man kan se et meget flot, 

men ikke helt færdigt udkast til Øbros hjemmeside. 

Det påpeges at en automatisering af opdateringerne er nødvendig. 

Claus Mikkelsen stiller sig til rådighed som webmaster. Det betyder at folk i 

øjeblikket står i kø for at blive webmaster i Øbro. Der bliver lagt op til et samarbejde. 

Der diskuteres hjemmesideudbydere. KSU, Claus' nabo eller nuværende? 

Ted ytrer tillid til Claus frem for KSU. 

Vi forsøger at vælge et medlem til bestyrelsen med ansvar for hjemmesiden. 

 

Til en eventuel GM/IM turnering kunne man holde en kvalifikationsturnering. 

Det foreslås at man kontakter klubbens faste sponsor med henblik på et samarbejde. 

Det foreslås også at man forsøger at udvide klubbens sponsorskare. 

Formandens beretning bliver herefter enstemmigt godkendt. 

 

3) Fremlæggelse af regnskabet: 

Det ser godt ud. Kommunalt tilskud på 10000 kr. ekstra på grund af udvidelsen til 

onsdagstræning. Det gav et solidt overskud på et ellers trængt budget. 
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Til dette års budget er der afsat 2000 kr. ekstra til lokalerenovering. 

Kassereren praler desuden af at tilgodehavende kontingent er nede på 600 kr. 

 

Kommentarer: 

Det påpeges at der kun knapt er skakure nok til Øbro nytår. Ansvarlig for indkøb af 

skakmaterialer efterlyses. Det foreslås at komme et sæt tårnure på 8 stk.. 

Regnskabet bliver godkendt med en ændring i budgettet til skakmaterialer fra 

1000 kr. til 3200 kr. 

 

4) Rettidigt indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

5) Fastsættelse af kontingent: 

Det foreslås at sætte kontingentet for juniorer op med 20% til 60 kr. til dækning af 

materialer. Det foreslås desuden at sætte kontingentet op for pensionister til 210 kr., 

hvilket er samme sats som for studerende, samtidig med at førtidspensionisters 

kontingent sættes ned til 210 kr. Argumentationen er at følge KSUs kontingentsatser. 

Uændret kontingent for seniorer. 

 

Ingen andre forslag til kontingent. Nye kontingentsatser er vedtaget: 

 

Per kvartal: 

Seniorer: 300 kr. 

Juniorer: 180 kr. 

Studerende 210 kr. 

Pensionister, førtidspensionister 210 kr. 

 

6) Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg og accepterer genvalg. 

Formand Christian Sylvester Christensen er genvalgt indtil 2007. 

Søren og Thomine er genvalgt indtil 2007. 

To bestyrelsesmedlemmer trækker sig i utide. Frederik Wiinberg trækker 

sig pga. arbejde. 

Ted trækker sig, da han ikke kan komme mandage, men er villig til at fortsætte som 

indkøber og køkkenansvarlig. 

Generalforsamlingen tog til efterretning, at bestyrelsen indtil generalforsamlingen i 

2006 supplerer sig selv med Ebbe Elsborg og Jasper Carlsen. 

 

7) Valg af Revisor 

Revisor Claus Mikkelsen og Finn Sølvsten er genvalgt 

Revisorsuppleant blev Michael Bo Hansen. 
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8) Eventuelt. 

Der bliver spurgt til hvordan søndagsarrangement annonceres. Der svares at Paul 

Edgar står for PR.  

Søren deler Hansens legat ud. 

Hansens legat bliver i år delt ud til to personer. 

Ted har gjort en fantastisk indsats igen i år og er en vigtig grundsten i klubben. Han 

modtager Hansens legat. Vores formands indsats er stadig unik. Han modtager legatet 

igen i år. Ted holder takketale og truer med at vende tilbage til bestyrelsesarbejde. 

Formanden takker for god ro og orden og foreslår en lynturnering. 

 

Mødet anses hermed for erklæret afsluttet. 

 

Således opfattet af Thomine Stolberg-Rohr 

 

 

Bryllup i ØBRO-familien! 

 
Vores Ted er blevet gift! 
 

Klubbens allestedsnærværende Ted er blevet gift her i foråret med sin russiske 

kæreste Alla, som har boet i Usbekistan…  

 

Det skete ved to ceremonier – først den 19. maj på Københavns Rådhus og siden den 

22. maj i den russiske kirke. 

 

Redaktøren ønsker et meget stort tillykke til det unge par - og alt godt fremover! 

 

Redaktøren håber dog også, at de glædelige begivenheder i Teds liv vil resultere i, at 

Teds skakstyrke øges betragteligt… Så det i fremtiden kan gå hen at blive en 

udfordring at spille lyn mod ham…!!! Redaktøren stiller sig nu alligevel tvivlende 

over, om dette nogensinde vil ske… ;-)   

 

Redaktøren 
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Holdturneringen 2004/05 – 2. holdet 
 

2. holdet skulle efter sidste års nedrykning forsøge at revanchere sig – og igen spille 

sig op i 1. række. Vi havde fået et par gode forstærkninger oveni de allerede så 

rutinerede kræfter, så det var med stor optimisme jeg som holdleder kunne sende 

vores trup ud i den store verden… 

 

Vi skulle som minimum være med i oprykningskampen og det kom vi også. Men 

oprykning blev det ikke til. Tre katastrofer gjorde udslaget… 

 

Efter gode 16.5 point efter de første tre runder (dog lidt under vores forventede score) 

løb vi ind i et grusom 2-6-nederlag og første katastrofe i 4. runde mod Musik I. Jon 

og holdlederen(!) lagde linien ved at tabe i blot 11-12 træk… Og resten fulgte med 

ned – kun Michael Bo vandt sit parti. 

 

Vi rejste os i 5. og 6. runde mod Frederiksberg (5½-2½) og Posten (8-0!) efter en flot 

indsats… 

 

Men forud for 7. runde indtræf anden katastrofe… Posten trak sit hold 4 dage før 

sidste runde – minus 8 point til os, mens vores to nærmeste konkurrenter Musik og 

K41 kun mistede 5 point. 

 

De barske kendsgerninger: 

 

Stilling før 7. runde: 

1. ØBRO 2  32 p 10 mp 

2. K41 3  29½ 10 

3. Musik 1  29 9 

4. Tårnet/Ballerup 2 27½ 9  

 

Ny stilling før 7. runde – efter Postens forfald: 

1. K41 3  24½ 8 

2. ØBRO 2  24 8 

3. Musik 1  24 7 

4. Tårnet/Ballerup 2 21½ 7 

 

Fra at kunne tåle et lille nederlag mod K41 – til nu at skulle vinde stort… Det gik slet 

ikke – vi kunne ikke løfte os fra beten. Og tredje katastrofe var næsten uundgåelig: 

Nederlag på 2-6… Ebbe var eneste vinder! Han viser her sit parti:  
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Karpov spiller for Øbro...? 
 

Hvid: John Weber (1613) 

Sort: Ebbe Elsborg (1700) 

Bird's Opening 

 

Læs med et gran salt, jeg er en storskrydende blærebuks. ;) 

 

Partiet blev spillet under sidste runde af holdturneringen mod K41's tredjehold. Ebbe-

drengen fandt det ”helt solide” spil frem og filede sin modstander ned til 

sokkeholderne i 39 træk; den nu overvindelige Esben Hove ville have været stolt. 

 

1 f4 

 

Tja, det er da et træk. 

 

1...d5 2 Sf3 

 

Nu spiller man g6 eller Sf6. Jeg vil dog hellere sigte mod en lukket stilling, så jeg 

fandt på det overraskende og nok lidt tvivlsomme 

 

2...f5 

 

Fritz: +0.31. Åbningsfordelen. Der blev spillet lidt konservativt herefter: 

 

3 e3 Sf6 4 d4 e6 

 

Fritz: 0.06. Her er hvids åbningsfordel væk (pga. d4) og vi er på vej ind i en 

stillingstype, som jeg forstår godt. 

 

5 Le2 Le7 6 Se5 

 

Der lurer en lidt generende skak på h5 - det gider vi ikke at have, så vi flytter 

frækkerten til g8. 

 

6...0-0 7 Sd2 

 

Her overvejede jeg c5 og Sbd7, men synes at Sdf3 ville være et godt hvidt svar på 

tiltale. Derfor fandt jeg på b6 som åbner for løberen til a6/b7 og også understøtter 

bondefremstødet c5. 

 

7...b6 8 0-0 Lb7 9 Sdf3 
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Nu skal min springer selvfølgelig til e4 for at dække feltet g5 og genere hans 

udvikling. 

 

9...Se4 

 

Fritz angiver a4 de næste par hvide træk. I stedet spillede han to slappe træk: 

 

10 Ld2 c5 11 c3 Fritz: -0.34. 

 

11...Sc6 12 Le1 c4 

 

Stjæler terræn. 13 b3 er udmærket, men så får jeg åben linje til at angribe c3. 

 

13 Sxc6 Lxc6 14 Se5 Le8 (dækker h5) 15 Tf3(?) 

 

Nu vil han angribe, men jeg anså det som tandløst. Det viste sig at være korrekt. 

Desuden får jeg nu mulighed for at bytte min dårlige løber for hans gode. 

 

15...Lh5 16 Th3 Lxe2 17 Dxe2 De8 (dækker h5) Fritz: -0.38. Han er med endnu. 

 

18 Dh5? Dxh5 

 

Fritz: 1.00. Manden finder selv sækken under min stol og hopper i den. Sejt. 

 

19 Txh5 g6 

 

Upræcist - vi skal bare ud over stepperne på dronningefløjen. Der er intet i hvids 

"angreb". 

 

20 Th3 Kg7 21 Lh4 Ld6 

 

Du kan tro nej. Den skal du have i lysken lidt senere. 

 

22 Sf3 a5 23 Sg5 Sxg5 24 Lxg5 Tf7 

 

Jeg vil stable tårne i b-linjen og nu har jeg nem dækning af h7 med Kg8. 

 

25 Kf2(?) 
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Dette træk forstår jeg ikke. Han bliver løbet over ende på dronninge-fløjen om et 

øjeblik, så tårnet på h3 skal derover og hjælpe i forsvaret - det er lige nu ikke noget 

værd. Kongen står i vejen på f2 efter min mening. 

 

25...b5 26 Ke2(?) 

 

26 a3 var bedre. 

 

26...b4 27 Kd2 Tb7 

 

Fritz: -1.19. 

 

28 Tf3? 

 

Kongen skulle have været på c2 for at undgå slag på c3 med skak. Sækken er snøret, 

mangler bare at binde knude. Fritz: -2.03. 

 

28...Tab8 

 

Fumler lidt med rebet...Det var her skarpest at slå på c3: 

28...bxc3+ 29 Kxc3 Tab8 30 Tb1 Lb4+ 31 Kc2 La3! Kækt (-2.44). Jeg havde dog 

ikke set 31...La3, så jeg besluttede at vente med at slå på c3, idet jeg talte mig frem til 

at 31...Ld6 efterfulgt af a4, a3 var for langsomt. Desuden så jeg ingen grund til 

hastværk – hvid har intet modspil. 

 

29 Tf2 a4 

 

Den skal til a3 og hjælpe med at vinde feltet b2. 

 

30 Tc1(?) Kf7 

 

Skarpest er igen at slå på c3, men ideen med Kf7 er at holde hvids løber ude af 

spillet, når min løber om lidt sendes til a5 for at styrke angrebet. Den skal ikke 

angribe via b4, fordi så står den i vejen for kanonen. 

 

31 Lh4 

 

Det har han set og vil have sin løber til e1 for at dække c3. 

 

31...Lc7 32 Te2  
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32…bxc3+ Smok! Han har brugt for meget tid på at flytte kongen (hen til et dårligt 

felt). 

 

33 bxc3 Tb2+ (Kxc3 taber hurtigt pga. La5+) 

 

34 Tc2 La5 Der files. 

 

35 Le1 Nu kan han slå på b2. 

 

35...a3 Nu kan han ikke; han kan blot spise en kiks. 

 

36 Kc1?? 
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Nu gik der vist en sikring (spil dog Kd1). Nå, ingen kære mor: 

 

36...Tb1+! 

 

Det gør nassss. Hvid er helt væk. 

 

37 Kd2 Ta1! 
 

Smart, smart. Nu følger Tb2 som han hverken kan slå eller lade være. 

 

38 e4  

 

Et sidste desperat fusk. Men det vil jeg, populært sagt, skide på. 

 

38...Tb2! 

 

Naaaaaassss. Det var to, altså har han nu fået, det der i fagtermer hedder, "et par nas". 

Der er så meget dame i denne her stilling. 

 

39 exd5 Txc2+ opgivet. 0-1. 

 

39 Te3 havde udskudt det uundgåelige lidt længere. 

 

Nu er dette jo ikke just noget brandparti, men jeg er lidt stolt af rent faktisk at have 

spillet 39 træk i træk uden at Fritz en eneste gang har stillet spørgsmålstegn ved et 

træk; endda mod en rimeligt god spiller. Dermed ikke sagt, at jeg fandt det objektivt 

stærkeste træk hver gang, men det var faktisk ikke meget galt. Desuden var jeg 

hele tiden godt tilfreds med min stilling og det er jo vigtigt for at udnytte dens 

potentiale. Holder man under analysen øje med hvad Fritz synes, så danner der sig et 

pænt billede af at jeg langsomt men sikkert øgede fordelen efter "åbningen". 

 

Ebbe Elsborg og Holdleder Søren Møller Hansen 
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P.i.P. – Pampere i Pula 1 – Formandens beretning! 

English version: Pampers in Pula 1  
 

Pula Open 2005 er slut. Turneringen vandtes med 7.5 af 9 af den bosniske GM Suat 

Atalik, som førte fra start til slut. 

 

Bedste dansker blev overraskende Lars Schøning, Skive, som var den næstlavest 

ratede af os, og hang lidt med 2.5 af 7, men så spurtede han og sluttede med 4.5 af 9, 

og må være godt tilfreds med sin egen indsats og placeringen som nr. 109 af 207. 

Derefter kom undertegnede med 4 af 8 på en 122. plads, Claus Støvring, Skive, med 

4 af 9 på en 127. plads og endelig Søren Møller Hansen, ØBRO med 2.5 af 8 på en 

184. plads. 

 

Alt i alt en udmærket turnering for alle fire danskere, også sidstemanden, Søren 

Møller, hvis 2.5 point alle var mod højere ratede modstandere. 

 

Jeg selv og Søren spillede kun 8 partier, da vi kun havde én uge i Pula, og derfor ikke 

kunne nå at få sidste runde med inden flyet gik. Claus og Lars havde valgt at bruge 

14 dage af deres ferie i Pula, så de fik det hele med. Inklusive en ekstra dosis strand, 

amfiteatre og Pula'sk natteliv! Det kan man sagtens få en ekstra uge til at gå med, 

skulle vi hilse og sige. Og 14 dage koster ikke vanvittigt meget mere end 7. Jeg og 

Søren gav vist 3800 t/r, for 7 dage inklusive hotel med Best Travel og Claus og Lars 

vist 4500,- for 14 dage i ferielejlighed med Risskov rejser. Eller deromkring. Man 

kan også tage tog eller bil, som et stort antal af deltagerne fra de omkringliggende 

lande havde gjort. Der var blandt andet temmelig mange fra Tyskland. 

 

Vi spillede med FIDE-betænkningstid, 90 minutter plus 30 sekunder pr. træk, hvilket 

jeg ikke har prøvet før, så jeg var spændt på hvordan det virkede. Og jeg må 

indrømme at jeg synes det fungerer udmærket. Tillægstiden er i hvert fald at 

foretrække frem for færdigspil som hurtigskak, efter min mening. Det gav dog to 

problemer. For det første havde arrangørerne ikke tilstrækkelig mange elektroniske 

ure, så alle deltagere blev bedt om selv at medbringe ure. Lidt besværligt, men fair 

nok.  

 

For det andet betyder det varme klima at man er nødt til at drikke meget væske under 

partiet. Da væske jo ikke bare skal ind, men også ud igen, kan det godt skabe et 

problem hvis man når den uendelige tidnød. Hvis det kommer dertil har man ikke 

andet valg end at spille 5-6 hurtige træk for at spare de 3 minutter sammen det tager 

at løbe ud på toilettet. Ja - ok - man kan selvfølgelig også benytte den medbragte 

vandflaske, men jeg ved ikke hvad turneringsledelsen vil sige til den slags. For slet 

ikke at tale om modstanderen! Og hvad gør de mange kvindelige deltagere egentlig i 
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den situation? ;-) 

 

Men bortset fra det, så virker det fint. 

 

Turneringens mest spændende øjeblik for mit eget vedkommende kom allerede i 

første runde. Jeg lå lige under midten, og røg derfor helt op forrest i salen. Lige da vi 

kom, så det ud som om jeg skulle have topseedede Atalik, men inden vi kom igang 

var jeg røget fra nummer 1 ned til nummer 5. Adriaterhavet bag mig, GM Dizdarevic 

til venstre, GM Sedlak til højre og GM Savic bag de hvide brikker overfor mig. 

Velbekomme! Lad os se det. 

 

Hvid: GM Miodrag Savic, Serbien, 2521 

Sort: Formanden 

 

1.e4, d5 

 

Ja - hvad skal man gøre? Hvad giver bedst chancer med sort mod sådan en fyr? Efter 

5 minutters betænkning valgte jeg dette. 

 

2.exd5,Sf6 

3.d4,Sxd5 

 

Den portugisiske variant, 3...Lg4 gav indtil for nylig et godt slagsmål. Det gør det 

sådan set stadig, hvis hvid svarer 4.f3, men idag spiller de fleste bare 4.Le2 med gab. 

Det gad jeg ikke. 

 

4.c4,Sb6 

5.Le3,g6 

6.Sf3,Lg4 

 

Min plan er at trykke så hårdt som muligt på d4 og krydse fingrene. 

 

7.Sbd2,Lg7 

8.Db3 

 

Denne opstilling med Sbd2 og Db3 har jeg aldrig set før. Det fejler næppe noget, men 

er uden tvivl ikke hvids mest aggressive mulighed. 

 

8...0-0 

 

Naturligvis. Detaljer som bonden på b7 bekymrer jeg mig ikke om. Lad ham tage den 

hvis han tør. 
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9.h3,Lxf3 

 

Jeg kan ikke se andre felter til løberen. 

 

10.Sxf3,Sc6 

11.Td1 

 

Hjemme på Østerbro viste jeg partiet til Søren Bech og spurgte her, hvad han troede 

jeg ville trække. Det tog ikke Don Bech mange sekunder at gætte rigtigt. 'Her spiller 

formanden naturligvis...' 

 

11...e5 

 

Gu gør han så. 

 

12.dxe5,De7 

13.Le2,Sxe5 

14.Sxe5,Lxe5 

15.0-0 

 

Øv, han slap væk. Jeg analyserede på denne stilling sammen med Nikolai Skousen. 

Han brød sig ikke så meget om sorts stilling, og det er da også klart at hvid har en 

lille men sikker fordel i form af løberparret. Hvad er sorts bedste plan? 

 

 

 

15...Ld6!? 

 

Jeg ved ikke om det er bedst. Ideen er at hæmme hvids damefløj for dernæst at 

recentralisere springeren på b6. Hvis jeg kan få den i arbejde, betyder hvids løberpar 

ikke så meget. Vi kunne ikke finde noget bedre i analyserne. 
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16.Lf3, Lc5 

 

B-bonden har hængt i mange træk, og nu er det ved at være sidste chance, hvis han 

vil have den. 

 

17.Lf4 

 

Nej tak. Igen. Han undgår konsekvent at rode sig ud i noget som helst, som er bare 

den mindste smule uklart, og foretrækker blot at file tålmodigt på sit lille plus.  

 

17...c6 

18.Dc3,Tfe8 

19.b3,Lb4 

20.Db2,Sd7 

21.g3,Df6 

 

Hvids dronning står ubehageligt på b2, så jeg besluttede mig for dette. Hvis han vil af 

med damerne, nærmer min springer sig centrum. 

 

22.Dxf6,Sxf6 

23.Lc1,Lf8 

 

Et øjeblik troede jeg vi var færdige, og brikkerne skulle stilles op igen... 

 

24.Le3,a6? 

 

Søren Bech kritiserede senere dette træk. Det tror jeg han har ret i. Denne bonde 

skulle have været et skridt længere frem. Det var klart for mig under partiet, at jeg 

gerne ville have bonden til a4, men jeg var ikke sikker på, hvad jeg skulle mene om 

stillingen hvis hvid forhindrer dette med 25.a4. Det er dog næppe særligt stærkt. I så 

fald sætter min springer straks kurs mod c5. 

 

25.Lb6,Te6 

26.Td3,Tae8 

27.Tfd1,Se4 

 

Så lykkedes det at få springeren centraliseret. Her var jeg egentlig rimeligt 

fortrøstningsfuld. Jeg kunne ikke rigtig se, hvordan hvid skulle komme videre. Kan 

du? 
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28.Lxe4! 

 

Utroligt. Har hvid virkelig tilstrækkeligt til at vinde i denne tilsyneladende helt flade 

stilling? 

 

28...Txe4 

29.Td7,T4e7 

30.Txe7,Txe7 

31.Td8,f6 

32.Lc5,Tf7 

33.Tb8 

 

Ja. Desværre. Spillet er slut. Jeg var ellers lige ved at tro... 

 

33...b5 

34.Tc8,bxc4 

35.bxc4,Kg7 

36.Lxf8,Txf8 

37.Txc6,Tb8 

 

Stormester eller ej, han skal have lov til at vise han kan vinde det.  

 

38.Txa6,Tb4 

39.Ta7+,Kh6 

40.c5,Tc4 

41.Tc7,Ta4 

42.c6,Txa2 

43.Tf7,f5 

44.c7,Tc2 

45.f4 
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Smart. Jeg er i træktvang. Der er ikke andet end 

 

45...g5  

46.fxg5+,Kxg5 

47.Txh7,f4 

48.gxf4+,Kxf4 

49.Kf1,Ke5 

 

Kongeangreb med Ke3 eller Kf3 fører desværre heller ikke til noget. 

 

50.h4,Kd6 

51.h5 

 

Øv. H-bonden er kommet for langt frem til at jeg kan slå c-bonden. 

 

51...Ke5 

52.Tg7,Kf6 

53.h6 

 

Ok, så skidt, så får du den. Men alle de andre stormestre var forlængst færdige med 

deres modstandere. Savic var da også tydeligt irriteret over at det havde taget så lang 

tid. 

 

I anden runde fik jeg en underratet nordmand. Efter tvivlsomt åbningsspil fra hans 

side blev han tvunget til at ofre en kvalitet uden tilstrækkelig kompensation. Jeg 

kunne naturligvis have valgt at simplificere og lade materialet vinde, men det har jeg 

dårlige erfaringer med, så i stedet rodede jeg brikkerne sammen. Dårlig teknik, uden 

tvivl, men jeg vandt.  

 

Tredje runde bød på FM Zdenko Plenkovic med sort. Provokerende åbningsspil fra 

min side førte til en udmærket stilling, men så fandt min modstander desværre en 

måde at afvikle til et slutspil på. Til at starte med var det ikke så slemt - en anelse 

dårligere for mig, men ikke mere - men det blev langsomt værre og værre, og til sidst 

måtte jeg ned. Desværre et meget typisk forløb, når jeg spiller mod de der 2300-fyre.  

 

Fjerde runde. Hvid mod den unge kroat, Kristian Valkovic, 1902. Jeg var helt 

udspillet da han pludselig overså en taktisk finte. 1-0 til mig. Femte runde. Sort mod 

endnu en ung kroat, 16-årige FM Marin Bosiocic, 2345. Det blev et sjovt parti. 

 

1.Sf3,d6 

2.d4,g6  
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3.c4,Lg7 

4.Sc3,Lg4 

5.e3,c6 

6.h3,Lxf3 

7.Dxf3,e5 

8.d5,c5 

 

Trods min usædvanlige åbning, trækker han som lyn og torden. 

 

9.g4,Se7 

10.Se4,0-0 

 

Jeg ville gerne have spillet f5, men havde ikke så meget lyst til at give hans springer 

adgang til e6. Min modstander mente bagefter at jeg burde have forsøgt det alligevel. 

Måske. 

 

11.g5,Sf5 

12.h4 

 

Han kører bare lige på. 

 

12...f6 

 

Det eneste jeg har at spille på er mit udviklingsforspring, så dette må spilles. Godt 

eller skidt, der skal lukkes op. 

 

13.gxf6,Lxf6 

14.h5,Lh4!? 

 

Et sjovt træk. Det lukker midlertidigt h-linien og kigger på f2 og e3. 

 

15.Dg4,Sa6!? 

 

Der er ikke tid til at tage sig af truslerne på kongefløjen; den må klare sig selv. Jeg 

må forsøge at få noget modspil for enhver pris. Et alternativ er at spille b5 inden jeg 

forpligter springeren. Det er muligvis en bedre chance.  

 

16.a3 

 

Kylling! 

 

16...De7 
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17.hxg6,Sc7 

 

Jeg må bare forsøge at komplicere og håbe det bedste. Hvis bonden går til h7, 

gemmer jeg kongen bag den. 

 

18.Ld3,b5 

19.cxb5,Tab8 

20.Sg3,e4 

 

Jeg syntes dette så mest indviklet ud. Mindre indviklet, men formentlig et bedre 

forsøg er først at indskyde 20...Lxg3 21.fxg3 og så e4. 

 

21.Sxf5,Lxf2+ 

22.Kd1,De5 

23.Dxe4 

 

Der er ingen kompensation for officeren. Men indviklet er det da. 

 

23...Sxd5 

 

Ikke værre end så meget andet. 

Hvad er lettest? 

 

 

24.Dxd5+!,Dxd5 

25.Se7+,Kg7 

26.Txh7+,Kf6 

27.Sxd5+,Ke6 

28.g7 

 

Nå, han vil ikke sætte mat. Så talte jeg brikkerne og gav op. Et herligt parti. Synd jeg 

sad på den forkerte side. 
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6. runde. Hvid mod Kenneth Castle, England, 1955. Efter 29 træk og et omskifteligt 

parti fik vi nedenstående stilling, hvor jeg havde forberedt et lille trick. Kan du finde 

det? 

 
 

30.Ld3! 

 

Ideen er naturligvis at damen er lænket til c8 og at 30.Db7 besvares med Tc7! Sort 

havde ikke lyst til at se mere og gav op. 31.Dxc7,Lxc7 32.Sxc7 med en helt 

ukoordineret stilling og kun to officerer for damen er naturligvis også tabt. Jeg havde 

set at jeg kunne spille 32...Db7 og tage en bonde, hvis ikke jeg kunne finde noget 

bedre. Det giver mulighed for en fribonde på damefløjen, hvorefter det bliver 

vanskeligt for sort. Alligevel synes jeg at det er lidt tidligt at give op. Skæve 

materialefordelinger giver altid praktiske chancer. Spil dog færdig. 

 

7. runde. Hvid mod slovenske Daniel Beletic, 2233. Efter eksperimenterende 

åbningsspil fik vi nedenstående stilling efter mit 27. træk. 

 

Hvad skal sort spille? 
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Jeg havde regnet med 27...e2+ 28.Lxe2,Dxg2 hvorefter jeg havde planlagt at lade 

kongefløjen stå og forsøge at trænge ind med damen , måske med 29.Dxc4. Jeg 

kunne ikke helt gennemskue 29...Ld5 30.De5,Dxh1+ 31.Kxd2 men der er næppe 

kompensation. Måske kan man give løberen i stedet. 

 

Men der kom 

 

27...Dxf3+!? 

 

Jaaa - han spiller til! 

 

28.gxf3,Lxf3+ 

29.Kc2,Lxh1 

 

Hvad skal man spille hér? 

 

 

Ja, 30.Ta1 er eneste træk. Fortsættelsen kunne være Le4+ 31.Kd1,Tg8 med en 

kompliceret stilling, hvor sort har rigelig kompensation for damen. Hvid er dog ikke 

uden praktiske chancer. 

 

Men - i et anfald af skakblindhed troede jeg der var tid til 

 

30.Dxc4??,Le4+ 

 

Hov! 31.Kd1 går jo ikke. Der er ikke andet for end... 

 

31.Dxe4,fxe4 

 

og med et tårn mere, vandt sort let. 
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8. runde. Sort mod en uratet tysker, Jürgen Angott. Først overså han en kombination 

der indbragte mig en bonde. Han havde dog lidt rusk for den, men hans 

angrebsforsøg førte blot til at han fik fanget sit eget tårn ovre på kongefløjen, og 

derefter var det spil til ét mål, og jeg kunne notere min fjerde sejr. Ikke dårligt. Til 

gengæld tabte jeg også fire. Remis'er var der ingen af. 

 

Inden sidste runde snakkede vi med schiedsrichter Islamovic, og blev enige med ham 

om at det bedste var at vi begge meldte afbud til runde 9, da vi kun ville kunne spille 

højst et kvarters tid. Det var lidt ærgerligt, for jeg skulle formentlig have spillet mod 

en deltager, vi havde lagt mærke til i løbet af ugen - WFM Borka Franciskovic. 

Mmmmmm. Søren lå også til at skulle møde hende i første runde, men endte på 

bordet ved siden af. Øv. 

 

Der var i det hele taget mange unge damer med. Og mange lokale der ikke var med. 

Og kroatiske piger er slanke, langbenede og letpåklædte. Så rent bortset fra at det var 

en udmærket turnering, blev det også en rigtig herretur. Dejligt. 

 

Priserne dernede er stadig rimelige. Vi spiste ude både til frokost og aften næsten 

hver dag, uden at blive ruineret. Især fisk er billigt og godt, hvilket heller ikke kan 

undre med Adriaterhavet lige uden for døren. Blandt de ting vi så dernede kan da 

også nævnes et stort fiskemarked hvor der fra små, grønttorvlignende boder solgtes 

farvestrålende fisk, som vi aldrig set før. Jeg havde i hvert fald ikke. Det skulle da 

lige være i det klare vand lige neden for hotellet, hvor de svømmede rundt i store, 

blinkende stimer mellem den koralrevlignende havbund og turisternes nysgerrige 

fingre. Man troede hele tiden man kunne gribe en af dem med hænderne, men de 

holdt sig hele tiden lige akkurat uden for rækkevidde. Vandet er i øvrigt meget salt. 

Det skal man lige vænne sig til. Men det er dejlig varmt og fuldt af interessante 

livsformer - nogle af dem iført skæl andre iført bikini... 

 

Pula 2005 var en god oplevelse. Den kunne jeg sagtens få lyst til at gentage næste år. 

 

Christian S. Christensen 
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P.i.P. – Pampere i Pula 2 – Redaktørens beretning! 

 
Pula Open 2005 var min første turnering i udlandet, men forhåbentlig ikke den sidste. 

Som formanden har beskrevet en rigtig herretur med sol, sommer, varme, skak og 

masser af dejlige damer – ikke dårligt for sådan et par pampere som os… 

 

Resultatmæssigt havde jeg en ganske acceptabel turnering, uden dog at nå særligt 

store højder. Jeg mødte otte ELO-spillere med ELO-tal i intervallet fra 1981 til 2192 

– et gennemsnit på 2075 – og scorede 2.5 point (en gevinst og tre remiser). Dette 

svarer til en ELO-præstationsrating på 1934 – ganske i orden når mit danske ratingtal 

er 1756. Desværre opnåede jeg ikke at få et rigtigt ELO-tal, da vi måtte forlade 

turneringen efter 8. runde. Om jeg ville have mødt en ELO-spiller i sidste runde var 

nok også alligevel tvivlsomt. 

 

I 1. runde mødte jeg en tjekkisk FM’er – jeg slap nogenlunde fra åbningen, men så 

tog han for sig af retterne, da jeg benyttede mig af en forkert plan: 

 

Hvid: Søren Møller Hansen 

Sort: FM Sejkora, 2192 

 

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 d6 5.e4 0–0 6.Le2 Sbd7 7.0–0 e5 8.d5 Sc5 9.Dc2 

a5 10.Le3 Se8 11.Se1 f5 12.f3 Dh4 13.Sd3 b6 14.Sxc5 dxc5 15.Tad1 

 

15.exf5 Lxf5 16.Se4 er en anden og nok bedre mulighed. I hvert fald får jeg ikke 

dæmmet op for ubehagelighederne i centrum og f-linje i tide…  

 

15...Ld7 16.Ld3 Sd6 17.Lf2 Dg5 18.Kh1 Tf7 19.a3 Taf8 
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Så langt så godt. Jeg er sluppet nogenlunde fornuftigt igennem åbningen og står 

bestemt ikke katastrofalt. Men jeg vælger desværre en forkert plan her. Jeg ville 

gerne forsøge mig på dronningefløjen, men jeg er endnu ikke sikret mig selv i 

centrum og f-linje – og det kommer til at koste. 

 

20.Db1?  
 

Bedre træk er 20.Tfe1 eller 20.Tde1 med ideen at stabilisere i e-linjen.  

 

20...Dh5 21.b4 axb4 22.axb4 cxb4 23.Dxb4 fxe4 24.Sxe4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeg har gennemført min plan på dronningefløjen og giver et par trusler på hans 

stilling, men min egen kongestilling vakler… 

  

24…Txf3!  

 

Av – jeg havde luret på det, men troede jeg kunne redde mig med: 

 

25.Sg3 Dg4 26.Le2  

 

Men Sort har fat… 

 

26…e4 27.gxf3 exf3 28.Ld3 Dh3 29.Tg1 Tf4! 

 

Den tårnmanøvre havde jeg ikke fået med. 

 

30.Sf1 Tg4! 
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Ret problematisk – truer direkte 31…Txg1 med efterfølgende mat på g2 med damen. 

Jeg forsøger med… 

 

31.Se3?  

 

Duer slet ikke! Der er kun to træk, som kunne give mig lidt at spille på endnu. 31.Lg3 

og 31.Td2. Jeg fandt et par varianter vha. Fritz: 

 

31.Lg3 Ld4 32.Td2 h5 33.Lf2 Txg1+ 34.Lxg1 f2 35.Lxf2 Lxf2 36.Txf2 Dxd3, som 

jeg har svært ved at overskue konsekvensen af – men nok lidt spil endnu;  

 

31.Td2 Tg2 32.Le3 Lf5 33.Db3 Txd2 34.Lxf5 (34.Sxd2 Le5 35.Sf1 f2 36.Tg2 Lxh2 

37.Txf2 Lf4+ er ikke rart (37.Sxh2 Le4; 37.Txh2 Le4+ 38.Lxe4 Dxf1#) ) 34...Sxf5 

35.Lxd2 Ld4 36.Da4 Lxg1 37.De8+ Kg7 38.De5+ og evig skak… Men Sort har 

muligvis bedre angrebsforsøg tidligere… Under alle omstændigheder kunne jeg ikke 

se så langt – men med 31.Se3? gik det til gengæld meget hurtigt – desværre den 

forkerte vej… 

 

31...Le5! 32.Sxg4 Lxg4 33.Lg3 f2 34.Lf1 Lf3+ 35.Tg2 Lxg3 0–1 
 

En regulær udspilning mod en klart bedre modstander… 

 

 

I anden runde fik jeg en meget bedre chance for et helt point, da min modstander 

spillede meget blødt i åbningen, men jeg forstod ikke at udnytte det… 
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Hvid: Markus Koban, Østrig, 2044 

Sort: Søren Møller Hansen 

 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sf3 d6 4.Sc3 Sf6 5.Lc4 0–0 6.0–0 c5 7.Le3 cxd4 8.Lxd4 Sc6 

9.Le3 Lg4 10.Lb3 Se5 11.h3? Uforståeligt! Sxf3+ 12.gxf3 Lxh3 13.Te1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En behagelig bonde i overskud. Jeg prøver at forcere i det følgende – måske lidt 

overilet.  

 

13...Da5 14.f4 Sg4 15.Df3 Dh5 16.Tad1 Sxe3  

 

Jeg havde en formodning om at kunne presse i g-linjen ved dronningeafbytning, men 

planen er forkert. 16...Lxc3 17.bxc3 Tfc8 18.Ld4 Sf6 virker mere overbevisende. 

 

17.Dxh5 gxh5 18.Txe3 Lg4 19.Td5 Lh6 20.Se2 e5?  

 

Duer ikke! Hvid er godt med igen. 20...Lxe2 21.Txe2 Lxf4 22.Txh5 Kh8/Kg7 er en 

bedre måde at afvikle på. 

 

21.f3 Lh3 22.Txd6 exf4 23.Ted3 Lg5 24.Kh2 Lf1 25.Td2 Le7 26.Td7 Lc5 27.c4  

 

27.Sd4 er stærkere. 

 

 27...Le3 28.Tc2 Kh8 29.Sd4  
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29...Tg8?  

 

Forkert valg af linje. Det er d-linjen som jeg skal satse på. 29...Tad8! 30.Txd8 Txd8 

31.Sf5 Lc5 med planen af få tårnet til d1 eller d3. Min modstander havde efterhånden 

lidt tid tilbage – og derfor ekstraordinært skidt at jeg ikke formår at presse ham mere. 

 

30.Sf5 Tad8?  

 

For sent. Jeg har ikke styr på, hvad jeg egentlig vil med mine tårne. En mulig måde at 

slippe nådigt, er et remisforsøg med 30...Lg1+ 31.Kh1 Lc5 32.Kh2 (32.Td5 b6 

33.Kh2 Lg1+ 34.Kh1 Lc5; 32.Txf7? Tg1+ 33.Kh2 Tag8 med gode chancer i g-linjen) 

32...Lg1+ 33.Kh1 Lc5 og trækgentagelse.  

 

Et par andre træk som jeg overvejede var 30...h4 og 30...Tg3, men 30…h4 er vist ret 

ufarligt efter 31.Td1 og 30…Tg3 besvares med det simple 31.Sxe3! og Hvid slipper 

for alle komplikationer…  

 

31.Txd8 Txd8 32.c5 Tc8? 32...Td1 er en bedre mulighed 33.Lxf7 Ld3 34.Tc3 Td8 

35.Ld5 Lb5 36.Sxe3 fxe3 37.Txe3 Td7 38.f4 Kg7 39.b4 Kf6 40.Th3 Kg6 41.Kg3 

Lc6  
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Slutspillet skal afvikles i den evige tidnød. Hvid bør kunne vinde det, men jeg formår 

at få skovlet en remis i hus…  

 

42.Kf3?  

 

Unødvendigt. 42.Lxc6 bxc6 43.a3 er fint. Nu får jeg den sidste chance jeg behøver. 

 

42...Lxd5 43.exd5 Txd5 44.Ke4 Td2 45.a3 a6 46.f5+ Kg5 47.Tg3+ Kf6 48.Tg8 

Td7 49.a4 h4 50.Tg4 Te7+ 51.Kf4 Td7 52.Ke4 Te7+ Remis ½–½.  

 

I de sidste træk havde min modstander konstant 30 sek. tilbage på klokken. Og kunne 

ikke se sig ud af situationen. Omskifteligt parti, men til sidst var jeg glad for at 

komme på tavlen… 

 

3. runde bød på en fredelig remis mod en WFM’er fra Kroatien. Dog ikke mod 

WFM-baben Borka Franciskovic, som Formanden omtalte tidligere… Hun undgik os 

desværre… 

 

I 4. runde fik jeg min eneste gevinst i turneringen - mod en junior fra Slovenien.   

 

Hvid: Jure Plaskan, Slovenien, 2028 

Sort: Søren Møller Hansen 

 

1.e4,g6 2.d4, Lg7 3.Sc3,d6 4.Le2,Sf6 5.Sf3,0-0 6.0-0,c5 7.Lg5,cxd4 8.Sxd4,Sc6 

9.Sb3,a6 10.a4,b6  

 

Et bedre alternativ er nok 10…Le6. Med 10….b6 har Hvid nu en brik at spille på. 
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11.Dd2,Lb7 12.f3,Tc8 13.Le3,Se5 14.Tfd1,Dc7 15.Lf1,Sed7 16.Df2,Sc5 17.Sd2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17…d5! 

 

Et godt forsøg. Mine brikker står godt, så jeg må prøve at få lidt spil i centrum. 

 

18.exd5 

 

På 18.b4 kan Sort prøve med 18….Scxe4 19.Scxe4,dxe4 20.Lxb6,Dxc2 eller 

18….Scd7 med pres i c-linjen. 

 

18.…Sxd5 19.Sxd5,Lxd5 20.c3,Lb7  

 

Unødvendigt at trække løberen hjem. Jeg var lidt nervøs for min bonde på a6, men 

20….a5 løser det problem. 

 

21.Sc4,a5 22.Sa3 

 

Ikke så skarpt af Hvid. Det virker mere naturligt at flytte tårnet væk fra a1. 22.Dg3 

(fundet på Fritz) er også et alternativ. 
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22…Le5 

 

Et træk, som jeg er godt tilfreds med. Jeg har nogenlunde styr på damefløjen – så jeg 

vil prøve at bringe ham lidt ud af kurs. 

 

23.Dh4,Lf6 24.Dh3 

 

Nu er Hvids dame kommet lidt på afveje. 24.Dg4 virker bedre. 

 

24….Tfd8 25.Sb5,Db8 26.Lc4!? 

 

Med udsigt til f7!  

 

26….Txd1+ 27.Txd1 

 

Nu er 27…. Sxa4 lidt dristigt. F.eks. er 28.Lxf7+,Kxf7 29.Dxh7+,Lg7 30.Td7 farligt 

for Sort (truer både Ld4, Lg5 og Sd6+). Jeg prøver med 

 

27…. Td8 28.Te1  

 

Fastholder truslen på f7. Men jeg prøver at spille cool: 

 

28… Sxa4?? 
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Ikke godt! Det rigtige træk for mig var 28….Ld5! hvormed jeg blokerer hans trussel 

mod f7 og får kontrol over begivenhederne. 

 

For nu er der voldsom ballade på f7… 29.Lxf7+!!,Kxf7 (på 29….Kg7 er 30.Lh6+! 

afgørende: 30…Kh8 31.Lxg6! eller 30…Kxf7 31.De6+,Ke8 32.Dxf6) 30.Dxh7+,Lg7 

31.Lh6,Tg8 32.Lxg7,Txg7 33.Txe7+!,Kxe7 34.Dxg7+ … Sorts konge kan ikke 

gemme sig og Sa4 er udsat… 

 

Min modstander overser chancen i den begyndende tidnød og spiller lige det træk for 

meget, som gør at jeg klarer frisag… Pyha!!! 

 

29.Ld4??,Ld5! Så er der lukket for det varme vand! 

30.Lxf6,exf6 

 

30….Lxc4 er givet vis bedre, men i ”den evige tidnød”, som vi nærmer os er der ikke 

grund til at tage flere chancer med en Hvid sortfeltet løber i a1-h8 diagonalen…  Men 

all right – det er ikke så slemt som det lyder… 

 

31.Dh4,Sxb2 32.Lxd5,Txd5 33.Sd4,Th5 34.Dxf6? 

 

Nu kollapser det for Hvid, men stillingen var håbløs i forvejen. 

 

34….Dxh2+ 35.Kf2,Sd3+ 36.Ke3,De5+ 37.Dxe5,Txe5+ 38.Kxd3,Txe1 39.Kc4,Tb1 

40.Sb5,a4 41.Sa3,Tb3 42.Opgivet 0-1. 

 

En rar gevinst, selvom jeg gav ham en alt for stor chance. Men heldigvis var han ikke 

så cool i tidnøden og det skal man jo også udnytte…  
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Med 2 point af 4 var jeg kommet op midt i feltet – og denne position holdt jeg efter 5. 

runde, hvor jeg spillede min tredje remis i en fredelig affære… På det tidspunkt var 

jeg bedst placeret i den danske delegation, da både Formanden og Skive-folkene 

Claus Støvring og Lars Schøning havde 2p/5. 

 

Det fik dog en ende i 6. runde, hvor jeg fik hård modstand igen og tabte… Et 

spændende parti, som dog må vente til en anden god gang. 

 

I 7. runde spillede jeg meget slapt mod en gut fra Holland. Jeg havde lidt svært ved at 

koncentrere mig i dette parti – måske havde den kroatiske varme fået et overtag. Jeg 

formåede end ikke at komplicere tingene de gange chancen bød sig. 

 

I 8. runde stødte jeg ind i Lars Schøning fra Skive… Lidt langt at tage til Kroatien for 

at møde en dansker – og tilmed en fra Skive, hvorfra jeg næsten selv stammer . 

Tilbage i Holstebro-tiden havde jeg mødt Lars nogle gange i lokale turneringer og 

holdturnering, men det er mindst 9 år siden…  

 

Til dette parti havde jeg fået moralen tilbage – men gik alt for hurtigt galt i byen i 

åbningen. Lars ofrede en officer for at sætte mig mat – hans forehavende lykkedes 

ikke helt, da jeg ofrede tilbage og var foran med en kvalitet, da røgen (næsten!) havde 

lagt sig… 

 

Hvid: Lars Schøning, Danmark, 1981 

Sort: Søren Møller Hansen 

 

Vi kommer ind efter 14…b6 
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Efter meget omskifteligt åbningsspil er vi havnet i denne stilling. Jeg har været på 

spanden, men har nu formået at få et godt felt til min dame og hans springer på c5 er 

udsat. Min kongestilling er omvendt temmelig tvivlsom – og han forsøger: 

 

15.0-0-0!? 

 

Et frisk offer! Han kan lægge et ordentlig pres på min stilling, men jeg bliver nødt til 

at tage springeren – ellers virker jeg til grin… 

 

15…bxc5 16.dxc5,Dg8 

 

Jeg tænkte længe, men fandt frem til, at dette er eneste træk. På 16…Df7 eller 

16…De6 får Hvid bare et ekstra tempo med 17.Sg5 

 

17.Sg5,Lb7 18.Lf4 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Igen bruger jeg meget tid. Min første plan var 18…e5. Men 19.Td7 ser ubehageligt 

ud. I hvert fald duer 19…exf4 ikke pga. 20.Se6+! På 19…Te8 20.Tf7+,Dxf7 

21.Sxf7,Kxf7 22.Dxc4+ er det nok tvivlsomt om jeg har tilstrækkelig kompensation 

for damen. Jeg turde under alle omstændigheder ikke begive mig ud i det… 

 

18…Ke8 19.Se6 ser heller ikke rart ud, men faktisk fandt Fritz 19…Le5!, som måske 

holder sammen på det… Jeg fandt ikke 19…Le5, da jeg regnede under partiet og 

droppede derfor 18…Ke8. 

 

18…Sd8 for at forhindre Se6+ hjælper ikke pga. 19.The1. Og 18…Td8 er heller ikke 

for godt pga. 19.Se6+. 
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Derfor så jeg ikke anden udvej end at prøve at ofre tilbage… 

 

18…Sd4!? 

 

Jeg havde svært ved at overskue alle varianter, men trækket opfylder et par ting – 

nemlig lukker d-linjen for Hvids tårn samt giver tårnet på h1, hvis jeg skulle redde 

mig ud af kniben senere… 

 

19.cxd4,Lxh1 20.Txh1? 

 

20.Se6+! som indskud er væsentligt bedre. Det forhindrer Sorts dame i at komme til 

d5. 

 

20…Dd5 

 

Jeg har afværget et hurtigt nederlag, men jeg er stadig bekymret for min stilling. 

Mine bønder står skrækkeligt og tårnet på h8 er stadig off-side.  

 

21.Te1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
21…e5! 

 

Min bedste mulighed for at arbejde mig tilbage. Ellers falder min stilling helt 

sammen tror jeg. 

 

22.Lxe5,Lxe5 23.dxe5 

 

23.Dxe5 er bedre selvom damerne bliver byttet af. Hvids bondestilling bliver 

forringet nu. 
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23…Ke7 24.Td1? 
 

24.De3 eller 24.f4 virker mere lovende – men desværre udnytter jeg ikke Hvids fejl… 

 

24…Dxc5 25.Dd2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der truer grumt på d7 – og lynhurtigt ser jeg varianten 25…Tad8 26.Dxd8+?,Txd8 

27.Txd8,Kxd8?? 28.Se6+! og 29.Sxc5 med Hvid gevinst. Jeg forkaster derfor 

25…Tad8 og søger andre veje… Den største nedtur i hele turneringen!!! For 

25…Tad8 26.Dxd8+?,Txd8 27.Txd8,Dxe5! med trussel på både springer og tårn er 

sikker gevinst. Man behøver jo ikke at slå to gange på d8… ak! 
 

25…Tad8! er faktisk trækket i stillingen… Jeg får byttet tårne af – og mit tårn på h8 

kan komme til ære og værdighed for første gang i partiet. Et ærgerligt kollaps, endda 

uden at være i speciel tidnød – der fulgte… 

 

25…Dc6?? 26.Db4+!,Ke8 27.e6,Db6?  

 

Gør ondt værre. 27…Tf8 kan trække pinen lidt længere. 

 

28.Dc3!,Tf8 29.Dg7,Db5 30.Sxh7,Txf2 31.Sf6+, Opgivet. 1-0. 

 

Mega nedtur især efter at jeg havde spillet mig tilbage i partiet… Lars fortsatte den 

gode stime og vandt også i 9. runde. Han sluttede dermed som bedste dansker med 

4.5 point. Turneringen var særdeles velorganiseret og vi mødte meget stor venlighed 

og hjælpsomhed overalt, hvor vi kom! Pula er et herligt sted!  

Søren Møller Hansen 
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Fødselsdagsskak 

Det er noget værre noget at spille et turneringsparti på sin fødselsdag, men med årene 

bliver det lettere. Jo mere man ønsker ikke at gøre opmærksom på sin alder, jo mere 

er det decideret lækkert at have et længerevarende gøremål på dagen. 

Divisionsturneringen har gennem årene ind i mellem ramt den runde dag, og hvor det 

tidligere var håret tilbage, cola og kaffe til at klare tømmermændene og bagefter 

middag og flere øl, er det nu om dage håret tilbage cola og kaffe til at klare 

tømmermændene og bagefter middag og flere øl. Jeg er jo i min bedste alder, har 

aldrig været højere ratet og jeg er i øvrigt for sej til den yngre generation - især dem i 

ØBRO. Elsburger, Reibo-San, Sebastianov, Jonowitsch, Michael Bob, Bladsmøreren, 

Thominator, Teddy Bear, det let yngre ærtebjerg og alle jer andre - selv når vi om 60 

år mødes på ældrehjemmet vil jeg wappe jer, om nødvendigt med en stok. 

Den 16. Januar 2005 skulle ØBRO møde topholdet i divisionen - vores gamle venner 

fra Odysseus, som vi gennem årene har klaret os pænt imod – om end med enkelte 

undtagelser. Odysseus er et godt og sammenspillet hold, der hygger sig sammen, 

analyserer meget og i det hele taget tydeligvis er en klub. Sådan er ØBRO også 

blevet, men gennem de seneste 5-10 år er vores førstehold unægteligt blevet noget 

svagere - men til gengæld meget sjovere og meget hyggeligere. 

Jeg regnede med, at der var en god chance for, at Odysseus ville sætte deres 

håndboldspiller ind på dagen. Sjællændernes svar på Karsten Rasmussen hedder 

Jacob Sylvan, har over 2200 i rating, og min elektroniske partisamling kunne afsløre, 

at denne ikke trives særligt godt i rolige stillinger, hvor det er langsigtede positionelle 

planer - gerne med fokus på et gunstigt slutspil - der afgør sagen. Til gengæld viste 

selvsamme database, at man skulle holde sig fra et decideret slagsmål, da det meget 

nemt ville kunne udvikle sig til en uønsket udtværing. 

Da vi mødte op ude i Søborg, var håndboldspilleren til stede, og jeg kunne tilfreds 

glæde mig til at spille en særdeles fredelig variant, som Jonny Hector for mange år 

siden anbefalede mig, da vi kiggede på et rejseskakspil i et tog. 

Hvid: Søren Bech Hansen, ØBRO 

Sort: Jacob Sylvan, Odysseus 

2. Division 2004-2005, 4. runde. 

1.e4, c5 2.Sf3,d6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,g6 

Dragen - som Sylvan efter min bedste overbevisning spiller HVER gang. 

6.Lc4,Lg7 7.Lb3 
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Hector's anbefaling - ikke noget med at spille de lange teorivarianter med rokade til 

hver side, hvor den, der bedst kan tåle at blive slået i maven, vinder. Jeg var vild med 

Hector's råd, for hans væsentligste begrundelse for at spille varianten var ikke, at det 

er en specielt god variant, men at den giver en stillingstype, som absolut ikke passer 

en slagsmålshungrende dragespiller. 

7...O-O 8.O-O a6?! 

Jeg har denne opstilling under mistanke for at være for slap. Jeg har meget mere tillid 

til en plan med Sbd7, Tb8 og hurtigt b5-b4, som Nikolaj Borge har pryglet mig med i 

lyn utallige gange. 

9.Te1,b5 10.h3,Lb7 11.Lg5,Sbd7 12.Sd5 

Stenalderskak af den sindige slags. Partiet skal helst tvinges ind i strengt positionelle 

baner. 

12...Tc8 13.c3,Tc5 14.Sf3,h6 15.Le3,Tc8 Springeren på f3 er den eneste hvide 

officer, der står dårligt, og e4 hænger, så derfor: 

16. Sd2 Kh7 17. a4! 
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Ulempen ved a6 og b5 påpeges. Sort har ikke kontrol over feltet b4 og får nu en svag 

og isoleret bonde. 

17...Sc5 18.axb5,axb5 19.Sxf6+,Lxf6 20.Lc2,Dc7 21.De2 

...hilser på b5-bassen med et rungende, usympatisk "DAVS!". 

21...Tb8 

Dækker bonden gennem løberen, der således får taget et røntgenbillede. 

22. f4 

Hvid er i god gang med at massere den sorte stilling. Der skal også skabes en 

svækkelse på den anden fløj - kongefløjen - hvor sort's konge godt kan få problemer. 

22...La8 23.Df2 

Truer e4-e5. 

23...Sa4 24.Ta2,Lc6 25.Kh1,Lg7 26.Sf3,Ta8 27.f5 

Stiller den sorte kongestilling dagens første, alvorlige spørgsmål. Som Elsburgeren 

utvivlsomt ville udtrykke det: "Skal du spænde hjelmen, ha' en Panodil eller bare ha' 

et par flade!?". 

27...Lf6 28.Dg3,g5 

En grim svækkelse af de hvide felter. 

29.Dg4,Sc5 30.Txa8,Lxa8 31.Ld4,Sd7 32.Lb3,Se5 
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33. Lxe5! 

Man skal ikke se på, hvilke brikker der byttes af. Man skal se på dem, der bliver 

tilbage. Knolden på f6 er ikke meget bevendt, og hvid har absolut ikke til sinds at 

bytte dén af. 

33...dxe5 34.Td1,Dc5 35.Ld5,Df2 36.Td2,De3 37.Td1,Df2 

En irriterende og ikke inviteret fødselsdagsgæst, denne sorte dronning. 

38. Sd2,Kg7 39.Df3,Db6 40.Sf1 

...spås en gylden fremtid på de hvide felter. 

40...Td8 41.Lxa8,Txa8 42.Se3,Ta2 43.Sd5,Da5 44.De2,Da4 

Det virker vanskeligt for hvid at få dronningen til h5 og springeren til g4, hvilket hvis 

det lykkedes, ville vinde partiet omgående. Derfor må partiet i stedet vindes på 

dronningfløjen, hvor der i øjeblikket er uventede gæster. Heldigvis er kaffen klar. 
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45. Tb1! 

Sikrer at de sorte, tunge officerer, venligt men bestemt vises til døren. 

45...Db3 46.Sb4,Ta8?! 

Det var hverken sjovt eller kønt at sætte tårnet på a5, men det ville da have holdt 

bonden en tid. Jeg havde på Ta5 planlagt at overføre dronningen til d5 via d1, bytte 

dronninger på c4 og parkere springeren på e3 med et vundet slutspil til følge. 

47. Dxb5,Td8 48.De2,e6 

Tja. Hvad skulle han ellers gøre. 

49.fxe6,fxe6 50.Tf1,Da4 51.Df3,Tf8 52.Dd1,Db5 53.Dd3,Db7 54.Dc4,Db6 

55.Sd3,Le7 56.Txf8,Lxf8 57.Sxe5,Df2 58.Sf3?! 

Undgår de mest synlige forsøg på evig skak, men der var bedre træk i stillingen - med 

Sd3 som det mest oplagte. Det virkede imidlertid praktisk at træffe en hurtig 

beslutning og sætte krikken på f3. 

58...Dxb2 59.Dd4+,Kh7 60.Dd7+,Lg7 61.Dxe6,Dc1+ 62.Kh2,Lxc3 63.Df5+,Kh8 

64.e5,Lb4 

Slutspillet efter 64...Df4+ 65.Dxf4,gxf4 66.g3 er tykt tabt for sort. 

65.De4,Lc5 

Hvid står selvfølgelig til gevinst, men hvor er den gode plan? 

66.Kg3! 
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The killer arrives. Trækket løser to problemer i et hug og sender samtidig tankerne 

(små tanker, indrømmet) til Nigel Short's herostratisk berømte parti, hvor en hvid 

konge vadede til h6 i midtspillet med udækkelig mat til følge. De to problemer, der 

løses er (1) hvids konge forlader 

den lidt udsatte kongestilling hvor en evig skak kan opstå, og (2) hvid mangler en 

officer i angrebet for at det slår igennem. Man kan vel sige, at den hvide konge står 

sikrere i den sorte kongestilling (!), hvor den samtidig deltager i angrebet. 

66...Kg7 67.Kg4,Lf8 68.Kh5,Db2 69.Sd4,Db8 70.Dg6+,Kh8 71.De6,Lg7 

72.Sf5,Lf8 

Det giver et tabt slutspil at slå på e5 med dronningen. Begge sorte bønder falder. 

73.Kg6,Da7 74.Df7,Da6+ 75.e6 opgivet 

"Hvilken kaffe byder du uventede gæster?". 

Ikke den værste slutstilling man kan forestille sig. Jeg kunne i højt humør købe mig 

en fødselsdagsøl og invitere holdet på pizzeria. 

Søren Bech Hansen 
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Parti fra 2100 Ø-turneringen 

 

Jais havde en særdeles flot 2100 Ø-turnering her i foråret. Sammen med Christian og 

Fredrik har han kommenteret højdepunktet – gevinsten i 3. runde mod Casper 

Radil… 

 

Jais N. Nielsen,Ø (1327) - Casper Radil,B (2085)  

Kommenteret af Jais, Christian og Fredrik. 

 

1.e4 Sf6  

 

Han spillede nok Aljechins forsvar fordi han troede at jeg ikke kendte det, men jeg 

har godt analyseret på dette træk.  

 

2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3  

 

Jeg vil ikke spille f4. Jeg synes det svækker kongefløjen for meget.  

 

4...dxe5 5.Sxe5  

 

Jeg vil ikke slå med bonden, for den risikerer bare at blive svag. Desuden er e5 jo et 

dejligt felt til springeren.  

 

5...c6  

 

Jeg forstår ikke rigtig hvad han vil med det træk. Det ser lidt passivt ud. Måske skulle 

han spille g6 i stedet.  

 

6.Le2  

 

Jeg var ikke helt klar over hvordan jeg skulle fortsætte, så jeg forbereder bare rokade. 

6...Lf5 7.0–0  

 

Det er ikke rigtig klart hvor de hvide officerer skal stå, og c4 synes jeg virker for 

tidligt, men kongen skal i hvert fald ikke blive på e1, så jeg rokerer.  

 

7...Sd7 8.Lg4  

 

Jeg kunne ikke rigtig lide min løber på e2 og heller ikke hans på f5, så jeg vil gerne 

bytte dem af.  

 

8...Lxg4 9.Dxg4  
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Slag med damen virker mere fleksibelt. Tidligere var jeg bange for at stole på min 

intuition og tabte mange partier på grund af det. Nu tør jeg godt.  

 

9...e6 10.Td1  

 

Det er stadig ikke klart hvor dronningefløjen skal stå. Tårntrækket er derfor det mest 

oplagte i stillingen.  

 

10...h5  

 

Det overraskede mig meget. Så blev jeg nervøs for om han måske havde et 

kongeangreb, men så besluttede jeg at det var der ingen grund til at være nervøs for. 

Jeg har jo stadig initiativet og desuden har han svækket sin kongefløj. Jeg tager det 

bare roligt. Det der angreb kan simpelthen ikke holde. Han skulle nok have spillet 

9...g6 i stedet for 9...e6, så han ikke havde været nødt til at jage damen væk fra g4 for 

at udvikle sig.  

 

11.Df3 Df6  

 

Det var jeg glad for. Nu er der i hvert fald ikke fare for et kongeangreb. Han skulle 

nok have slået på e5 og flyttet dronningen - fx til c7. Så står han nogenlunde, men jeg 

har ikke nogen problemer.  

 

12.Dxf6 gxf6  

 

Det var jeg ikke så bange for. Hans bønder bliver splittede.  

 

13.Sxd7  

 

Springeren har ikke længere noget godt felt, så jeg bytter den af.  

 

13...Kxd7 14.c4  Nu er det tid. Jeg bevarer initiativet.  

 

14...Sb6 15.b3  c5 giver ham bare feltet d5. Teksttrækket holder hans springer dårlig.  

 

15...Lg7 16.Sc3 f5 17.Se2  

 

Det er jo slutspil, så man kan godt rykke med samme officer igen. Springeren står 

mest fleksibelt på e2. På et tidspunkt går den måske til f4 men jeg vil gerne forberede 

det lidt først.  

 

17...Ke8  
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Han har ikke noget godt felt til kongen. Han burde nok have spillet den til e7, da det 

gør hans tårne mere harmoniske, men han var sikkert bekymret for Lg5, hvorefter han 

er nødt til at bytte løberne af, hvilket han formentlig gerne vil prøve at undgå.  

 

18.Le3 Løberen virker som om den er bedst her.  

 

18...Td8 Han vil gerne prøve at forhindre d5.  

 

19.Tac1 Nu er d4 overdækket og tårnet ude af bindingen.  

 

19...Sc8 20.Td3  

 

Når tårnet kommer til d1 og springeren til f4 så kan jeg gennemføre d5, hvorefter jeg 

ikke har flere svage bønder. Men det har han.  

 

20...f6  

 

Det forstår jeg ikke. Han har måske ikke vidst hvad han skulle spille. Dette træk 

lukker bare for løberen. Måske er det for at give kongen et felt på f7.  

 

21.Tcd1 Jeg fortsætter med at forberede d5. Det er vigtigt ikke at spille det for 

hurtigt.  

 

21...Se7 Kf7 var måske bedre, men han prøver stadig at forhindre d5.  

 

22.Sf4 Kf7  
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23.d5 Nu er alting på plads, så nu kommer det. 23...cxd5 24.cxd5 e5  

 

Det var jeg glad for. Nu får springeren et dejligt felt på e6, og d-bonden bliver meget 

farlig. Begge dele giver mig et godt initiativ. Han skulle formentlig have slået på d5, 

men så får han en stilling som han højst kan holde remis, og han er jo 750 point 

overratet, så teksten må være et forsøg på at vinde.  

 

25.Se6 Tc8 [25...Td7 26.Sc5] 26.Lxa7 Vinder en bonde. 26...Ta8 27.Lc5  

 

Nu har han ikke tid til at slå på a2, fordi kongen er lænket til begge lette officerer.  

 

27...e4 28.Td4 Han havde nok regnet med Tg3, men jeg synes tårnet er mere 

fleksibelt på d4, hvor det blandt andet kan gå til b4 og trykke på svagheden på b7.  

 

28...Lh6 29.Lxe7 Kxe7 Min hest er bedre end løberen, så jeg bytter de andre to af.  

 

30.a4 Thc8 31.Tb4 e3  

 

Nu begynder han at gå i panik. Hvis han forsøger Ta7 kommer Sd4, og f5 falder.  

 

32.Txb7+ Kd6 33.f4 Gør løberen endnu dårligere.  

 

33...Tc2 34.Th7 Løberen har ingen ordentlige felter, så den skal angribes.  

 

34...Tg8 Det angreb tror jeg ikke på. Jeg spiller bare g3.  35.g3 h4  
 

Hvis han spiller Lf8 slår jeg bare og tager h-bonden. Så har jeg 3 bønder mere og e-

bonden bliver aldrig farlig.  
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36.Sd4! e2 37.Te1 Td2 38.Sxf5+ Kxd5 39.Txh6  

 

Det er bedst at slå med tårnet, fordi hesten skal bruges i forsvaret.  

 

39...Ke4 40.Sxh4 Nu er der ikke meget af hans angreb tilbage.  

 

40...Ke3 Han håber selvfølgelig at e-bonden kan blive til en dronning.  

 

41.Sg2+ Et godt felt til springeren, hvor den blandt andet dækker forvandlingsfeltet.  

 

41...Kf3 42.Txf6 Tb8 Han håber selvfølgelig på Tb1, hvorefter han svarer Td1+.  

43.Sh4+ Kg4 44.Te6 Jeg skal have fat i e-bonden, som er hans eneste håb.  

 

44...Txb3 45.T6xe2 Td4 46.f5 Kh3  

 

Han er nødt til at prøve på et eller andet, men dette går bare lige ind i et matnet.  

 

47.Te4 Td2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48.Sf3! Tg2+ Sidste fælde.  

 

49.Kh1 [49.Kf1?? Txf3#] 49...Txh2+ 50.Sxh2 Opgivet. Det bedste parti jeg 

nogensinde har spillet. Jeg var helt rundtosset bagefter af at koncentrere mig så meget 

og så længe. 1–0 
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Juniorskak 
 

ØBRO Miniput 2005 er slut. 

 

Slutstillingen efter de 7 runder blev: 

1. Michael Vesterli, 7 

2-3. Otto Olrik og Oscar Steen Jensen, 5 

4-6. Joakim Wedervang, Sofie Dürrfeld, Philip Strandby Lund, 4 

7. David Krabbe Hansen, 3,5 

8-11. Fredrik Christensen, Jon Hofdahl Maltesen, Kenneth Sztuk og Daniel Goldfeld, 

3 

12. Arthur Karapetjan, 2.5 

13-14. Hjalte Skov og Sophus O. Hasselby, 1 

 

Det var en rigtig sjov turnering, og der blev spillet nogle gode partier. Helt 

imponerende lykkedes det i år Michael at gøre rent bord med 7 af 7. Sejren kom dog 

ikke i hus uden kamp. For eksempel var han i vanskeligheder mod Jon, en af 

turneringens farligste angrebsspillere, men han fik redet stormen af og vandt til sidst.  

 

Forhåndsfavorit var vel sidste års vinder, Oscar, men han tabte 4. rundes topopgør til 

Michael, og i 6. runde løb han ind Fredrik. Fredrik kikser nogle gange i åbningen 

eller midtspillet, men kommer det til slutspil er der ingen der kan røre ham. Og det 

gjorde det i partiet mod Oscar. Nyd hvordan den unge ØBROers spil i følgende parti, 

som er kommenteret af vinderen selv. (Træneren har dog tilføjet et par kommentarer i 

parenteser). 

 

Hvid: Oscar Steen Jensen 

Sort: Fredrik Christensen 

 

1.e4,e5 2.Sf3,Sf6 3.Sc3,Lb4 4.Sxe5,De7 5.f4,d6 6.Sf3,Lxc3 7.dxc3,Dxe4  
 

(Fredrik ved hvor hans styrke ligger, så han søger dronningafbytning)  

 

8.De2,Dxe2 (Og Oscar ved det ikke, så han går med til det. Han skulle nok have 

spillet 8.Le2)  

 

9.Lxe2,Sc6 10.Le3,0-0 11.0-0-0,Te8 Ballade på e3 og e2.  

 

12.Td3,Sg4 13.Kd2,Sa5 Ville nok være bedre at gå Lf5 med det samme.  

 

14.b3,Lf5 15.Td5,Sxe3 Dækker løberen så man har den i slutspillet.  
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16.Txa5,Lxc2 Yes!! Fik en bonde ud af det.  

 

17.Sd4,b6 18.Lf3,bxa5 19.Lxa8,Txa8 20.Kxe3  
 

(Hvis Sxc2 så hænger g2 jo - så nu har vi nået et slutspil hvor Fredrik har tårn og 

løber mod tårn og springer, og desuden en bonde mere. Men den er jo dobbelt. Er det 

virkelig nok til at vinde. I Fredriks hænder er det. Hans behandling af dette slutspil er 

en mester værdig. Nyd. Og lær. Det gør jeg.)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20...Te8+ 21.Kd2,Le4 22.Te1,Kf8 23.g3,a6 For at afskære springeren fra b5.  

 

24.Sc2,Lf5 For at gøre hvids bønder på kongefløjen svage  

 

(Fredrik gør bønderne ubevægelige - for alt hvad der ikke kan bevæge sig, er et 

muligt mål).  

 

25.Txe8+,Kxe8 26.Sd4,Ld7 27.a4,c5 Springeren står i centrum, det må vi gøre noget 

ved, fx med c5  

 

(Nemlig!! Det gælder om at gøre sin egen brik god og modstanderens dårlig. Her gør 

Fredrik Oscars springer dårlig ved at tage dens centrumsfelter fra den, så den ikke har 

noget godt sted at stå).  

 

28.Sf3,h6 Tager g5. 29.Kd3,Lf5+ Tilbage med dig, konge!!!!  

 

30.Kd2,f6 31.Se1  
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(Se hvor skidt springeren er. Løberen tager alle de hvide felter fra den, og Fredrik har 

klogt arrangeret bønderne så de tager alle de sorte).  

 

31...Ke7 32.Sg2,g5 33.fxg5,fxg5 Hvis jeg havde slået med h-bonden kunne hvid 

spille h4 og håbe på en dronning.  

 

34.Se3,Le6 Truer på b3. Bare han ikke ser den! Øv!, det gjorde han. 35.c4,Kf6 36.g4  

 

(Et meget dårligt træk. Hvid åbner frivilligt en angrebsvej for sorts konge. Den kan 

nu trænge ind via e5,f4,g3).  

 

36...Ke5 Jaaah, min konge står i centrum.  

 

37.h3,Kf4 38.Ke2,Kg3 Yes, nu får jeg bonden på h3.  

 

39.Sf5+ Hov, han er en lille frækkert, men den hopper jeg ikke på.  

 

39...Kxh3 (39...Lxf5?? 40.gxf5 og hvid får dronning).  

 

40.Sxh6,Lxg4+ 41.Sxg4 (ellers fanger Fredrik springeren med Le6),Kxg4 

42.Ke3,Kg3 43.Ke4,g4 44.Ke3,Kh2 og hvid gav op, 0-1. Sort får dronning. 

 

Med dette fornemme parti mod en meget stærk modstander kom Fredrik op på 3 

point, som indbragte en flot 8. plads og 9 ratingpoint, og Oscar måtte nøjes med en 

delt andenplads.  

 

Træneren 
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Limhamn-match 2005  

 

Bestyrelsen arbejder på højtryk for at aftale 

en ny Limhamn-match til september! Datoen 

er ikke fastlagt endnu. 

 

Kontakt Ted og hør nærmere! 

 
 
 

 
 

 

 

 

Se indbydelser til efterårets turneringer 

på de næste sider! 
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Indbydelse - ØBRO Åbne Klubmesterskaber i hurtigskak 

2005. 
 

8. august – 22. august.  

 

9 runder hurtigskak, 3 runder hver mandag i ØBROs lokaler i 

Rosenvængets Alle 31, kld., 2100 Ø.  

 

Indskud kr. 100,- Alt indskud udbetales i præmier.  

 

Betænkningstiden er 30 minutter pr. spiller pr. parti.  

Alle dage spilles 19.30, 21.00 og 22.30.  

 

Øvrige oplysninger, se oebroskak.dk eller KSU's kalender. Tilmelding 

med navn, klub og rating til Chr. S. Christensen, 35 10 22 01/20 98 77 76 

eller heraklit@ofir.dk .  

 

Tilmelding senest 4/8, herefter kun hvis plads og mod gebyr. Indskrivning 

og indskud på spillestedet før 1. runde og senest 19.00.  

 

Kom til ØBRO og spil skak. Hurtigt! 

 

 

Indbydelse - ØBRO Åbne Klubmesterskab i Lyn 2005  
 

29. august 

 

Vi afholder klubmesterskab i lyn (5 min.) mandag den 29. august. 

 

Start: kl. 19.30.  

 

Tilmelding: Senest kl. 19.00 på spilleaftenen. 

 

Indskud: 50 kr. Hele indskuddet går til præmier.
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Indbydelse – ØBRO Åbne Klubmesterskab 2005  
 

5. september – 5. december. 

 

ØBROs åbne klubmesterskab spilles i år efter brønshøjsystemet med to 

lovlige afbud.  

 

Vi spiller i klubbens lokaler i Rosenvængets Alle 31 kld., 2100 Ø på 

mandagene 5/9, 12/9, 19/9, 3/10, 10/10, 24/10, 31/10, 14/11 og 

5/12.  

 

Udsatte partier spilles 26/9, 17/10 og 28/11.  

 

Betænkningstid 2 timer til 40 træk og ½ time til resten.  

Alle dage startes kl. 19.00.  

 

Der spilles fortrinsvis i 10-mandsgrupper, nederste evt. monrad/schweizer. 

 

Turneringen elorates.  

 

Indskud kr. 200,- Alt indskud minus EMT går til 

præmier.  

 

Tilmelding med navn, klub, rating, fødselsdato og tlf.nr. senest 31/8 til 

Christian S. Christensen, tlf: 35 102 201/20 987 776,  

mail: heraklit@ofir.dk.  

 

Kom og tæv en ØBROer! 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:heraklit@ofir.dk
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Sæsonprogram:  
 

8.-22. august  ØBRO Klubmesterskab i Hurtigskak (30 min.) 

8. august   Runde 1-3.  

15. august   Runde 4-6.  

22. august   Runde 7-9.  

29. august    ØBRO Klubmesterskab i Lyn (5 min.) 

5. september  ØBRO Åbne Klubmesterskab 1. runde 

12. september  ØBRO Åbne Klubmesterskab 2. runde 

19. september  ØBRO Åbne Klubmesterskab 3. runde 

26. september  ØBRO Åbne Klubmesterskab – Udsatte partier 

3. oktober   ØBRO Åbne Klubmesterskab 4. runde 

10. oktober   ØBRO Åbne Klubmesterskab 5. runde 

17. oktober   ØBRO Åbne Klubmesterskab – Udsatte partier 

24. oktober   ØBRO Åbne Klubmesterskab 6. runde 

31. oktober   ØBRO Åbne Klubmesterskab 7. runde 

7. november  KSU Holdturnering 1. runde 

14. november  ØBRO Åbne Klubmesterskab 8. runde 

21. november  KSU Holdturnering 2. runde 

28. november  ØBRO Åbne Klubmesterskab – Udsatte partier 

5. december  ØBRO Åbne Klubmesterskab 9. runde 

12. december  KSU Holdturnering 3. runde 

19. december  Juleafslutning – Julelyn! 


