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Juniorleder: 
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Grønjordskollegiet, vær. 4704, Grønjordsvej 15, 2300 København S 
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mailto:thomasvils@teliamail.dk
mailto:carsten.ertbjerg@tellabs.com
mailto:heraklit@ofir.dk
mailto:ted@adslhome.dk
mailto:smhansen76@ofir.dk
mailto:bilfeldt@yahoo.dk
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Leder 

 

Året 2002 har været et omtumlet år for Skakforeningen ØBRO, hvor klubbens 

fremtid – både som lokal skakklub og som repræsentant for skaklivet i København – 

har været til debat. Debatten bliver skudt i gang i det tidlige forår af formand Thomas 

Vils og når ud til jer – medlemmer af klubben – første gang ved den ordinære 

generalforsamling i marts. 

 Diskussionen løber desværre ud i sandet på det tidspunkt blandt klubbens 

menige medlemmer. Debatten kan forekomme uinteressant og ligegyldig – der bliver 

jo spillet skak hver mandag aften, og hvis man har tid og lyst kan man komme og 

hvis ikke, så kan man lade være.  

  I bestyrelsen er advarselslamperne imidlertid begyndt at blinke med intensiv 

styrke. Økonomien er vanskelig – dalende aktivitetsniveau – og vigende interesse fra 

medlemmernes side til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 Fra bestyrelsens side – med Thomas Vils som den altoverskyggende drivkraft 

og arbejdshest – indleder man arbejdet på at afsøge mulighederne for klubbens 

fortsatte drift. Bestyrelsens kræfter er knappe og der tegner sig kun eet scenarium, 

som bestyrelsen har overskud til at forfølge – en fusion med AS04. Dette munder 

efter et halvt års intensivt arbejde ud i, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær 

generalforsamling i oktober med et konkret forslag til fusion. 

 Forslaget falder på generalforsamlingen – men blandt både ja- og nej-siger er 

der bred enighed om, at klubben er trængt, og at nye tiltag må iværksættes. Dette 

arbejde bliver nu videreført af en kreds af medlemmer, som ikke alle er med i 

bestyrelsen. Dette er helt nødvendigt, hvis en plan for fremtiden skal samle bred 

støtte. Hvad dette arbejde, som pågår i disse uger med meget energi og hast, ender 

med, er for tidligt at spå om. Det vil tiden vise…  

 Der har sandelig også været spillet skak på Rosenvængets Allé i dette efterår. 

Det har været glædeligt og fornøjeligt at se så mange nye spændende ansigter til 

klubaftenerne i de seneste par måneder. Velkommen til jer alle!!! 

 Det traditionelle klubmesterskab blev afviklet som en åben turnering – og 

dette samlede i alt 24 spillere fra nær og fjern. Spændingen var bevaret til det sidste i 

mestergruppen og den afgørende sidste runde blev særdeles dramatisk. Flot 

underholdning!  

 Af andre aktiviteter i efteråret kan nævnes Hurtigskak Grand Prix i august og 

nyligt er holdturneringen begyndt, hvor vi igen i år stiller med tre hold. I december 

afholdes den traditionelle Julelynturnering som led i juleafslutningen – og mellem jul 

og nytår løber ØBRO Nytår af stablen. Invitationerne til de to sidstnævnte 

arrangementer står andetsteds i dette blad. 

 

Glædelig jul og godt nytår til alle ØBROs medlemmer og venner. 

Søren Møller Hansen 
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Ekstraordinær generalforsamling i ØBRO torsdag 10/10 2002  
 

Torsdag den 10. oktober blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i vore 

lokaler i Rosenvængets Allé. Eneste punkt på dagordenen var følgende forslag. 

 

Forslag 

Skakforeningerne AS04 og ØBRO fusionerer. Fusionen indeholder følgende 

elementer: 

 En fælles skakklub, som består af AS04 og ØBRO jf. vedlagte udkast til 

vedtægter. De endelige vedtægter for den nye klub vedtages på den stiftende 

generalforsamling for den nye klub, hvor den nye klub endvidere vælger sin 

første bestyrelse. Under forudsætning af at begge klubber stemmer for fusion, 

afholdes denne stiftende generalforsamling torsdag 24/10 2002 kl.20 i 

Medborgerhuset på Blågårds Plads (AS04’s nuværende lokaler). 

 Skakklubbens navn bliver AS04/ØBRO. 

 AS04/ØBROs spillested skal ligge i grænseområdet mellem Nørrebro og 

Østerbro, idet der er enighed mellem de fusionerende klubber om, at der 

snarest muligt skal findes nye lokaler. 

 Indtil der findes nye lokaler og disse kan tages i brug, spiller den nye klub i 

AS04’s nuværende lokaler i Medborgerhuset på Blågårds Plads. ØBROs 

lokaler forsøges bedst muligt udlejet indtil videre. Så snart der er fundet nye 

lokaler sælges ØBROs hidtidige lokaler. 

 Medlemmerne i begge skakklubber bliver automatisk medlemmer i den nye 

klub. Æresmedlemmer i AS04 og ØBRO bliver automatisk æresmedlemmer i 

den nye klub. 

 Begge fusionspartneres aktiver og passiver overgår til den nye skakklub (dette 

gælder eksempelvis såvel rentenydelsesretten vedrørende Gundertoftes Fond 

som ØBROs lokaler). 

 Det tilstræbes, at kontingentet i den nye klub maksimalt bliver 70 kr. om 

måneden. 

 Den nye klub vil have to ugentlige spilleaftener (mandag og torsdag). 

 Den nye klub vil snarest muligt stille hold i DSU’s og KSU’s holdturneringer 

(formentligt fra sæsonen 2003/2004), og indtil det er muligt at stille fælles hold 

deltager AS04 og ØBRO om hidtil i holdturneringen med selvstændige hold. 

 Den praktiske/juridiske gennemførelse af fusionen kan gennemføres efter 

bestyrelsens skøn. 

 

 

Vedtægter:  

Ifølge ØBROs vedtægter, §8 kræver lovændringer 2/3 flertal på en general-

forsamling, eller simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 
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Referat: 

Valg af ordstyrer: Lars Møller Larsen 

Valg af referent: Søren Møller Hansen 

 

Indledningsvis opridsede formand Thomas Vils Pedersen ØBROs situation angående 

aktivitetsniveau, økonomi samt rekruttering til bestyrelsesarbejdet. Og med 

udgangspunkt i dette, motiverede han bestyrelsens forslag til fusion med AS04.  

Herefter udspandt sig en lang og intens debat, hvor stort set alle sten, der 

kunne vendes blev vendt – endda op til flere gange. Debatten bredte sig i alle 

retninger og både praktiske samt politiske forhold vedrørende klubbens fremtid og 

eventuelle fusion med AS04 blev drøftet i mindste detalje. 

Der var bred enighed om, at klubbens nuværende situation ikke er 

tilfredsstillende, hverken mht. aktivitetsniveau og økonomi – og at derfor må gøres 

noget nyt for at vende skuden. Fusion med en anden klub (eller flere andre klubber) 

ville bestemt være en mulighed, som skulle tages op til overvejelse.  

Det var imidlertid klart under debatten, at et markant mindretal ikke var til 

sinds at støtte bestyrelsens forslag. Dette mindretal ønskede en fornyet undersøgelse 

af mulighederne for dels at blive i vore egne lokaler på Rosenvængets Allé – dels at 

finde andre mulige former for en fusion i nye lokaler. 

En del af klubbens juniorer var direkte imod at fraflytte vores lokaler til 

fordel for lokalerne i Medborgerhuset på Blågårds Plads. 

Sluttelig blev trådene samlet op af ordstyrer Lars Møller og forslaget blev 

sat til afstemning med følgende resultat: For: 10 og Imod: 8 

Eftersom vedtægterne kræver, at forslaget skal samle et flertal på 2/3 af 

de afgivne ja/nej-stemmer, kunne det konstateres, at forslaget var faldet. 

 

Nyt fra bestyrelsen 
 

Per 30. september 2002 valgte vor kasserer gennem flere år – Martin Schweinberger 

– at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret Carsten Ertbjerg som ny 

kasserer.  

 

Martin har lavet et fremragende og grundigt stykke arbejde som kasserer og 

bestyrelsesmedlem for klubben. Klubbens økonomi har været vanskelig gennem de 

seneste år, men Martins indsats har været afgørende for, at det ikke er gået langt 

værre – og det er på sin plads at takke Martin mange gange for denne flotte indsats…  
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Fusion? 
 

I skrivende stund er status den, at der er dannet et lokale- og fusionsudvalg, hvis job 

det er at finde ud af om, og i givet fald på hvilke betingelser og i hvilke lokaler 

ØBRO kan fusionere med AS04. 

 Der afholdtes 11/11 et møde mellem bestyrelsen og nejsigerne fra 

generalforsamlingen 10/10, hvis formål det var at blive enige om en kurs for 

udvalget. Efter længere tids diskussion kom man til enighed om, at kursen skal være 

mod en storklub, et skakhus i København, og at indtil dette kan realiseres, fortsætter 

vi som hidtil. Som formand for udvalget formulerede jeg dette i et svar til AS04 som 

følger: 

 

Hvis vi finder nogle konkrete lokaler som kan matche ovennævnte vision om et 

skakhus, og som vi kan betale med vores to klubbers samlede økonomi, så vil vi meget 

gerne fusionere i dem. Hvis ikke vil vi foretrække en løsning hvor vi inviterer en 

tredjepart og bevarer visionen, frem for en løsning uden tredjepart hvor vi mister 

visionen. 

Vi mener det sidste er mest realistisk, og ønsker derfor, hvis AS også ønsker det, at 

begynde arbejdet med at finde en eventuel tredjepart snarest muligt. 

 

Formanden for AS04, Erik Hedegaard, er pt. i Polen, men han har ladet mig vide at 

han deler vores vision, og gerne vil være med til at forsøge at realisere den, men han 

forudser at det kommer til at tage noget tid, hvis det overhovedet er muligt. 

 Den opfattelse havde vi også på mødet den 11/11, og vi så det derfor som 

vores pligt at rette klubben op, så vi kan køre videre på en ordentlig måde så længe 

som det måtte være nødvendigt eller ønskværdigt, og vi tog de nødvendige skridt i 

den retning. Vi ønsker at ØBRO skal være en spændende klub at være i, uanset om vi 

kun er os selv eller om vi er sammen med andre. 

Det bedste udgangspunkt for en dynamisk og visionær fusion er en 

dynamisk og visionær klub. 

 

Christian Sylvester Christensen 
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ØBRO Nytår 2002 

 
Mainframe Support Aps og Skakforeningen ØBRO indbyder til ØBROs årlige 

nytårsturnering:  

 

Fra fredag den 27. december til mandag den 30. december 2002 

 

Turneringen afholdes som en ægte FIDE-Schweizer med stor gruppe, som Elo-rates.  

 

Som noget nyt bliver turneringen lagt ud "live" på ØBROs hjemmeside via web-cam 

eller digitale billeder. 

 

Præmier: Garanteret 1. præmie på 5.000 kr. Bedste spiller uden Elo-rating: 2000 kr. 

Bedste spiller under 1900 i rating: 2000 kr.  

Elo-rating benyttes ved opdeling i præmiegrupper - såfremt et Elo-tal haves. Ved 

ligestilling deles præmierne. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal.  

Minimum 80 % indskud går til præmier! 

 

Spillested: ØBROs lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø. 

 

Program: Fredag den 27/12: kl. 19-24. Lørdag den 28/12: kl.13-18 og kl.19-24. 

Søndag 29/12: kl. 13-18 og 19-24. Mandag den 30/12: kl. 13-18 og 19-24. 

 

Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter en halv time plus opsparet tid til 

resten af partiet. 

 

Indskud: GM og IM gratis deltagelse. Elo-ratede 250 kr. Spillere uden Elo-rating 500 

kr. Indskud betales kontant inden første runde. 

 

Skriftlig tilmelding: Navn, fødselsdag, rating og klub sendes pr. e-mail eller brev til 

Ted Sandbech, Brammingegade 2 st. tv., 2100 København Ø. Email-adresse: 

ted@adslhome.dk. Seneste tilmelding er 17. december 2002. 

 

NB: Der må ikke ryges i spillelokalet. 
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Klubmesterskabet 2002 – Første del 
 

Klubmesterskabet blev i år afholdt som en åben turnering. Det lokkede skakfolk fra 

nær og fjern til Østerbro for at dyste. Udover de lokale fra ØBRO, deltog spillere fra 

Hillerød, Farum, AS04, Saxo, Espergærde, Evans og Tårnby – i alt 24 deltagere 

fordelt på 3 alle-mod-alle-grupper. 

 Gruppe 1 – en ren mestergruppe – udviklede sig til en drabelig dyst mellem 

ratingfavoritterne Søren Bech Hansen og Peter Erik Olsen (Hillerød) og outsideren 

Niels Christian Schiødt. Niels Chr. lå længe i en favorabel position, men kiksede i 

sidste runde mod Søren Bech i et meget dramatisk parti. Således vandt favoritterne 

Søren Bech og Peter gruppen på deling med 5½ points, mens Niels Chr. og Morten 

Meyling fulgte tæt efter med hhv. 5 og 4½ points. Som bedst placeret ØBRO’er i 

øverste gruppe, kunne Søren Bech kåres som Klubmester 2002. 

 I gruppe 2 var styrkeforskellen mellem den stærkeste og de andre for stor til, 

at det for alvor blev spændende. Claus Høeg (Saxo) vandt sikkert med 5½ points. På 

de følgende pladser kom Bent Rasmussen (Espergærde) med 4½ points og 

Christoffer Jacobsen og Johnny Leth med hver 4 points. 

 I gruppe 3 var det én af ØBROs talentfulde juniorer, som satte dagsordenen. 

Anders Bilfeldt udryddede enhver modstand og vandt overbevisende med 6½ points. 

De næste pladser blev indtaget af Bjarne Mielow (Tårnby) og Jens Kamp med hver 

4½ points. 
 

Søren Møller Hansen 
 

 

Reparation af ure 

 
En del af klubbens ure er i stykker og skal repareres snarest. Er der nogle, der har 

teknisk snilde – og forstand på ure – og lyst til at give en hjælpende hånd…??? Så 

kontakt Ted Sandbech (ted@adslhome.dk). 

mailto:ted@adslhome.dk
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Klubmesterskabet 2002 – Anden del 
 

 

Klubmesterskabet i ØBRO har for mig 

i mange år været årets turnerings-

mæssige højdepunkt, selv om det er 

meget hårdt at spille efter en lang og 

hektisk dag på arbejdspladsen. Jeg ser 

frem til turneringen hvert år og har som 

langsigtet mål at vinde flere 

klubmesterskaber end den nuværende 

rekordholder M. Marius, der vandt 8 

mesterskaber. Jeg er nu oppe på fem. 

 I år lykkedes det mig kun at spille 

et enkelt godt og helstøbt parti - de 

øvrige 6 partier hoppede og dansede 

alle mellem flere mulige resultater. Til 

eksempel skal jeg være glad for at 

julemandsrare Peter Erik Olsen samt 

det sympatiske bløddyr Tolle begge 

synes de ville tilbyde mig en remis i for 

dem meget gunstige stillinger - min 

bjørnelab røg hurtigere over disken end 

Anders Bilfeldt kan servere en 

fornærmelse.  

 Mod Niels Christian Schiødt i 

sidste runde var min stilling gennem 

flere timer totalt tabt, og mod Sylvester 

var jeg positionelt småbattet. Der var 

brug for en god portion held for at 

vinde turneringen. 

En enkelt af deltagerne havde en 

for mig særlig motiverende baggrund - 

medlemsskab af AS04. Jeg besluttede 

mig for hastigt at fusionere ham helt ud 

på fortovet. 

 

Hvid: Søren Bech Hansen, ØBRO 

Sort: Peter Korsgaard, AS04. 

 

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Sf3 

Normalt spiller jeg 4.f4, men Peter 

Korsgaard er en meget rutineret 

korrespondanceskakspiller med check 

på teorien. Jeg ville have ham ud af den 

skarpe teori og så sidenhen gå hårdt til 

ham. 

 

4...Lg7 5.Le2 O-O 6.O-O c6 7.h3 

Sbd7 8.a4 

 

Hvid viser forhandlingsvillighed ved 

fusionsbordet med en blød positionel 

opstilling. 

 

8...a5 

 

Sort ville ikke tillade den hvide bonde 

at komme til a5 med betragtelig 

terrænovervægt på dronningefløjen. 

 

9.Le3 e5 10.Dd2 De7?! 

 

Spørger e4 men tårnet til e8 havde nok 

været en bedre kandidat. Hvis hvid nu 

bytter på e5 er fordelen mikroskopisk 

og stillingen uden megen dynamik. 

 

11.Tad1!? 

 

Frækt. 11.d5 var et fornuftigt og 

sandsynligvis bedre alternativ. Jeg ville 

forvirre ham og få ham til at bruge tid. 

Hvid truer nu med at bytte på e5 og 

derefter trænge ind på d6. 

 

11...exd4 

 

Nødvendigt hvis indtrængen på d6 vil 

undgås. 
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12.Dxd4 

 

Der kunne formodentlig også slås med 

løberen, hvilket giver en uklar variant, 

jeg ikke umiddelbart kunne bedømme.  

12.Lxd4 Sxe4 13.Sxe4 Dxe4 14.Lxg7 

Kxg7 15.Tfe1 

 

12...Se8?! 

 

12...Te8 var det naturlige svar. Det 

fristende 12...Sg4? gendrives af 

13.Lg5! 

 

13.Dc4?! 

 

Formodentlig var 13. Lg5 bedre, men 

jeg havde en finte i tankerne. 

 

13...Sc5 

 

 

14.e5! 

 

Stillingen er formodentlig lige, men det 

kan gå lynhurtigt ned af bakke for sort, 

hvis han træder forkert. 

 

14...Lxe5?? 

 

Dette ser naturligt ud men taber 

forceret. Det lidt kejtede 14...Se6 var 

eneste træk, hvorefter hvid beholder en 

lille fordel. 

 

15.Sxe5 Dxe5 16.Lh6 Sg7 17.Lf4 

 

Hvid vinder forceret materiale. 

 

17...Le6 18.Lxe5 Lxc4 19.Lxg7 1-0 

 

Vi fra Rosenvængets Alle glæder os til 

at skifte bleen på Nørrebro 

Medborgerhus i divisionsturneringen. 
 

 

Søren Bech Hansen 
 

 

 

 

 

Holdskak 
 

Holdturneringen er begyndt! Både 1. holdet (2. division) og 2. holdet (1. række) fik 

udsat deres kampe i 1. runde, så disse to hold har kun afviklet 2. runde – 1. holdet 

spillede 4-4 mod Odysseus 1 – 2. holdet vandt 5½-2½ mod Albertslund 1. Vores 3. 

hold i 2. række – ”juniorholdet” under ledelse af Christian Sylvester – har spillet både 

1. og 2. runde, hvilket har resulteret i et nederlag (3½-4½ til Frederiksberg 4) og en 

sejr (4½-3½ over Hvidovre 2). Divisionsturneringen kan følges via nettet på 

www.dsu.dk og KSUs holdturnering kan følges på www.ksu.dk. 
  

http://www.dsu.dk/
http://www.ksu.dk/
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Parti fra 2. division (2. runde mod Odysseus) 

 

Hvid: Kåre Kristensen, ØBRO 

Sort: Jesper Nielsen, Odysseus 

 

1.e4,c5  
 

Min eneste forberedelse til partiet var 

et hurtigt besøg på Odysseus’ 

hjemmeside, hvor min forventede 

modstander også havde spillet 

siciliansk i det eneste parti, som jeg 

kunne finde mod 1.e4.  

 Desværre spillede Hvid i det parti 

den lukkede sicilianer – og det var jeg 

ikke i humør til, så min ’forberedelse’ 

sluttede ca. her. Det forhold, at jeg var 

reserve gav en fornemmelse af, at han 

umuligt kunne være forberedt på at 

møde mig, men sikkert havde siddet og 

rystet i bukserne for, hvad Søren Bech 

dog kunne finde på….  

 

2.Sf3,Sc6 3.d4,cxd4 4.Sxd4,e5!? 

5.Sb5,d6 6.Ld3!?  
 

Mere eller mindre forgæves forsøgte 

jeg at komme i tanke om nogle af de 

hidsige Sveshnikov’ere, der er spillet 

på det seneste (6.Sc3,Sf6 7.Lg5,a6 

8.Sa3,b5 osv.), så i stedet sad jeg og fik 

de ideer, som også kommer til udtryk i 

partiet. Et besøg i Chessbase efter 

partiet afslørede sølle 3 partier med 

6.Ld3. Et af dem såmænd spillet af 

Poul Rewitz.  

 

6.-a6 7.S5c3  
 

og allerede nu får partiet sit helt eget 

præg, da det er den ’forkerte’ springer 

som står på c3 i forhold til Sveshnikov-

varianten.  

 

7.-Sf6 8.Sd2  
 

Med den umiddelbare ide Sc4-e3 med 

klar fordel!  

 

8.-,b5  

 

så dette virker helt logisk, men der er jo 

også:  

 

9.Sf1!? 

Alle veje fører til Rom – eller i dette 

tilfælde d5. Men trækket er naturligvis 

også provokerende langsomt, så Sorts 

næste træk virker logisk:  

 

9.-,b4 10.Sd5,Sxd5 11.exd5,Se7?!  
 

Udover den gamle tese om, at ’bizarre 

træk (her Sd2-f1) skal gendrives med 

bizarre træk (altså Sb8!?)’, så kan 

fremtiden for denne springer være mere 

lovende med f.eks. manøvren Sb8-d7-

c5.  

 

12.a3! bxa3 (Lb7!?) 13.Txa3,Lb7 

14.c4  
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Efter mine skakbegreber, så har Hvid 

klar fordel. At vi så heromkring 

allerede var bagud 1-0 pga. Thomas 

Tanges udeblivelse var til gengæld 

knap så opmuntrende.  

 

14.-,f5 15.Lg5! g6 16.Sg3  

 

Dette var et svært træk at spille, for 

umiddelbart er g3 strategisk set et skidt 

felt set til springeren, men skak er jo 

ikke kun strategi, men også taktik, og 

ofre på e4 kan i forskellige varianter 

være aktuelt  

 

16.-,Lc8  
 

Den anden ide med Sg3 er, at det 

forhindrer det naturlige 16.-,Lg7: 

17.Lxf5!,gxf5 18.Sxf5,Lf8 (hvad 

ellers?) 19.Dh5+ Kd7 20.Df7! med død 

og ødelæggelse til følge i den sorte lejr.  

 

17.c5! 

 

 

17.-, Lg7  

 

17.-,dxc5? 18.d6 koster alvorligt blod.  

 

18.b4?  
 

Noget af en skønhedsplet, som Fritz 

med vanlig usvigelig sikkerhed 

påpegede. 18.c6 var det rigtige. Hvid 

må have klar fordel.  

 

18.-,h6?  
 

Chancen var dxc5! 19.d6? Db6! hvor 

det er særdeles uheldigt, at tårnet på a3 

pludselig er udækket. I stedet for 19.d6 

kan der dog spilles Lb5+, men det 

bliver noget værre roderi, som man slet 

ikke skal tillade i en stilling med klar 

positionsfordel.  

 

19.Lxe7,Dxe7 20.c6,0-0 21.0-0  
 

Usædvanligt sene rokader.  

 

21.-,Tb8 22.Ta4! e4 23.De2  
 

Meget kort fortalt, så er Sorts eneste 

chance at sætte Hvid mat i en pokkers 

fart. Bonden på a6 er uholdbar, og når 

så først b-bonden kommer tromlende er 

det Sort nat.  

 

23.-,Dh4  
 

23.-,De5 24.Lxa6,Lxa6 25.Dxa6,Dxd5 

26.Ta5! regnede jeg (også) som klart 

fordelagtigt.  

 

24.Lxa6,Lxa6 25.Dxa6,f4 26.Sxe4  

 

Jeg havde egentlig tidligere regnet med 

at give officeren: 26.c7,Tbc8 

27.Dxd6,fxg3 28.hxg3, men syntes 

ikke det var så klart efter 28.-,Df6, hvor 

det bliver vanskeligt at få sammenhæng 

i Hvids bønder. Teksttrækket giver lidt 
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rusk muligheder for Sort, men ikke 

nok.  

 

26.-,f3 27.gxf3,Tbe8  
 

Troede egentlig hans ide var 27.-,Le5 

28.Sg3,Txb4 som dog også på flere 

måder bør vinde temmelig let for Hvid.  

 

28.Sg3! Safety first. 28.-,Txf3 

29.c7,Dh3 30.Dxd6  
 

Dækker alt. Da han var i stærk tidnød, 

så regnede jeg med den følgende 

pseudo-kombination, men Sort er under 

alle omstændigheder færdig.  

 

30.-,Txf2 31.Txf2,Te1+ 32.Sf1 Jo, jeg 

tog den rigtige brik! 32.-,Txf1+ 

33.Txf1,Ld4+ 34.Tf2,Lxf2+ 

35.Kxf2….. 

 

og Sort fik lov at give yderligere 5 

skakker med dronningen før min konge 

i god behold stod på b6. Og dermed var 

gevinst i mit første ratede parti i mere 

end 7 år en kendsgerning. 1-0. 

 

Kåre Kristensen 

 

 

 

 
 

En opfordring! 
 

Tak til Kåre og Søren Bech for de 

kommenterede partier. Partier og 

analyser – gerne med kommentarer – 

er meget velkomne i redaktørens mail-

boks: 

 

smhansen76@ofir.dk 

 

eller pr. post: 

 

Søren Møller Hansen 

Drejøgade 26F, 2-202 

2100 København Ø 

 

Vær med til at sætte dit præg på 

klubbladet med dine egne partier – 

eller analyser… 

 

For hvad er et skakblad uden skak??? 

 

 

Løsning på opgaven fra forsiden: 

 

1. Da4+,Sa5 2.Db5+!!,Sxb5 

3.Sb4+,Kb6 4.Sa4# 1-0.    
 

(Zaitzev – Storosenko, USSR 1970) 

 

mailto:smhansen76@ofir.dk
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Julefrokost!!! 

 
Som et helt nyt tiltag, holder vi julefrokost: 
 

mandag den 16. december kl. 18.00 

 

Det bliver et sammenskudsgilde, hvor hver deltager får til opgave at medbringe en 

”julefrokostbestanddel” – fx rugbrød, sild eller leverpostej etc. 
 

Tilmelding: Skrifligt til Ted Sandbech pr. brev (Brammingegade 2, st. tv., 2100 

København Ø) eller pr. e-mail (ted@adslhome.dk). Senest torsdag den 12. 

december. 
 

HUSK: Opgiv telefonnummer/e-mailadresse ved tilmelding – så du kan få besked 

om, hvilken ting, du skal medbringe… 
 

 

 

Julelyn!!! 
 

 

Den normalt meget festlige Julelyn i ØBRO holdes i år 

 

mandag den 16. december kl. 20  -  der er glögg og æbleskiver fra kl. 19 

 

Deltagerne deles op i nogenlunde lige stærke hold, som spiller mod hinanden i 

lynskak. Der er pæne præmier til det vindende hold og til brættopscorerne. De enkelte 

hold vælger selvfølgelig selv deres navne, hvilket sidste år bl.a. gav sig udslag i et 

hold med navnet ”Ted, hvorfor har du slukket for glöggen?”.  (Det skal bemærkes, at 

det aldrig blev opklaret hvorfor Ted rent faktisk slukkede for glöggen…  -  måske 

løses mysteriet denne gang…???) 

 

Hvad skal dit hold hedde i år??? 

 

mailto:ted@adslhome.dk
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ØBRO 1st Saturday 2003 

 
Skakforeningen ØBRO indbyder til ØBROs nye 5 hurtigturneringer: 

 

1. februar – 1. marts – 5. april – 3. maj – 7. juni 2003 

 

Hver af turneringerne afholdes som en ægte FIDE Schweizer i én stor gruppe, med 8 

runder á 20 minutters betænkningstid. Turneringerne rates ikke.  

 

Præmier: Ved minimum 20 spillere: Garanteret 1. præmie på 1.000 kr. Bedste spiller 

under 1900 i rating: 500 kr. Ved ligestilling deles præmierne. Øvrige præmier 

afhænger af deltagerantal.  

 

Spillested: ØBROs lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø. 

 

Program: Mødetid kl. 9.30. 1.runde kl.10.00. Forventet præmieuddeling kl. 18.30. 

 

Indskud: 125 kr. pr. spiller 

 

Skriftlig tilmelding: Navn, rating og klub sendes pr. e-mail eller brev til Ted 

Sandbech, Brammingegade 2 st. tv., 2100 København Ø. Email-adresse: 

ted@adslhome.dk.  Seneste tilmelding er mandagen før hver turnering. 

 

NB: Der må ikke ryges i spillelokalet. 

 

 

Gør din indflydelse gældende!!! 
 

Hver mandag mellem kl. 19.15 og 22.30 afholder vi ”internt arrangement” i klubben 

– kom og vær med til at bestemme, hvad der skal ske!!! Giv dit besyv med og sæt 

DIT præg på klublivet!!!  

 

Kl. 19.15-20.00 er afsat til foredrag, partigennemgang, analyse, opgaver mv. – kom 

ud af busken og vis et af dine partier eller analyser!!!  
 

Kontakt aktivitetsudvalget: Søren Bech Hansen (sorenbh@post10.tele.dk) og Søren 

Møller Hansen (smhansen76@ofir.dk). Vi vil løbende bekendtgøre arrangementer 

ved opslag i klubben og på hjemmesiden. 

 

 

 

mailto:ted@adslhome.dk
mailto:sorenbh@post10.tele.dk
mailto:smhansen76@ofir.dk
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Sæsonprogram (indtil påske): 
 

6. januar:   Internt arrangement!  (19.15-22.30)  

13. januar kl. 19.00:   Holdskak 4. runde 

20. januar:   Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

27. januar:   Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

1. februar:   ØBRO 1st Saturday – Hurtigskak  

3. februar kl. 19.00:   Holdskak 5. runde 

10. februar:  Internt arrangement!  (19.15-22.30)  

17. februar:  Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

24. februar:  Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

1. marts:   ØBRO 1st Saturday – Hurtigskak 

3. marts kl. 19.00:  Holdskak 6. runde 

10. marts:   Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

17. marts kl. 19.00:   Holdskak 7. runde (flyttes evt. til lørdag den 22/3) 

24. marts kl. 19.00:  Generalforsamling 

31. marts:   Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

5. april:   ØBRO 1st Saturday – Hurtigskak 

7. april:   Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

14. april:   Internt arrangement!  (19.15-22.30) 

 

Program for interne arrangementer: 
 

Kl. 19.15-20.00:   Foredrag – fx partigennemgang eller analyse. 

 

Kl. 20.00-22.30: Hurtigskak – fx 1-times/½-times/20-min. 

betænkningstid – evt. som par/hold.  

Tilmelding kl. 19.45. 

 
Opfordring: Se side 15 (nederst!) 


