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Leder
Sæsonen er ved at gå på hæld og de lyse nætters indtog varsler en dæmpning af de
skaklige aktiviteter for den kommende periode. Men fortvivl ikke – dette klubblad,
som blot venter på at blive læst og partierne på at blive gennemanalyseret er på hele
92 sider! Sic – tæl selv efter – sidenummerering gik der desværre kludder i, da bladet
er sammensat af artikler skrevet i forskellige filformater – så en første øvelse kunne
være at skrive nummer på hver enkelt side… Pas på – risikoen for skrivekrampe er
betydelig…
Når alt dette er sagt skal jeg selvfølgelig også beklage, at dette klubblad er det første
af sin art i snart et helt år. Det har vi været meget kede af i bestyrelsen – men arbejdet
med at finde en ny redaktion er indtil videre strandet. Vi har derfor måtte skifte taktik
– og dette blad er således blevet til efter en god og konstruktiv klubbladslørdag, hvor
vi var nogle stykker, som fik bakset nærværende tryksag sammen… Store dele af
bladet er skrevet denne lørdag, men der er også artikler, som er blevet sendt til den
tidligere redaktion i det forgangne år – og nu er med her!
Det er vores mål i bestyrelsen at bladet skal udkomme regelmæssigt minimum to
gange om året, men meget gerne mere… Ideen med klubbladslørdage vil vi givetvis
fortsætte, da det er en god måde at samles om et blad på og tilmed have en rigtig
hyggelig dag sammen.
Jeg vil opfordre alle til at bidrage med artikler til bladet – det er vores blad, som jeg
vil have vi alle er en del af! Hvis man ikke kan være med næste gang vi holder
klubbladslørdag (det annonceres senere hvornår det bliver), så er man meget
velkommen til at sende sine indlæg til mig – så tager jeg det med videre!
Udover det formelle med referat fra generalforsamlingen kan man i dette nummer
læse om Klubmesterskabet 2007 og 2008, Limhamn-matchen 2008, Politiken Cup
2008, ØBRO Nytår 2008, Divisionsturneringen/holdturneringen 2008-09, Skak på
Island, DM 2009 samt en fin lille artikel om skakprogrammer for børn.
På grund af den store mængde materiale til dette blad har jeg valgt at organisere
turneringsreferaterne kronologisk – det skulle gøre det lettere at finde rundt …
God læselyst! På gensyn i klubben – og husk sommerafslutningen mandag den 15.
juni (sæt kryds i kalenderen)…
De bedste forårsskakhilsner og tak for en god sæson
Formanden

Generalforsamling (referat)
Torsdag den 26. marts 2009 afholdt ØBRO ordinær generalforsamling med følgende
dagsorden og forslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning
Rettidigt indkomne forslag til afstemning
Fastsættelse af kontingent (*)
Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Formanden (Søren Møller Hansen)
og to bestyrelsesmedlemmer (Søren Bech Hansen og Christian S. Christensen)
er på valg.
Valg af medlemmer til bestyrelsen for et år. Kasseren (Martin Schweinberger)
trækker sig.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
9. Evt.
(*) Bestyrelsen foreslår, at det samlede kontingent deles op i såkaldt ØBROkontingent og KSU/DSU-kontingent – forstået på den måde, at en stigning i
KSU/DSU-kontingent automatisk medfører en tilsvarende stigning i det samlede
kontingent. Herved bliver det bidrag (ØBRO-kontingent) som kontingentet giver til
drift og aktiviteter i ØBRO ikke berørt af en given kontingentforhøjelse i KSU
og/eller DSU.
Vi foreslår også, at det nuværende ØBRO-kontingent ikke ændres ved denne
generalforsamling.
Det skal bemærkes, at DSU har fremsat forslag (til afstemning på Delegeretmødet i
påsken) til kontingentstigning på 100 kr. pr. år for alle medlemsgrupper. Hvis dette
vedtages betyder det altså, at vores kontingent stiger med 25 kr. pr. kvartal for alle
medlemsgrupper.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen indstiller til, at ØBRO stemmer nej til
forslaget om DSU-kontingentforhøjelse på Delegeretmødet.

Referat
Til stede: Thomas Vils Pedersen, Martin Schweinberger, Ted Henrik Sandbech,
Søren Bech Hansen, Claus Ejner Mikkelsen, Jesper Vej, Søren Møller Hansen,
Henrik Porte, Samuel Heine May (Rikke Heine), Lars-Emil Woetmann Nielsen,
Holger Lodahl.
Formanden bød velkommen.
Punkt 1: Valg af Dirigent - Søren Møller Hansen foreslog Thomas Vils Pedersen, der
blev valgt.
Punkt 2: Valg af Referent - Søren Møller Hansen foreslog Søren Bech Hansen, der
blev valgt.
Punkt 3. Formandens beretning
Igen i år blev beretningen delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del.
1.holdet lagde ud med en blød start. Derefter var der kun en vej frem, og gruppen
blev vundet med 3,5 points forspring. Hermed er 1.holdet klar til 1.division i næste
sæson. Både Nikolai Skousen og Christian Eriksson fik kandidatresultat. Tak til
Carsten Lodahl og Thomas Vils Pedersen for holdledelsen.
2. holdet. Sidste år ved generalforsamlingen varslede formanden en placering midt i
rækken, men holdet rykkede ned! Holdet spillede således i 1. Række i år, og efter en
blød start var der kun en vej, og holdet rykkede op i mesterrækken igen! Gode
individuelle resultater til Martin Reib 5/7 og Sietske Greeuw 4,5/5. Formanden
lavede 4/4.
3. holdet spillede i den anden 1. Række – en svær opgave. Efter en vanskelig start
med nederlag og bundplacering, begyndte resultaterne at løbe ind til holdets fordel,
og holdet fik en femteplads. Kim Olsen fik 6/7 og 200 ratingpoints! Tak til Ted for
holdledelsen.
4.holdet var oprettet til sæsonen idet mange havde lyst til at spille holdskak. Et
firepersoners hold under god ledelse af Lars-Emil Woetmann Nielsen vandt alle
kampene og blev en flot nummer 1. Lars-Emil vandt alle fem partier! Andreas
Ryding Lund Christiansen fik også en flot score på 4/5.
5. holdet (1. juniorhold) blev nummer to i gruppen og fik fire sejre. Især Hjalte Skov
Henningsson og Marcus Allerup Bøgh klarede sig flot med 3/5 og 3,5/4.

6. holdet (2. juniorhold) blev nummer 5 med en sejr og to uafgjorte matcher. Her
klarede Samuel Heine May sig særlig godt med 4/5. Tak til Martin Reib for arbejdet
med de to juniorhold.
Samlet set en ekstraordinær god sæson for holdene med tre førstepladser og ingen
nedrykninger.
ØBRO Nytår var i år slået sammen med københavnsmesterskabet. 68 deltagere var
20 flere end tidligere deltagerrekord. Allan Stig vandt med 6/7 og Esben Lund blev
københavnsmester med 5,5/7.
Klubmesterskabet havde i år deltagelse af 30 spillere fordelt på to grupper. Gruppe 1
blev vundet af Niels Kristian Kragh med 5,5/7, og Henrik Porte blev ny klubmester
med 5/7. Gruppe 2 blev vundet af Carsten John Andersen – her klarede Lars-Emil og
Niels Erik Kaaber Rasmussen sig flot.
I Politiken Cup var Nils Petersen meget tæt på at være ubesejret i en flot turnering.
Vi har også haft international deltagelse i både den ungarske og den islandske
holdturnering i denne sæson.
En venskabsmatch mod KR Artilleri Reykjavik endte med sejr til islændingene i
lynomkampen efter to gange 10,5-10,5 i hurtigskak.
Juniorerne bliver trænet på tirsdagene, og der er typisk 10 børn, enkelte gange flere.
Der er meget aktivitet, og nogle af de bedste er begyndt at spille med i
”voksenturneringer”. Eksempelvis opnåede Hjalte remis mod Ted i ØBRO Grand
Prix.
En større delegation fra ØBRO havde kvalificeret sig til DM i skoleskak. Det blev til
en 2. Plads og to 3. Pladser. I lyn DM fik vi to danmarksmestre, Marcus i gruppe E
og Samuel i gruppe F.
Angående juniortræning flytter Sebastian Dam nu til England – en stor tak for hans
indsats. Glædeligt nok er Mathias Torp-Hansen trådt til som afløser.
Mandagstræning for voksne og de bedste juniorer køres af Martin Reib. Vi er
begyndt med onsdagsforedrag, hvor primært førsteholdsspillerne vil indtage scenen.
Vi har også haft sommer- og juleafslutning. Stor tak til Kim Olsen.
Og så havde vi Limhamn match i september. Vi tabte desværre igen!

Organisatorisk:
To medlemmer af bestyrelsen er flyttet til udlandet. Ebbe’s kone har fået arbejde i
Bolivia. Andreas Ertbjerg er rejst til USA på et studieophold i et år. Sixten er kommet
ind i bestyrelsen – som webmaster.
Sidste år havde vi en del hærværk på vores vinduer. Det har forhåbentligt lagt sig, til
gengæld er vi plaget lidt af grafittimaling. Vi har fået glædeligt nok en ny trappe efter
at have lagt pres på ejerforeningens bestyrelse.
Hjemmesiden har fået nyt flot layout og funktionalitet af vores nye webmaster Sixten.
Stor tak til Sixten for dette, og også for live dækningen under ØBRO Nytår.
Punkt 4. Kassererens gennemgang af Regnskabet til Afstemning.
Martin Schweinberger startede med en tom bankkonto og nogle regninger, der skulle
betales, blandt andet til KSU og husleje. Han arvede også et kontingentudestående på
40.000 kroner. Martin måtte afskrive en del kontingent. Der er nu orden heri, og
Schweinbergers efterfølger skal ikke starte med at afskrive kontingent. Der var en del
ting, der ikke var kommet med i regnskabet for 2007, så regnskabet for 2008
indeholder en del ting, der reelt skulle have stået i regnskabet for 2007. Selv med
optimale betingelser ville 2008 have været et underskudsår – vi har udskiftet et toilet,
købt en luftaffugter og alt i alt har vi brugt over 10.000 kroner på lokalerne i 2008.
Køkkenet har ikke helt givet det overskud, vi havde forventet. Lokaleudlejning har
indbragt omkring 3.300 kroner i 2008. Samlet giver regnskabet et underskud på
27.486 kroner for regnskabsåret 2008.
Når det gælder budgettet for 2009, håber vi på, at køkkenet klarer sig lidt bedre end
året forinden, at lokaleudlejning fortsætter, og at der ikke kommer for mange
uforudsete udgifter. Vi håber på mere klubbladsaktivitet.
Vi bliver i 2009 gældfri, hvis alt går vel. Vi betaler i år den sidste rate.
Budgettet for 2009 hviler i sig selv.
Kassereren har to bekymringer: Antallet af medlemmer og dermed
kontingentindtægten og uforudsete omkostninger ifm. lokalerne.
Søren Bech spurgte til likviditeten i 2009. Rikke Heine anbefalede at man beder
forældrene om at betale kontingent for børnene året ud, hvis dette kan afstedkomme,
at Martin Reib får sine penge, og likviditeten i klubben forbliver positiv.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

Punkt 5. Rettidigt indkomne Forslag til Afstemning. Ingen indkomne forslag.
Punkt 6. Fastsættelse af Kontingent.
Søren Møller Hansen motiverede bestyrelsens forslag om at lade
kontingentforhøjelser i DSU eller KSU ramme kontingentet i ØBRO automatisk.
DSU planlægger at sætte kontingentet op med 100 kroner pro anno per medlem per
juli 2009. Vi har i ØBRO ikke tænkt os at sætte kontingentet op i 2009, med mindre
DSU sætter kontingentet op i 2009.
Thomas Vils påpegede, at ØBROs bestyrelse efterfølgende selvfølgelig skal
forpligtes til at informere medlemmerne om, hvis kontingentet til DSU/KSU stiger,
da dette jo vil afstedkomme, at medlemmerne skal betale mere.
Det understreges, at forslaget drejer sig om stigninger i kontingentet til KSU/DSU.
Hvis DSU/KSU mod forventning sætter kontingentet ned, påvirker det ikke, hvad et
medlem af ØBRO skal betale til ØBRO.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Søren Møller Hansen repræsenterer Skakforeningen ØBRO ved Dansk Skak Unions
delegeretmøde i Silkeborg.
Punkt 7a. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for to År
I ulige år er formanden og to bestyrelsesmedlemmer på valg. Christian Sylvester
Christensen, Søren Bech Hansen og formand Søren Møller Hansen er på valg. Alle
tre er villige til genvalg. Valgt.
Punkt 7b. Valg af medlemmer til Bestyrelsen for et År.
Kassereren trækker sig. Bestyrelsen foreslår Holger Lodahl som ny kasserer for et år.
Holger vil med egne ord lægge sig i slipstrømmen af Martin Schweinberger’s
arbejde. Valgt.
I 2010 er følgende på valg: Holger Lodahl, Martin Reib Petersen, Sixten Maximilian
Thestrup, samt den som bestyrelsen udpeger (endnu ikke gjort) som afløser for
Andreas Ertbjerg.

Punkt 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et År.
Genvalg af Claus Ejner Mikkelsen og Thomas Vils Pedersen som revisorer – og af
Jesper Vej som revisorsuppleant.
Punkt 9. Eventuelt.
Søren Møller Hansen fortalte om klubbladets status. Lørdag den 18. april 2009 fra
klokken 10 skrives klubbladet i ØBRO. Det vil sige, at der prøves med en ny strategi,
hvor bladet skrives under en turnering i plenum.
Claus Mikkelsen tilkendegav, at han gerne modtager klubbladet elektronisk.
Søren Møller Hansen anbefalede onsdagsforedragene. Det lød i kor: Skriv på
hjemmesiden, hvad foredragene omhandler.
Jesper Vej spurgte til betænkningstiden. Søren Møller har svaret på KSUs
holdturnering men ikke på divisionsturneringen.
Jesper Vej synes det vil være godt med træningssessioner for 1. holdet. Alle synes,
dette er en god ide.
Martin Schweinberger modtog Hansen’s legat for det omfattende oprydningsarbejde
på kassererposten.
Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden klokken 21.57.
Søren Bech Hansen, referent

Kontingent
På ØBRO’s generalforsamling i marts blev det vedtaget, at vores kontingent skulle
stige, hvis DSU’s forretningsudvalg fik vedtaget sit forslag om DSUkontingentstigning på delegeretmødet påskedag i Silkeborg.
Undertegnede og Søren Bech Hansen deltog i delegeretmødet, hvor vi agiterede
kraftigt for at holde kontingentet i bero. Søren Bech havde forud for mødet haft
samtaler med bl.a. Unionens formand, Erik Søbjerg for at redegøre for ØBRO’s
synspunkt.

Argumentet for at holde kontingentet i bero er grundlæggende, at en Union med færre
medlemmer også bør have tilsvarende færre omkostninger. Forstået på den måde, at
når medlemstallet er aftagende, så må Unions omfang ang. økonomi og organisation
også være aftagende. En lige så stor Union med en stadig mindre medlemsskare vil
betyde at det enkelte medlem blot skal betale en større del af regningen – og det er en
udvikling som det kraftigt bør overvejes at ændre.
For øjeblikket er der ca. 5.000 medlemmer af DSU – tidligere har dette tal været over
10.000 og dengang gav det mening at have en meget omfattende organisation. Gør
det det længere, spørger vi os selv om?
Det lykkedes dog ikke at overbevise flertallet af de delegerede om vores holdning til
det fremtidige kontingent – og den forslåede kontingentforhøjelse på 100 kr. pr. år for
alle medlemsgrupper blev vedtaget med et markant flertal (min fornemmelse var at
ca. 80% stemte for ved håndsoprækning).
Mødet blev dog afviklet i en behagelig og konstruktiv atmosfære. Der var på intet
tidspunkt optræk til skænderi eller mishagsytringer – selvom debatten var til tider var
ivrig.
Vores – dvs. især Søren Bechs – indsats var dog ikke forgæves. Langtfra. Der bredte
sig i tiden op til påske en erkendelse i Unionens forretningsudvalg, at der skulle
ændringer og nytænkning til for at bringe DSU videre. På hovedbestyrelsesmødet før
delegeretmødet havde Erik Søbjerg truffet beslutning om at trække sig tilbage for at
lade nye kræfter træde til.
Lars-Henrik Bech Hansen – formand for KSU – valgte at kandidere som ny formand
og blev også valgt på delegeretmødet uden modkandidater. Med sig ind i
forretningsudvalget fik han Tom Skovgaard, juniorleder fra KSU, hvilket også var et
krav fra Lars-Henriks side.
DSU har med denne udvikling fået et klar KSU-profil – og det er min og Søren Bechs
opfattelse, at Unionen har fået mere dynamik og handlekraft end under den forrige
ledelse, som trods gode initiativer bl.a. mht. til strukturændringer i organisationen,
kørte i et for lavt tempo.
På den baggrund kan det godt accepteres, at kontingentstigningen blev en realitet.
Konsekvensen er, at vores kontingent stiger med 25 kr. pr. kvartal for alle
medlemsgrupper – ændringen træder i kraft fra og med 3. kvartal i år.
Formanden

Øbro Klubturnering 2007
Af Nikolai Skousen
Det var tid til den årlige klubturnering og igen var det Søren Bech Hansen og mig der var favoritter
til titlen, hvor der skulle spilles 9 runder alle mod alle. Der var enkelte spillere fra sidste år, som
Daniel Andersen og Martin Reib så derfor kendte jeg godt deres spille stil. Der var selvfølgelig også
en hel del nye spillere i Asger Paaske, Sandra de Blecourt, Trine Treppendahl, Carsten Lodahl samt
nogle af de unge og friske spillere fra Øbro i Sebastian Bender og Andreas Ertbjerg der var rykket
op i en bedre klasse.
Det skulle dog vise sig at der var en ”outsider” i Trine der fik rigtig mange point og førte
turneringen efter fire runder med 4 point!, Søren havde på det tidspunkt 3,5 og jeg selv 3. Jeg mødte
Trine i femte runde og vandt, hvorefter Søren overtog føringen af turneringen indtil 8. runde, hvor
en remis mod Carsten Lodahl (vores nye hold kaptajn!) gjorde at vi begge havde 7 point inden
sidste runde. Efter endnu et spændende parti mellem Søren og mig, der endte remis, havde vi begge
7,5 point af 9 mulige og før turneringen havde turneringskomiteen aftalt at ved ligestilling skulle
mesterskabet afgøres ved korrektion, som udgjorde at jeg vandt med et halv point mere end Søren.
Nedenfor i tabellen ses resultaterne og en mere udførlig tabel kan ses på vore hjemmeside samt på
følgende link:
http://www.ksu.dk/kalender/dotnet/tabel.aspx?id=509
Navn og klub

Rating

point

placering

Nikolai Skousen , ØBRO

2200

7,5

1 til 2

FM Søren Bech Hansen , ØBRO

2257

7,5

1 til 2

Trine Treppendahl , Ingen

1945

6

3

Asger Paaske , Brønshøj

2090

4

4

Sebastian Bender , ØBRO

1929

3,5

5 til 8

Sandra de Blecourt , Helsingør

2052

3,5

5 til 8

Martin Reib Petersen , ØBRO

1907

3,5

5 til 8

Daniel Andersen , Frederikssund

1949

3,5

5 til 8

Carsten Lodahl , ØBRO

1991

3

9 til 10

Andreas Lund Ertbjerg , ØBRO

1911

3

9 til 10

Mesterskabstitlen i år føles ikke lige så tilfredsstillende, da vi begge havde lige mange point, men
ligesom sidste år vil jeg vise mine partier fra alle runderne og frem til mesterskabet!
1. runde
Hvid: Carsten Lodah (1991), Øbro
Sort: Nikolai Skousen (2200), Øbro

1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.e4 d6 4.Sc3 Sf6 5.f3 O-O 6.Lg5
En lidt anderledes måde at spille sämisch-varianten i kongeindisk på, hvor den
normalt står på feltet e3 og et hurtigt Lg5 normalt følges op af Le2. Det er dog ikke
en fejl og jeg mener når løberen er på g5 er feltet d4 mere udsat.

6...Sc6 7.Sge2 a6 8.Dd2 Te8 9.g4
Jeg mener det er for tidligt at hvid spiller dette træk og det gør intet for forhindre
sorts plan, tværtimod giver dette en hjælpende hånd. Nogle andre fortsættelser hvor
sort ofre en bonde for initiativet samt får åbnet op for sin løber på g7 er følgende
varianter:
1. 9.O-O-O b5 10.Sg3 Sd7 11.d5 Sd4 12.Le3 c5 13.dxc6 Sxc6 14.cxb5 axb5
15.Lxb5 Lb7
2. 9.h4 Sa5 10.Sf4 h6 11.Lxf6 exf6 12.g4 b5 13.cxb5 axb5 14.Lxb5 c6 15.La4
9...e5 10.d5 Sd4 11.Sxd4?!
Hvid havde også muligheden for 11.Lg2 c5 12.dxc6 bxc6, hvor jeg godt kan lide den
sorte stilling. Nu kommer hvid derimod i problemer.
11...exd4 12.Se2
Hvis hvid slår bonden med 12.Dxd4 Sxe4! 13.Dxg7+ Kxg7 14.Lxd8 Sxc3+ 15.Kf2
Sxd5 16.cxd5 Txd8 17.Tc1 Td7 18.Lg2 b6 og sort fører med en bonde.
12...h6! 13.Lh4

Hvid har følgende fortsættelser i stedet for 13.Lh4 som alle ser gode ud for sort:
1. 13.Lxf6 Dxf6 14.Bg2 c5 15.dxc6 bxc6 og sort står bedre.

2. 13.Lxh6 Sxe4! 14.fxe4 Dh4+ 15.Kd1 Lxh6 16.Dxd4 Dxg4 og hvid taber
yderligere e-bonden.
3. 13.Lf4 Lxg4! 14.Lg2 Lxf3! 15.Lxf3 Sxe4 16.Lxe4 Dh4+ 17.Kd1 Txe4 og sort
har angreb og fordel.
4. 13.Lf4 Lxg4! 14.fxg4 Sxe4 15.Dd3 (15.Dc2 Dh4+ 16.Kd1 d3! og vinder for
sort) Dh4+ 16.Lg3 Sxg3 17.Dxg3 Dxg3+ 18.hxg3 d3 med sort fordel.
5. 13.Lf4 Lxg4! 14.Dd3 Sxe4! 15.fxe4 Df6 16.Lc1 Lf3 17.Tg1 Lxe4 18.Dg3 Lf3
og sort har afgørende fordel.
Jeg havde ikke set variant 3 og 5 under partiet, men de andre fortsættelser giver et
klart signal om de problemer hvid er i.
13...Sxe4! 14.Lxd8 Sxd2 15.Kxd2 Txd8 16.Kd3
Efter slagudvekslingen ser det ud til at hvid vinder bonden tilbage, men sort har
løberparret samt den hvide konge er meget udsat og med et par angrebstræk af sort
får hvid ikke tid til at slå bonden uden selv at tabe en.
16...h5!?
Partitrækket er udmærket, men det havde været mere præcist at spille 16...c5! med
det samme. I partiet kommer vi ind i varianten igen, men hvid kunne have undgået
det.
17.Tg1
Hvid havde mulighed for følgende variant 17.gxh5!? Lf5+ 18.Kd2 gxh5 19.Sg3 Lh6+
20.Kd1 Lg6 21.Se4 og derefter prøve at opstille en blokade på de hvide felter, men
sort fører med en bonde og har klar fordel. Partitrækket virker dog naturligt.
17...c5! 18.dxc6 bxc6 19.Sxd4
Da hvid endelig får fat i bonden falder hans stilling fra hinanden. Løberne kommer til
deres plads i den åbne stilling samt angreb på den udsatte hvide konge.
19...c5 20.Sc6
Måske havde det været bedre at flytte springeren til b3 med det samme , da sort nu
får mulighed for at angribe den på c6.

20...Te8
Sort truer nu med Lxb2 eller Lb7 efterfulgt af slag på f3 og der umuligt at dække alle
truslerne for hvid, der hurtigt kapitulere.
21.Lg2 Ld7 22.Sa5 Tab8 23.Sb3 hxg4 24.fxg4 Lxg4 25.Le4 Le6 26.Sd2 Txb2
27.Tab1 Txa2 28.Tb7 Lh6 29.Lxg6 Kh8 30.Se4 fxg6 31.Sf6 Lf5+ 0-1
2. runde
Hvid: Daniel Andersen (1949),Frederikssund
Sort: Nikolai Skousen (2200), Øbro

1.c4 g6 2.e4 Lg7 3.d4 d6 4.Le3 Sf6 5.f3 O-O 6.Sc3 e5
Endnu en sämisch-variant i kongeindisk, men denne gang med løberen på e3. Jeg
fortsætter med det klassiske træk 6...e5, hvor at centrum bliver mere lukket, i forhold
til mit parti med Carsten Lodahl, hvor 6...Sc6 holder centrum mere dynamisk.
7.d5 Sh5 8.Dd2 f5 9.O-O-O Sd7 10.Ld3 Sf4?!!
Jeg havde en idé om at spille følgende træk, men brød mig ikke om variant 3 og
variant 1 er ikke helt klar.
1. 10...a6 11.Sge2 b5 12.cxb5 axb5 13.Lxb5 fxe4 14.fxe4 og dette er lidt uklart
hvad sort har.
2. 10...a6 11.exf5 (11.Sge2 b5 12.cxb5 axb5 13.exf5 b4 14.fxg6 bxc3 15.gxh7+
Kh8 16.Sxc3 er uklart, men jeg kan godt lide sort.
3. 10...a6 11.exf5 gxf5 12.Lxf5 Txf5 13.g4 Tf4 14.gxh5 Txc4
Det er som regel godt at få hvids sort feltet løber selv om det koster en bonde, derfor
spillede jeg partitrækket og regnede ikke med at der ville blive byttet på f4.
11.Lc2
Hvid kunne vinde en bonde med 11.Lxf4!? exf4 12.exf5 Se5 13.fxg6 hxg6 14.Sge2
Df6 15.h4 og det er ikke helt sikkert at sort har nok for bonden her.
11...Sf6

Der er stadig gode muligheder i et slag på f5 for hvid, derfor kunne sort evt. prøve
11...fxe4!? 12.Sxe4 Sb6 13.b3 som åbner op for hvids kongestilling.
12.g3 S4h5 13.Sge2 a6
Sort gør klar til at spille b5 og der er ingen af os der har haft lyst til at bytte mellem
e4 og f5 de sidste par træk, men det er der at kampen ligger. Dvs. at sort skal slå på
fxe4 som en bedre fortsættelse og for hvid er det exf5.
14.Kb1 b5 15.cxb5 axb5 16.Sxb5 fxe4 17.Lxe4 Sxe4 18.fxe4
Det lykkedes for sort at bytte først og med sit bondeoffer har sort rigelig med
kompensation. Endnu engang har jeg fået løberparret og stillingen er forholdsvis åben
og løberne derfor bedre, da springerne ikke har noget godt felt lige nu.
18...Sf6 19.Sbc3 Sg4!

Her var jeg godt tilfreds med min stilling og det er svært for hvid at forhindre sort i at
få aktivt spil og samtidig beholde sin merbonde. Sorts kompensation består i de åbne
a, b, og f-linier, løberparret, især de hvide felter og indbrudsfeltet f2 og med evt. at
bytte løberen på e3.
20.h3
Nogle andre varianter for hvid er:
1. 20.Lg5 Dd7 21.Thf1 La6 er godt for sort.

2. 20.Sc1 Tf3 21.Lg1 Tb8 22.Sb3 Df8 23.De2 Tb4 24.Ka1 og hvid står meget
passivt.
3. 20.Tdf1 Txf1+ 21.Txf1 Sxh2 22.Th1 Sg4 og sort har vundet bonden tilbage og
står bedre.
20...Sf2 21.Lxf2 Txf2 22.Tdf1
Hvid vælger at give bonden tilbage med det samme for ikke at tillade sort får f-linien,
men hvis hvid prøver at holde på bonden med 22.De3!? Tf7 23.g4 Df8 24.Dg1 La6
25.Tf1 Txf1+ 26.Dxf1 Db8 skifter sort fløj og angriber konge og centrum. Det havde
måske været et bedre forsøg.
22...Txf1+ 23.Txf1 Lxh3 24.Th1 Df6
Tager kontrollen tilbage af f-linien på baggrund af 25.Txh3 Df1+ som vinder en
kvalitet.
25.De1 Lc8?!
Jeg troede det var et godt træk, men det giver hvid tid til at forbedre hans springere,
så det ville være bedre at spille variant 1.
1. 25...Ld7!? 26.Tf1 Dg5 27.Dc1 Dg4 er godt for sort.
2. 25...Lg2 26.Th2 Df3 27.Kc2 Tf8 28.Sg1 Df1 29.Dxf1 Lxf1 giver en meget lille
fordel til sort.
26.Tf1
Hvid skulle i stedet havde forsat med:
1. 26.Sb5!? La6 27.Sxc7 Ld3+ 28.Ka1 Tc8 29.Sc1 Lxe4 30.Dxe4 Txc7 er en lille
fordel til sort.
2. 26.Sb5!? La6 27.Sec3 De7 28.Df1 Tf8 29.Dc4 og sort bør have en lille fordel,
men det er ikke så nemt.
26...Dg5 27.Sb5
27.Df2 De7 28.De3 La6 29.Tf2 Lf6 30.Sd1 Lg5 og sort står bedre i form af sine
fantastiske løbere.

27...Lh3 28.Th1?
Hvid laver en fejl i en lidt dårligere stilling, hvor sort kan lavere og prøve at forbedre
sin fordel.
1. 28.Sxc7? Tc8 29.Se6 De3 30.Tg1 Dxe4+ 31.Ka1 Dxd5 32.Sxg7 Kxg7 33.Sc3
Dd4 er godt for sort
2. 28.Tg1 De3 29.Sec3 Db6 30.g4 Tf8 er hvids eneste fortsættelse og sort har
stadig en lille fordel.
28...Lg2 (hvid taber en bonde eller kvalitet) 0-1
3. runde
Hvid: Nikolai Skousen (2200), Øbro
Sort: Sandra De Bleucourt (2052), Helsingør

1.c4 Sf6 2.g3 c6 3.Lg2 d5 4.Sf3 Lg4 5.cxd5 cxd5 6.Se5 Lc8?!
Dette træk kom som en overraskelse og mere almindeligt er 6...Lf5 7.Sc3 Sbd7
(7...e6?! 8.g4! Lg6 9.h4 er godt for hvid) 8.d4 e6 eller evt. 6...Lh5 7.Sc3 Sbd7 8.Da4
e6 9.g4! Lg6 10.h4 Ld6 11.d4 h6 12.Sxg6 fxg6 13.g5 hxg5 14.hxg5 Txh1+ 15.Lxh1
Sh5 16.Dc2 med hvid fordel.
7.Sc3 e6 8.d4 Le7 9.O-O O-O 10.e4!?
Efter at sort har brugt 2 træk på at beholde løberen på c8 vil jeg gerne åbne op for
mine brikker selvom det indebære at få en isoleret bonde samt prøve at forbedre min
nuværende fordel.
10...Sc6
En anden mulighed er følgende variant 10...dxe4 11.Sxe4 Sxe4 12.Lxe4 Sd7 13.Le3
Sf6 14.Lg2 Sd5 15.Db3, hvor hvid har en lille fordel i form af sin springer på e5 og
sine aktive officerer.
11.Le3 dxe4 12.Sxe4 Sd5
Sort kunne også have prøvet 12...Sb4!? for at få den anden springer til d5 og samtidig
tager det mulighederne fra at hvid kan bytte springere på c6 og derved give sort en
isoleret bonde.

13.De2 Db6
Dette træk tvinger hvid til partifortsættelsen, men Ld7 havde også været en mulighed,
for at undgå at skulle flytte dronningen yderligere og som partiet udvikler sig får jeg
flere tempi til at forbedre min stilling. Jeg kan umiddelbar meget bedre lide den hvide
stilling som er nem at spille og brikkerne har logiske felter at stå på. Tårnene skal
bare i c og d-linen, så alle officererne er aktive og så ellers bryde igennem.
14.Sc4 Dd8?!
Hvis der skal være mening med at rykke dronningen til b6, så skulle den gå til a6
eller evt. b5 for at udnytte diagonalen. Ved at gå tilbage virker det på mig som meget
planløst og tegn på at Sandra har svært ved at finde en plan for at få sine brikker ud.
15.Tfd1 f5 16.Sc3
Kampen om feltet d5 træder nu i kraft, hvor hvid vil tvinge sort til slå på c3 og så har
hvid vundet feltet da han kan spille c4 på et tidspunkt. Sort gør alt for at beholde en
springer på d5.
16...Scb4 17.Se5 f4 18.Lc1 Dc7 19.Ld2!?
Jeg kunne også have vundet en bonde med 19.Sxd5 Sxd5 20.Lxd5 exd5 21.Lxf4, men
jeg ville gerne holde den taktiske gryde i kog.
19.Db6 20.a3

Hvid har vundet kampen om feltet d5 og sort har stadig problemer med løberen på c8
samtidig med fremmarchen af f-bonden har sort fået en svag e-bonde. Med det falder
sorts stilling sammen og det hjælper endnu mindre at Sandra samtidig er i tidnød.
20...Sc2?
Sort har store problemer og nedenstående varianter viser nogle af dem. Efter
partitrækket går sort hurtigt ned.
1. 20..Sxc3 21.bxc3 Sd5 22.c4 fxg3 23.hxg3 Sf6 24.Tab1 Da6 (24...Dxd4 25.Lb4
vinder) 25.Tb5 og hvid har klar fordel.
2. 20...fxg3 21.hxg3 Sxc3 22.bxc3 22...Sc6 23.Tdb1 Dc7 24.Dc4 med klar fordel
til hvid.
3. 20...fxg3 21.hxg3 Sxc3 22.bxc3 Sc2 23.Le4! Sxa1 24.Dh5 g6 (24...h6 25.Lxh6
med afgørende angreb) 25.Lxg6 hxg6 26.Dxg6+ Kh8 27.Lh6 vinder for hvid.

21.Sxd5 exd5 22.Lxd5+ Kh8 23.Sf7+ Txf7 24.Lxf7 Sxa1 25.Dxe7 Lg4 26.Txa1
Dxb2 27.Te1 h6 28.Lxf4 (28.Lg6!) Dxd4 29.Le5 1-0
4. runde
Hvid: Andreas Lund Ertbjerg (1911), Øbro
Sort: Nikolai Skousen (2200), Øbro

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 a6 5.Dd2 Sd7 6.Sf3 b5 7.Ld3 c5 8.O-O cxd4?!
Det er dårligt at slå på d4 og sort skal i stedet for spille 8...Lb7 som er en del af
”moderne forsvars” ånd og hvid bryder med a4 på et tidspunkt, hvis han gør det med
det samme kunne en fortsættelse være 8...Lb7 9.a4 b4 10.Se2 Sgf6 11.Sg3 Dc7 og
sort er fint med.
9.Sxd4 Lb7 10.a4 bxa4 11.Sxa4 Sgf6 12.Lh6 O-O
En anden mulighed var 12...Lxh6!? 13.Dxh6 e5 (14.Sb3 14 Lxe4) 14.Se2 Lxe4
15.Lxe4 Sxe4. Hvor sort opgiver sin rokade for en centrumsbonde og hvid vinder nok
bonden tilbage på h7.
13.Lxg7 Kxg7 14.Tfe1 Sc5?!

Jeg kaster mig ud i noget taktisk, da min stilling er lidt passiv, men den skulle bare
konsolideres, for derefter at se tiden an, evt. med 14...h6 som også fjerner taktiske
muligheder med Sf5+.
15.e5
Det var endnu bedre at spille 15.Sxc5 dxc5 16.Sb3 og Springeren dækker dronningen
og sort sidder tilbage med nogle forfærdelig bønder.
15...Sg4 16.e6
Der var også 16.Sf5+!? gxf5 (16...Kh8 17.exd6 exd6 18.Dc3+ f6 19.Sxc5 dxc5
20.Se3, hvis 20.Dxc5 gxf5 21.Dxf5 Dc7 22.Dxg4 Tg4 efterfulgt af slag på g2)
17.Sxc5 Lc8 (17...dxc5 18.Dg5+ Kh8 19.Dxf5) 18.exd6 Dxd6 19.h3 er godt for hvid.

16...Sxe6??
Puhhaa...det var en af de grimme og mener at have set den og glemt den igen??. Jeg
er nød til at spille 16...f6 og nu går det ikke at slå på c5, 17.Sxc5 dxc5 18.Sb3 Dc7
19.f4 c4 20.Le2 cxb3 21.Lxg4 bxc2. Det er dog stadigvæk hvid der har en lille fordel
efter 16...f6, men intet er afgjort. Resten af partiet er uden kommentarer.
17.Txe6 Kg8 18.Tee1 e5 19.Sb3 Tc8 20.Le4 Lxe4 21.Txe4 f5 22.Tee1 f4 23.f3 Se3
24.Sc3 d5 25.Tac1 Db6 26.Kh1 Tcd8 27.Sd1 Sc4 28.Df2 Db4 29.Sc5 Tc8 30.Sd3
Dd6 31.b3 e4 32.bxc4 exd3 33.cxd3 dxc4 34.dxc4 Tfe8 35.Txe8+ Txe8 36.Sc3 Dd3
37.Se4 Tb8 38.Da2 Kg7 39.h3 De3 40.Da1+ Kh6 41.Sf6 De7 42.Sg4+ Kg5
43.Da5+ Kh4 44.De5 Dxe5 45.Sxe5 Te8 46.Sd3 Kg3 47.c5 g5 48.c6 h5 49.c7 Tc8
50.Sc5 0-1

5. runde
Hvid: Nikolai Skousen (2200), Øbro
Sort: Martin Reib Petersen (1907), Øbro

1.c4 b6 2.Sc3 e6 3.e4 Lb7 4.Sge2
Jeg har spillet samme åbning sidste år i holdturneringen og der spillede jeg i stedet et bondeoffer
med følgende variant 4.g3!? f5 5.Lg2 Sf6 6.d3 Lb4 7.Sge2 fxe4 8.0-0 mod Peter Wieth, Amager.
Partitrækket er forberedende for g3, således at sort ikke får noget ud af at spille f5 eller Lb4 i hans
træk.

4...g6
En anden og lidt sjov fortsættelse kunne være 4...Sf6!? 5.e5 Sg4 6.d4 Dh4 7.Sg3
Sxh2 8.Sh5 Sc6 9.d5 Sd4 som ser underligt ud og selvom sort fører med en bonde har
hvid kompensation.
5.g3 Lg7 6.Lg2 Se7 7.O-O O-O 8.d4 d5?!
Dette træk bryder jeg mig ikke om for sort, som ryger ind i problemer og skulle i
stedet prøve f5 for at åbne op for løberen og få den byttet af med den på g2.
9.exd5 exd5 10.Lg5!
Herefter har hvid en fordel og sorts brikker står forkert. Det tvinger sort til lukke af
for løberen på g7, hvis han ikke vil tabe en bonde.
10...f6 11.Le3

11...Lc6?
Her er sort nød til at spille følgende variant 11...c6 12.Sf4 Dd7 13.cxd5 cxd5 14.Db3
Td8 15.Tfe1 og hvid har fordel. Nu taber sort i stedet forceret en bonde og kvalitet.
Hvilket afgøre partiet efter yderligere 23 træk. Resten af partiet er uden kommentarer.
12.cxd5 Lxd5 13.Sxd5 Sxd5 14.Db3 c6 15.Sf4 Kh8 16.Sxd5 cxd5 17.Dxd5 Sa6
18.Dxa8 Dxa8 19.Lxa8 Txa8 20.Tac1 Sb4 21.Tc7 a5 22.Ld2 f5 23.Td7 Tc8 24.a3
Sd3 25.Lc3 Lh6 26.f4 Te8 27.Td1 Te3 28.d5+ Kg8 29.Ld4 Te1+ 30.Txe1 Sxe1
31.Kf2 Sc2 32.Lxb6 Lg7 33.Txg7+ Kxg7 34.d6 1-0
6. runde
Hvid: Asger Paaske(2090), Brønshøj
Sort: Nikolai Skousen (2200), Øbro
1 . e 4
g 6
2 . d 4
L g 7
3 . S f 3
d 6
4 . S c 3
a 6
5 . L e 3
S d 7
6 . a 4
b 6
7 . L c 4
e 6
8 . O - O
h 6
9 . D d 2
B b 7
1 0 . T f e 1
S e 7
Endnu engang ”flodheste-systemet” som er en rimelig dynamisk åbning, opstillingen er meget enkel
men der er et utal af muligheder for at fortsætte. Stillingstyperne variere meget og bliver enten
meget lukkede eller lige pludselig åbnes de op og bliver enormt taktiske.
1 1 . d 5

e 5

Sort skal selvfølgelig ikke åbne stillingen op, da hvid har et udviklingsforspring og stillingen
minder mere om end kongeindisk uden c4. Den kan måske refereres til en pirc idet bonden står på
c2.
1 2 . T e 2

f 5

Det er klart at hvid stiller sig op til at sort spiller f5, men jeg synes at det var den ene fortsættelse og
den anden er 12...g5!? 13.h4 (13.Se1 f5 14.f3 O-O) 13... g4 14.Sh2 f5, som begge er interessante
fortsættelser. Asger havde allerede brugt mere end 1 time på uret og ved at et træk som 12...g5 giver
jeg ikke Asger nemme og logiske træk.
1 3 . e x f 5

g x f 5?!

13...Sxf5 14.Ld3 Sf6 er udmærket for sort. Jeg er ikke helt tilfreds med partifortsættelsen. Jeg havde
set 12...f5 13.exf5 gxf5 14.Tae1 f4 15.Lxf4 exf4 16.Txe7+ Dxe7 17.Txe7+ Kxe7 18.Dxf4 og i
denne stilling havde jeg lige glemt at springeren var blevet slået, så jeg troede at der var 2 tårne +
løber mod dronning + 2 bønder. I stedet er det dronning + 2 bønder mod 2 tårne samt at sorts konge
er udsat, hvilket er bedre for hvid.
1 4 . T a e 1

Lf 8

Ikke ligefrem et ynglings træk at spille, men ville gerne overdække e7. Kunne ikke lide varianter så
som 14...Sf6 15.Sd4! exd4 16.Lxd4 og sort er i problemer.
1 5 . S h 4

Tg 8 !?

Sort spiller sine kort korrekt og finder en måde at aktivere sine brikker på, hvilket giver spil for mig.
Hvid har en lille fordel, men partitrækket troede jeg nu ikke rigtig på. Jeg havde regnet med 16.f4
som jeg mener er det bedste for hvid og her har jeg træk som 16...e4 eller Tg4, men hvid har fordel.
1 6 . Lx h 6!?

T g 4

1 7 . Lg 5

T x c 4

1 8 . S x f 5

Dette er en svær stilling at bedømme og jeg havde også brugt en del tid på dette tidspunkt. Hvid har
ofret en officer for 2 bønder og angreb.
18...T g 4?
Under partiet ville jeg meget gerne af med løberen på g5 og derfor partitrækket, men der er andre
interessante fortsættelser og partitrækket er ikke det bedste.
1. 18...Sc5 19.b3 Tg4 20.f3 Txg5 21.Dxg5 Lxd5 22.Sxd5 Sxd5 23.Dg6+ Kd7 24.Df7+ Kc6
med uklart spil, en vild fortsættelse kunne være 25.Sd4+ exd4 26.Te8 Dh4 27.g3 Df6
28.Dxf6 Txe8.
2. 18...Sc5 19.b3 Txc3 20.Dxc3 Lxd5 21.f4 Dd7 22.Sxe7 Lxe7 23.Lxe7 Dxe7 24.fxe5 O-O-O
og hvid står bedre.
3.

1 8 . . . Dc 8
1 9 . S x e 7
L x e 7
2 0 . Dd 3
L x g 5
2 1 . D x c 4
L e 7
2 2 . T e 3 med en lige stilling i
materiale, men uklart.

1 9 . S e 4 !

D b 8

Hvid truede med 20.Sxd6+ cxd6 21.Sxd6 mat!

2 0 . f 3 ?
Her smider Asger sin gevinst væk, hvor han kunne have vundet med et slag på e7. Ingen af os så
dette under partiet eller i analysen. Jeg troede egentlig at jeg var ved at komme ud af det, uden at
være sikker.
1. 20.Lxe7 Lxe7 21.Dh6 Sf8 22.Sxe7 Kxe7 23.Df6+ Ke8 24.Sc5! og hvid vinder.
2. 20.Lxe7 Lxe7 21.Dh6 Txe4 22.De6 Dd8 23.Dg6+ Kf8 24.Txe4 Lxd5 25.Td4! og hvid
vinder.
20... T x g 5

2 1 . D x g 5

L x d 5

2 2 . h 4

Et bedre forsøg hade været 2 2 . f 4 for at svække e5 og åbne op for tårnene og den sorte
konge. Hvis i stedet 2 2 . S g 7 +
K d 8 virker sorts stilling alligevel meget
kompakt.
2 2 . . . b 5
2 5 . D x f 5

2 3 . a 5

Da 7 +

2 4 . K h 1

S x f 5

Et bedre forsøg havde været 25.Dg6+ Kd8 26.Dxf5 Le7 27.h5 c6 28.f4 Kc7. Nu for sort lov til at
rokere langt og har fordel, stillingen er dog stadig uklar.
2 5 . . .
O - O - O
2 6 . S f 6
L c 6
2 7 . h 5
L e 7
2 8 . S x d 7
L x d 7
2 9 . D f 7
T h 8
3 0 . g 4
D b 7
Selvom materiale fordelingen er lige er de 2 løbere stærkere end tårn + bonde i denne stilling. Vi
er begge i begyndende tidnød og derfor skal der tages hurtige beslutninger og trækkene ikke er de
mest præcise.
3 1 . T e 4
L h 4
3 2 . Dg 7
T d 8
3 3 . T 1 e 2
L c 6
3 4 . h 6
L x e 4
3 5 . f x e 4
c 5
3 6 . Dg 6
D e 7
3 7 . T h 2
T f 8
3 8 . h 7
Lf 6
3 9 . g 5
Lh 8
4 0 . T h 6
K d7

Tidnøden er overstået og denne stilling bør være vundet for sort, som gerne vil bytte dronningerne
så der ikke er for mange skakker at bekymre sig om og derefter få et tårn på 2. række, hvor det truer
bønderne på c2+b2 samt at få g og h-bonden for løberen med gevinststilling. Det lyder jo meget
nemt og simpelt, men der er en del varianter og muligheder for hvid. Kan hvid f.eks. også nå at få d
og a-bonden inden og hvis dette sker vinder det så stadig for sort?
4 1 .
T g
T f
4 9

Dg
7
1
. T

8
D f
4 4 . T
4 7 . K
g 6
K

7
4 2 . D x f 7 +
T x f 7
4 3 . K g 2
h 5
Tf 7
4 5 . K g 3
K e 7
4 6 . T h 6
g 4
T f 2
4 8 . K g 3
Tx c 2
f 7
5 0 . T g 8?

5 0 . Tx d 6 !? T x b 2
5 1 . g 6 +
K g 7
5 2 . T x a 6
K h 6
5 3 . Ta 8
L f 6
5 4 . h 8 ( D ) +
L x h 8
5 5 . L x h 8 +
K x g 6 56.Tc8 c4 57.Tc5 Tb3+ bør vinde for sort, men denne
variant er bedre for hvid end partifortsættelsen. Sort havde bedre fortsættelser i slutspillet end den
jeg spillede. Nu vinder det nemt for sort.
5 0 . . . L g 7
5 1 . g 6 +
K f 6
Lx h 8
5 3 . T x h 8
K x g 6
5
5 5 . T x a 6
T d 2
5 6 . T b 6
5 8 . a 7
T d 3 +
5 9 . K f 2
T
T x a 7
6 1 . T d 5
K f 4
6 2 .

5 2 . h 8 ( D )
4 . T a 8
T x b 2
b 4
5 7 . a 6
K g 5!
a 3
6 0 . T x d 6
T x c 5
T b 7 0-1

7. runde
Hvid: Nikolai Skousen (2200), Øbro
Sort: Trine Treppendahl (1945)

1.c4 c6 2.g3 d5 3.Lg2 dxc4 4.Sa3 Sd7 5.Sxc4 Sb6 6.Dc2 g6
Åbningen er nok engelsk, da hvid ikke har spillet bonden til d4. Sort har stillet sig op
med slavisk. Uanset åbningen havde jeg regnet med anden fortsættelse som er

6...Sxc4 7.Dxc4 Le6 8.Dc2 for at få et tempo på dronningen, som er lige evt. et lille +
til hvid, hvor jeg godt kan lide hvids centrumsbønder.
7.b3 Sxc4 8.bxc4 Lg7 9.Lb2 Lxb2
Jeg vil nok have foretrukket at spille 9...Sf6 i stedet for at bytte løberne, da de sorte
felter omkring kongen bliver svage samt den hvide dronning står bedre på b2.
10.Dxb2 Sf6 11.Sf3 Dc7 12.O-O O-O 13.d4
Hvid har en åben b-linie, centrum samt feltet e5. Det er hvid der har fordelen og
mulighederne i stillingen og sort der må se tiden an. Jeg havde idéer om at spille ebonden frem og derved have et par rullende centrumsbønder samt evt. spille a-bonden
frem og have et tårn i b-linien som svækker b7.
13...Le6 14.Tfc1
Med dronningen på c7 og løberen på e6 giver partitrækket muligheder for at spille d5,
jeg skulle frem med e-bonden, men det haster ikke. Hvid har masser og tid til at
forbedre positionen af officererne.
14...Tfd8 15.a4 Lg4 16.e3
Jeg ville undgå at sort havde muligheden for at bytte på f3 efterfulgt af Db6 hvor hvid
er nød til at bytte dronningen. Desuden er det godt at dække d4, som kan blive en
svaghed.
16...Tab8 17.Se5 Lf5 18.Ta3 Sd7 19.e4 Le6?!
Sort er nød til at spille 19...Sxe5 20.exf5 Sg4 21.fxg6 hxg6 22.h3 Sf6 hvorefter hvid har en lille
fordel.
20.Sd3 Sf6 21.d5 Ld7?

22.d6!
Hvis sort i stedet spillede 21...Lc8 22.d6 Txd6 23.e5 Txd3 24.Txd3 Lf5 25.Td4 Sd7 26.f4 Sc5
27.Da3 Da5 giver hvid fordel I form af en kvalitet, men jeg kunne også holde centrum med 22.Tb3
eller 22.a5 m.m. Nu vinder hvid en officer for 2 bønder.
22...Dxd6 23.e5 De6 24.Sc5?
Her smider jeg min officersgevinst væk igen og skulle selvfølgelig have spillet 24.exf6 Dxf6
(24...exf6 25.Sc5 De7 26.Sxd7 Txd7 27.Lxc6) 25.Dxf6 exf6 26.Sc5 vinder for hvid. Jeg havde lige
glemt 5 række og så det lige efter at have spillet partitrækket. Dette var til stor irritation for mig,
hvorefter jeg kaster mig ud i en tvivlsom, men taktisk fortsættelse. Selvom jeg har tabt en bonde er
min stilling stadig at foretrække og fuld af kompensation.
24...Df5 25.Tf3
Hvis i stedet 25.fxe5 Dxc5 26.fxe7 Te8 og sort har vundet en bonde samt en bedre stilling, men evt.
25.h3!? Se8 26.Td3 b6 27.g4 bxc5 28.Dxb8 Txb8 29.gxf5 Lxf5 30.Td2 havde været et bede forsøg
en partiet.
25...Dh5 26.Txf6?!?
Jeg kunne stadig have fået en lille fordel med 26.Te1 Lg4 27.Tb3 Td1 28.Txd1 Lxd1 29.Txb7 Txb7
30.Sxb7 Sg4 31.e6. Jeg havde dog kig på noget andet i min frustration efter ikke at vinde en officer.
Jeg brugte megen tid her og havde set forskellige taktiske muligheder så derfor kastede jeg mig ud
idet.
26...exf6 27.Se4 Dh6
Det havde været bedre at centralisere dronningen med 27...Df5 28.Sxf6+ Kg7! 29.Sxd7 Dxd7
30.e6+ Dd4 og sort står klart bedst. Nu står den i stedet en lille smule passivt.
28.Sxf6+ Kf8 29.f4

En interessant idé er at lave en blokade ved at sætte de hvide brikker på sorte felter med 29.Td1!?
Le6 30.Td6 Kg7 31.c5 Kh8 32.a5 og sort skal bryde igennem. Jeg ville i partiet angribe den sorte
dronning og konge.
29...Le6 30.Df2!?
Jeg truer med g4-g5 og dronningen er nød til at gå til g7 efterfulgt af Dc5+ og med mat, hvorpå
sorts bedste er at forsætte som i partiet.
30...Kg7 31.g4 g5?
Et træk der er dårligt og jeg havde dog også egnet med 31...Kh8 hvor efter sorts plan er at få et tårn
til d3 og dronningen kan via f8 true med at komme ind på dronningefløjen, som alle er gode
fortsættelser for sort.

32.f5 Ld7 33.Tc3!
Den sorte dronning er i alvorlige vanskeligheder og sort har svært ved at komme ud
af det. Det var med en smule sindsro at jeg igen kunne slappe lidt af oven på min fejl
i træk 24. Der var dyb koncentration for ikke at lave yderligere dumme fejl.
33...Dh4?
Den eneste måde at spille videre på for ikke at miste dronningen er med 33...Lxf5!?
34.Dxf5 Td1+ 35.Lf1 Tbd8 hvor hvid står bedst. Efter hvids næste træk er
dronningen fanget og hvid vinder efter yderligere 7. træk.
34.De2 Lxf5 35.Th3 Ld3 36.De3 Lxc4 37.Txh4 gxh4 38.Sh5+ Kg8 39.Dh6 Td1+
40.Kf2 Td2+ 41.Dxd2 1-0
8. runde
Hvid: Sebastian Bender (1929), Øbro
Sort: Nikolai Skousen (2200), Øbro
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Le3 d6 4.Sc3 a6 5.Dd2 Sd7 6.Ld3 b6
Jeg spillede b5 i en lignende stilling mod Andreas i 4. runde af turneringen og kan
egentlig ikke lide at hvid har muligheden for at bryde med a4. Det er dog fuldt
spilleligt og en smagssag hvilken opstilling der passer den enkelte person.
Partitrækket går mere i retning af ”flodheste opstillingen” end ”moderne forsvar” og
er mere solidt.
7.Sge2 Lb7 8.g4?!

Det er nok lidt for tidligt og giver samtidig hvid nogle ordentlig huller i sin stilling.
Når der angribes på fløjen skal der jo et modstød i centrum.
8...c5 9.d5?

9...c4!
Nu vinder jeg en officer og efterfølgende partiet som er uden kommentarer.
10.Lxc4 Se5 11.Sd4 Sxc4 12.De2 b5 13.f4 Tc8 14.Lf2 Sxb2 15.Sd1 Da5+ 16.Kf1
Sc4 17.c3 Sf6 18.h4 h5 19.gxh5 Sxh5 20.Dg4 Sd2+ 21.Kg2 Sf6 22.Dh3 Sfxe4
23.Sc6 Dc7 0-1
9. runde
Hvid: Nikolai Skousen (2200), Øbro

Sort: Søren Bech Hansen (2257), Øbro
1.e4!?
Ved egentlig ikke om Søren blev overrasket af trækket, men mit åbningsvalg har
været 1.c4 eller 1.Sf3 her på det sidste og jeg ville ikke rigtig spille mod hollandsk
(Leningrad-varianten som spilles af Søren mod 1.c4 og 1.d4. Jeg ved ikke om han
havde forberedt noget mod mig inden partiet?
1...c5 2.Sf3 Sc6 3.d3
Jeg vælger en opstilling i form af kongeindisk angreb, da jeg ikke havde lyst til at gå
ind i den åbne sicilianer med 3.d4 cxd4 5.Sxd4 Db6 (Grivas Sicilian)som er Sørens

favorit mod 1.e4. Kongeindisk angreb giver ikke umiddelbart fordel af åbningen, men
det er en nem måde at stille sig op på.
3...Sf6
Regnede egentlig med at Søren ville stille sig op med løberen på g7 og Sge7 som en
siciliansk opstilling, men valget falder i stedet på en fransk opstilling med e6 og Le7.
4.g3 d5 5.Sbd2 e6 6.Lg2 Le7 7.O-O O-O 8.Te1 b6 9.e5 Sd7
Jeg havde et par forskellige måder at stille mig op på i denne stilling en af dem er
10.c3 med idéen d4, men er nød til at spille a3 før d4, da sort ikke må få lov til Sb4,
La6 og plante en springer på d3. Uanset hvad bliver hvid svag på de hvide felter på
dronningefløjen, hvilket jeg ikke havde lyst til.
10.c4!? dxc4
Sort havde også muligheden for at spille Lb7 og tillade at sort slår på d5, hvorpå han
ønsker at få en springer til e6 eller simpelthen lade hvid spille bonden frem til e6.
11.Sxc4
Ved at slå med springeren for hvid brikkerne hurtigere ud, men har til gengæld en
svag bonde på d3 og med 11.dxc4 Lb7 12.b3 og kampen bliver om sort for kontrol af
d4 eller hvid på d6 samt for begge at få kontrollen i d-linien.
11...Lb7 12.h4 Tb8 13.Lf4 Sd4 14.Scd2?!
Jeg havde ikke lyst til at give feltet c5 til springeren, hvilket medførte at jeg ikke
havde lyst til at slå på d4. Følgende variant ser dog interessant ud for hvid 14.Sxd4!?
cxd4 15.Dg4 Kh8 16.Lxb7 Txb7 17.Lg5.
14...Sxf3+ 15.Lxf3 Lxf3 16.Dxf3 Tc8!
Her tænkte jeg i 25 min. og brød mig ikke om springer manøvren Sb8-c6-d4, som jeg
mente ville give sort en meget behagelig stilling og evt. en lille fordel.
17.Dg4 Kh8 18.Sf3
Det havde nok været bedre med følgende variant 18.Se4 Sb8 19.Sd6 Lxd6 20.exd6
Sc6 21.Tac1 og stillingen er stadig meget lige, jeg ville dog gerne bytte springeren på
d4 og evt. selv prøve at spille d4.

18...De8
Jeg kan meget bedre lide springermanøvren Sb8-c6-d4 for sort. Teksttrækket er
meget defensivt, hvor dronningen kigger på feltet h5 efter et træk som f5 eller f6.
19.Tad1 b5 20.h5 Sb6 21.Lg5
Idéen er at bytte løberen og få en springer til e4, hvor den kontrollere feltet d6 og f6,
måske havde 21.h6 været bedre for at give sort nogle huller i stillingen.
21...Sd5 22.Lxe7 Dxe7 23.Sg5 Tc6
Igen lidt passivt og måske 23...c4 havde været mere aktivt for at få initiativet.
24.Td2 a6 25.Se4 f5 26.exf6 Sxf6 27.Dh4 Dd8?!
Sort skulle have spillet 27...h6 for at forhindre springeren kommer til g5 og at bonden
forhindres videre fremmarch. Nu får hvid i stedet initiativet samt en fordel og Søren
havde sat sin lid til partiets dronningemanøvre.
28.Sg5 Dd5 29.h6 Df5 30.hxg7+ Kxg7 31.Tde2 Sg4

Dette er partiets kritiske stilling, hvor jeg kun havde 3 min. tilbage, men jeg havde set
følgende variant hvis sort havde spillet 31...Te8 32.Te5 32.Dxd3 33.Sxe6+? Tcxe6
34.Txe6 Txe6 35.Txe6 Dd1+ 36.Kh2 Sg4+ 37.Kh3 Sxf2+ 38.Kg2 Dd5+ 39.Kxf2
Dxe6 som er godt for sort. Jeg var ikke helt sikker på hvad jeg skulle spille på

31...Te8., men der er følgende variant som er god for hvid 31...Te8 32.Dh1! Tb6
33.Te5 Dxd3 34.Sxe6+ Kh8 35.Sxc5 Dd8 36.Txe8+ Sxe8 37.Df3.
32.f3
En anden mulighed er 32.Sxh7!? Te8 33.Kg2 med idéen f3 som ser godt. Partitrækket
er såmænd rigtig godt, men det fortsættelsen ikke.
32...h6 33.fxg4?!
Her kunne hvid have fået klar fordel med 33.Sh3! Dxf3 34.Sf4 (truer Tf1 og Sxe6+)
Txf4 35.gxf4 e5 36.Tg2 Tg6 37.De7+ Kh8 38.fxe5.
33...Dxg5 34.Dxg5+ hxg5 35.Txe6 Txe6 36.Txe6 Td8
Jeg blev overrasket af dette træk og havde regnet med 36...Tf3 37.Txa6 Txd3 som er
lige spil efter min mening.
37.Te3 Kf6 38.Kf2 Th8 39.Kf3 Th1 40.Te2
En bedre chance havde været 40.Ke4 Ke6 og hvid står en anelse bedre, men der er
gode remis chancer for sort eller 40...Th2 41.Kd5 Txb2 42.Te6+ Kg7 43.Txa6 Tb4
44.Kxc5 Txg4 45.Kxb5 Txg3.
40...Tf1+ 41.Tf2
Det havde igen været bedre at prøve 41.Ke4 Ke6 42.b3. Nu ender partiet remis
selvom hvid har en bonde mere er det sort der har initiativet, men det er ikke nok.
41...Txf2+ 42.Kxf2 Ke5 43.Ke3 Kd5

Stillingen er remis, men hvid skal lige spille det rigtige træk her for ikke at komme i
vanskeligheder. De forskellige varianter kommer selvfølgelig ud på den gamle lære
om oppositionen, men hvor skal den stå for hvid ikke kommer i træktvang.
44.Ke2!
44.Kd2? Kd4 45.Ke2 a5 46.Kd2 a4 og sort vinder med følgende varianter:
1. 47.Ke2 a3 48.bxa3 Kc3 49.a4 bxa4 50.Ke3 Kb2 51.Ke4 a3 52.Kd5 Kxa2
53.Kxc5 og vinder.
2. 47.Kc2 Ke3 48.Kc3 Kf3 49.d4 cxd4+ 50.Kxd4 Kxg4 og sort vinder kapløbet.
3. 47.a3 b4 og sort får en fjern fribonde hvis hvid bytter og ellers trænger sort ind
på e3 eller c3 og vinder.
44...Kd4 45.Kd2 a5 46.Ke2 a4 47.Kd2 b4 48.Ke2 Kd5 49.Ke3 Ke5 50.Kd2 Kd4
1/2-1/2
Endnu engang et meget tæt opgør mellem Søren og mig, som har kæmpet flere gange før om
mesterskabet og tak til alle for dette års klubmesterskab og evt. på gensyn til næste år!

Parti fra Politiken Cup 2008
Sixten Thestrup kommenterer sit parti fra 2. runde i Politiken Cup 2008.
Hvid: Sixten Thestrup, ØBRO (1883)
Sort: Asbjørn Hjørnevik, Norge (1000)
Dette parti er fra anden runde af Politiken Cup mod normanden Asbjørn Hjørnevik.
En ung (og sikkert fremadstormende) junior. Det er altid svært at skulle spille mod
disse lavtratede juniorer, og især hvis de er norske. Ratingsystemet i norge starter på
500 og derfor er det altid misvisende hvis en normand stiller op med 1000. Jeg har da
også tidligere, for nogle år siden i Politiken Cup, oplevet at spille mod Helgi Dam
Zizka. Han var på det tidspunkt væsentligt lavere rated end mig (ca. 1300) og jeg blev
kørt fuldstændigt over. Han er som bekendt IM i dag - så stol aldig på rating!
1.b3 En lille hjemmeforberedelse. Min modstander var ikke til at finde i basen, så
derfor var det oplagt at prøve dette af. Jeg havde ikke spillet det før, så det skulle
blive spændende.
1...d5 2.Lb2 c5 3.e3 Lidt atypisk træk. Det er meget blødt system, men idet jeg er
Owen's-spiller (1. e4, b6) faldt det i god jord hos mig.
3...Sc6 4.Sf3 Lg4 "Out of book" som man siger. Trækket er nu naturligt nok, da man
som sort gerne vil udspille hvids kontrol over diagonalen a1–h8, ved eventuelt at
gennemføre e5+d4.
5.Le2 e6 6.0–0 Sf6 7.h3 Lh5 Alternativt kunne sort have valgt at bytte af på f3 og det
er svært at se hvordan hvid skal opdrive en fordel.
8.d4 Satset manøvre. Jeg var ikke tryg ved trækket, idet løberen på b2 bliver
umiddelbart sat ud af spil.
8...Db6 Bedre var 8...Lxf3 9. Lxf3, cxd4 og hvid har valget mellem enten at afgive
løberparret eller lade løberen på b2 være kronisk blokeret af bonden på d4.
9.dxc5 Lxc5 10.Sc3 Dette træk er med tempo idet sort ikke ønsker at bytte sin
sortfeltede løber. Hvis hvid får fingrene i den, er hvids løber på b2 pludselig utroligt
stærk.
10...Dc7 11.Se1 Langt fra det bedste, men et godt træk i praksis. Jeg var af den klare
opfattelse at løberen på h5 var stærker end den på e2, og derudover lurede jeg et godt

felt til springeren på d3. det er dog ikke så enkelt, og træk som Sb5 eller g4 havde
været bedre, og langt mere pågående.
11...Lxe2 12.Sxe2 Ld6 13.Sd3

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwq-+pzpp'
6-+nvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+NzP-+P#
2PvLP+NzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
13...0–0–0? Jeg tillader mig at give dette træk et spørgsmålstegn. Der er umiddelbart
ikke fare på færde for sort, men til gengæld har hvid nu noget meget konkret at spille
på - kongen! Hvid kommer hurtigere til fadet.
14.Tc1 Kb8 15.c4 Op ad banen!
15...Thg8 Alt for langsomt. Sort skal bruge for mange træk på at få opstillet et seriøst
angreb, og inden da har hvid løbet ham over ende. Modspil i centrum med 15...e5 var
værd at foretrække.
16.cxd5 Sxd5 17.Sd4 Nu begynder hvids stilling at se lovende ud. Sort kan ikke
tillade afbytning på c6.
17...Sde7 18.Df3 Ventetræk. Jeg ønskede at få dronningen ud af d-linien, og lægge
yderligere pres på c6. Dog har sort her fiber-redningen (som jeg på ingen måde havde
overvejet) 18...Sxd4! efterfulgt af Sc6 og hvid må tage til takke med et halvdifust
angreb uden de store udsigter. Hvid må dog stadig stå bedre. Heldigvis så min
modstander det ikke det ikke.
18...Tdf8 Nu går sort helt kold. Frygtede han at jeg ville nuppe en bonde på f7?
19.Sb5 Dronningen tvinges i d-linien. 19...Dd7

XABCDEFGHY
8-mk-+-trr+(
7zpp+qsnpzpp'
6-+nvlp+-+&
5+N+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+NzPQ+P#
2PvL-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
20.Tfd1 Et stille træk som får sorts stilling til at kollapse totalt. Bedste forsvar består
nok i 20...Sd5 men det taber en officer i alle varianter.
20...Sb4 21.Sxd6 Godnat, og sov godt.
21...Dxd6 En kæmpe fejl i en alligevel tabt stilling.
22.Le5 Og opgivet. Sorts dronning falder. Et godt parti og selvtilliden fik da også et
pift opad. Det skal for en god ordens skyld nævnes at min modstander fik 4,5/10,
ligesom jeg selv, og undervejs slog to folk over 1900 og snuppede en halv fra en
2050–mand. Læg altid minimum 700 til en norsk juniors rating! 1–0

Flot sæson i holdturneringen for ØBRO!
Udover de to oprykninger (1. holdet til 1.division og 2. holdet til Mesterrækken – læs
artiklerne om disse præstationer andetsteds i dette blad) klarede de øvrige hold sig
også flot!
3. holdet bevarede sin plads i 1. række trods hårde odds – og 4. holdet i 4. række (4mands hold) vandt deres gruppe overbevisende.
De to juniorhold i Juniorrækken kæmpede også forbilledligt – og endte på hhv. 2. og
5. pladsen i gruppen.
Se alle resultater og individuelle scorer på KSU’s hjemmeside – www.ksu.dk.

Limhamn-matchen 2008 (del 1)
Af Søren Bech Hansen
Vi har spillet årlige venskabsmatcher mod venner fra Limhamn siden 1953, hvor
Gerda Andreasen (på mange måder ØBROs moder) var med til at sætte initiativet i
søen. Matchen er med særdeles få undtagelser blevet spillet hver eneste år siden – på
skift i hver lejr – og det er et af de helt sikre kort, at der hvert år i september skal
klappes en svensker.
Resultatmæssigt har Limhamn i nyere tid trukket det længste strå de fleste gange, og
sammenlagt er det da også således, at svenskerne er foran. De har vundet i alt 27
gange, vi har vundet i alt 23 gange, og 5 gange er blevet uafgjort.
Til matchen i september 2008 havde vi indhentet forstærkning fra Ungarn i form af
brødrene Zambo, der deltog entusiastisk i den første europæiske ølfestival i
København i de selvsamme dage. Besøg i knap 20 ølboder fredag aften, til Sverige og
spille mod en svensker lørdag - og allerede lørdag aften tilbage igen ved Mikkellers
ølbod på Carlsberg. Der er gang i de ungarere.
Vi havde også fløjet Cassen (Jacob Carstensen) ind i forventningen om, at hans
resultater fra nyere tid ville afspejles i et point mod en svensker, men Jacob spillede
som vi tidligere har set ham spille.
Vores seniorer klarede sig pænt og tabte 9-11. Især Nikolai imponerede ved at spille
en 2400 IM fuldstændigt ud af brættet. Nikolai viser særdeles gode takter for tiden,
og han har utvivlsomt styrken til at præstere en IM norm inden længe.
Vores juniorer kom over de svenske knæ, og det var Jacob W. Jensen, der reddede
vores ære ved at hente et point. Hele 9-1 til de kære svenskere blev det til, og
matchen endte således med et samlet nederlag på 10-20. Der var langt til sejren.
Dagen var som altid storhyggelig. Det er altid en fornøjelse at besøge eller have
besøg af vennerne fra Limhamn, og der blev igen disket op med frokostguf, som
nogle kombinerede med en Gösser og andre med en ”jäklaläsk”.
Jeg er altid topmotiveret mod Limhamn og ser det som en helt naturlig ting at baske
en svensker. Første gang jeg deltog i Limhamn matchen var i 1980, hvor ØBRO
vandt med hele 22,5-2,5, så jeg lærte fra starten, hvordan de skal håndteres.

Hvid: Søren Bech Hansen, ØBRO
Sort: Amir Tadjerbashi, Limhamn
Limhamn-ØBRO, 13.09.2008
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 Løberspil. En åbning for gamle mænd, der giver mange points
mod unge mænd. Anbefalet og spillet af selveste Bent Larsen.
3...Sc6 Ægte løberspil opstår efter 3...c6 og et hurtigt sort d5.
4.Sf3 d5? Særdeles tvivlsomt. Da Peter Heine kommenterede ved DM i Påsken 2009
i Silkeborg, fortalte han om at spille en sort åbning med hvid, og man kan sagtens
argumentere for, at løberspil matcher denne beskrivelse. Mertempoet er med Heines
ord ikke noget særligt værd, med mindre modparten kommer efter en. Sort burde i
stedet for d5 i ro og mag have fortsat officerernes udvikling, fx med Le7 eller Lc5.
5.exd5 Sxd5 6.0–0 Hvid er klar til at trykke på bonden på e5 og eventuelt fremtvinge
en svækkelse af diagonalen c4-g8 (hvis sort spiller f7-f6).
6...Le7 7.Te1 Dd6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-vlpzpp'
6-+nwq-+-+&
5+-+nzp-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+P+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
Bonden på e5 skulle jo dækkes. Svenskerens konge står i centrum, svenskeren er på
den, alt er som det plejer at være i Limhamn matchen.
8.d4! Vikingerne går i land i Sverige. Sort skal ikke have ro til at komplettere sin
udvikling.
8...exd4 9.Sxd4 Sxd4 10.Dxd4 Le6 Sort er klar til at rokere - eller løbe fra et godt
slagsmål, om man vil. Gryden skal holdes i kog for at fastholde fordelen.

11.Sc3 Sådan. Aktivt. Udvikling. Stiller spørgsmålstegn ved sorts centralstilling.
[11.Dxg7 havde hjulpet sort, der ville have spillet Lf6, lang rokade og så være
kommet efter hvid i g-linien.]
11...Sxc3 12.Dxg7 Når sorts springer er afledt fra d5, er Le7-f6 ikke længere en
mulighed.
12...0–0–0 13.Dxc3 Hvid har en sund merbonde, og sort har fortsat problemer på de
hvide felter. 13...Thg8 14.Lxe6+ fxe6 15.Dc4 e5 16.De4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zppzp-vl-+p'
6-+-wq-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+Q+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
På e4 truer dronningen på e5, og den er ikke til at jage væk uden dronningafbytning,
hvorefter hvids konge er sikker. Hvid er også klar til at sætte løberen på e3 og sende
bønderne på dronningfløjen afsted.
16...Dg6 17.Dxg6 Txg6 18.Le3 b6 19.Kf1 Tc6 20.c3 Lf6 21.Ted1 En simpel plan byt tårnene af og vind løberslutspillet. Ikke lade den sorte c-bonde komme til d6 og
senere d5, da det vil give ham et alt for stærkt centrum.
21...Tcd6 22.Ke2 Kd7 23.Td2 Ke6 24.Tad1 e4 25.Lf4 Txd2+ 26.Txd2 Txd2+
27.Kxd2 c6 28.Le3 Ld8 29.c4 a6 30.a4 Ke5 31.Kc3 h5 32.b3 Kf5 33.h3 Lc7
34.Ld4 Ld8 35.Kd2 Lg5+ 36.Ke2 Planen med at bytte tårnene af var jo simpel, men
med sorts stærke centralstilling med bonden på e4 er det alligevel vanskeligt at vinde.
Det kræver nok endnu en svensk fejl at presse partiet ud over remisgrænsen, men
med begrænset betænkningstid og hvid dopet med Gösser er det en smal sag. Sort har
efter bøffen i åbningen forsvaret sig godt.
36...Ld8 37.Le3 Lc7 38.f3 exf3+ 39.Kxf3 Ld8 40.g4+ hxg4+ 41.hxg4+ Ke5 42.Kf2
Zlapt. Merbonden har man selvfølgelig stadig væk, og det er da praktisk at lade en

tidnødsramt modstander vise et træk, men alligevel. [42.c5 b5 43.axb5 axb5 44.b4
med planen om at overføre løberen til diagonalen a1–h8 og derefter aktivere den
hvide konge ligner en gevinstplan, men det er jo ikke så naturligt at sætte bønderne
på løberens farve.]
42...b5 43.Ke2 Ke4 44.g5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+p+-+-+&
5+p+-+-zP-%
4P+P+k+-+$
3+P+-vL-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Dette var min gevinstplan - at sende g-bonden afsted og vinde med kongen på
dronningfløjen. Den holder vist ikke helt.
44...Kf5? Formodentlig den afgørende fejl - sort kunne have byttet på c4 først,
hvorefter det ville være langt sværere for hvid at vinde.
45.Kd3 Lc7 46.Ld2 Lb8? Slipper hvids konge ind via d4. Nu er det i hvert fald klart
vundet.
47.cxb5 cxb5 48.axb5 axb5 49.Kd4 La7+ 50.Kd5 Lb6 51.Kc6 Ld8 52.Kxb5 En
svensker i havnebassinet i Malmö. Helt som sædvanligt. 1–0
Til september 2009 skal vi have besøg af svenskerne. De skal have noget god mad og
og et nederlag med hjem. Juniorerne er i gang med at tage boksehandskerne på! Vi
går alle i gang med forberedelserne!
På den næste side følger en oversigt over de individuelle resultater.

Limhamn SK
1 IM Christian Jepson 2 Osmani Peñalver
3 Amir Tadjerbashi
4 Lars Månsson
5 Anders Hansen
6 Janne Mäkinen
7 Lars Grahn
8 Gunnar Lundberg 9 Kamelia Tadjerbashi 10 Johan Berntsen
11 Linus Johansson
12 Mats Chronblad
13 Bengt Magnusson 14 Gustav Nilsson
15 Lars Åström
16 Mårten Ihd
17 Finn Broman
18 Joakim Berntsen
19 Johannes Hedman 20 Mårten Bertenstam -

Øbro SF
Nikolai Skousen
0-1
Jacob Carstensen
1-0
Søren Bech Hansen
0-1
Henrik Porte
0-1
Niels Kristian Kragh
0-1
Jesper Vej
1-0
Martin Reib Petersen
1-0
Mads Jacobsen
½-½
Sebastian Bender
0-1
Sietske Greeuw
½-½
Sixten Maximillian Thestrup 0 - 1
Søren Møller Hansen
½-½
Martin Schweinberger
1-0
Tamas Zambo
0-1
Lars Linnemann
½-½
Sebastian Dam
1-0
Ted Henrik Sandbech
1-0
Andreas Christiansen
1-0
Mathias Torp-Hansen
1-0
Titti Zambo
1-0
11-9
Juniorer (første klapsrunde) 4-1
Juniorer (anden klapsrunde) 5-0
Total: 20-10

Juniorer (første klapsrunde)
21 Jonas Tjärnemo
- Hjalte Skov Henningson 1-0
22 Victor Berntsen
- Patrick Eriksson
1-0
23 Amanda Pettersson - Samuel Heine May
1-0
24 Karsten Ihd
- Gabriel Gyaljen
1-0
25 Benhur Menghis - Jacob W. Jensen
0-1
4-1
Juniorer (anden klapsrunde)
21B Martin Ollén
- Hjalle Henningsen 1-0
22B Shayar Adel Laibi - Patrick Eriksson 1-0
23B Victor Berntsen
- Samuel May
1-0
24B Daniel Peñalver
- Gabriel Gyaljen 1-0
25B Amanda Pettersson - Jacob W Jensen 1-0
5-0

Limhamn-matchen 2008 (del 2)
Kommenteret parti af Nikolai Skousen
Hvid: Nikolai Skousen (2238)
Sort: IM Christian Jepson (2444)
1.c4 e5 2.Sc3 Engelsk åbning og her plejer jeg faktisk at spille 2.g3 i stedet.
2...Sc6 3.g3 f5 4.Lg2 Sf6 5.d3 Lb4 6.Ld2 Der er vigtigt ikke at tillade at hvid får en
dobbeltbonde i c-linien, da andre træk som Lg5eller e4 tillader dette.
6...a5 7.Sf3 0–0 8.0–0 h6 Dette træk virker lidt langsomt. Det forhindrer godt nok at
en officer kommer til feltet g5, men til gengæld giver det også huller i den sorte
stilling. I denne stilling vil sort gerne spille g5 så derfor er trækket måske ok.
9.a3 Hvid er klar til at angribe på dronningefløjen og sort er klar til angribe på
kongefløjen,så derfor bliver det en kamp om hvem der kommer først.
9...Lxc3 10.Lxc3 d6 11.b4 De8 12.Sd2!? En anden mulighed havde været at spille
b5 direkte, men ville gerne forhindre at sort kan spille e4-e3. Trækket holder godt øje
med centrum og der er også en anden plan med det som spilles i partiet.
12...Ld7 13.b5 Sd8 14.a4! Dette træk tvinger sort til atfå et passivt tårn som det
kommer i partiet.
14...Ta7 Måske kunne sort prøve med 14.- c6!? 15.Sb3 b6 hvor jeg synes hvid står
bedre.
15.Sb3 b6 16.d4 Alle hvids lette officerer står rigtigt nu til et modstød i centrum
inden sort får lov til at angribe på kongefløjen.
16...Sf7 17.c5 f4? Det taber ikke noget direkte, men det efterlader sort passivt og med
en bonde mindre, hvorpå hvid får fordel.
18.dxe5 dxe5 19.gxf4 exf4 20.Lxf6 gxf6

XABCDEFGHY
8-+-+qtrk+(
7tr-zpl+n+-'
6-zp-+-zp-zp&
5zpPzP-+-+-%
4P+-+-zp-+$
3+N+-+-+-#
2-+-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
21.Dd4! Hvid vinder mindst en bonde og sorts bondestilling omkring kongen er
dårlig.
21...Sg5 22.Dxf4 En mulighed, men 22.cxb6 cxb6 23.Dxb6 havde også været rigtig
godt.
22...Tf7 23.Kh1! Tager alle drømme og håb fra sort om at have noget taktisk i glinien samt gør hvid klar til angribe i selv samme linje.
23...Tg7 24.Tg1 Le6 25.Sd4! Sort vinder en bonde, men til gengæld er han svag på
de hvide felter hvilket får alvorlige konsekvenser.
25...bxc5 26.Sxe6 Dxe6 27.Tad1 De7 28.Df5 Jeg vil hellere spille f4 end h4 som
svækker min konge. Det betyder nok ikke det store, men dronningen står rigtig godt
på f5.
28...Kh8 29.f4 Sh7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7tr-zp-wq-trn'
6-+-+-zp-zp&
5zpPzp-+Q+-%
4P+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+P+LzP"
1+-+R+-tRK!
xabcdefghy

30.Lc6! Holder det sorte tårn helt ude og giver ikke sort mulighed får at ofre en
bonde med c6. Selvfølgelig var det fristende med 30.Dc8+ Tg8 31.Dxg8+!Kxg8
32.Ld5+ efterfulgt af Tg8 mat, men sort svarer 30.- Sf8 31.Td8 Tg8 kunne jeg ikke se
et klart angreb.
30...Sf8 31.Txg7 Kxg7 32.Tg1+ Kf7 På 32.- Kg8 33. Ld5 og hvid vinder.
33.Dh5+ Taber springerne da 33.- Ke6 34.Dd5 er mat. 1–0

Grand Prix Appetizer
I næste nummer kommer en mere fyldig artikel om weekend Grand Prix serien. Her
en lille appetizer – Søren Bechs afslutning mod Arne Møller i GP 2 (5. runde)…
Hvid: Arne Møller, Amager
Sort: Søren Bech Hansen, ØBRO
ØBRO Grand Prix II (5), 15.02.2009

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6Q+l+r+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+N+P+-vl$
3+-+r+-sNP#
2-zP-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Det har været et omskifteligt kampparti, hvor Arne Møller har spillet god kampskak.
Med Se2 i denne stilling havde Arne kunne fastholde en fordel, men i stedet trådte
han i tidnøden helt forkert. 40.Dc8+?? Te8 Ups. Løberen slår nu på g3 og tårnet
sætter mat på d1. 0–1

ØBRO Åbne Klubmesterskab 2008
Af Sixten Thestrup
Runde 1-3
Efter to spændende runder af klubmesterskabet ventede endnu en spændende 3. runde
mandag d. 29/9.
I mesterskabsklassen havde Andreas Lund Ertbjerg, Niels Kristian Kragh og Thomas
Vils Petersen lagt sig i spidsen med 2/2.
Andreas skulle således møde Niels Kristian. Det blev til et fantastisk
"køllesvingerparti" hvor hele brættet stod i flammer og taktikken lurede om hvert et
hjørne. Niels Kristian trak det længste strå i den duel, og efter Kb1! havde Andreas
pludselig ikke flere skakker, og stod samtidig over for udækkelig mat. Niels Kristian
havde nu 3/3 og tog dermed den foreløbige førsteplads i gruppen.
Thomas Vils skulle ligeledes forsøge at holde fast i toppen, men skulle møde Knud
Højgaard, som lå med flotte 1,5/2. Ingen af parterne formodede at bryde isen, så
remis blev aftalt.
Stillingen i toppen så derfor således ud:
1. Niels Kristian Kragh - 3/3
2. Thomas Vils Petersen - 2,5/3
3-6. Andreas Lund Ertbjerg, Knud Højgaard, Sietske Greeuw, Henrik Porte - 2/3
Der manglede dog stadig at blive spillet en del udsatte partier, så alt var stadig åbent!
I basisklassen var der ligeledes topkampe at følge. Lars-Emil Nielsen og Carsten
Andersen lå inden runden begge med 2/2. Det skal siges at de begge to er vendt
tilbage til skakken efter en længere pause - så hvilken start! I deres indbyrdes parti
var der dog ingen der formåede at lægge den anden ned, så fredspiben blev tændt.
I rundens andre partier var der ikke de store overraskelser, men der var kamp til
stregen på næsten alle brætter. Stillingen i toppen så derfor således ud (med en del
udsatte partier i mente):
1-2. Lars-Emil Nielsen, Carsten Andersen 2,5/3
3-6. Morten Rasmussen, Finn Sølvsteen, Lars Linnemann, Niels Rasmussen

2/3

En spændende runde, med lange og flotte partier, og også en enkelt ringende
mobiltelefon - mere af det første og mindre af det sidste!
Runde 4
Så blev det tid til endnu en spændende runde i klubmesterskabet.
I mesterskabsklassen havde Niels Kristian Kragh lagt sig i alene i spidsen med 3/3 og
skulle derfor møde Thomas Vils Petersen, som lå lige efter med 2,5/3.
Det blev et spændende parti, som efter hurtig dronningeafbytning blev en smule
uklart, men hen over tidsnøden trak Thomas Vils det længste strå og hev pointet
hjem.
Lige under toppen blev der også kæmpet bravt, og det kan nævnes at Knud Højgaard
igen formåede at overraske - denne gang med en sejr over Andreas med hvid i Albins
Modgambit.
Knud Højgaard lå derfor stabilt med i "forfølgergruppen" sammen med en del af
favoritterne.
En anden topkamp var et rent hollandsk opgør mellem Henrik Porte og Sietske
Greeuw, hvor Henrik formåede at omsætte favoritværdigheden til et helt point.
Stillingen i toppen så derfor således ud efter 4. runde:
1. Thomas Vils Petersen 3,5/4
2.- 4. Niels Kristian Kragh, Henrik Porte, Knud Højgaard
5. Sixten Thestrup 2,5/4

3/4

I basisklassen var alt stadig åbent efter at Lars-Emil Nielsen og Carsten John
Andersen delte i porten i sidste parti.
Lars-Emil skulle derfor møde ratingfavoritten Morten Nielsen som efter to remiser og
en enkelt gevinst lå med 2/3. Lars-Emil formåede at fortsætte den gode stime og fik
det hele point hjem med sort.
Carsten John Andersen skulle møde Lars Linnemann som også lå med 2/3. Igen
måtte favoritværdigheden hos den højestratede lide et knæk, og Carsten kunne hente
det hele point. Imponerende comeback fra Carsten!

"Forfølgergruppen" som blandt var bestående af Sebastian Dam og Finn Sølvsten fik
begge sejre i hus og lå derfor godt med. Sebastian manglede derudover at spille et
udsat parti, og havde derfor mulighed for at ramme 3,5/4 med en gevinst.
Alt var derfor stadig åbent i basisklassen, hvor stillingen efter 4. runde så således ud:
1.-2. Lars-Emil Nielsen, Carsten Andersen 3,5/4
3. Finn Sølvsteen 3/4
4. Sebastian Dam 2,5/3
Så var det kommet til sidste runde af Klubmesterskabet 2008.
I mesterskabsklassen var to i front, nemlig Niels Kristian Kragh og Henrik Porte begge med imponerende 5/6!
Henrik Porte skulle møde Finn Bonnez med de sorte brikker. Undertegnede synes
undervejs at det lignede en meget lige stilling, men jeg fik ikke tid til at se nærmere
efter. Partiet endte med en sejr til Finn, så noget må være sket undervejs! Finn fik
derfor lavet en flot slutspurt med 3/3, og en pæn ratingstigning, som sågar i sidste
ende endte med at indkassere en 3.-plads - godt spillet.
Henrik gik dog ikke helt tomhændet fra sidste runde, da han som bedst placerede
medlem fra ØBRO nu kan kalde sig Klubmester 2008! Henrik endte efter
korrektionsberegning på en flot 2.-plads på bedre korrektion end Finn. Tillykke!
Niels Kristian Kragh skulle møde solide Nils Petersen (ingen nederlag i turneringen)
med de sorte brikker. Igen i mine øjne et meget lige parti, men der gik ikke mange
sekunder fra Henrik tabte, til Niels Kristian rakte hånden over bordet for at sikre
turneringssejren med en remis. Der gik heller ikke mange sekunder før Nils
accepterede, og Niels Kristian vandt derfor mesterskabsklassen med flotte 5,5/7.
Tillykke med det!
Præmien til bedste spiller under 1900 skulle også først vise sig at blive afgjort i sidste
runde. Knud Højgaard havde efter en super start sat maskinen i et lidt lavere gear
med to nederlag, men lå stadig i spidsen, et halvt point efter undertegnede (Sixten) og
formanden Søren Møller.
Søren mødte Martin Reib Petersen med sort, og stillingen blev hurtigt meget lukket.
Søren tilbød remis, men Martin afslog. Nogle træk efter kunne ingen af parterne dog
finde en plan for gennembrud, og fredspiben blev røget.

Undertegnede skulle møde Knud med de hvide brikker, og vi kunne efter formandens
remisparti begge to selv afgøre hvem der skulle vinde ratingpræmien. En skarp
franskmand blev dræbt af hurtige dronningeafbytninger, men det lykkedes
undertegnede at presse Knud så langt tilbage på banen at det til sidst resulterede i
materialetab for Knud, og senere kostede hele pointet. Undertegnede derfor vinder af
ratinggruppen “Bedst under 1900”.
Resultater i mesterskabsklassen:
1. Niels Kristian Kragh (5,5/7)
2. Finn Bonnez (5/7)
3. Henrik Porte (5/7) - Klubmester!
Bedst under 1900 - Sixten Thestrup (3,5/7)
I basisklassen var der heller ikke noget afgjort inden sidste runde.
Carsten John, som lå i front med et halvt point foran Finn Sølvsten, skulle møde Niels
Erik K. Rasmussen. Jeg fik desværre ikke tid til at se så meget på partiet, men da en
remis blev aftalt i både Carstens og Finns parti, kunne Carsten derfor fortjent kalde
sig for vinder af basisklassen med imponerende 6/7 uden nederlag. Tillykke med det!
Niels Erik formåede dog at vinde på korrektion over Lars-Emil Nielsen (der rendte
ind i et nederlag mod Lars Linnemann i sidste runde) og fik derfor ratingpræmien
som bedste under 1500 - tillykke!
Lars-Emil måtte derfor “nøjes” med ratingpræmien for bedste spiller under 1250 med
et “rating-tigerspring” på 230 point!! Utroligt flot comeback af Lars-Emil - det ser
lovende ud for fremtiden! Tillykke!
Resultater i basisklassen:
1. Carsten John Andersen (6/7)
Bedst under 1500 - Niels Erik K. Rasmussen (4,5/7)
Bedst under 1250 - Lars-Emil Nielsen (4,5/7)
Tak for en god turnering - gid der må blive lige så meget spænding til næste år!

ØBRO Nytår 2008
Af Sixten Thestrup
Så blev det tid til ØBRO Nytår og KM 2008, 27.-30. december!
En traditionsrig turnering, som altid har været en af klubbens største arrangementer,
hvor klubbens lokaler bliver fyld til bristepunktet med glade og kampberedte
skakspillere.
Turneringens hovedsponsor – MainframeSupport ApS. - var ligeledes på plads, og
skabte mulighed for at få nogle ekstra gode præmier på bordet.
Alle 70 pladser var fyldt ud og der var lagt op til en spændende turnering.
Hele 4 IM’ere havde fundet vej til turneringen.
Blandt favoritterne kan nævnes IM Allan Stig Rasmussen, IM Esben Lund samt IM
Simon Bekker-Jensen.
Turneringen var i år ekstraordinært stærkt besat, med 50 deltagere over 1900 i rating.
Turneringen var dækket LIVE fra de øverste brætter, og altid friske Søren Bech var
på sin plads som TL.
Runde 1
Fra arrangørernes side var der spænding om hvorvidt alt ville køre 100% i den hidtil
største ØBRO Nytår nogen sinde!
Mange mennesker, fyldte kælderlokaler og travlhed i baren er kun nogle få af de
“tags” man vil kunne sætte på et så stort arrangement.
Imponerende 70 mennesker havde meldt sig til turneringen, før vi måtte lukke for
tilmeldingerne. Men som altid følger der også mange afbud med mange tilmeldinger,
og det kunne vi heller ikke slippe for i år. Blandt andet en af favoritterne, IM Karsten
Rasmussen, måtte melde fra om morgenen d. 27 og så var det ellers til telefonerne.
Der var nogle få reserver i baghånden, men de kunne ikke matche antallet af afbud.
Det lykkedes os at få tilmeldt den sidste spiller kl. 13:10 (via telefon) og nåede derfor
ikke de 70 deltagere i år, men 68 i stedet. Det er dog også ganske flot, og hele 20
deltagere mere end den tidligere rekord for ØBRO Nytår.
Med en mindre forsinkelse kunne partierne således gå i gang. Med Søren Bech
Hansen som chefturneringsleder, Sixten Thestrup som IT-ansvarlig samt Ted
Sandbech i baren blev runden sat i gang. Der gik dog ikke mange minutter før det
viste sig at der var knas med live-dækningen af de 4 øverste brætter, så uheldigvis

blev kun 3 brætter vist den runde. Det er der blevet rettet op på, og teknikken skulle
være i orden.
Første runde i en stor schweitzer-gruppe er altid interessant. Favoritterne møder
“underdogs” og det er altid sjovt at se om der kommer nogle overraskelser. Det er
dog ikke lige så gennemgående med “underdogs” i dette års turnering, da feltet er
imponerende stærkt i bredden. Imponerende mange ligger over 2000 i rating, så der
var på ingen måde lagt op til at favoritterne kunne snorke sig igennem de første
runder. Det viste sig da også at dagen skulle byde på et par overraskelser:
Turneringens højestratede spiller, IM Allan Stig Rasmussen, var hurtigt færdig. Han
måtte afgive 0,5 point mod Brønshøjs Esben Christensen, som tilsyneladende må
have set noget som Allan Stig ikke så. Esben tilbød remis, og efter lang
betænkningstid tog Allan imod.
Næste favorit til at mærke et bid fra en lavere rated var FM Per Andreasen. Han
havde sort mod Jes West Knudsen, og efter stort set alle brikker var byttet af stod de
tilbage med et fuldstændig dødt tårnslutspil. Dermed også remis i det parti.
Man skulle ikke ret meget længere ned på listen for at se den næste overraskelse.
Rutinerede IM Bjørn Brinck Claussen røg ligeledes i et meget lige slutspil mod
BMS’eren Tom Skovgaard, og valgte at tilbyde at dele i porten. 0,5-0,5.
Det lokale håb, ØBRO’eren Nikolai Skousen (2274), fik for alvor smagt en
“underdogs” vrede og måtte afgive det hele point mod junioren Mstislav Efimov
(1976). Efimov er rejst hele vejen fra Rusland for at spille med i dette års turnering,
og man må så sandelig sige at han allerede har gjort et indtryk på den gæve danske!
Mark Strange Hartsteen havde også besluttet sig for at komme godt ud af starthullet,
og fik også hevet det halve point fra den noget højere ratede Aage Sinkbæk. Man kan
så sandelig mærke at juniorerne ikke er kommet for at spille skak for sjov!
Søren Peschardt fra BMS var sidste favorit til at få en tur i rullemaskinen for denne
omgang. Det blev mod Carsten John Andersen, der ikke lod sig trygge af de 500
ratingpoint der skilte de to. En, for mig at se, sikker sejr blev hevet i land af Carsten.
Resten af favoritterne gjorde rent bord, men det var interessant at se spillerne helt i
toppen falde fra. Mon en favoritværdighed giver gummiarm? Det ser sådan ud!
En spændende runde ligger forude, hvor man stille og roligt vil se favoritterne møde
hinanden.

Runde 2
Folk fik sig noget mad i pausen måske drukket en øl eller spillet noget lyn, men alle
så kampklare ud til anden runde.
Baren forsynet med nyt toastbrød, live-brætterne fikset og et propfyldt spillelokale så kan vi kende ØBRO Nytår igen!
Både første og anden runde forløb helt uden problemer på brætterne - det lover godt.
Igen blev det en runde med plads til overraskelser, og det kom der! Det vil være
passende med en lille liste:
- FM Per Andreasen afgiver (igen!) et halvt point. Denne gang mod overraskelsen
Tom Skovgaard, som nu har stjålet point fra to titelholdere! Flot!
- Andreas Skytte Hagen afgiver et halvt point mod Sigfred Haubro fra BMS. BMS er
på krigsstien!
- Den garvede Jørgen Hvenekilde smager også på junior-russeren Efimovs talenter og
afgiver 0,5 point.
- Peter Erik Olsen (Seksløberen) som er favorit mod Jan Mose Nielsen (Taastrup) kan
heller ikke finde vinderplanen frem, og lægger et halv point fra sig.
- Carsten Andersen finder igen det stærke spil frem og kan denne gang stjæle 0,5
point fra Lars Bo Rasmussen.
- De lavestratede i gruppen vil også have noget at skulle have sagt! Emil Wulff
Rasmussen suger et halvt point ud af den 550-ratingpoint højere rangerede Dennis
Ryberg.
- Hans Raahauge formår at snyde vores svenske gæst Anil Surender. Danmark Sverige 0,5-0,5.
- Juniorerne er på spil endnu en gang! Jon Capion fra BMS aner chancen og tager
hele pointet med hjem mod Kasper Jørgensen.
Det skal ikke udelukkes at jeg har glemt et par favoritfald på listen, men uanset er det
godt at se de lavere ratede bide fra sig!
Men for nu at vende hatten og se på favorit-succes.
I øjeblikket er der 10 deltagere med maximum point (nummeret før deltager er
seednings-nummer):
2. IM Esben Lund
3. IM Simon Bekker-Jensen
4. FM Jacob Carstensen
5. David Bekker-Jensen

7. Jakob Aabling-Thomsen
11. Igor Teplyi
12. Peter Nicolai Skovgaard
13. Jan Nordenbæk Pedersen
15. Jens Hartung Nielsen
18. Dara Akdag
I toppen ser de tre titelholdere særdeles solide ud.
IM Esben Lund har været ude i to slutspil - det ene et vundet tårnslutspil, som blev
kørt i hus på flot teknik. Det andet blev T+S+L mod D hvor Esben sikkert viste at den
afbytning godt kan betale sig og konverterede til det hele point.
IM Simon Bekker-Jensen lagde ud med et køllesvinger-parti i første runde og anden
runde blev kørt hjem på en solid slutspilsfordel. Ingen slinger i valsen.
FM Jacob Carstensen har lagt bragende ud. 33 træk og 2 point - det er sjældent set!
Første parti sluttede lidt heldigt efter 11 træk hvor modstanderen missede at en officer
stod i slag. I andet parti viste FM Carstensen at han sagtens kan kaste med brikker
efter modstanderen, og det endte med et sikkert 1-tal.
I anledning af disse runderapporter har jeg valgt at lave forskellige titler som jeg
tildeler folk alt efter deres præstationer gennem turneringen. Titlerne kan skifte
ejermand, så det er med at kæmpe for at beholde sin titel!
Turneringens “stonewall”: IM Esben Lund
Turneringens “hugorm”: FM Jacob Carstensen
Turneringens “favorit-dræber”: Carsten Andersen
Turneringens “udlænding”: Mstislav Efimov
Turneringens “surprise-junior”: Jon Capion
Turneringens “om’er”: FM Per Andreasen
Runde 3 og 4
Så blev det dag nummer 3 ved årets turnering. Der var en masse topkampe at følge,
og man kunne mærke at folk begyndte at “finde hinanden” i tabellen. Jeg har ikke
været til stede under runde 4, og kun en lille del af runde 3, så denne rapport bliver
ikke så fyldig.
Og så til rapporten:

Ja, overraskelser har der været nok af. så en liste bliver det ikke til i dag. Men uden
tvivl har der været en masse spændende skak. Topspillerne er begyndt at møde
hinanden, og jo mere vi nærmer os slutningen af turneringen, desto mere betyder
hvert eneste point. Så der bliver kæmpet på alle brætter. Lad os tage et kig på
stillingen efter runde 4 i toppen af tabellen:
1. IM Esben Lund (4 p.)
2.-5. Andreas Skytte Hagen, IM Allan Stig Rasmussen, Jacob Aabling-Thomsen og
FM Jacob Carstensen (3,5 p.)
Esben Lund fortsætter sin imponerende stime af 1-taller, på trods af at modstanden
bliver hårdere og hårdere. Med en sejr over David Bekker-Jensen, viste Esben at han
i øjeblikket er i genial form. Det bliver spændende at se om det holder turneringen ud.
Andreas Skytte Hagen har også vist fine takter, men har dog mødt svagere
modstandere. Det kan ikke fortsætte, så det bliver interessant og se hvor længe han
kan holde nuværende niveau.
IM Allan Stig Rasmussen er kommet stærkt igen efter første rundes overraskende
halve point. Det har dog ikke været nemt for Allan at komme tilbage, men mon ikke
at rutinen og det høje ratingtal kan holde Allan i toppen af tabellen?
Jacob Aabling-Thomsen og FM Jacob Carstensen spillede begge rigtig gode partier,
og endte med at tage en inbyrdes remis - en såkaldt “pølse-remis” efter få træk i
runde 4. De er begge to med i kampen, og har vist stærkt spil. Det bliver interessant
at følge.
Ud over de 5 første spillere, så er der en stærk forfølgergruppe på 3 point, som ligger
og lurer under den solide fører-gruppe.
Og så til dagens titler!
Turneringens “stonewall”: IM Esben Lund
Esben Lund har vist stærkt spil, og har i alle partier tromlet sine modstandere i
slutspillet. Det er præcis det der beskriver en rigtig “stonewall”, så Esben beholder
sin titel.
Turneringens “hugorm”: Michael Agermose Nielsen
FM Jacob Carstensen er væltet af pinden. Jacob spillede igår et længere parti som
endte i et tårnslutspil. Dernæst kom en pølse-remis, og det er ikke godtaget hvis man

vil være en rigtig hugorm. Titlen tilfalder i stedet Michael Agermose Nielsen, som
med en kongegambit slog rutinerede Jørgen Hvenekilde. Det er noget vi vil have!
Michael har spillet en meget gambit-rig stil, og er derfor - indtil videre - turneringens
hugorm.
Turneringens “favorit-dræber”: Sigfred Haubro
Carsten Andersen er tidligere indehaver af titlen, men er desværre gået lidt i stå.
Derfor tilfalder titlen i stedet Sigfred Haubro fra BMS, som med stærkt spil mod
favoritterne, er helt oppe i toppen af tabellen side om side med bla. IM Simon
Bekker-Jensen.
Turneringens “udlænding”: Mstislav Efimov
Mstislav beholder sin titel. På trods af at dagens pointhøst ikke var ydermere
imponerende, var det alligevel utroligt flot spillet af Mstislav der formåede at holde
remis i en meget kritisk stilling mod Jan Mose Nielsen.
Turneringens “surprise-junior”: Bjørn Møller Ochsner
Bjørn har ved imponerende godt spil fået skrabet hele 3 point sammen. Det er
fantastisk flot af en spiller der ligger godt nede i tabellen, så det fortjener helt sikkert
titlen som turneringens “surprise-junior”.
Turneringens “om’er”: FM Per Andreasen
FM Per Andreasen ser ikke ud som om han har fundet formen, så uden tvivl må
denne meget triste titel tilfalde Per endnu en gang.

Runde 5, 6 og 7
Afslutningen på ØBRO Nytår og KM blev nået!
Først og fremmest vil jeg gerne beklage at der ikke har været kontinuerlige
runderapporter her i den sidste del af turneringen, men med både opdateringer til
KSU og LIVE-visning har der været nok at se til.
Og så til rapporten:
Der var meget spænding i toppen - IM Allan Stig Rasmussen var kommet flot tilbage,
og stod til at møde IM Esben Lund i runde 5. Allan Stig hev hele pointet hjem, og så

var der ellers ingen slinger i valsen. Med en hurtig remis i sidste runde formåede
Allan Stig at vinde turneringen med 6/7 - tillykke!
KM-titlen skulle også afgøres og her stod Esben Lund med gode kort på hånden.
Efter nederlaget mod Allan Stig blev det til et helt point mod IM Simon BekkerJensen runden efter, lå kampen om KM mellem Esben og Jacob Aabling-Thomsen.
De skulle møde hinanden i sidste runde, og remis var nok for Esben til at sikre sig
titlen som Københavnsmester 2008! Stort tillykke herfra!
Resten af præmietagerne kan ses under menupunktet Præmietagere i menuen til
venstre.
Og så til de afsluttende titler, uddelt af undertegnede:
Turneringens “stonewall”: IM Allan Stig Rasmussen
På trods af en lidt broget start, må man sige at Allan Stig fortjener denne titel. Allan
har vist stor sikkerhed i de sidste runder, og med den afsluttende remis som sikrede
turneringssejren, er Allan uden tvivl turneringens “stonewall”
Turneringens “hugorm”: Michael Agermose Nielsen
Michael Agermose beholder denne titel med stil. Michael har uden tvivl været den
mest giftige af spillerne i turneringen, med gambitter kastet til højre og venstre. En
ægte hugorm!
Turneringens “favorit-dræber”: Carsten John Andersen
Sigfred Haubro formåede at snuppe titlen fra Carsten et par runder, men gik sidenhen
selv i stå. Derfor flytter titlen tilbage til Carsten som uden tvivl har haft en formidabel
turnering! Carsten har kun mødt højere ratede modtandere og endte på 50%! Det er
noget af en præstation som krediteres med et ratingspring på over 100 point og titlen
som turneringens “favorit-dræber”.
Turneringens “udlænding”: Mstislav Efimov
Den russiske junior Efimov spillede en flot turnering og endte på 4 point mod
udelukkende højere ratede modstandere. Super flot præstation og uden tvivl
turneringens udlænding
Turneringens “surprise-junior”: Bjørn Møller Ochsner

Bjørn beholder sin titel, efter nogle afsluttende gode runder, som blev sat på plads af
en flot sejr i “bjørne-kampen” over IM Bjørn Brick Claussen i sidste runde. Utrolig
flot turnering som lover godt for det fremadstormende junior-talent!
Turneringens “om’er”: FM Per Andreasen
Som favorit i alle runder, følger der også et vist ansvar med. FM Per Andreas nåede i
sidste runde lige præcis over de 50%, men ikke en super turnering for landstræneren.
Per står desværre som vinder af titlen “turneringens om’er” og mon ikke der skal
læses lidt på lektien derhjemme i de kommende måneder?

ØBRO takker MainframeSupport ApS, alle deltagerne, tilskuere og organisatorer for
en flot og velfungerende turnering.
Vi håber at se lige så mange til næste år!
Her kommenterer Esben Lund sit parti Simon Bekker-Jensen fra 6. runde.
Hvid: Esben Lund
Sort: Simon Bekker-Jensen [E94]
Øbro Nytår 2008 (6.runde), 30.12.2009, [E94]
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 0–0 6.Le2 Sa6 7.0–0 e5 8.Le3 c6 9.d5 Sg4
10.Lg5 f6 11.Lh4 c5 12.Se1 h5 13.h3 Sh6 14.a3 Sf7 15.Sd3 Lh6 16.b4 b6 17.Tb1
Lg5 [17...Lf4 spillede Simon mod Steffen Pedersen til DM i Aalborg 2006 - det år,
man eksperimenterede med Gladiatorskakken.]
18.Lg3 h4 19.Lh2 Hvids løber på h2 ser umiddelbart dum ud, men f2-f4 er på vej og
den kan også rettes mod dronningefløjen med den kunstfærdige manøvre Kg1–h1,
Lh2-g1 og f2-f3!
19...f5 Her tænkte jeg længe, da der skulle tages nogle strategiske beslutninger
omkring bondestrukturen. Får sort lov til at lukke centrum med ...f5-f4 er han ok pga.
det mere terræn.
20.exf5 [Valget stod mellem dette træk og 20.f4 Efter 20...Lf6 (20...exf4?! 21.Sxf4
Se5 22.Se6 Lxe6 23.dxe6ƒ kan ikke anbefales for sort. Stillingen bliver åbnet til hvids
fordel.) 21.fxe5 dxe5 22.exf5 gxf5 får vi partiet med trækomstilling.]
20...gxf5 21.f4 Lf6 22.fxe5 dxe5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+n+-'
6nzp-+-vl-+&
5+-zpPzpp+-%
4-zPP+-+-zp$
3zP-sNN+-+P#
2-+-+L+PvL"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy
Sorts bønder i centrum er mere et mål for hvid end en styrke, der kan bruges
fremadrettet. Samtidig er sorts kongestilling potentielt udsat - officersofre ligger i
luften, også taget sorts akavede Sa6 i betragtning, som hurtigt kan ende ude af spil.
23.Dc2!? [Min computer foreslår 23.Lh5! e4 24.Lxf7+ Txf7 25.Se5 meget konkret!
25...Tg7 26.Sb5± Mit træk er ved første øjekast mere rolig, men indeholder en
strategisk giftig idé, som sort ser for sent.]
23...Ld7?! [23...De7 Skal spilles. Jeg havde planlagt 24.Kh1! hvorefter bonde b4
ikke kan tages: 24...cxb4 25.axb4 e4?! 26.Sf4 Sxb4 27.Db3 med Sf4-g6 på vej.]
24.bxc5! e4 [24...Sxc5 25.Sxc5 bxc5 26.Txf5‚ med slagkraftigt gennembrud på de
hvide felter, var hvids idé.]
25.c6 [25.cxb6!? exd3 26.Lxd3 axb6 27.Lxf5 Sc5 28.Se4ƒ var også muligt. Intuitivt
havde jeg ikke lyst til åbne a-linjen for sort og derigennem aktivere en af hans passive
brikker.]
25...Lxc6?! [25...exd3 26.Lxd3 Lxc6 27.Lxf5 Sc5 28.Se4ƒ med initiativ. Løberen på
c6 er truet, hvilket betyder yderligere tidstab for sort. Dette var dog sorts bedste
chance for at yde modspil.(28.dxc6 Dd4+ er sorts pointe) ]
26.Sf4 Ld7 27.Tbd1 Truer igen Sf4-e6 27...Dc8 28.Sh5 Hvid har et frygteligt
initiativ, som holder partiet ud. Sort når faktisk aldrig at flytte Sa6 igen!
28...Lh8 [28...Le5 taber forceret: 29.Sxe4 fxe4 30.Dxe4 Lxh2+ 31.Kxh2 med snarlig
mat.]
29.Sxe4 Trækket er så oplagt, at jeg tvang mig selv til at regne varianter. 29...Dd8

XABCDEFGHY
8r+-wq-trkvl(
7zp-+l+n+-'
6nzp-+-+-+&
5+-+P+p+N%
4-+P+N+-zp$
3zP-+-+-+P#
2-+Q+L+PvL"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Sort foretrækker at forsvare sig så stædigt som muligt, og lade mig vinde partiet. I
begyndende tidnød (under 10 minutter) kan hvid godt komme til at overspille sådan
en stilling, hvis man mener der bør være en forceret mat.
30.Lg4! Der er mange gode træk, udråbstegnet er for den underliggende plan, som
jeg fandt og holdt mig til i manglen på konkrete matvarianter: f5 er svag.
30...Se5 [30...Sh6 31.Sd6 Sxg4 32.hxg4 Dg5 33.Sxf5 Lxf5 34.Txf5 Dxg4 (34...Txf5
35.Dxf5 Dxf5 36.gxf5+-) 35.Tdf1 giver ikke mat, men er selvfølgelig også håbløst for
sort.]
31.Sd6 [Matangreb kunne iscenesættes med 31.Sef6+! Lxf6 32.Lxf5 Lxf5 33.Dxf5
med for mange trusler.]
31...fxg4 32.Lxe5 Dg5 [32...Lxe5 33.Dg6+ Kh8 34.Tf7+- osv.]
33.Lxh8 Dxh5 34.La1 Av for en diagonal. 34...Txf1+ 35.Txf1 Tf8 36.Txf8+ Kxf8
37.Df2+ Kg8 38.Df6 Der er mat i 2. 1–0

Øbro 1 i 1. division!.
Af Nikolai Skousen
Jeg husker dengang Øbro spillede i den bedste liga, som dengang var 1. division (i dag
XtraCon-skakligaen). Det var en af de år, hvor jeg selv spillede fast på 3. holdet, men også
havde kampe på henholdsvis 2. og 1. holdet. Efter min tilbagevenden til Skakforeningen
Øbro og til 1. holdet for tre år siden, i holdturneringen 2005-2006. Jeg syntes at en klub
med så mange medlemmer burde have et hold der lå bedre end 2. division. Derfor havde
jeg fra første sæson et ønske om at holdet rykkede op i 1. division, men det skulle vise sig
at tage yderligere tre sæsoner, før det blev en realitet.
Inden vi satte holdet havde vi fået forstærkninger i henholdsvis Henrik Porte fra Holland og
Christian Eriksson fra Hørsholm. Vi vidste inden start, at der var afbud fra Søren de tre
første runder og at Carsten havde to afbud. Thomas og jeg regnede ud, at der i alt har
været ni afbud i år fra de faste spillere. Holdet så således ud:
1. Nikolai Skousen
2. Søren Bech Hansen
3. Henrik Porte (Holland)
4. Jesper Vej
5. Carsten Rønnow Lodahl
6. Thomas Vils Pedersen
7. Christian Eriksson
8. Max Hansen
Reserver på holdet:
1. Nils Petersen
2. Niels Haahr Hornekær
3. Martin Reib Petersen
4. Sietske Greeuw (Holland)
5. Sixten Maximillian Thestrup
6. Sebastian Bender
Da jeg ikke har modtaget partier eller tekst/input fra de andre på holdet. Har givet en kort
beskrivelse indblik af vores kampe mod oprykningen til 1. divisionen og kommenteret
nogle at mine egne partier.
Vi fik en noget blød start, og de første tre runderapporter kan læses på følgende link;
http://www.oebroskak.dk/holdskak/oebro1/oebro1.html

En kort opsummering er at, det ikke startede prangende for vores hold, der vandt en
kneben sejr på 4,5 i første runde over Hørsholm. Der fulgte derefter et nederlag til
Odysseus på 3-5, så det var ikke oprykningen de fleste skænkede en tanke.
Hvid: Nikolai Skousen, Øbro (2238)
Sort: IM Svend Hamann, Frederiksberg (2326)

Vi kommer ind efter at sort har regnet forkert i en taktisk variant, men sætter en fælde op
med sit sidste træk 32…f5. Jeg havde 9 minutter tilbage og kunne ikke se trækket, hvor på
jeg spillede 33.exf6(e.p.) Txf6 34.Db8+ Lf8 35.Se7+ Kf7 36.Txf6+ gxf6 37.Db1 Lxe7
38.Lxh7 f5 39.Lxf5 exf5 40.Dxf5+ Lf6 41.Dd5+ Kg7 42.Db7+ Kh6 43.Db1 Df4 44.Dg1
Ld4 45.De1 Le5 46.Dg1 Ld4 47.De1 Le3 48.Dd1 Kg6 49.Df3 Dd4 50.g3 remis. Jeg
havde dog en gevinst i diagramstillingen, som Hamann viste mig efter partiet og med
33.Ld5! Dxf4 34.Lxe6+ kh8 35.Txf4 kunne jeg have vundet. Med en god sejr over
Frederiksberg på 5-3, skulle vi så i 4. runde møde AS04, som førte turneringen.
I 4. runde havde vi fået Søren på holdet, hvilket medførte at fra bræt 2 rykkede holdet et
bræt ned. Vi vandt med 5,5 over det førende hold og stemningen var rimelig positiv. Det
var især de sidste 4 brætter der afgjorde matchen, ved at vinde på dem alle!. Jeg selv
spillede en meget solid åbning med sort og det blev hurtigt remis. K.S. overtog føringen i
turneringen og vi lå lige pludselig meget godt med.
Vores 5. runde bød på et vigtigt opgør mod Allerød, vi regnede med at det ville blive en
meget jævnbyrdig kamp. Det viste sig også at det sidste parti skulle blive afgørende for
kampens udfald. Det var mit eget mod Jesper Schultz-Pedersen, som i slutstilling spiller
helt forkert og Øbro vinder dermed matchen med 4,5 point. Det skal lige nævnes at
Christian Eriksson havde efter fem runder 5 point og havde på DSUs hjemmeside en
præstation på over 3000!!!. Godt gået!
Hvid: Jesper Schultz-Pedersen, Allerød (2195)
Sort: Nikolai Skousen, Øbro (2238)
Jeg havde spillet en god lukket sicilianer og havde fordel allerede efter 11. træk. Efter at
have overset flere gevinster undervejs er vi havnet i denne stilling. Med få minutter til
resten af partiet er svært at se en gevinst for sort.

68.Sg4?? Kf5 0-1
Den næst sidste runde (6) skulle vise sig at blive vores afgørende. Vi skulle møde de
førende K.S., som havde 1,5 point mere end os inden runden. Derfor var hvert point vigtig
for os. Vi stod meget godt på en del af brætterne, men må sige at udfaldet var på vores

side. Jeg selv fik spillet et meget interessant parti, som kan ses efterfølgende. Med en sejr
på 6,5-1,5 over K.S. troede vi egentlig allerede at oprykningen var sikret. Vi fik dog et chok
resultat, idet at Allerød havde vundet 7-1 over AS04. Det viste sig at de bl.a. havde fået 2
point uden kamp, hvilket gav Allerød en potentiel chance for at nå os, idet vi førte med 1
point inden sidste runde.
Hvid: Nikolai Skousen, Øbro (2238)
Sort: Bent Vestergård, K.S. (2146)

I diagramstillingen har sort lige spillet 20…b6, hvilket åbner op til tårnet på a8. Jeg
vurderede stillingen før dette træk til at være omtrent lige, da jeg mener at hvid har rigeligt
med kompensation for den ofrede bonde. Den første variant der falder i øjnene er 21.De4
Sg5 22.Dxa8 Lb7 23.Dxa7 Ta8 24.Dxa8 Lxa8 (24.Td7 Dxd7 25.Dxb6 Lc6) og hvid skal i
begge varianter passe på diagonalen a8-h1, hvilket jeg ikke brød mig om. Efter yderligere
overvejelser fandt jeg 21.f4!. Trækket åbner e-linjen og giver kongen feltet f2. 21…Lb7,
hvis sort spiller 21…exf4 22.De4 f5 23.Dxa8 Lb7 24.Dxa7 Ta8 25.Txe6! Txa7 26.Le5 og
hvid har klar fordel. 22.fxe5?!, så naturligt ud. men skulle have spillet 22.Dd3! med f.eks.
1.) 22…e4 23.Dd7. 2.) 22…f5 23. Dd6 Dc6 24.Kh2 eller 22…h6 23.Dh7+ Kf7 24.fxe5 alle
med hvid fordel. 23.Td6 Sg5 24.Dd2 f4 25.Tf1!?, med kun 11 min. til de næste 15 træk,
vælger jeg et kvalitetsoffer som jeg mente var godt. 25…Sh3+ 26.Kh2 fxg3+ 27.Kxh3
Txf1 28.Dd3 var hele idéen og med kun 5 min. tilbage, truer hvid på h7 og f1. 28…Th1+,
men hvis sort prøver 28…g2 29.Dxh7+ Kf7 30.Sxg2 og hvid har rigeligt med kompensation
for kvaliteten. Bent havde 10 min. tilbage til de næste 12 træk. 29.Kxg3 g6 30.hxg6 Sxg6
31.Sxg6 Tg1+ 32.Kh4 hxg6?!, sort kunne med 32…Th1+ 33.Kg4 Tg1+ 34.Kh4 Th1+
have taget remis. 33.Txg6+ Txg6 34.Dxg6 Dg7 35.e6! Dxg6 36.Lxg6 Lc6 37.Kg5 Le8
38.Le4 Td8 39.Ld5 Kf8? 40.e7+?? Kxe7, med mit sidste træk inden tidskontrollen, får jeg
smidt et halv point væk. Kunnet have vundet med 40.Lf6 Txd5 41.cxd5 Lb5 42.b3 og hvid
vinder. 41.Lf6+ Kd7 42.Lxd8 Kxd8 43.Kf6 Kc7 44.Ke7 remis.
I 7. og sidste runde havde vi alle chancerne for at rykke op, men det lille ”hvis” lå alligevel
lidt i luften. K.S. havde også stillet i stærkeste opstilling med Christian Kongsted på 1.
bræt, hvilket gjorde det endnu svære for Allerød. Efter en halvtimes spilletid pointere Lars
Hyldkrog at vores spillere har sat sig forkert på henholdsvis bræt 7 og 8. Hvorpå vi
forklarer at vores sad rigtigt og at det er Lyngby-Virum, der har lavet en fejl. Efter lidt snak
frem og tilbage med kamplederen, sikrede det os allerede 1 point, hvilket var en god start
at få. Efter ca. 2 timers spil havde Søren vundet sit parti, efter modstanderen var gået helt
galt i åbningen og partiet varede kun 15 træk. Vi havde så 2 point. Jeg var selv kommet
godt fra åbningen og havde en fordel, som jeg smed væk under tidnøden og vi nåede frem

til følgende stilling, som jeg ikke brød mig om. Jeg så derfor ikke så meget af de andre
partier under og efter tidskontrollen, men pointene røg løbende ind på vores konto.
Hvid: Finn Vester, Lyngby-Virum (2125)
Sort: Nikolai Skousen, Øbro (2238)

Jeg har lige overstået tidsnøden og hvid har spillet 41.Se3, det er umuligt at dække f5 og
samtidig forhindre hvid i at få d-linien. Jeg brugte ca. 25 min. Ved dette træk og var godt
irriteret over at have smidt min fordel væk. Jeg troede længe at 41…Dc5 var eneste træk,
men kunne ikke lide 42.Dxc5 Txc5 43.Td1 eller 41.Df7. Jeg var derfor nød til at finde andre
muligheder og fik øje på 41…Te5 42.Td1 Dg6! et træk der både forsvarer og samtidig
angriber på diagonalen h7-b1. 43.Td7 f4 44.Sg4, hvis hvid prøver 44.Sd5 e3! 45.fxe3
Txd5 46.Txd5 Db1+ 47.Kf2 Dxb2+ 48.Kf3 Dxh2 med truslen Dh1+ og Dxg3+, hvilket giver
sort mere end rigeligt kompensation. 44…Te6 45.Dd4 Kh8 46.Td8+ Kh7 47.Td7 Kh8
48.Td8+ remis. Ved analysen efter partiet troede jeg kunne have vundet med 44…h5
45.Dxe4+ Kh6 46.Sf7 Dxd4 47.cxd4 Kg6. Jeg havde overset at hvid kan spille 48.Sxg5, så
remis var udmærket fra diagramstillingen.
Efter at mit parti var afsluttet havde vi ca. 5 point og jeg fik besked på at oprykningen var
sikker, så jeg satte mig med en øl ved analysebrættet og tænke, vi gjorde det sgu!. Vi
endte med at vinde matchen 7-1 og vandt med 3,5 point ned til Allerød. Placeringer og
resultater kan ses på følgende link;
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div0809/vis_rakke_tabel.asp?find=DIV21

Jeg vil gerne takke alle på holdet for god fighter instinkt og analyser. Der har også været
kulinariske og mindre appetitlige madoplevelser, som vi har indtaget efter hver kamp. Til
sidst skal vi også huske de øl, billardspil og virkelige dybe samtaler vi har haft. Nogle så
dybe at selv Mette-Marie bliver helt træt! På glædeligt gensyn næste år.

Parti fra den afsluttende runde i Divisionsturneringen
Søren Bech Hansen kommenterer.
Hvid: Søren Bech Hansen, ØBRO
Sort: Mikael Larsen, Lyngby-Virum (2109)
2.division ØBRO-LVS (7. runde), 08.03.2009
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Tg1

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLtR-!
xabcdefghy
Dette grovmotoriske træk blev bragt på banen af Vadim Zvaginsev i midten af
halvfemserne. Det har også været spillet af Ivanchuk, der slog Kasparov med det i
hurtigskak. Hvids hensigter er nemt gennemskuelige. G-bonden skal sendes afsted, så
langt som muligt, om nødvendigt ud over rælingen og op i modstanderens kaffekop.
6...Sc6!? En flabet og ikke særlig solid løsning - og så risikerer man at få en røvfuld i
en fart. Opstillinger med e7-e5 med det samme er langt mere solide.
7.g4 Dette må simpelthen være eneste træk, da tårnet på g1 ellers står mystisk. Tårnet
forpligter.
7...Sxd4? Han vil zQ tage bonden. Næppe en sund måde at spille stillingen på. Alt
for grådigt. 8.Dxd4 Sxg4

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wQP+n+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vL-mKLtR-!
xabcdefghy
8...Lxg4 9.Txg4 Sxg4 10.Da4+ og der kommer en hvid let officer til b5 med
gevinststilling.
9.Sd5! Efter en del overvejelse. Min fornemmelse af stillingen er, at hvid har travlt.
Hvis sort når at konsolidere stillingen, har han en bonde mere og en solid stilling.
Hvid vil stå aktivt og have bedre officersudvikling, men der vil mangle svækkelser i
den sorte stilling. Konsolideringen af den sorte stilling vil formentlig ske ved at
overføre den sorte springer til c6. Jeg kiggede på den sorte stilling og fik øje på
svækkelserne på b6 og c7 og valgte derfor trækket Sd5, der peger på begge felter og
gør plads til dronningen på c3, hvor fra den dækker det svage felt f3.
9...Se5 10.Dc3 Nu duer Sc6 ikke på grund af Le3 og indtrængen på b6.
10...Tb8 Diagram

XABCDEFGHY
8-trlwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-zp-+-+&
5+-+Nsn-+-%
4-+-+P+-+$
3+-wQ-+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vL-mKLtR-!
xabcdefghy
Jeg forventede i stedet 10...Lg4 11.Txg4 Tc8 12.Dg3 som jeg regnede for stærkt
fordelagtigt for hvid.

11.Lf4! Det tog tid at finde dette træk. Sort var klar til e6, der nu kan besvares med
Lxe5, hvorefter g7 hænger. På Sg6 spiller hvid nu Le3. f4 istedet for Lf4 havde sort
besvaret med e6 med modspil.
11...f6 Ser ynkeligt ud, men sort var færdig, og e5 hang. 12.Lxe5 fxe5 13.Sc7+ Kf7
14.Df3+ Kg8 15.Lc4+

XABCDEFGHY
8-trlwq-vlktr(
7+psN-zp-zpp'
6p+-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy
Femten træk i alt. En miniature. Hurtig ekspedition. The ØBRO way. 1–0

Bechstrabladet
Gennem årene har det været et mindre men løsbart problem med handicappedes
adgang til ØBROs lokaler. Vi har løst det ved at hjælpe blinde skakspillere op og ned
ad trappen, og vi har ligeledes løftet kørestolsbrugere til og fra skakturnering. Det er
tilsyneladende blevet nemmere med den nye fortrappe ned til klubben, og vi er nu i
den situation hyppigt at have en kampvogn i klubben, idet Mathias er flittig deltager i
vores turneringer.
Kært barn har mange navne, således lystrer folk med gang i i ØBRO øgenavne som
”forbassen”, ”fåret”, ”x-forbassen”, ”x-i-sjette-forbassen”, ”Zmof”, ”Sjovsen”,
”Teddy Boy”, ”Gormy”, ”Niller”, ”Nuller”, ”PomFritz”, ”Reibo-San”, ”Webbe”,
”Thomas Pils”, ”SuperMax”, ”Porter”, ”Thominator”, ”Rørepindsgeneralen”, ”Bøv”
og meget andet godt.
Der er ofte gang i affugteren i turneringslokalet. Om dette afstedkommer lavere
promiller blandt deltagerne er endnu uvist, men et udvalg under ledelse af Don Zmof
arbejder med at opklare spørgsmålet.
Der sælges nu sukkerfri chokolade i baren til de spillere, der er søde nok i forvejen.
Pudsigt nok har vi det hele endnu.

Skak på Island
Af Nikolai Skousen
Det var første gang jeg havde sat mine ben på Island, så jeg var meget nysgerrig for at se
hvordan landet var. Jeg var egentlig meget overrasket over hvor stor en påvirkning U.S.A.
har haft på Islands udvikling. Der var masser af 4-hjulstrækker over alt på øen. Jeg er da
også sikker på, at flere af dem virkelig havde behov for at kunne køre i ujævnt terræn.
Hele infrastrukturen virkede umådeligt meget amerikansk lige fra kæmpe
dagligvarebutikker, caféer, boghandlere, restauranter og til deres bygninger. Der er
selvfølgelig også en stemning og stil af nordisk udtryk, i den ældre bydel. Der skulle være
ca. 300.000 indbyggere på Island og 2/3 dele af dem bor i Reykjavik.

Fischer boede for enden af vejen på højre side.

Hovedstaden er en lille by, som består af stort set én hovedgade og havnen. Søren Bech
Hansen og jeg fandt vores yndlings café, som hed ”Café Paris”. De havde øl, mad, dessert
og hyggelig stemning. Einar Einarsson der var vores tourguide og blev omtalt som Mr.
Lieutenanten. Han viste os rundt i Reykjavik og fortalte anekdoter omkring Fischer, som
han har haft mange samtaler med. Han viste os også, hvor Fischer boede i sin sidste tid
på Island. Derudover fik vi set Fischers yndlings vegetarrestaurant og boghandleren, hvor
han tilbragte megen tid med at læse historiebøger.
Spillestedet var på en skole i udkanten af byen og da vi kom ind, spillede alle i samme
lokale. Der var masser af stemning og over 300 skakspillere, som spillede fra 1-4 division.
Der var 8 spillere på hvert hold i 1. division og de andre divisioner havde 6 spillere på et
hold. Der var forskellige udenlandske spillere på holdene og i 1. divisionen kan nævnes
navne, som GM Loek Van Vely, GM Emanuel Berg, GM Sebastian Maze, GM Vladimir
Baklan, GM Yuriy Kuzubov, GM Aloyzas Kveinys. Der var også andre danskere til stede i
form af IM Esben Lund, FM Jacob Carstensen og IM Thorbjørn Bromann.

Søren og jeg spillede i 2. divisionen ligesom vi gjorde i den danske division. Jeg spillede
første bræt og skulle møde 2 GM og 1 IM, hvis de spillede alle runder. Turneringen var
delt op over 2 weekender, dvs. 4 runder i den første og 3 runder i den sidste. Den sidste
weekend lå samtidig med Øbros sidste runde i den danske liga. Vi spillede med en
betækningstid på 90 min. + 30 sek. pr. træk til hele partiet. Det var første gang jeg skulle
spille med den og må indrømme, at jeg virkelig godt kan lide den. Den danske division
kunne virkelig godt lære noget fra den islandske, som virkelig var inspirerende at spille i.
Jeg har valgt at kommentere 2 af partierne fra den første weekend.
Hvid: Nikolai Skousen (2274), KR a
Sort: Sverrir Thorgeirsson (2111), Haukar b
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 e6 5.Lg5 h6 6.Lxf6 Dxf6 7.e3 Sd7 8.cxd5 exd5 9.Ld3
Efter at have byttet på d5 har sort forholdsvis nemt ved at få brikkerne ud. Min idé var at
fortsætte med et hurtigt e4. Jeg påtager mig en isoleret bonde på d4, men regner med at
mine officerer samt udviklingsforspring kan give mig en fordel.
9…Ld6 10.O-O O-O 11.e4 dxe4 12.Sxe4 De7 13.Te1
Det var denne stilling jeg havde set frem til og regnede med at have en lille fordel, selvom
om min isoleret d4 bonde, ikke er en jeg skal i slutspil med. Sverrir vælger at beholde
løberparret i partiet, men havde muligheden for at spille 13…Sf6!?. Det virker dårligt at slå
på løberen på d6, da sort derved er klar til trykke på den isoleret bonde på d4. Dette kan
gøres med Lg4 efterfulgt af Tad8, hvilket ville give sort en bedre stilling. Jeg kan måske
med Sc5, Dc2 og Se5 prøve at spille på de sorte felter og bruge min bonde på d4
konstruktivt.
13…Lc7 14.Sg3 Df6 15.De2 Sb6 16.Se5 Sd5 17.De4 g6 18.h4!?
Jeg har fået diagonalen b1-h7 samt feltet g6 at angribe og sort har fået en springer til d5.
Stillingen er omtrent lige og sort fortsætter meget logisk. Min plan er til gengæld meget
direkte og sort skal finde en løsning på den.
18…Sf4 19.h5

Jeg troede at sort kunne spille 19…Le6 20.hxg6 Ld5 (20…hxg6 fxg6 21.Sxg6 Sxd3
22.Dxe6+ Dxe6 23.Txe6 Txf2 24.Te3 Tf6 25.Se7+ Kf7 26.Sxc6 bxc6 27.Txd3 med en
ekstra bonde) 21.Sd7! (21.gxf7? Txf7 med sort fordel) og hvid har fordel i følgende
varianter.
1. 21…Dh4 22.De7 Dxe7 23.Txe7 Sxd3 24.Sh5! fxg6(hvis sort dækker løberen på c7
med 24…Tfc8 25.Sdf6+ Kf8 26.Td7 fxg6 27.Sh7+ Kg8 28.S5f6+ Kh8 29.Sf8 Txc8
30. Th7#) 25.Shf6+ Txf6 26.Sxf6+ Kf8 27.Txc7 med en kvalitet mere.
2. 21…Dg7 22.Dxf4! Lxf4 23.Sh5 Ld2 24.Te2 Lg5 25.Sxg7 Tfd8 26.Sc5 med hvid
fordel.
3. 21…Dd6 22.De7 fxg6 23.Sxf8 Sxd3 24.Sh7 Lf7 25.Te3 med kvalitet og fordel.
19…Sxd3 20.Dxd3 g5 21.Te3 Dd6 22.Tae1 Le6?!
Hvid har fordel og det er svært at finde en måde for sort at komme ud med de sidste
brikker. Med sorts sidste træk går det meget hurtigt galt, så det er her der skal findes
forbedringer. Alle hvids brikker er med og springeren på g3 er på vej til e4, med
ubehagelige trusler.
23.Se4 Dd8 24.Sc5 Lc8 25.Sxf7! Df6 26.Tf3 Dg7 27.Db3 Kh7 28.Te7

En dejlig slutstilling, hvor sort aldrig rigtig fik udviklet sin dronningefløj og hvor springerne
total dominerede over løberparret. 1-0
Hvid: Nikolai Skousen (2274), KR a
Sort: Helgi Brynjarsson (1920), Hellir c
1.c4 e5 2.g3 f5 3.Lg2 Sc6 4.Sc3 Sf6 5.d3 h6 6.e4 d6 7.Sge2 Le7 8.h3 g5 9.exf5 Lxf5
10.g4 Le6 11.Sd5 Dd7 12.Sg3
Jeg er ikke helt tilfreds med dette træk og kiggede på 12.Le3 0-0-0 13.Da4 a6 med hvid
fordel, men forkastede trækket. Med trækket 12.Sg3 tager jeg h5 fra sort, hvilket var
grunden til det. Til gengæld flytter springeren sig også fra feltet d4, som sort nu har
mulighed for at plante en springer på.
12…Sd8?!

Sort planlægger at fjerne springeren på d5 med c6, men burde forsætte med en anden
plan. Med 12…Lxd5 13.cxd5 Sd4 14.Le3 0-0-0 og stillingen er omtrent lige. Hvid næste
træk forhindre sorts plan, men sort fortsætter med sin plan, hvilket giver ham en dårlig
stilling.
13.d4 c6?! 14.Sxf6+ Lxf6 15.d5 cxd5 16.cxd5 Lg8 17.Le4 Lh7 18.Dd3 Lxe4 19.Dxe4

Hvid har fået en positionel bedre stilling og har fordel. Fordelen består i følgende; 1. sort
har en dårlig løber, som er fanget bag sine egne bønder, på de sorte felter. Kongen har
ikke rigtig noget sted at gemme sig, da den ikke når at rokere langt. På grund af 19…Sf7
20.Le3 og sort når ikke at få den i skjul på dronningefløjen og har heller ikke lyst til at
rokere kort. Springeren har ikke rigtig noget godt felt og kan håbe på at nå til f4. Vejen
dertil er f7-h8-g6-f4, men hvids løber har mulighed for at slå den. Hvids plan er simpel og
består af en løber til e3, efterfulgt af 0-0 og så tage kontrol af c-linien. Når dette er opnået
skal truslerne mod konge og kongefløjen, kombineres med en bondefremmarch på
dronningefløjen, hvilket bør vinde for hvid.
19…Tg8 20.Le3 b6 21.O-O Tc8 22.Tac1 Sf7 23.Txc8+ Dxc8 24.Tc1 Dd7 25.a4 Ld8
26.Tc6
Hvid fortsætter med sin plan og sort er nød til at forsvare sig umådeligt passivt.
26…Tg7 27.Sh5 Tg8 28.Dh7 Kf8 29.b4 Le7 30.a5 bxa5 31.bxa5 Ld8 32.a6 Le7 33.Lc1!
Hvid er klar til at angribe endnu en svaghed i sorts stilling, som er bonden på d6. Sort kan
stadig kun afvente situationen og håbe på et mirakel.
33...Dd8 34.Df5 Da5 35.Tc8+ Ld8 36.La3!

Hvids plan er fuldført med præcision og har resulteret i en tabt stilling for sort. Dronningen
kan ikke slå løberen, a6 eller d5 på grund af 37.Txd8+ Ke7 38.Dd7#. Sort spiller det
eneste træk der virker muligt.
36…Db6 37.Tc6 1-0
Efter at Skakforeningen Øbro var rykket op i 1. division, fik vi en mail fra Island og det viste
sig at divisionens weekenden var blevet rykket. Vi kunne derfor godt deltage og fik at vide
at runden skulle spilles i Akureyri, som ligger i den nordlige del af Island. Vi fløj til
Reykjavik og efter et dejligt ophold i den Blå Lagune, nåede vi da også at få en øl på Café
Paris.

Akureyri fra den anden side af sundet.

Dagen efter skulle vi kører i bus til Akureyri. Det var en by der lå ned til vandet og havde
danske gadenavne, da det engang var beboede af danskere. Det var en by der var kendt
som feriested og hvor man kunne stå på ski længere oppe af bjerget. Vi boede i en
gammel lade, som var bygget om til hotel og den lå på den anden side af sundet. Det var
virkelig et utroligt smukt sted.
Jeg havde fået at vide at GM Tiger Hillarp Persson ikke spillede de 3 sidste runder i 2.
divisionen på Island. Grunden var at han ikke kunne nå frem i tide, fra EM i Montenegro,
så jeg skulle ikke møde ham alligevel. Jeg skulle møde GM Luis Galego i det første parti
(5. runde). Jeg har valgt at kommentere 2 af partierne fra den anden weekend.

Hvid: GM Luis Galego (2484), TV a
Sort: Nikolai Skousen (2274), KR a
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.c3 Lg7 4.d4 cxd4 5.cxd4 d5 6.exd5 Sf6 7.Sc3 O-O 8.Lc4 Sbd7 9.d6
exd6 10.O-O Sb6 11.Lb3
Stillingen er omtrent lige og sort skal tage stilling til sin løber på c8. Hvor skal den hen?.
Jeg kunne heller ikke lide Lg5, derfor spillede jeg 11…h6 i partiet. Bedre havde nok været
Lf5 eller d5, med samme idé som i partiet.
11..h6 12.Te1 d5 13.Se5 Te8 14.h3 Le6 15.Lf4 Tc8 16.Df3 Sc4 17.La4 Te7 18.Sxc4
dxc4
Hvis sort slår med tårnet 18…Txc4?! 19.Lb3 Tc8 (19…Txd4 20.Le5 med fordel) 20.Le5 og
hvid har fordel. Jeg havde dog hele tiden ville slå med bonden, da jeg havde regnet med
varianten 17.Sxc4 dxc4 18.La4 Te7, Luis har sikkert stillet mig denne fælde.
19.Le5
Hvis hvid spiller 19.Lxh6 Lxh6 20.Dxf6 Lg7 21.Dh4 Td7! 22.Dxd8 Tdxd8 og sort vinder
bonden på d4 tilbage med fordel.
19…Ld7!?

20.Lxf6
Hvis hvid forsøger med 20.Lxd7 Txd7 21.Te2 a6 22.a4 Tc6. Dette havde givet en lille
fordel. Jeg havde regnet med partifortsættelsen, hvor jeg ofre en bonde, men får den
tilbage efter træk 24.
20…Lxf6 21.Txe7 Lxe7 22.Dxb7 Lxa4 23.Sxa4 Tb8 24.De4 Tb4 25.Dc2 Dxd4 26.Td1
Dh4 27.Td7 Lf6 28.De2

Hvid kan slå på a7 med det samme, hvorefter følgende variant opstår; 28.Txa7 Dd4
29.Ta6 Dd3! 30.Dc1(30.Dxd3 cxd3 31.Txf6 Txa4 32.Td6 Txa2 33.Txd3 Txb2 med remis.)
Ld4 31.Kg7 og sort har kompensation for bonden.
28…Tb8 29.Txa7 Dd4 30.Tc7 Dd3 31.Dxd3 cxd3

32.Td7
Hvid havde mulighed for at spille denne lidt lange variant, som måske giver hvid en lille
fordel. 32.b3!? d2 33.Td7 Lg5 34.Sb2 Te8 35.h4! Te1+ 36.Kh2 Lf4+ 37.g3 Tb1 38.Sd1
Lxg3+ 39.Kxg3 Txd1. Det bør dog stadig være remis, men det skal selvfølgelig analyseres
. Luis og jeg havde ikke set hvids 35.h4! og troede at hvid havde alvorlige problemer i
denne variant.
32…Lxb2 33.Txd3 Le5! 34.Tb3 Ta8 35.Tb4 Tc8 36.f4 Tc1+ 37.Kf2 Ld6 38.Td4
Her tilbød Luis remis. Først kunne jeg ikke rigtig høre hvad han udtalte og sagde ”excuse
me”, Han gentog tilbuddet og jeg tog mod, på grund af følgende variant 38…Tc2+ 39.Ke3
Txa2 40.Txd6 Txa4.
Remis

Hvid: Nikolai Skousen (2274), KR a
Sort: Einar Hjalti Jensson (2223), TG a
1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Sf6 5.Nc3 Sc6 6.Sf3 Lg4 7.cxd5 Sxd5 8.Db3 Lxf3
9.gxf3

Grunden til at jeg spillede denne åbning, skyldes at det ikke er alle der spiller slavisk, der
også spiller caro-kann eller kender til åbningen. Jeg har ikke selv spillet denne variant så
meget, men kunne huske at have set et gammelt Fischer parti. Det omtalte parti er Fischer
– Euwe, Leipzig 1960, som fortsatte 9...e6 10.Dxb7 Sxd4 11.Lb5+ Sxb5 12.Dc6!+ Ke7
13.Dxb5. Jeg kunne huske hertil. Jeg kunne også huske noget med Dolmatov og et Lg5+,
fra en af Dvoretskys bøger – Har så fundet ud af det var; School of Excellence 4, Opening
developments af Mark Dvoretsky. Fischers parti fortsatte 13…Sxc3?! 14.bxc3 Dd7 15.Tb1
Td8 16.Le3 Dxb5 17.Txb5 Td7 18.Ke2…, hvorpå Fischer vandt bonden på a7 og senere
partiet. Teorien foreslog 13…Dd7 14.Sxd5+ Dxd5 som en forbedring. Den gamle teori gik
med 15.Dxd5 exd5 16.Le3 Ke6 17.0-0-0 Tc8+ 18.Kb1 Lc5 19.The1 Kd6 20.Lf4+ Kc6, men
efter Dolmatovs analyse i 1981 med 15.Lg5!!+ (!! givet af Dvoretsky) f6 16.Dxd5 Dxd5
17.Le3 Ke6 18.O-O-O Tc8?!+ 19.Kb1 Lc5 20.The1 Kd6 21.Lf4+ Kc6 22.Te6+ Kd7 23.Te2
Kc6 24.Tc2 a5 25.Le3 Kd6 26.Tcd2 og bonden på d5 er tabt. Der er fundet forbedringer i
dag, hvor Karpov giver 15.Lg5!?. Jeg kunne dog ikke huske alt det. Einar sagde efter
partiet at han ikke spillede caro-kann og ikke kendte til åbningen.
9…Sb6
Jeg troede dette var en fejl, men har kigget på det efterfølgende og fundet ud af det er
teori. Her har hvid 2 muligheder (10.d5 eller Le3)10.d5 Sd4, hvor jeg havde kigget på
11.Dd1 e5! og syntes at sort stod udmærket. Hvid har også mulighed for 10.d5 Sd4
11.Lb5!+ Sd7 12.Da4 Sxb5 (12…e5? 13.dxe6 Sxe6 14.Lg5! Sxg5 15.0-0-0 og sort opgav i
Bologan-Borges, Linares 1999.)13.Dxb5 g6 14.0-0 Lg7 15.Te1! 0-0 16.Lg5 med hvid
fordel. Den anden mulighed er partifortsættelsen, som så naturlig ud for mig.
10.Le3 e6 11.O-O-O Dc7 12.Kb1 g6?
Sort skulle spille 12…Le7 13.d5 exd5 14.Sxd5 Sxd5 15.Txd5 0-0 16.f4 Sb4 17.Td4, som
skulle være den kritiske stilling af (10.Le3) varianten. Her er forskellige fortsættelser
prøvet. Sort kan ikke spille 12...O-O-O?! 13.Sb5 Db8 14.d5! Sxd5 15.Lh3! a6? (15...De5
16.Sxa7+ Sxa7 17.Lxa7 med fordel til hvid.) 16.Txd5 Txd5 17.Dxd5 axb5 18.Lxe6!+ med
afgørende fordel.
13.d5 Nxd5

Hvis sort havde prøvet 13...exd5 14.Te1! O-O-O (14...Le7 15.Lxb6 Dxb6 16.Lb5! med klar
fordel)16...O-O-O 17.Sxd5 Txd5 18.Dxd5 Td8 19.Dc4 med klar fordel.
14.Txd5! exd5 15.Sxd5 Dc8
Sort kan ikke dække felterne b7 og f6 samtidig, så derfor er han nød til at give afkald på et
af dem.
16.Sf6+ Kd8 17.Dd3+ Ke7 18.Lg5!
Sort er helt færdig, der truer flere forskellige afdækker skakker, som sort ikke kan tåle.
18…Df5 19.Se4+ Ke6
På 19...Ke8 20.Lh3! Dxh3 21.Sf6+ Ke7 22.Te1+ De6 23.Dd7# skakmat.
20.Db3+
En afslutning kunne være følgende varianter. 21.Dxb7+ Ke6 22.Lc4+ Ke5 (22...Dd5
23.Dxc6+ Kf5 24.Dxd5# skakmat) 23.Db5+ Kd4 24.Le3# skakmat.
1-0
Jeg havde fået 4,5 ud af 7 i den islandske 2. divisionen, men tabte i sidste runde til den
lavest rated af mine modstandere, hvilket var en lidt irriterende måde at slutte af på.
Resultaterne kan ses i nedenstående tabel.
Runde

Hvid

Sort

1

Stefan Bergsson (2093)

Nikolai Skousen (2274)

Resultat

2

Nikolai Skousen (2274)

Sverrir Thorgeirsson (2111)

3

IM Bjorgvin Jonsson (2368)

Nikolai Skousen (2274)

4

Nikolai Skousen (2274)

Helgi Brynjarsson (1920)

5

GM Luis Galego (2484)

Nikolai Skousen (2274)

6

Nikolai Skousen (2274)

Einar Hjalti Jensson (2223)

1-0

7

Pall Leo Jonsson (2075)

Nikolai Skousen (2274)

1-0

0,5-0,5
1-0
0,5-0,5
1-0
0,5-0,5

Til gengæld havde jeg en meget god turnering og synes det har været en dejlig oplevelse.
KR a fik en tredje plads, så vi skulle ned og modtage præmie, hvor der var
præmieoverrækkelse i alle 4. divisioner på Vélsmidjan. Der var pakket med skakspillere,
masser af øl og der blev fejret.

Lava overdækket af mos.

Efter det andet besøg til Island fik jeg en bedre fornemmelse for dette store lava land og
kan varmt anbefale det som rejsemål.

Øbro 2 i Mesterrækken – igen!
Af Søren Møller Hansen
Efter blot et år i 1. rækken lykkedes det 2. holdet at genvinde sin plads i
Mesterrækken. Nederlaget på 2-6 til Vanløse i sidste sæsons afsluttende runde med
nedrykning som resultat, var en meget bitter pille at sluge – og vi var særdeles opsatte
på at revanchere os i år.
Med et par solide forstærkninger i Claus Pakmor og Sietske Greeuw, sidstnævnte dog
kun de første 5 runder pga. det korte ophold i Danmark, og en ”bænk” af betydelig
styrke i bl.a. Andreas Ertbjerg og Sebastian Bender, var det med stor optimisme vi
startede kampagnen – som det hedder i moderne sprogbrug – for oprykning til
Mesterrækken.
Første runde mod Frederiksberg var en af de kampe, som gerne skulle vindes
overbevisende – og det blev den! 6½-1½ var scoren, da røgen og de sidste
tidnøddramaer havde lagt sig. Der skulle dog kæmpes hårdt på visse brætter – og
undervejs havde holdlederen nogle betænkeligheder, men da det gjaldt var styrken og
evnen til at få de sidste point i hus til stede.
Vi skal se en lille smagsprøve fra matchen.
På 7. bræt var Peter Dürrfeld kommet fint fra åbningen med en opstilling med g3,
Lg2 og inden længe et f4-fremstød. Hans modstander bed dog godt fra sig – og vandt
en bonde og fik modspil – og jeg var i tvivl om Peter kunne holde sammen på det.
Peters angreb blev lige pludselig endog særdeles farligt og afslutningen var nice:

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-wq-sNRzp-'
6-+-zp-+Pzp&
5+-zpPvl-+-%
4-+-+R+-wQ$
3+-tr-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Sort trækker. Hvid (Peter) truer (udover Txf8) med Dxh6 efterfulgt af Th7 mat! Sort
prøver en sidste desperat chance: 1…Txh3? men alt andet er også i ret håbløst i
længden. 2.Dxh3,Txf7 3.gxf7,Dxe7 hvilket var ideen med Txh3 – at fjerne
dækningen af springeren på e7, men det virker ikke pga. 4.Dc8+!,Kh7 5.f8S+! (den
var sød!),Kg8 6.Sg6+,Kf7 7.Sxe7 og Sort gav op kort efter.
Anden runde mod AS04 bragte os desværre hurtigt ned på jorden igen – langsomt,
men sikkert smuldrede pointene bort på det ene bræt efter det det andet – Antti på 8.
bræt var den eneste der fik en gevinst – og vi måtte bide et ærgerligt og unødvendigt
3-5-nederlag i os.
Tredje runde mod K41, som var blandt de øvrige favorithold i gruppen, var en
nøglekamp – specielt pga. vores nederlag til AS04. Vi måtte ikke sætte flere dumme
point overstyr – inden runden havde Odysseus 10½ p., AS04 og K41 hver 10 p.,
mens vi havde 9½ p., så ikke råd til dumheder. Matchen blev tæt og spændende – og
vi fik hevet en kneben 4½-3½-sejr i land. Det var især i bunden at høsten blev stor,
idet Sietske (5. bræt), Peter (7.) og Holdlederen (8.) vandt. K41 begik en fejl af de
grumme, da de stillede op i forkert rækkefølge på bræt 1 og 2 – det kostede og vi fik
tildelt et ekstra ½ point i regnskabet…
Fjerde runde mod Odysseus blev afgørende for topkampen i gruppen. Jeg havde fået
indkaldt de hårdtslående reserver, Andreas og Sebastian – og kunne stille op med
mesterspillere på samtlige otte brætter – for første og hidtil eneste gang i min tid som
holdleder for 2. holdet… Det udviklede sig til en ren massakre mod det stakkels
Odysseus-mandskab, som blev mere og mere desillusioneret som tiden gik… Kun
Nils på 1. bræt og Peter på 8. bræt måtte nøjes med remis – resten vandt i
overbevisende stil – og vi kunne drage hjem med en gedigen 7-1-sejr i bagagen!
Femte runde mod Perlen var på forhånd udpeget som sæsonens vigtigste kamp.
Perlen har i stærkeste opstilling et særdeles godt hold – fortrinsvis bestående af
spillere fra det tidligere Jugoslavien. Ofte har de en del afbud, hvilket reducerer
holdets styrke betragteligt, eftersom bredden i truppen er ret lille. Til kampen mod os
var de dog i stærkeste formation, så der ventede en hård dyst.
Det så skidt ud i starten – ellers så solide Peter på 7. bræt gik helt galt i byen og tabte
den ene bonde efter den anden uden noget seriøst modspil. Og på 1. bræt blev Nils
decideret kørt over… Flere af stillingerne i de resterende partier så også suspekte ud,
men lige pludselig begyndte tingene heldigvis at vende. Specielt fik Claus på 4 bræt
kvast sin modstander hårdt og brutalt – og en bølge sejre til Niels, Sietske,
Holdlederen og Martin gjorde udslaget, så vi kunne sætte 5½ point ind på
resultattavlen…

På 6. bræt spillede Sixten et spændende parti – han kommenterer selv:
På bræt 6 spillede jeg et mere eller mindre kaotisk parti. Med de hvide brikker havde fik jeg
opbygget en fin stilling, men en begyndende tidsnød nærmede sig. Modstanderen havde brugt knap
40 minutter da jeg nærmede mig 15-minutters grænsen. Således opstod følgende stilling hvor jeg
overså den vindende trækfølge.

Jeg har ofret en kvalitet for løber og bonde, men med fribonde og løberpar har hvid klar
kompensation.
Her spillede jeg det det noget uambitiøse 30. Lb2? som prompte blev besvaret med 30...c4!
Hvad der i stedet havde været at foretrække var det stærke 30. e7! som kun kan besvares med
30...Tfe8 hvorefter 31. Lxc5! er afgørende. Sort kan ikke slå løberen tilbage da der følger 31...bxc5
32. Txb8, Txb8 33. e8D+, Txe8 34. Dxe8+, Kh7 35. Ld5! og sort må enten give afkald på en pæn
mængde materiale eller blive sat mat.
Bedste forsvar er nok 31...Tb7 32. De5, Dxe5 33. fxe5, Td7 34. Ld6! med klar hvid fordel. Hvid har
2 bønder for kvaliteten og en overlegen stilling med en sort springer på a5 der spiller fandango.
I stedet for denne at se denne finesse røg jeg ud i en knap så attraktiv stilling hvor jeg måtte
forsvare mig med alle midler. Det lykkedes mig at fuske modstanderen og med 1 minut tilbage på
klokken afvikle til et tårnslutspil der var klart remis.

Med denne sikre sejr over Perlen var førstepladsen på det nærmeste i hus, da vi
manglede et par af gruppens lidt blødere hold i de sidste to runder. De to runder blev
også vundet forholdsvist sikkert uden stor dramatik med hhv. 5½-2½ og 4½-3½ over
Brøndby og Hvidovre. Vi opnåede således i alt 37 point i gruppen – et forspring på
3½ point til K41 på 2. pladsen. Alle resultater kan ses på www.ksu.dk.
Vi er helt klar på at bide os fast i Mesterrækken i den kommende sæson – ikke noget
med ØBRO som elevatorhold her!
Søren Møller Hansen, holdleder

DM 2009: Tre unge vikinger på togt
Af Martin Reib Petersen
Som det nok vil være de fleste af læserne bekendt, kom jeg under mystiske
omstændigheder i besiddelse af et kandidatresultat sidste forår. Har man undgået at se
mig rende rundt med armene i vejret, ivrigt pralende om samme, ja så bør man
frekventere klubben noget oftere!
Ledelsen i Dansk Skak Union besluttede i deres magt og vælde og visdom at slå
kandidat- og landsholdsklassen sammen, således at mit kandidatresultat berettigede
mig til deltagelse i Landsholdsklassen – en stor oplevelse, men samtidig også
særdeles hårdt selskab. På forhånd virkede 0/9 som en absolut realistisk mulighed.
Der Alte (Søren Bech) mente at 2½/9 var realistisk – uanset hvad, så var der sikkert
ikke mange der troede jeg kunne gøre mig gældende i toppen af det fine selskab, eller
i midten for den sags skyld.
Fredag inden påske mødtes jeg med to af Øbros håbefulde unge talenter, Albert
Johannes Mordechai Schulz og Mathias Frost Torp-Hansen (sikke kort mit navn
pludselig ser ud…), og vi fik smidt cykler og bagage i et tog i den forkerte vogn,
hvorefter vi var på vej. Vi fik fundet den rigtige vogn på Høje Tåstrup station, og
kunne dermed sætte os og slappe af og indtage en eller anden slags væske i grønne
dåser, der da vi nåede Skanderborg vist fyldte det meste af bordet foran os – tomme,
naturligvis.
I særdeles opstemt stemning satte vi os til at vente på Skanderborg station, og
stemningen fik endnu et nøk opad da vi konstaterede at DSB-kiosken var åben,
således at tasken med grønne dåser der virkede så sørgeligt tom, kunne blive
genopfyldt. Vi mente at have konstateret at toget skulle køre ca. 55 minutter senere,
fra den samme perron som vi var ankommet til. Tiden viste sig at være korrekt,
uheldigvis var sporet det ikke. Jeg erindrer endnu den bagefter meget upassende
vittighed at pege på toget der holdt på modsatte perron og sige ”godt det ikke er det
tog vi skal med, hva’?”…men det var det.
Nuvel, vi konsulterede oversigtstavlen på stationen, som påstod at det var sidste tog
mellem Skanderborg og Silkeborg der skulle køre den aften (klokken var på dette
tidspunkt ca. 21). Vi var stadig ved godt mod, stærkt hjulpet af turens gavmilde
indtag af de sjove grønne, og besluttede efter lang tids rådslagning at ringe til et
taxiselskab og høre om de kunne transportere tre halvfulde københavnerknægte med
hver deres cykel og bagage til Silkeborg, og hvad det i givet fald skulle koste. Vi fik
en pris oplyst på 600 kr., og som vi ret hurtigt blev enige om, så havde vi alle tre
brugt 200 kr. på langt dummere taxiture efter diverse eskapader i det

storkøbenhavnske natteliv i vor dunkle ungdom (en smule dunklere for mig, da jeg
lige er et par år ældre end mine to rejsekammerater).
Efter at være ankommet til den campingplads hvor vi skulle bo, fandt vi ud af at
nøglen ikke hang på døren til hytten, som jeg mente at have hørt den ville. Vi fik
derfor meldt vor ankomst på særdeles tydelig vis, ved at ringe til campingfolkene
(umådelig flinke og sympatiske mennesker), der meddelte at nøglen hang på døren til
receptionen. Vi kom ind, konstaterede at hytten var enormt fed (kogeplader,
køleskab/fryser, flisegulv, fungerende stikkontakter, osv., osv.), og lynhurtigt
sænkede freden sig over vort lille selskab, så vi kunne blive klar til næste dags
genvordigheder, hvor turneringen skulle begynde, og vi skulle finde mad og (mange!)
flere af de sjove grønne.
I første runde dagen efter skulle jeg have de sorte brikker mod Bo Garner
Christensen, som jeg engang har præsteret at tabe 4-0 til i et (!) hurtigparti. Dette
betød at jeg vidste hvilken variant han spiller mod Caro-Kann, og jeg havde de første
8 træk med fra The Complete Caro-Kann, som jeg naturligvis havde medbragt på
turen. Uheldigvis var jeg out of book på et kritisk tidspunkt, og efter at have ofret en
bonde i en ret almindelig stilling (jeg får den tit fra Panov-varianten), var jeg en
kylling og gik efter hurtig dronningafbytning, i stedet for at bevare trykket. Efter at
dronningerne var af brættet, bevarede Bo sin merbonde og sin terrænfordel, og havde
ikke de store vanskeligheder med at få hele pointet i hus. Bo spillede en fantastisk
turnering, endte med 6/9 på en delt 4-5. plads (seedet nr. 17!), og fik sin første IMnorm – stort tillykke herfra!
Der var kun tre overraskende remiser i første runde, så jeg var da stadig i nogenlunde
godt selskab på en 14-delt sidsteplads.
Dagen efter begav jeg mig alene til spillestedet, så mine to rejsekammerater (der først
skulle begynde deres partier om tirsdagen) kunne finde et supermarked og købe mad
og sjove grønne. Efter omkring 10 træk ringede jeg til dem (med turneringslederens
accept og tilstedeværelse, naturligvis), og spurgte om de havde tænkt sig at komme
forbi, og om de ville tage frokost med. Jeg kunne høre at de allerede befandt sig i
særdeles afslappet tilstand, og at der ikke var tegn på at de ville komme forbi. Efter
15 træk tilbød min modstander (Henrik Mølvig – spillede allerede kandidatklasse i
1994 ved min DM-debut) remis, som jeg tog imod. Bagefter viste det sig at han
muligvis havde fordel i slutstillingen, så det kunne jeg jo ikke være utilfreds med.
Samtidig kom jeg langt over forventet score, så det var jo fint.
Jeg sluttede mig til mine to rejsekammerater ud på eftermiddagen, og kom hjem til
synet af et bord fyldt med grønne flasker, der alle sammen var ganske tomme, og som
jeg helt bestemt ikke mente havde stået der da jeg tog af sted. Det var en sund og

naturlig forklaring på mine rejsekammeraters manglende deltagelse som tilskuere
under dagens runde, og jeg kæmpede hårdt for at nå nogenlunde på omgangshøjde
med de unge mennesker, på trods af deres forspring på nogle timer og en del flasker.
Dette forsøg gik ikke helt efter hensigten – af hensyn til mit ry som juniortræner og
forbillede for klubbens børn, vil jeg undlade at beskrive min tilstand senere på
aftenen, og nøjes med at fortælle at jeg ikke ligefrem lignede en
landsholdsklassespiller i topform.
Vi mødte undervejs om eftermiddagen nogle unger på campingpladsen der tævede
Albert i bordtennis (ha!), og som, måske på grund af vores rigelige væskeindtag, ikke
troede på at vi var skakspillere, og da slet ikke at jeg spillede i øverste gruppe. Da den
mest flabede af dem havde fået prygl i blindskak, troede de vist en smule mere på det.
Men der skulle jo spilles næste dag, jeg skulle have sort mod FM Kåre Hove
Kristensen, eks-Øbro’er, med omkring 350 mere end mig i rating. Det parti skal vi se:
(Jeg skal naturligvis som sædvanlig gøre opmærksom på at jeg ikke bruger computer
til analyser. Der er derfor sikkert adskillige forbedringer undervejs, og det behøver
læserne ikke fortælle mig, jeg ved det godt!)
Hvid: FM Kåre Hove Kristensen, 2221, Nordkalotten
Sort: Martin Reib Petersen, 1874, Øbro
1.e4, c6 2.d4, d5 3.exd5, cxd5 4.c4, Sf6 5. Sc3, g6!?
Vistnok ikke helt korrekt, som partiet vil vise. Jeg har 3-4 forskellige varianter mod
Panov-varianten, og jeg gad ikke bruge hovedforsvaret så tidligt, hvis nu nogle af
mine modstandere skulle være af typen hvis forberedelse bestod i andet og mere end
at nøjes med 15-20 sjove grønne (som mine for det meste gjorde)
6.cxd5, Sxd5 7.Db3, Sxc3 Muligvis bedre 7… Sb6
8. Lc4, e6 9.bxc3, Lg7 10.La3
Irriterende. Særdeles irriterende. Men sådan er det at spille fuskervarianter med
bondeanger mod FM’ere.
10… a6 11. Sf3, b5 12.Le2, Sc6 13.0-0, Se7 14.Se5, Lb7 15.Lxb5+
Hov. Kunne han det? Det vil vise sig…
15… axb5 16. Dxb5+

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+l+-snpvlp'
6-+-+p+p+&
5+Q+-sN-+-%
4-+-zP-+-+$
3vL-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
16…Sc6!
Yes! Superfuskeren er på banen! Pointen er naturligvis at jeg har Dd7 på Sxc6, og at
der hænger på a3 i flere varianter, herunder partiet.
17. Dxb7, Sxe5 18.dxe5, Txa3 19.Tfd1, Da8 20.Dd7+, Kf8 21.Dd6+, Kg8
Jeg gider ikke kigge på Ke8, det kan bare ikke være rigtigt. Hvis læsernes Fritzer og
Rybkaer siger at Ke8 er bedst, så dem om det, jeg havde ikke lyst til at spille det.
22.De7, Lxe5 23.Td8+, Kg7 24.Txa8, Thxa8 25.g3, Lxc3 26.Td1, Lf6 27. Dc5,
T8a5 28.Dc4, T5a4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+pvlp+&
5+-+-+-+-%
4r+Q+-+-+$
3tr-+-+-zP-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Her tilbød jeg remis, og i svært desillusioneret tilstand og begyndende tidnød tog min
modstander imod. Han sad simpelthen som forstenet efter partiet – en sand
fornøjelse! Hvis hans dronning skal gemme sig for mine tårne, skal det ske på et

særdeles passivt felt (g2, f.eks.), hvorefter jeg kan gnaske på a2 og lege med at presse
mod f2. En dejlig halvskalp, og 1/3 var laaaaangt over min forventede score – herligt!
Om aftenen var jeg en smule mere tilbageholdende med de sjove grønne, da de havde
været knapt så sjove aftenen inden. Men dagens resultat blev da naturligvis behørigt
fejret!
Dagen efter tabte jeg med hvid til Dara ”Av, av, far!” Akdag. Ikke meget at sige om
det parti. Undervejs påtog jeg mig en svag bonde på d4, mod at få løberparret og
noget der lignede en terrænfordel. Han påviste imidlertid med den sikkerhed kun en
16-årig med 2200 kan have, at det var svagheden på d4 der var det vigtigste, og efter
at have ofret den bonde kunne han trænge ind i min stilling, og det holdt den ikke til.
Sådan kan det gå.
Næste dag skulle jeg møde en spiller (John Bauneborg Nielsen, Nørresundby), om
hvem det eneste jeg vidste var at han havde tendens til at bruge meget tid. Jeg gav
ham derfor en Black Knights Tango at lege med, men spillede allerede ukorrekt i
træk 4, og blev i den grad damptromlet. Det er muligt han kun startede med 8 bønder,
men undervejs føltes det snildt som det tredobbelte. Interesserede kan se partiet på
DM-hjemmesiden, for jeg viser det sgu ikke frem frivilligt! Den skuffelse skulle
skylles ned, og det blev den uhyre effektivt. 1/5, stadig over forventet, men når jeg nu
lå i bunden af feltet måtte der da gerne snart komme lidt flere points på kontoen.
Dagen efter skete følgende:
Hvid: Lasse Simoni Nielsen, 2000, Jetsmark
Sort: Martin Reib Petersen, 1874, Øbro
1.e4, c6 2.d4, d5 3.Sc3, dxe4 4.Sxe4, Sd7 5.Lc4, Sgf6 6.Sg5, e6 7.S1f3, h6 8.Sh3,
Sb6 9.Lb3, a5 10.c3, Ld6 11.De2, 0-0 12.Lf4, Lxf4 13.Sxf4, Sbd5 14.Sd3, Dc7
15.De5, Dxe5+ 16.Sfxe5, Sd7
Her tilbød jeg remis, fordi jeg ville være tilfreds med det resultat, og fordi jeg var
temmelig overbevist om at stillingen faktisk er remis. Muligvis står sort en smule i
underkanten, men jeg er jo efterhånden berygtet for mit talent for at fuske halvdårlige
slutspil til (mindst) remis, og da jeg i dette parti mødte et semi-fnug (min størrelse,
men nogle år yngre), tænkte jeg at han muligvis kunne lokkes til at spille for hårdt på
gevinst hvis han afslog mit remistilbud. Det gjorde han.
17.0-0-0, Sxe5 18.Sxe5, a4! 19.Lc2, a3!

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-+nsN-+-%
4-+-zP-+-+$
3zp-zP-+-+-#
2PzPL+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
Min løber er langt dårligere end hans, men nu kommer der nogle bønder man kan
kigge lidt på. Som sådan er min struktur jo solid nok, nu bliver hans interessant – fra
sorts side af brættet at se, naturligvis. For hvid er det skidt.
20.h4, axb2+ 21.Kxb2, Sb6 22.Th3, f6
Dette træk ser lidt mystisk ud, men hans springer er generende på e5, og jeg tror nok
sorts svagheder kan holdes forsvarligt dækket.
23.Sg6, Sc4+ 24.Ka1, Te8 25.f4

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+-+-zp-'
6-+p+pzpNzp&
5+-+-+-+-%
4-+nzP-zP-zP$
3+-zP-+-+R#
2P+L+-+P+"
1mK-+R+-+-!
xabcdefghy
25…e5!?
Hans konge står i hjørnet. Mit tårn på a8 og springer på c4 står fint. Dette træk lader
mig åbne for Lc8 og Te8 – de skal mod a1!

26.Tg3, exd4 27.Lb3, Le6 28.Txd4, Sa5 29. Lxe6+, Txe6 30.Kb1, Te1+ 31.Kc2,
Te2+ 32.Td2, Txd2+ 33.Kxd2, Sc4+ 34.Kd3, Sd6
Et godt tilbagetræk. Hans bonde på a2 kan ikke dækkes, og fra d6 holder springeren
øje med f5, hvor hans springer givetvis gerne ville op via e7 for at presse på g7. Det
kommer den så ikke.
35.Kc2, Txa2+ 36.Kb3, Td2 37.Kb4??

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+-zp-'
6-+psn-zpNzp&
5+-+-+-+-%
4-mK-+-zP-zP$
3+-zP-+-tR-#
2-+-tr-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Slutspillet var sikkert tabt allerede, men med dette træk taber han forceret, i stedet for
at lade mig bevise at jeg kunne vinde det. Meget rart med lidt mindre arbejde.
37… Tb2+ 38. Ka3, Sc4+ 39. Ka4, b5#
Herligt! Fejring! Et helt point i landsholdsklassen, skønt!
Næste dag tabte jeg. Jo mindre sagt om det parti (eller min modstander, eller dennes
træner), jo bedre.
Om aftenen efter det unævnelige parti var der så lyn-DM. Mine rejsekammerater og
jeg (der havde fået selskab af Niels Kristian Kragh, K41), havde i den anledning
fremstillet matchende t-shirts, hvor vi vistnok i særdeles negative vendinger fik
omtalt adskillige prominente personer i såvel det folketingspolitiske som det
skakpolitiske miljø. Det skabte en del opmærksomhed, det meste i positiv retning.
Søren Bech udtalte sig dog som det gamle reaktionære ***hul han er – men tøede op
et par dage efter.
Anyway, i lynturneringens første parti havde jeg ren officer mere mod Allan Holst,
kendt lynhaj. Jeg tabte dog dette parti, og besluttede så at ambitionen måtte være at

svømme gennem så mange som muligt af de 75 centiliters ølkrus der var at finde i
hotellets bar.
Jeg fik 5½/9 i lynturneringens indledende gruppe mod stærk modstand, og vistnok
sådan noget som 4/9 i anden runde. Søren Bech klarede sig til den ene af
finalegrupperne, men var ikke sej nok til en semifinaleplads. Aftenens øvrige
begivenheder tåler ikke gentagelse, så det vil jeg undlade.
I 8. runde skulle jeg så møde Rune Andersen fra Bornholm. En umådelig rar og
venlig mand, som jeg stadig kan huske fra jeg var fnug, hvor han var en af de voksne
mesterspillere der ikke havde for travlt og var for seriøs til at hyggesludre med
knægten fra Nørrebro og hans far, når vi en gang imellem fandt vej til de samme
turneringer. Jeg tabte for et par år siden til Rune ved Øbro Nytår, men denne gang
følte jeg mig noget mere klar, og så frem til et spændende parti – at det dog skulle
blive et så spændende kampparti, havde jeg ingen anelse om. Her er det i hvert fald:
Hvid: Martin Reib Petersen, 1874, Øbro
Sort: Rune Andersen, 2151, Bornholm
1.Sf3, c5 2.g3, d6 3.d4, g6 4.dxc5, Da5+ 5.Dd2, Dxc5 6.Dc3
”I slutspil vinder den ældste, medmindre den yngste er mig” – som jeg fremhæver
ved enhver lejlighed. Det ser allerede fornuftigt ud, og det er jo godt nok.
6… Dxc3+ 7.Sxc3, Sf6 8.Lg2, Lg7 9.Sb5, Sa6 10.c3, 0-0 11.Le3, Le6 12.Lxa7, Lc4
13.Sa3, Lxe2 14.Kxe2, Txa7 15.Sb5, Taa8

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-zppvlp'
6n+-zp-snp+&
5+N+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+NzP-#
2PzP-+KzPLzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Denne stilling havde jeg forudset allerede da jeg spillede c3, og jeg mente at
muligheden for fjern fribonde var vigtigere end hans bondecentrum. Skidt vurdering,
lad os se:
16.Sd2, d5 17.The1, e5 18.Kf1, e4 19.Sb3, Sg4 20.h3, Se5 21.Tad1, Sd3

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-+pvlp'
6n+-+-+p+&
5+N+p+-+-%
4-+-+p+-+$
3+NzPn+-zPP#
2PzP-+-zPL+"
1+-+RtRK+-!
xabcdefghy
Ubehageligt. Min plan med næste træk var at spille Sc1, men efter Sac5, b4, Sxc1,
efterfulgt af Sd3, kan sort beholde sin springerstilling. Jeg burde i denne stilling have
spillet 22. Txd3!, hvilket er betydelig stærkere end at vente et træk, idet han så får
mulighed for at beholde bonde-d5.
22.Te2, Tad8 23.Txd3, exd3 24.Td2, Td7 25.Txd3, Tfd8
En interessant stilling. Altid spændende at ofre en kvalitet for langsigtet positionel
kompensation. Men i den stilling var der ikke det store valg, jeg var nok bare blevet
mast uden den mulighed. Nu har vi en spændende stilling, hvor jeg er kvalitet nede,
men med godt pres mod d5, og med mulighed for fjerne fribønder på D-fløjen.
Spændende.
26.h4, b6 27.Lh3, f5
Denne løbermanøvre ligner lidt spild af tid, men nu er der felter på e6 og e5 som
mine springere senere kan lege med. Det vigtigste for springere er steder at stå i fred,
så det skal de have, de søde små kræ.
28.S3d4, Sc5 29.Td2, Ta8 30.a3, Te8 31.Sc6, Lh6 32.Td1, Sb3 33.Lg2, Sd2+
34.Kg1, Se4 35.c4, Lf8 36.b4, Tc8 37.Se5, Te7 38.Lxe4, dxe4

Jeg havde stadig mentalt set at bonden på d5 var bundet fordi der stod et tårn på d7,
men det gør der jo ikke længere. Derfor blev jeg overrasket et sekund da han slog
med d-bonden. Men skidt med det, de 4 mod 3 på K-fløjen behøver ikke blive farlige.
39.Sd7, Tc6 40.c5, bxc5 41.Sxc5, Te8 42.Sd7, Lg7 43.a4, e3 44.fxe3, Txe3 45.Kf2,
Lh6 46.Sd4, Td6

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+N+-+p'
6-+-tr-+pvl&
5+-+-+p+-%
4PzP-sN-+-zP$
3+-+-tr-zP-#
2-+-+-mK-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
Det følgende træk havde jeg allerede set et par træk inden (ellers havde jeg ikke
spillet Sd4). Det er muligt det ikke holder, men alene den kunstneriske værdi gør
trækket hamrende interessant. I en stilling med 6 officerer på brættet foruden
kongerne, kommer alle 6 til at stå i slag med et enkelt træk. Aldeles smukt, sikkert
hamrende ukorrekt, men enormt fedt at spille!
47.Sxf5!!?, Txd1 48.Sf6+!

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-sNpvl&
5+-+-+N+-%
4PzP-+-+-zP$
3+-+-tr-zP-#
2-+-+-mK-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy

Herlig stilling!
48… Kh8 49.Sxe3, Td2+ 50.Kf3, Lf8 51.Sfd5, Td4 52.b5, Txa4 53.Sc7, Ta3
54.Ke4, Ld6 55.b6, Lxg3 56.Sc4, Tb3 57.Kd5, Lxh4 58.Kc6, Ld8 59.b7, Lxc7
60.Kxc7, Txb7+ 61.Kxb7, Kg7
Jeg tror nok denne stilling er remis. Det bliver den i hvert fald!
62.Kc6, Kf6 63.Kd5, Kf5 64.Kd4, Kf4 65.Kd3, Kf3 66.Sd2+, Kg2 67.Ke3, g5
68.Sf3, h6 69.Se1+, Kg3 70.Ke2, h5 71.Kf1, Kh2 72.Sf3+
Nu er den i hvert fald remis, så det tog vi. Et brag af et parti, og bagefter var vi
rørende enige om at det var to sande skakvikinger værdigt, og at det næsten ville
være synd om et parti som det skulle have haft en vinder.
I sidste runde, med træthed og tømmermænd, tog jeg remis med sort mod Stefan
Wiecker fra Frem. Jeg troede en overgang jeg stod godt, men da vi kom til slutspillet
var det bare remis, så det tog vi. Sammenlagt endte jeg altså på 3/9, og med en
forventet score på 1.6, samt aldeles umådeholdent indtag af de sjove grønne, er jeg
rigtig godt tilfreds. Samtidig havde både jeg og de to halvfnug jeg rejste sammen med
en rigtig god tur, og vi ser allerede frem til næste gang Øbros vikinger kan drage
hærgende ud i landet – nogen der vil med til Politiken Cup!?
Martin Reib Petersen

Sommerafslutning mandag den 15. juni
Husk, at vi holder sommerafslutning mandag den 15. juni! Sæt kryds i
kalenderen!
Mere information følger på hjemmesiden (www.oebroskak.dk)!

Skakprogrammer for børn – ”Fritz und Fertig”
Legetøj til børn bliver ikke nødvendigvis bedre af at være elektrisk eller computer
baseret! BRIO togsættet virker bedre med de gammeldags logomotiver uden batterier
er min erfaring! Om det også er bedre at spille skak med sine børn på god
gammeldags vis, eller om det giver en ekstra dimension at købe et af
skakprogrammerne fra ”Fritz und Fertig” serien er svært at sige. I det følgende giver
jeg en kort anmeldelse eller snarere introduktion, så kan I selv vurdere om det er
noget for jer, og om I vil søge videre på nettet efter produktet.
”Fritz und Fertig” er et tysk udviklet program, der har høstet stor anerkendelse syd
for grænsen, bl.a. anbefaler Det Tyske Skakforbund programmet. Hvis man hellere
vil have den engelske version skal man søge under ”Fritz & Chesster”. Oprindelig
blev programmerne udviklet til at køre på en windows platform, men kan nu også fås
til MAC. Der er en Nintendo version, men den kender jeg intet til. Jeg selv har de 3
første programmer i serien i den tyske version, og det er dem anmeldelsen er skrevet
ud fra. Har man lyst til at få yderligere information end der gives her i anmeldelsen,
kan I kontakte mig nede i klubben. På nogen hjemmesider kan man købe nogle af
programmerne sammen eller sammen med andre Fritz & Fertig produkter og få noget
rabat.
”Fritz und Fertig - Schach lernen und trainieren“. Dette er det første program, hvor
man introduceres for spillets regler m.m. Historien starter med at man møder Fritz og
hans kusine Bianca. Fritz forældre skal på ferie, og da de er rejst møder den feje
König Schwartz op og udfordrer den unge og uerfarne Fritz til duel, skakduel. Det er
Fritz selvfølgelig ikke klar til, men hans onkel hjælper ham hen til skaktræneren,
rotten Fred, der holder til i en gymnastiksal for hjerne træning!. Her klikker man på
forskellige redskaber og så får man en lille introduktion og skal herefter løse et antal
skakopgaver af samme type. Bl.a. er der en hvor man skal bringe sin springer rundt
på brættet til dens gulerødder, over bestemte forhindringer – en god øvelse i at
planlægge sine springer træk! Hver gang man består en øvelse får man en pokal i
skabet, og når man vejer Fritz & Bianca på vægten, kan man se om de er ved at være
klar til duellen. Til sidst får man lov til at spille duel mod König Schwartz. Man kan
dog forinden prøve sine evner mod onklen i duel arenaen. Min ældste datter fik dette
spil til sin 7 års fødselsdag, og hun forstår ikke tysk. Så jeg har selvfølgelig måttet
oversætte, hvad der bliver sagt i spillet. Men så har det også fungeret. I den første
øvelse lærer man ordet ”OPPOSITION” da man spiller Sumo brydekamp. Det er ikke
rene skakopgaver, der er blandet nogle almindelige computerspil ind, f.eks. skal man
i en opgave smadre lokummer, dvs. en stor stenkugle bevæger sig diagonalt i på en
ternet flade, og ved at flytte et blok kan man ændre kuglens bane. Så gælder det om at
få stenkuglen til at ramme de lokummer, der er placeret på brættet. Selvfølgelig er det

løberens diagonale bevægelse der er grundtanken, men det fungerer som et alm.
underholdene spil. Efterhånden som man kommer frem i spillet kan man springe
rundt og gå tilbage til de spil, man har bestået og har lyst til at prøve igen.
”Fritz und Fertig – Schach im schwarzen Schloss” er nr. 2 i serien. Her starter
historien med at Fritz og Bianca ser fjernsyn. Den bedste skakspiller i landet skal
udnævnes, og vups – så bliver deres tidligere træner rotten Fred kidnappet, og så
bliver König Schwartz uretfærdigt udnævnt som mester. Så tager Bianca og Fritz til
König Schwartz’ slot for at finde Fred. Med sig har de deres dagbog fra det 1. spil,
hvor man kan slå skakreglerne op i. På König Schwartz’ slot bliver de taget til fange
og skal finde vej ud. Det lader sig kun gøre ved at løse forskellige skakopgaver, som i
det første spil i serien, blot lidt sværere. Man lærer om matsætning, gafler,
koordinatsystemer a1-h8 etc. Føromtalte datter fik dette spil et år senere og er
kommet midtvejs i spillet. Hun har løst nogle af opgaverne og fået nok ”Elos” til at
tage med elevatoren et trin op. Det klarede hun i en alder af 9, og vi er ikke nået
længere.
”Fritz und Fertig – Schach für Siegertypen” er nr. 3 i serien. Igen spiller König
Schwarz skurkerollen idet han har taget krammedyrene fra en hel masse konger. Men
Bianca og Fritz er nu kommet til et tivoli med en masse boder, hvor der kan vindes
krammedyr. Det er så opgaven. Nu er det blevet sværere og man kan bl.a. spille
blindskak, åbningen spansk skal man kunne huske et antal træk frem og der er andre
krævende opgaver. I dette spil lærte jeg lidt nyt om slutspil, en viden der udløste et
helt point til mig i pokalturneringsfinalen i Nyborg for et par år siden!
Har man som ung junior interesse i at spille skak er nr. 1 at komme ned i skakklubben
og lære spillet og dets finurligheder af den lokale junior skaktræner! Spille mod de
andre i klubben og få træning i at spille skak rigtig. Har man ikke den mulighed eller
ønsker man at supplere med lidt computerspil, så er Fritz und Fertig et udmærket
tilbud. Bevares hvis man sammenligner action-niveauet eller grafikken med andre
krigsspil, så kan det ikke følge med. Men skakspillets elementer bliver stille og roligt,
trin for trin forklaret (bevares på tysk eller engelsk, men det lærer man jo også noget
af) og i et nutidigt sprog og facon og med tilhørende øvelser så det sidder rigtig fast!
Jeg har tænkt mig at købe nr. 4 i serien af ren nysgerrighed.
Holger Lodahl

Sæsonprogram:
22.-24. maj

Grand Prix Finale – 5 runder

25. maj

ØBRO Forår (6. runde)

1. juni

2. Pinsedag – klubben er lukket!

8. juni

ØBRO Forår (7. runde)

15. juni

Sommerafslutning

HUSK – Sæsonprogrammet er altid en dynamisk størrelse – følg derfor med på
vores hjemmeside for nye initiativer og arrangementer.
I foråret har vi lanceret et nyt tilbud – onsdagsforedrag – hvor nogle af
klubbens medlemmer (oftest 1.holdsspillere) holder foredrag over et selvvalgt
tema. Vi holder indtil videre ikke foredrag hver onsdag, men datoer for
foredragene vil blive annonceret løbende på hjemmesiden, så følg med der!

