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Redaktionen
Dette er et nyt klubblad fra Skakforeningen ØBRO, og der udkommer 2
blade årligt. Klubbladene vil blive sendt ud i april og oktober måned. Der
vil være deadline for at indsende materiale inden d. 1. april for det næste
klubblad, som udkommer i april måned 2015.
Materialet skal sendes til oebro@oebroskak.dk i et word-dokument eller
som en PGN fil. Det samme gælder for tekster til vores hjemmeside.
Redaktionen vil se frem til at medlemmerne skriver ind med artikler
omkring turneringer, partier, analyser, historier og meget mere.
Vi ønsker fra redaktionen alle medlemmerne en god læselyst og håber at i
vil nyde dette nummer af klubbladet.
Mvh.
Redaktionen

Praktiske oplysninger
Af Holger Lodahl
Som kasserer håndterer jeg ud over regnskabet også vores medlemskartotek
og kontingentopkrævning.
INDMELDELSE I ØBRO: Skulle du have lyst til at blive medlem af vores
klub skal du maile til: kasserer@oebro.dk med følgende oplysninger: Fulde
navn, adresse og fødselsdato. Du kan oplyse telefonnummer og e-mail, som
vi kun vil anvende til at sende nyhedsmail og ringe, hvis vi vil høre, om du
vil deltage i vigtige arrangementer som holdskak, eller der er afbud til et
parti, du skal spille. Du har også mulighed for at melde dig ind på vores
hjemmeside www.oebroskak.dk, under menuen – indmelding.
Herefter vil du modtage en kontingentopkrævning. Når den første
opkrævning er betalt, er du medlem!
Kontingentet er 350 kr/kvt for seniorer, 260 kr/kvt for pensionister og
studerende og 230 kr/kvt for juniorer. Kontingentet dækker medlemskab af
ØBRO, Københavns Skak Union og Dansk Skak Union (udgiver
Skakbladet). Et B-medlemskab forudsætter, at du er medlem af KSU og
DSU via en anden klub. Kontingentet er for B-medlemmer 150 kr/kvt.
UDMELDELSE: En betragtelig del af kontingentet sender vi videre til KSU
og DSU. Det er derfor vigtigt, at du sender en mail til kasserer@oebro.dk
med navn, fødselsdato og adresse, hvis du ønsker at melde dig ud. Det er
ikke nok bare at undlade at betale sit kontingent, for vi skal stadig betale for
dig i KSU og DSU.
Kontingentopkrævningen sker via Betalingsservice, de sender enten et
girokort eller opkræver kontingentet via Betalingsservice. På girokortet står
der alle de oplysninger, du skal bruge for at tilmelde din
kontingentopkrævning til Betalingsservice i din bank. Jeg har selv prøvet,
og det virker.
Adresseændringer er I nødt til at maile til kassereren også, så skakbladet
bliver sendt til den rigtige adresse.
Feedback modtager vi gerne, også uden at I melder jer ud!
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Juniortræning i ØBRO
Hver mandag fra 15:30 – 18:00 er der åben træning, hvor alle børn og unge
er velkomne. Hvis du endnu ikke er medlem, er du velkommen til at komme
et par gange og se om det er noget for dig, inden du beslutter om du vil
meldes ind.
Al undervisning foregår i Skakforeningen ØBROs lokaler.
Udover den ugentlige træning deltager vores juniorer også i klubbens øvrige
aktiviteter, juniorklubmesterskab, Junior Grand Prix, KSUs juniorholdskak
og meget andet – blandt andet det individuelle DM for juniorer, som flere
gange er gået til en ØBRO’er. Desuden vil der være enkeltstående
arrangementer – fx tur til turnering i udlandet, gæstetræner, koordineret
juniorskak mv.
Hvis du vil vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte vores
juniorleder Martin Reib Petersen på mobilnr. 2074 1705 eller skrive en email til juniorleder@oebroskak.dk.
ØBRO har selvfølgelig indhentet børneattesten til samtlige juniortrænere,
som kræves ifølge retningslinierne for juniorarbejde.
Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen.
Skak er sjovt og billigt.
Skak er kongernes spil og spillenes konge.
Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning.
I skakklubben kan man få nye venner.
Kom og lær hvordan man spiller det.
Kom og lær hvordan du vinder over klassekammeraterne...
...og over lærerne, de andre voksne og far og mor!
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Klubmesterskabet 2013 – og Nimzoindisk på Menuen
Af Søren Bech Hansen
Jeg har i noget tid kigget på Nimzoindisk. Nikolai Skousen har i mange år
sagt til mig, at det var åbningen for mig, og i øvrigt antydet, at min
åbningskunnen kunne fatte en arkæologs interesse. Og Nikolai’s :”Man får
typisk stillinger, man bare kan spille” lyder unægtelig godt i mine ører. Så i
2013 skulle det være, ny åbning på repertoiret, men den konsekvens, at
modstanderne nu pludseligt skal forberede sig på meget mere, hvis de går i
buret med de hvide mod Zmof.
Det koster at spille en ny åbning. Der er lærepenge, der skal betales, men er
det en sund åbning, ja så er det besværet og klapsene værd.
Nimzoindisk er vanskelig at tage ind, for der er mange måder, hvid kan
stille sig op på. Det kan give en lang række forskellige stillingstyper,
inkluderende de klassiske med en isoleret d-bonde eller ”c og d
hængebønder”, hvis sort går efter hurtigt at spille både d5 og c5. Ofte sker
der noget andet, hvor sort så sidder med en løber og en springer, mens hvid
har løberparret, og tit peger det hvide hvidfeltede møgdyr på h7. Eller noget
helt tredje, for eksempel at centrum lukkes, hvorefter sorts konge tager sig
en spadseretur i midtspillet.
Når man tager i betragtning, at diskussionen ofte går på, om et lille sort
udviklingsforspring er et eller andet værd, er det næppe så dumt tidligere at
have spillet Grünfeld-indisk, hvor netop noget sådant er hovedtemaet. Jeg
spillede Grünfeldindisk, den gang ØBROs nu toneangivende hvalpe end
ikke havde overvejet at begynde at gå med ble.
Hvad gør man så for at lære Nimzoindisk? Jeg har taget udgangspunkt i at
nå til de stillingstyper, der appellerer til mig og samtidigt valgt nogle få
spillere med en stil, jeg umiddelbart kan forholde mig til. Og så har det
ellers drejet sig om at spille mesterpartier igennem og få spillet åbningen
selv.
Nogle gange går det godt, nogle gange får man et fad håndmadder. Vi tager
to eksempler, begge fra klubmesterskabet 2013, som det lykkedes mig at
vinde, først partiet fra runde 5.
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Hvid: Dennis Jørgensen, ØBRO – Sort: Søren Bech Hansen, ØBRO
For en gangs skyld sort mod Dennis, så denne gang var der ikke tale om
endnu et mislykket forsøg på at skyde en Caro Kann ned.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
Jeg følte mig lidt sej.
4.e3 0–0 5.Sge2
Det er en af de moderne opstillinger, sort skal være klar til at møde. Jeg har
også 4…c5 på repertoiret, men valgte i dette parti at rokere først. Med
5.Sge2 undgår hvid en dobbeltbonde, og den hvide dronning slipper for at
komme til c3.
5…Te8 6.a3 Lf8

Sort kan spille alt muligt, og Te8/Lf8 er ikke det mest almindelige. 5…d5 er
eksempelvis også udmærket.
7.g3
Så var jeg allerede overrasket. Man kan uden tvivl med sort spille
forskellige opstillinger nu – efter nogen overvejelse valgte jeg at stille mig
op sådan lidt Gammelindisk-agtigt (IKKE gammelmandsagtigt).
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7…d6 8.Lg2 e5 9.0–0 a5 10.h3 c6 11.b3 Sbd7 12.Lb2 De7
I gammelindisk ville dronningen typisk lande på c7, men jeg ville have
løberen til g7, og den stod jo ikke på e7 som den plejer i gammelindisk.
13.Dc2 g6 14.Tad1 Lg7 15.Td2 h5 16.Tfd1 e4
Jeg lurer på, om ikke hvid burde have slået på e5 i træk 16 og så spillet Tfd1
bagefter. Det virker så oplagt at spille e5-e4 og spørge: ”Hvad laver de
hvide tårne egentlig der?”.
17.Tc1 Sf8 18.b4 axb4 19.axb4 S8h7
Hvid har spillet en lille smule passivt, og sort puster sig derfor op på
kongefløjen. Det startede med h7-h5 i træk 15, og nu begynder officerne at
komme med.
20.Dd1 h4 21.g4

Så ændrede stillingen karakter. Hvid sort vil videre med et angreb på
kongefløjen skal man nu enten slå sig igennem på g4 eller bryde med f7-f5.
Jeg kunne formentligt godt have spillet 21…Sxg4 direkte her, men jeg
valgte at bygge op og forberede f5.
21…Sg5 22.Sf4 Sd7 23.De2 Sf8
Så er g6 dækket, og sort er klar til f7-f5.
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24.d5 f5 25.gxf5 Lxf5 26.c5
Jeg har dette træk mistænkt for at være for langsomt. Sort må ikke få ro til
at angribe yderligere, for eksempel ved at dirigere begge sorte springere i
retning af feltet f3. 26.dxc6 fulgt af b4-b5 var måske bedre.
26…dxc5 27.bxc5
Det kan også være her, hvid går galt i byen. 27.dxc6 bxc6 28.b5 var en mere
tillokkende mulighed.
27…Sd7
Nu har sort klar og nok afgørende fordel. Hvid må aflevere sin stærke
sortfeltede løber for at forhindre en sort springer i at nå til og blive på f3.
28.Sd1 Se5 29.Lxe5 Lxe5 30.Dc4 Df7 31.Db3 cxd5
31…Sf3+ vandt også.
32.Txd5 Lxf4 33.exf4 Le6
En binding hvid ikke på nogen måde kan slippe fornuftigt ud af. Et jerngreb.
34.Se3 Sf3+
Nu må jeg jo se at få det afsluttet.
35.Lxf3 exf3 36.Tcd1 Tad8 37.Db6?
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Der kunne kæmpes længere med 37.Dd3, for eksempel 37…Lxd5 38.Sxd5
Kf8 39.Dxf3 Td7 med tårnafbytning og hvids springer i en passiv rolle.
37…Lxd5 38.Txd5 Txd5 39.Sxd5 Dxd5 40.Dxg6+ Kf8 0–1
Selv om der utvivlsomt var mange fejl i partiet, var jeg godt tilfreds med at
levere det på en mandag aften i oktober. Åbningen var Nimzoindisk, men
problemstillingerne i partiet var ikke specielt karakteristiske for åbningen.
Det gælder til gengæld i det følgende parti.
Peter Erik Olsen og jeg delte førstepladsen i klubmesterskabet, og så skulle
der en omkamp til den 25. november 2013. Den blev jævnbyrdig, og vi skal
se det andet hurtigparti, som jeg skulle vinde for at få en lynomkamp (som
jeg minsandten vandt).
Hvid: Peter Erik Olsen, ØBRO – Sort: Søren Bech Hansen, ØBRO
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
Jeg følte mig lidt sej.
4.Dc2 0–0 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5 La6 8.b4
Det var godt nok friskfyrsagtigt. Jeg besluttede mig for at forsøge at udnytte
det sorte udviklingsforspring, når hvid tager sig den slags friheder.
8…d5 9.e3 dxc4 10.Lxc4 Se4
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Et klassisk tema i Nimzoindisk.
11.Lxd8 Sxc3 12.Lxa6 Sxa6 13.Lh4 c5
Sådan – på ham, mens han står lidt løst på fødderne. Stillingen er
formentligt lige, dvs. sort har løst sine problemer og udlignet.
14.bxc5 bxc5 15.Se2 cxd4 16.Sxd4?
Selv om det ikke ser rart ud med en isoleret d-bonde til hvid, burde han
have spillet 16.exd4 her. Den sorte springer på c5 er meget aktiv sammen
med de øvrigt sorte brikker og muligheden for at spille e6-e5. Hvid kommer
på hælene.
16…Sc5 17.Le7 Tfc8 18.Lxc5 Txc5
Sorts springer på c5 blev byttet af, men der er stadig udviklingsforspring og
aktivitet.
19.0–0?
Jeg kunne bedre lide en plan med at spille springeren til e2, mens kongen
stadig står på e1.
19…e5 20.Sf3 f6
Sort står aktivt og kan nu gå efter hvids a-bonde.
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21.Tfe1 Tac8 22.Kf1 Se4 23.Te2 Tc1+ 24.Txc1 Txc1+ 25.Se1 Ta1 26.f3
Sc5 27.Td2 Txa3

Sort står formentligt til gevinst.
28.Ke2 Kf7 29.Tb2 a5 30.Sc2 Ta4 31.e4 Se6 32.g3 Sd4+ 33.Sxd4 Txd4
34.h4 Td7 35.Ta2 Ta7
Tårnet står nu bag fribonden. Ikke foran eller ved siden af. Tarrasch ville
have været tilfreds.
36.Ta4 Ke6 37.Kd3 Kd6 38.Kc4 Kc6 39.Ta1 a4 40.Ta3 g6 41.Kb4 Kb6
42.Td3 Kc6?
Men dette er sjusk, da 42…a3 vandt direkte.
43.Tc3+ Kd6 44.Ka3.
Godt forsvarsspil. Sort skal nu til at vinde partiet en gang til.
44… f5 45.Tc4 Ta6 46.Tb4?
46.g4 må være en meget bedre chance.
46…Kc5 47.g4 fxg4 48.fxg4 h6 49.g5 hxg5 50.hxg5 Ta7
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Træktvang.
51.Tb1 Kd4 52.Te1 Kd3 53.Tf1 Kxe4 54.Tf6 Kd3 55.Txg6 e4 56.Td6+
Ke2 57.g6 e3 58.Tf6 Kd1 59.Td6+ Ke1 60.Tf6 e2 61.Tf7 Kd1
Man skal jo være cool.
62.Txa7 e1D 63.g7 De3+ 64.Kb4 Db3+ 65.Kc5 a3 66.Kd6 a2 67.Kd7
Df7+ 68.Kd6 Dxa7 69.g8D Qd4+ 70.Kc6 a1D 71.Db3+ Kd2.

Hvid gav op – han har en dronning, men sort har to. Den åbning må spilles
noget mere.
0–1
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Holdskak 2014-2015
Holdskak har altid været en stor del af Skakforeningen ØBROs velansete
turneringsaktivitet, og klubben sætter en stor ære i at stille med så mange
hold som muligt. Der spilles typisk med 8 spillere på et hold, mens enkelte
rækker har 4 spillere på et hold.
Holdskakken har altid været en god social måde at komme nærmere ind på
de andre medlemmer, og giver et fantastisk sammenhold, når man skal
spille imod de andre hold. Holdskakken er den turnering, som de fleste
klubspillere spiller hvert år, og sætter en ære i at klare sig godt i for sit hold.
Der er fire hold i år og du kan følge holdene på hjemmesiden for
holdsæsonen 2014-2015.
ØBRO 1 (XtraCon-Skakligaen)

ØBRO 2 (2. division, gruppe 1)

1. GM Jacob Aagard
2. Mads Smith Hansen
3. FM Søren Bech Hansen
4. FM Karsten Larsen
5. Jacob Kaaber-Hansen
6. Thomas Schou-Moldt
7. Dennis Jørgensen
8. Carsten Simonsen

1. Alexander Kasper Rhee
2. Jesper Vej
3. Rasmus Jørgensen
4. Viktor Haarmark Nielsen
5. Thomas Tange Jepsen
6. Thomas Vils Pedersen
7. Max Hansen
8. Niels Christian Schiødt

ØBRO 3 (1. række, gruppe 2)

ØBRO 4 (2. række, gruppe 1)

1. Kenneth Jørgensen
2. Ante Bilandzie
3. Holger Rønnow Lodahl
4. Villads Ussing Bojesen
5. Svend Kronborg Kristensen
6. Morten Renneberg
7. Antti-Pekka Jauho
8. Mathias Frost Torp-Hansen

1. Christoffer Munkholm
2. Uno Skonnord
3. Johann Stanislaus
4. Ole Eriksen
5. Sofie Bech Dürrfeld
6. Hans Karason Mikkelsen
7. Mats Lundh Guldbrandsen
8. Martin Ulrik Sdun

15

Caïssentia
Af Christian S. Christensen
Kapitel syv
- Her er næste afsnit af dette afsnit.
Mine fingre løb hen over tasterne. Tadaa, tænkte jeg. C'est ça. Quel debut!
- Mener du ikke dette afsnit af sidste afsnit? sagde en stemme.
Jeg kiggede op. Det var Caïssa. Hun sad der stadig. Han. I Christians krop.
Det var som at kigge på sig selv. Og så alligevel ikke. Var han mig? Eller
var jeg ham? Eller var han noget andet, en helt anden person, som blot
midlertidigt havde lånt min form? Eller var vi én og samme bevidsthed, som
midlertidigt havde to kroppe? Hmm... Man har to hjernehalvdele, tænkte
jeg... selvstændige, men tilsammen skaber de én bevidsthed... Men kan man
også have to kroppe? Og bliver resultatet det samme? Jeg rakte ud efter min
kaffe. Det var lidt forvirrende. Men det var egentlig ikke så meget fordi, det
ikke var til at afgøre hvem der var hvem. Det var mere fordi det var svært at
stå ansigt til ansigt med sig selv. Hvem er jeg? Altså... Virkelig? Jeg havde
brug for klarhed.
- Hvem er du? spurgte jeg.
- Du mener hvem du selv er?
- Nej, dig. Selv. Dig, derovre.
- Jeg er Caïssa.
- Hvorfor ligner du så mig?
- Fordi jeg er dig.
- Men hvordan kan du både være Caïssa og mig på samme tid?
- Hvordan kan du både være en trafikant og et pattedyr på samme tid?
- Men... det er jo to forskellige ting?
- Ja, netop.
- Nej, jeg mener... Det ene udelukker jo ikke det andet.
- Det er der meget, der ikke gør.
- Hvad mener du?
- Jeg mener, at det er der ikke meget, der gør.
Vi kiggede på hinanden. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige. Udenfor
flød skyggerne sammen og dannede deres egen, ubegribelige verden. Så
fortsatte jeg.
- Men hvis det er mig derovre, hvem er jeg så? Her?
- Også dig.
- Men...
Jeg kiggede over på mig. Ham. Hende. Caïssa. Som vi sad, faldt min
skygge, så det så ud som om, den pegede på hende. Som om den rørte
hende, faktisk. Kælede for hende. Pludselig smilede hun så sært, og jeg fik
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den tanke, at hun kunne mærke min skygges hemmelige kærtegn. Min hånd
løb gennem mit hår og med ét kunne jeg høre mit eget blod pumpe. Uden
helt at vide hvorfor, skiftede jeg emne.
- Sig mig lige – nu er jeg helt forvirret - hvilket afsnit er det vi er igang
med?
- Dette.
- Ja, det er jeg klar over, men hvilket afsnit er 'dette'?
- Det samme som sidst.
Hun smilede. Hvor hun dog ligner mig selv. Han. Christientia.
- Hvad mener du? sagde jeg. - Det er jo allerede helt anderledes.
- Og hvad så?
- Jo, altså, hvis det er forskelligt fra det forrige afsnit, så kan det jo ikke
være forrige afsnit, vel?
- Hvem siger det?
- Øh... Hvad mener du?
- Hvorfor kan det ikke være forrige afsnit bare fordi det ikke er forrige
afsnit?
- Bare fordi....? Jamen... Det giver da ingen mening??
- Ok. Skal det det?
Han smilede roligt.
- Øh, ja, det skal det da, sagde jeg.
- Ok. Hvornår har det forpligtet sig på det?
- Hvem har forpligtet sig på hvad?
- Afsnittet. Hvornår har det forpligtet sig på at give mening? For dig?
- Øhm, jamen, altså...
Han lænede sig tilbage i stolen og fortsatte:
- Altså, det du siger er, at dette afsnit er dette afsnit fordi du synes det giver
bedst mening sådan. Han slog ud med hånden. - Det er jo fair nok, men
derfor kan virkeligheden jo godt være en anden. Den er vel ikke forpligtet
på at give mening for dig?
- Øh, næh...
- Der kan du bare se.
Det vidste jeg ikke helt om jeg kunne.
- Men det skal vel give mening for mig, hvem jeg er? Jeg, Christian?
- Hvem siger, du er Christian? Måske er du bare Christian, fordi jeg synes
det giver bedst mening sådan...
Han kiggede på mig med et blik, jeg ikke kunne tyde. Lyset var skiftet, og
nu var det pludselig som om jeg sad i hans skygge. Var jeg bare mig fordi
han syntes? Nej, hør – det er da noget vrøvl! Jeg ved godt, hvordan jeg blev
Christian, altså, hvordan jeg fik mit navn, og det havde han da slet ikke
noget med at gøre!
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- Det var vel snarere min mor, sagde jeg med bestemt mine. - Det var hende,
der syntes det gav bedst mening sådan. ”Han ligner en Christian” sagde hun,
da jeg kom ud. Det har hun selv fortalt!
- Der kan du bare se. Hun syntes, det gav bedst mening sådan.
- Ja, netop.
- Men måske tog hun fejl? Måske var du i virkeligheden en Kurt? Eller en
Bjarne? En Rashid måske? Eller João? Eller Arjuna?
- Hvad mener du? Tog fejl? Det kan man da ikke?
- Det kan man da sagtens. 2 + 2 er 5. Hov, jeg tog fejl!
- Jamen... nej, det er da noget andet. Der er jo et facit. Der er da ikke noget
facit, når man navngiver et barn. Jeg mener... du kan jo i princippet kalde
ungen hvad som helst. Hvis du beslutter, han skal hedde Rødbedehat, så
hedder han det. Det kan du jo bare vælge.
- Ja, men er det det, ungen virkelig hedder?
- Hvad mener du? Hvad er det for en virkelighed, navnet skal stemme
overens med? Der er ikke nogen – hvad skal man kalde det –
navnevirkelighed. Altså - der er ikke noget virkeligt navn, som man kan
ramme ved siden af. Hvis jeg beslutter ungen skal hedde Aspargesnakke så
er den ikke længere; så hedder han det.
- Jamen så er vi jo enige.
Jeg lagde pludselig mærke til, at jeg var helt forpustet.
- Er vi? sagde jeg forbløffet.
- Ja. Det er præcis som i skak.
- I skak?
- Ja. Der er heller ikke nogen – hvad skal man kalde det – skakvirkelighed
som man enten kan ramme eller ramme ved siden af. Hvis jeg spiller hbonden frem, og beslutter at det hedder congotyrkisk, så er det sådan.
- Øhm...
- Og hvis jeg angriber et felt to felter diagonalt fra fjendtlig brik, og
beslutter at det hedder at at topspænde brikken, så er det sådan.
- Øh, mjae, joe, det kan man vel godt kalde det...men hvad skulle dog være
pointen?
- Og hvis jeg beslutter at springere er bedre end tårne, så er det sådan.
- Hov, hov! sagde jeg, og greb fat i bordkanten.
- Hov hvad? Hvad laver du?
- Ikke noget, sagde jeg og kom i tanker om mine hænder, men de ville ikke
give slip.
- Sig mig lige, sagde jeg. - Er vi ikke ved at bevæge os væk fra den rene
navngivning og hen et sted, hvor der ikke er frit slag?
Mine knoer blev hvide.
- Hvem snakker om ren navngivning, svarede han. - Der er altid frit slag.

18

- Men springere er da ikke bedre end tårne!?
Jeg slap bordkanten med den ene hånd, men kun for at slå den ned i
bordpladen. Alting klirrede, men Christientia sad ubevægelig som en sfinks,
tydeligvis helt uberørt af situationen. Han kiggede blot på mig og sagde:
- Er det dig eller mig, der er Caïssa?
Et øjeblik vidste jeg ikke, hvad jeg skulle svare. Jeg kiggede på skyggerne,
som flød forbi som tjære. Dinosaurer, så jeg. Roser. En kvinde med paraply.
To liggende bjørne. En vældig snabelsko. Arjuna i sin stridsvogn. Var det
ham, der havde tabt sin sko? På vej væk fra bjørnene? Havde de forfulgt
ham og lagt sig forpustet ned? Eller havde han skudt dem med sin bue? Jeg
slap bordet. Og pludselig så jeg det:
- Det er mig! udbrød jeg triumferende.
Caïssa smilede. Mine mundvige bevægede sig opad.
- Det er mig! hviskede jeg, som et ekko, en skygge. Jeg satte mig ned. Jeg
mærkede mine skuldre sænkes og stolens ryglæn smyge sig omkring mig
som kærtegn. Jeg kiggede op mod himlen og følte mig pludselig
fuldstændig overbevist om, at tårne vitterlig ER bedre end springere. Ikke så
meget fordi det er sådan, men fordi JEG er sådan. Tårne er bedre end
springere – fordi sådan er jeg.
Jeg, Caïssa!
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Et parti fra Whitsun Grandmasters 2014
Af Søren Bech Hansen
Jeg startede godt i Whitsun turneringen. Jeg var meget tændt og glædede
mig til at spille en stærk international turnering på hjemmebane, noget jeg
ikke havde gjort siden 1986. Vi har haft mange turneringer i den
mellemliggende tid, men jeg har vist været arrangør i dem alle.
Jeg skulle i første runde møde en af outsiderne til gruppesejren i IMGruppen, Jacob Carstensen. Af mange, mig selv inklusive, regnet som en
sikker kommende IM. Skulle jeg frygte ham!? Jeg besluttede mig for at
kigge i databasen og kom til at kigge i den forkerte database – den der kun
indeholder mine egne partier. Der så jeg, at Jacob Carstensen kun havde et
enkelt parti, fra 2001, hvor han bliver kørt over af Smæk Hansen.
Målsætningen var derfor, også baseret på Jacob’s stil ved brættet, at han
skulle have dask, og der skulle spilles til. Jeg forventede en sicilianer og var
skarpt forberedt.
Hvid: Søren Bech Hansen (2325) – Sort: Jacob Carstensen (2383)
Whitsun, 1. runde, 3. juni 2014.
1.e4 e6
Argh! En orne! Og jeg som troede, vi skulle spille siciliansk.
2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.Sf3 Sc6 6.a3 Sh6 7.b4 cxd4 8.Lxh6 gxh6
9.cxd4
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Jeg ved, at Sylvester i et par årtier stædigt har hævdet, at ”man ikke kan slå
på h6.” Med øl i hånd, fastslås det, at ”man bare spiller Lg7 og f6, hvorefter
hvid bliver rullet op på de sorte felter og er helt væk.” Jeg havde imidlertid
fundet nogle partier, hvor slaget på h6 blev spillet med stor succes, og hvor
den tilbageblevne sorte bonde på g6 blev en svækkelse i den sorte
kongestilling.
Jacob Carstensen kendte tydeligvis ikke denne variant og måtte til at tænke
selv.
9…a5??
Og så kan det jo gå sådan. En positionel fejl i Mercury-klassen. Jeg kan
personligt bedst lide 9…Ld7, der forhindrer 10.Sc3 (sort har 10…Sxb4!).
10.b5
Og hvid har ro på dronningfløjen og kan koncentrere sig om centrum og
kongefløjen.
10…Se7 11.Ld3 Sg6
Ikke nogen køn opstilling for sort, men hvad skal han spille. Efter 11.Sf5
12.Lxf5 exf5 er sorts bønder smidt ind på brættet med en spade.
12.0–0 Sf4 13.Lc2 Ld7 14.a4 Lb4
En sort officer, der står godt, ingen tvivl om det. Men de sorte felter på sorts
kongefløj er svage, og sorts hvidfeltede løber er dårlig.
15.Ta2
Et særdeles nyttigt sted at stille tårnet. Det dækker løberen på c2, forsvarer
langs 2. række og kan senere svinges med i et angreb på kongefløjen.
15…Tg8 16.g3 Sh3+ 17.Kg2 Sg5 18.Sbd2 Tc8 19.h4 Sxf3 20.Sxf3 Tg7
21.Dc1 Lf8
Dækker bonden på h6, men sætter selvfølgelig løberen på et mere passivt
felt end b4.
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22.De3 h5 23.Ld3 Tc3

En sort officer, der står godt, ingen tvivl om det. Jeg bruger i det følgende
nogle træk på at drille dette aktive tårn. Hvis jeg kan få det byttet af under
de rigtige omstændigheder, vil sort sidde tilbage med passive officerer, en
svag bonde på h5 og en dårlig kongestilling.
24.Tc1 Tb3 25.Tb1 Tc3 26.Dd2 Lb4 27.Dd1
Peger på den sorte bonde, der jo har vovet sig til h5.
27…h6 28.Tc1 Tg4 29.Tac2 Ta3 30.Le2 Kd8 31.Ta1 Tc3 32.T1a2 Te4
33.Ld3 Tg4 34.De2 Tb3 35.Tc1 Tc3

22

Sort har forsvaret sig præcist mod mine driblerier, og man skal jo vinde en
gevinststilling på et tidspunkt. Jeg vurderede, jeg ikke kunne få stillet mine
brikker bedre, før jeg opsøgte en taktisk løsning på, hvordan jeg skulle
vinde den gode stilling. Så nu gik det løs.
36.Txc3 Lxc3 37.De3 Lxd4 38.Dxh6 Le8 39.Tc2
39.Dxh5 var nok nemmere, men jeg tog en praktisk beslutning om at
aktivere tårnet og holde den sorte konge i centrum.
39…Lc5 40.Sg5 Txa4
40…Le7 kunne havde været forsøgt. Der ville følge 41.Dh8
41.Df6+ Le7 42.Sxf7+ Kd7

43.Dh8!
Lidt fyrværkeri. Kommer den hvide løber til g6, kan den hvide dronning
kort efter sætte mat på c8, med mindre sort afleverer en masse materiale.
43…Tg4 44.Sg5
Truer Lg6.
44…Dd8 45.b6
Truer Tc7+
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45…Dxb6
Og så er den der:
46.Lg6 Lxg6 47.Dc8#

1–0
Bemærk at 46…Dd8 koster sort dronningen efter 47.Lxe8+ Dxe8 48.Tc7+
Kd8 49.Tc8+. Jacob ville hellere sættes mat og tak for det.
Det var da meget nydeligt. Der kom i timerne efter lidt lykønskninger ind i
indbakken, hvor kommentaren ”han blev sgu da battet Bech Hansen style!”
nok var den, jeg var mest glad for. Der var tydeligvis mange, der fulgte med
i partiet online på nettet. Og så luner det jo altid at få ram på en orne.
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Holdskakaften - træning
Af Christian S. Christensen
Fysikere opererer med 4 grundlæggende naturkræfter, hvoraf den stærkeste
er den såkaldte stærke kernekraft, som ikke har noget med æblehuse at gøre,
men som er en sekstillion gange stærkere end tyngdekraften, hvilket ville
være et alvorligt problem, hvis ikke det var fordi den kun virker over meget
korte afstande, og heldigvis da for det, da meget ellers ville være
anderledes, bortset, naturligvis, fra den femte naturkraft, som altid er den
samme, men som ikke er blandt de fire første, altså de fire som fysikerne
opererer med, hvilket skyldes, at de til trods for dens styrke endnu ikke har
opdaget den, og ja, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men det har de
altså ikke, og det kan man jo tænke lidt over, men mon ikke det skyldes at
den ikke blot har styrken til fælles med kernekraften men tillige det
forbløffende karakteristikum, at også den kun virker over korte afstande,
hvilket dog ikke har afholdt højtplacerede medlemmer af nærværende
skakklub fra at bemærke dens umiskendelige effekt og derudfra slutte sig til
dens nødvendige eksistens, for så på den basis at tage skridt til ikke blot
dens systematiske udnyttelse men også, og måske endda først og fremmest,
til dens navngivning, en aktivitet som er foregået ikke uden en vis hikken,
sprutten og fnisen, og som har resulteret i et navneord, en betegnelse, et
streetname, et lokalavisjournalistfantasioverskriftsskabende navn:
KLUBKRAFTEN.
Den er MINDST ligeså stærk som kernekraften!
Og derfor afholder vi ligesom sidste år et antal holdskakaftener, hvor ideen
er, at vi skal tæt på.
Så tæt, at kraften begynder at virke.
Danananaaa...
(Beethovens femte, c-mol, opus 67, første sats, allegro con brio, på podiet:
Herbert von Karajan):
Danananaaa
Dididida-dadadadi-didididaaa....
osv.
Som sidste år vil der være en slags ordstyrer, som skal forestille at have et
vist overblik, og som vil have en eller anden form for materiale med, så vi

25

har noget at tage udgangspunkt i, men overordnet set er ideen den, at han
blot skal bestyre kraftværket – altså: holdene kommer selv med uranet, dvs.
humøret, partierne, ideerne, for skak er et spil om ideer, af ideer, i ideer, og
med ideer er det ikke som med kage, at når man deler får alle mindre,
tværtimod, med ideer, og dermed i skak, gælder det, som i al anden
åndsaktivitet, at når man deler, får alle mere.
Det er deri holdkraften består!
Altså: Hvis Robinson hjælper Fredag og Fredag hjælper Robinson, så er de
begge blevet meget klogere end de ville være blevet, hvis de begge var
blevet alene hjemme på hver deres ø.
Det er deri holdkraften består!
Den skal vi opfinde, nedskytte, indvinde og udnytte. Det er sådan vi puster
liv i tanke-Åen, samle-påen, og gamle-Håen og dermed gør OLD-skak til
HOLD-skak!
Og det er ved at spille som et HOLD, vi tæver alle de andre. Og det er for at
tæve alle andre vi mødes i klubben hver antifredag til antirobinson på
ikke-anti-ØBRO-Ø.
Det er deri holdaften består!
Sidste år indvandt og udnyttede vi for første gang holdkraften, og sidste år
rykkede 3 af klubbens fire hold op.
Var det et mirakel?
Et tilfælde?
Eller skyldtes det måske i virkeligheden en sommerfugl, som baskede med
vingerne på den anden side af jorden?
Måske.
Eller også var det HOLDKRAFTEN.
Og holdkraften får man på HOLDAFTEN!
Kort og godt:
Vi er ikke Ø-BOere!
Vi er ØBROere!
Så gør som sidste år:
Tag sommervejr med – og kom og vær med! ☺
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Seniortræning i ØBRO
Skakforeningen ØBRO har træningscafe for seniorspillere hver mandag i
tidsrummet 18:00-19:00.
I dette tidsrum vil der være en træner til stede. Du får lejlighed til, i en
hyggelig men seriøs atmosfære, at stille spørgsmål til alt hvad der har med
skak at gøre. Åbningsspil, midtspil, slutspil, bindinger, springergaffel,
rokade, en passant, dobbeltskak, offer, officerer, forvandling, centrum,
minoritetsangreb, kongeangreb, træktvang, isolani, dobbeltbonde, blokade,
skakmat, skak, notation, analyse og meget mere.
Uanset om du har spillet derhjemme, på caféer, på internettet, i klub, eller
aldrig har spillet før, så har du her chancen for at lære mere.
I ØBRO får du mulighed for at træne, for at analysere med andre, for at
spille turneringer, for at spørge erfarne spillere, og for at have en masse
gode, sociale oplevelser med andre mennesker, rigtige mennesker, som
brænder for at spille skak.
Kort og godt: Du får de redskaber du skal bruge for at have det sjovt og
samtidig blive en bedre skakspiller.
Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen.

Skak er sjovt og billigt.
Skak er kongernes spil og spillenes konge.
Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning.
I skakklubben kan man få nye venner.
Kom og lær hvordan man spiller det.
Kom og lær hvordan du vinder over venner og bekendte.
Kom til ØBRO og lær om skak!
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ØBROs kalender:
November 2014
3. november:
8. november (lørdag):
9. november (søndag):
10. november:
16. november (søndag):
17. november:
24. november:

ØBRO Klubmesterskab
Træningssamling med Lars Schandorff
Træningssamling med Lars Schandorff
ØBRO Klubmesterskab
ØBRO 2 - Sjælsø
ØBRO 3 - Odysseus
ØBRO Klubmesterskab

December 2014
1. december:
6. december (lørdag):
7. december (søndag):
8. december:
14. december (søndag):
15. december:
22. december:
27. december (lørdag):
28. december (søndag):
29. december (mandag):
30. december (tirsdag):

Holdskakaften - træning
Træningssamling med Lars Schandorff
Træningssamling med Lars Schandorff
ØBRO 4 - Amager
ØBRO 2 - Roskilde
Juleafslutning
Lukket
CXU Nytår
CXU Nytår
CXU Nytår
CXU Nytår

HUSK - ØBROs kalender er altid en dynamisk
størrelse - følg derfor med på vores hjemmeside for
nye initiativer og arrangementer på
www.oebroskak.dk.
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