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Redaktionen
Dette er et nyt klubblad fra Skakforeningen ØBRO. Det har taget en del tid at få ud,
og derfor vil der fremover kun udkomme 2 blade årligt! Klubbladene vil blive sendt
ud i april og oktober måned hvert år fra 2011. Der vil være deadline for at indsende
materiale den første i måneden, dvs. d. 1. april for det første blad og 1. oktober 2011
for det andet blad til næste år. På den måde har alle en dato de kan forholde sig til.
Indsendt materiale skal sendes som et word-dokument til
skakforeningen.oebro@gmail.com. Det samme gælder for tekster til vores
hjemmeside. Redaktionen vil se frem til at medlemmerne skriver ind med artikler om
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 hører om du vil deltage i vigtige arrangementer
som holdskak, eller der er afbud til et parti du skal spille.
Herefter vil du modtage en kontingentopkrævning. Når den første opkrævning er
betalt, er du medlem!
Kontingentet er 325 kr/kvt for seniorer, 235 kr/kvt for pensionister og studerende og
205 kr/kvt for juniorer. Kontingentet dækker medlemskab af ØBRO, Københavns
Skak Union og Dansk Skak Union (udgiver Skakbladet). Et B-medlemskab
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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, hvis du ønsker at melde dig ud, at du sender en mail til
kasserer@oebro.dk med navn, fødselsdato og adresse. Det er ikke nok bare at
undlade at betale sit kontingent, for vi skal stadig betale for dig i KSU og DSU.
Vi har modtaget en enkelt udmeldelse grundet travlhed og private forhold, men
vedkommende skrev faktisk en mail til ØBRO i den anledning om - hvor vi er gode
og hvor vi kunne blive bedre. Det er super godt at få den slags feedback. Feedback
modtager vi gerne, også uden at I melder jer ud!
Kontingentopkrævningen sker via Betalingsservice, de sender enten et giro kort eller
opkræver kontingentet via Betalingsservice. På giro-kortet 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.

Generalforsamling (referat)
Torsdag den 22. marts 2010 afholdt ØBRO ordinær generalforsamling med følgende
dagsorden og forslag:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Kassereren (Holger Lodahl) og tre
bestyrelsesmedlemmer (Martin Reib Petersen, Sixten Thestrup samt en fri plads) er
på valg.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
9. Evt.
10. Hansens legat
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Referat
Referat af GF i Skakforeningen ØBRO d. 22. Marts 2010.
Ad 1: Valg af dirigent
Nikolai Skousen blev valgt
Ad 2: Valg af referent
Søren Bech Hansen blev valgt
Ad 3: Formandens beretning
Søren Møller Hansen gik i gang.
Lokalerne: Sidste forår var Søren Møller Hansen og Søren Bech Hansen til
generalforsamling i ejerforeningen grundet en foranstående større renovering af
ejendommen – dette blev vedtaget inden sommerferien. Efter sommerferien blev det
klart, at der også skulle skiftes vinduer, hvilket også blev vedtaget – også med vores
stemmer. Det vil nok koste os i alt cirka 135.000 kroner. Denne diskussion har fyldt
meget i vores bestyrelsesarbejde. Vi har en rimelig foreløbig løsning på finansiering,
men hvordan vi skal hente pengene hjem er sværere. Vi har haft en slunken kasse i
længere tid, og vi har følgelig sparet, fx på rengøringen. Vi blev nødt til at lukke
midlertidigt for pengekassen – det satser vi på bliver bedre fremover.
Vi har netop haft en særdeles god arbejdsweekend, hvor forlokalet, lynlokalet og
køkkenet blev malet og sat i stand.
Hvad gør vi så for at få penge i kassen. Vi skal dels aktivere os ud af det (salg i
køkken) og dels leje lokalerne ud. Egentligt ville vi gerne have en permanent løsning
med udlejning – det har desværre ikke været muligt endnu. Vi låner lokaler ud til
ølentusiaster og diverse foreninger.
Vi har også startet et nyt koncept, hvor vi har åbent på nogle lørdage, hvor vi skaber
god atmosfære. En lynlørdag så langt, og så Bent Larsen arrangementet. Vi fortsætter
med disse på lørdagene 10. April og 8. Maj.
Bestyrelsen har været uændret sammensat i årets løb.
Sportslige resultater:
I første division blev det til en rigtig god fjerdeplads. ØBROs samlede præstation den
relativt 11. Bedste i divisionsturneringen med 3,04 points over forventet score. Sejren
over Helsingør havde 2,75 points over forventet. Sixtens syv af syv var 3,5 over
forventet. Niels Kirkegaard 4,5/7, Henrik 3,5/7 og Søren Bech 3/5. Tak til Henrik
Porte for god holdlederindsats.
Andetholdet rykkede op sidste år – vandt 1,2,6 og 7 runde og tabte de tre i midten. De
blev nummer 3. Den samlede indsats var omtrent den forventede score. Der var gode
præstationer, fx SMH med 5/6 og ny mesterspiller. Pakmor, Ole Bo og Nils P
spillede også godt.
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Tredjeholdet fik desværre en klar nedrykning. Ottendeplads, 15 points og kun et
enkelt matchpoint. Den relative præstation var god, holdet vandt i alt 228
ratingpoints. Godt af Holger der kom over 1700, Niels Erik Kaaber Rasmussen fik en
mesterskalp i sidste runde, Claus Mikkelsen, Mathias og Hjalte fik pæne
ratinggevinster.
Juniorrækken udviklede sig dramatisk. Vi vandt 4-0 over TSF, tabte 0,5-3,5 til BSF.
Skulle vinde 3,5-0,5 i sidste runde. Vandt 4-0 og blev nummer 1! Samlet
ratinggevinst på 151 points, især til Gabriel og Samuel.
Klubmesterskabet blev vundet af Sandi Stojanovski (ikke medlem af ØBRO) med 6/7
– tre spillere fik 5/7, Nikolai Skousen, Søren Bech og Niels Kristian Kragh. NS havde
bedst korrektion og blev derfor klubmester. Holger Lodahl vandt basisgruppen med
5,5/7.
Limhamnmatchen – vi plejer at have det svært, men det blev en storsejr. De voksne
vandt med 16,5-3,5. Af de tre nederlag var de to til lejesvende, der ikke er
medlemmer af ØBRO. Skousen vandt over GM Brynell. Juniorerne klarede sig godt i
forhold til tidligere.
ØBRO Nytår havde 64 deltagere. Vinderne blev GM Jonny Hector, IM Thorbjørn
Bromann, IM Simon Bekker-Jensen og David Bekker-Jensen, der alle fik 5,5/7.
Bedste ØBROere var Ole Bo Andersen og Martin Reib, der fik 4/7.
Senest har vi holdt to fine arrangementer i anledning af Bent Larsens fødselsdag. 4/3
og 6/3. Foredrag og opringning til Bent på selve dagen, og hurtigturnering om
lørdagen. Begge dage med 60 til 70 deltagere.
Tak til Nikolai og Albert for det store arbejde med live dækningen til Nytår og Bent
Larsen arrangementer. Mange besøgende på hjemmesiden.
Søren Bech og især Nikolai har klaret sig særdeles godt i den islandske holdturnering.
Vi har forsøgt at få gang i en foredragsrække med forskellige af vores medlemmer.
Vi har ikke fået en række op af stå, men dog gode arrangementer Skousen, Søren
Bech, Thomas Vils og snart også med Sixten.
29/9/2011 fylder klubben 75 år. Der er stadig et stykke tid til, men vi arbejder på at
lave en større international turnering, hvor formatet diskuteres. Turneringen skal gå
økonomisk i nul.
SMH bad Nikolai Skousen om at fortælle om hjemmesiderne og Mathias TorpHansen om at fortælle om juniorarbejdet.
Mathias om juniorskak: vi har fået i hvert fald 10 nye juniorer, hvorfor Albert også er
blevet træner om onsdagen. De vandt holdturneringen, og Hjalte spiller og klarer sig
godt på tredjeholdet. Der er kun glæde fra juniorsiden.
Nikolai om hjemmesiden: det er Sixten der er webmaster, og NS gik til Sixten i
november og tog nogle weekender med masser af cola og chips og lavede en beta
version til nye hjemmesider, der varede i to måneder. Tilbagemeldingerne gjorde, at
de lavede en ny en med nem upload af billeder, kommentarer og blog. Sixten har fået
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woopra (ikke en lidelse) der kan lave statistik på hjemmesiden. Gennemsnitligt har vi
40-50 besøgende om ugen, der klikker på cirka 3-6 sider pr. besøg. I forbindelse med
nogle af arrangementer, fx 6/3 hurtigturneringen havde vi 9030 pageviews og 600
unikke besøgende. Til nytår havde vi ikke kun livedækning men også chatroll, og på
sidstedagen af denne havde vi 944 unikke besøgende. Vi skifter nok udbyder, når
vores kontrakt udløber til oktober. Vi havde live streaming til Bent Larsen
arrangementet 4/3, hvor Albert og Nikolai tog fat. Mere end 300 besøgende har set
begge streaming klip. NS vil gerne streame nogle af vores turneringer fremover – og
gerne have 8 live brætter til holdkampene som den første klub herhjemme.
Medlemmerne må meget gerne skrive nogle artikler og kommentere nogle partier, så
vi kan få noget mere personlig dækning på vores hjemmesider. På Facebook lavede
vi først en gruppe og så en fanside – det giver en masse besøgende til hjemmesiden.
En af dagene var der flere besøgende fra Facebook end fra KSUs hjemmeside.
Kommentarer til formandens beretning:
Claus gjorde opmærksom på, at han har mulighed for at have to webadresser
(domæner) på sin hjemmeside, så hos CEM vil ØBRO nok kunne få det helt gratis.
Det bliver undersøgt ;-)
SBH fortalte, at klubben kører forrygende godt.
Ad 4: Kassererens gennemgang af regnskabet
Holger Lodahl fortalte: På indtægtssiden er kontingentet nogenlunde konstant.
Køkkenet gav et bedre resultat end budgetteret (3.500 bedre).
Vi har sparet på el og gas i forhold til budgettet og vi har derfor sparet på
rengøringen, så samlet er der sparet cirka 4.000 kroner på driften af lokalerne. Der er
også sparet på klubbladet, men vi har jo glimrende hjemmesider, der kompenserer for
det. Samlet har vi en besparelse i forhold til budgettet på 6.000 kroner.
Lokalerne: to nye WC kummer har været dyre. Alt i alt ender vi med et plus på cirka
10.000 kroner for 2009. Det er nødvendigt at vi holder igen med vores omkostninger
og at vi har mange aktiviteter, for ellers har vi ikke råd til at betale for renoveringen
af ejendommen. Vi skal fastholde en god stemning hernede, for vi er jo ikke den
eneste skakklub, der laver turneringer, men vi skal være den bedste til det.
Budgettet for 2010 er et overskud på 3.000 kroner, og det er jo ikke nok til at betale
for renoveringen. Så vi skal have flere aktiviteter og indtægter.
Spørgsmål til kassererens gennemgang af regnskabet:
Albert spurgte til hvor højt et overskud vi skal have for at kunne betale for
lokalerenoveringen. Det forventes dette bliver 18.000 om året (afdrages over 10 år),
som vi skal finde.
NS spurgte, hvor mange medlemmer vi pt er: 69 ifølge DSUs hjemmeside.
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Sixten spurgte om, hvor mange af juniorerne der bliver tilmeldt. Mathias fortalte, det
er lidt bøvlet – vi giver dem tilmeldingsblanketter og girokort, men det er trægt. Alle
dem der kommer regelmæssigt, de er tilmeldt.
Sixten spurgte til tilskuddet fra kommunen ifm med juniorantallet der er registreret.
HL fortalte, at man godt kan få kommunestøtte med tilbagevirkende kraft, hvis
juniorantallet stiger.
Sixten fortalte, der nok kommer en mindre udgift til hjemmesiden senere på året, da
vores abonnement udløber. Måske det bliver gratis (CEM).
Holger fortalte, at der i regnskabet står ”skyldige regninger”, der er løn til
juniorlederne. Hvis de ikke vil have pengene, skrives der ”gaver” på næste år, og
”skyldige regninger” nedskrives tilsvarende.
Jesper Vej: Er der andre ideer til hvordan man skaffer penge? HL: Vi har ikke søgt
fonde endnu – kommunen sagde nul men vedhæftede en liste over fonde. Jesper
fortalte at der pt er ret meget fokus på skak som opdragende faktor, fx får
skoleskakken penge – den fokus må kunne udnyttes.
Albert: Vi har snakket om at etablere en seniortræning der for alvor kan trække nogle
voksne. Mathias: det fungerede rigtig godt i starten, men det faldt lidt fra hinanden.
Regnskabet enstemmigt vedtaget.
Ad 5: Indkomne forslag
Ingen rettidigt indkomne forslag.
Ad 6: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Ted advokerede for, at man fremover sætter kontingentet lidt op af gangen og ikke får
en stor stigning næste gang, kontingentet stiger.
Bestyrelsens forslag vedtaget.
Ad 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen
SMH: Holger er på valg, Reib er på valg, Sixten er på valg – alle vil gerne fortsætte.
Bestyrelsen foreslår Nikolai Skousen til den ledige post.
Holger Lodahl genvalgt som kasserer.
Martin Reib, Sixten Thestrup og Nikolai Skousen valgt til bestyrelsen.
Ad 8: Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Claus Mikkelsen genvalgt som revisor.
Jesper Vej valgt som revisor.
Mathias Torp-Hansen valgt som revisorsuppleant.
Ad 9: Eventuelt.
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SMH opfordrer alle til at komme med input til bestyrelsen – om alt muligt.
Ted advokerede igen for at sætte kontingentet op næste år og kom også ind på EMTafgiften.
Holger fortalte, at hvis man scorer 20 kroner fra en turneringsdeltager og det så
medfører lavere deltagerantal, så er det dårlig forretning.
Claus Mikkelsen (CEM) har tænkt sig at sponsere jubilæumsturneringen i 2011 og
ser gerne, vi finder en anden sponsor, der giver samme beløb. Denne anden sponsor
kan eventuelt få navnet på turneringen.
Der var en generel diskussion af annoncering af vores turneringer og
deltagerantallene i samme, og der var enighed om, at det kan gøres mere aggressivt
og betimeligt.
Sixten fortalte, at han nu ser hjemmesiderne som fungerende godt til en skakspiller.
Sixten vil gerne bruge internettet mere aggressivt når der gælder om at finde nye
medlemmer. Vores mål er jo ikke at stjæle medlemmer fra andre klubber – men at få
folk udefra.
Albert vil undersøge hvad ads på Facebook koster – alternativt google ads.
Der var en generel diskussion af, hvordan vi skal få flere og nye medlemmer. SMH
fortalte, at det er essentielt, at vi er gode til at tage imod de nye medlemmer. De
interesserede ansigter dukker på, men vi er ikke gode nok til at holde på dem.
Johan fra Holbæk fortalte om, at de i Holbæk er ude i gadebilledet.
SBH fortalte, at han ikke synes, vi er gode nok til at tage imod nye ansigter. Og det er
længe siden, ØBRO har været ude i gadebilledet.
SMH forestiller sig en task force på to eller tre mand, der altid er hernede om
mandagen og har fokus på at tage imod nye medlemmer.
CEM advokerede for, at man sørger for at der tidligt er tilmeldte på KSUs sider, når
vi annoncerer turneringer.
CEM spurgte til lokaleudlejning. SMH fortalte at han personligt har talt med
bestyrelsen i ejerforeningen, men de har sat det lidt i bero idet renoveringssagen blev
mere omfattende og længerevarende end ventet. SMH har også talt med en kunstner
på 2. Sal om ombevaring/atelier men har fået at vide, at det ikke er aktuelt. Det er
svært men vi skal fortsætte med at fokusere på udlejning for at kunne blive på
adressen.
Der var en generel og god diskussion af hvilke arrangementer vi skal have. SMH
konkluderede, at dette var meget konstruktivt og frugtbart, og at han var glad for det.
Ad 10: Uddeling af priser
Hansens Legat gik i år til Albert Johannes Mordechai Schulz.
Søren Bech Hansen, referent
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Seniortræning i ØBRO
Af Nikolai Skousen
Skakforeningen ØBRO har indført seniortræning hver mandag i tidsrummet 18:0020:00, hvor der vil blive undervist i forskellige aspekter af skakspillet. Alle der har
lyst til at spille skak og måske har spillet i skolen eller på café med sine venner, har
nu muligheden for at lære noget mere om dette fantastiske spil. Du er naturligvis også
velkommen, hvis du er en klubspiller, som har lyst til at blive bedre.
Et skakparti består af åbningsspil, midtspil og slutspil, og der vil blive undervist i
dem alle. De har alle nogle komplicerede positionelle og taktiske facetter og der
bruges begreber som bindinger, springergaffel, rokade, en passant, dobbeltskak, offer,
officerer, forvandling, centrum, minoritetsangreb, kongeangreb, træktvang, isolani,
dobbeltbonde, blokade, skakmat, skak, notation, analyse og meget mere.
Det første skridt efter man har lært reglerne, er at lære notation, da det er måden et
parti huskes på. Det er vigtigt for at kunne analysere sine egne partier og der vil ofte
blive gennemgået partier på demostrationsbrættet, hvor alle kan lære noget af
hinandens analyser.
Der vil være gennemgang af bondeslutspil med begreber, som opposition og
kvadratet, som er vigtigt i den slags slutspil. Det er noget enhver skakspiller bør
kunne og sætte sig ind i.
Det siges at nogle af de sværeste slutspil er tårnslutspil, hvilket der også vil blive lagt
vægt på, og du vil få nogle tommelfingerregler, som kan hjælpe dig til at vurdere
hvornår et tårnslutspil er henholdsvis vundet, remis eller tabt.
Træningen vil løbende blive udviklet, og fokus vil være både på at lære skakspillets
facetter, og på det sociale aspekt i at hjælpe hinanden med at lære og forstå dem. Alle
skal være velkomne og vi håber at medlemmerne både har lyst til at deltage og til at
invitere venner og bekendte med!
Vel mødt til seniortræning hver mandag fra kl. 18:00-20:00!
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Spillerprofil: Holger Lodahl
Alder: 44
Rating: 1734
Højeste rating: 18?? (1992)
Yndlings skakspiller: Ljev Polugajevskij
Yndlingsforfatter: Fjodor Dostovjevskij
Yndlingsbog: Lykke-Per af Pontoppidan
Yndlingsfilm: Stjernekrigen
Yndlingsret: Flæskesteg med rødkål
Bedste turnering: Silkeborgs efterårsturnering i 1992.
Angstgegner: Ted Sandbech. Jeg har en negativ score mod Ted. Jeg husker et parti
for mange år siden i Øbro mod Ted, hvor jeg efter et kort besøg ”på det lille hus”
satte mig ved brættet og med en vigtig mine trak et helt håbløst træk og trykkede på
uret. Kort efter kunne jeg give op.
Hvornår begyndte du at spille skak? jeg spillede vel som 10-12 årig mod min
lillebror. Vi lånte skakbøger på Kolding bibliotek for at blive bedre og havde en
intens indbyrdes kamp. I juleferien sendte NDR (tysk TV kanal, der dengang kunne
ses i Sydjylland) kommenterede partier fra Hastings og under Karpov – Kasparovmatchen enkelte partier. Her lærte vi om centrum og centrum og endnu mere centrum
ved bl.a. GM Helmut Pfleger. Da min lillebror aftjente sin værnepligt i Haderslev
kunne han træne under vagterne (bl.a. sammen med Michael Larsen (LVS)), så jeg
var nødt til at melde mig ind i LVS for at kunne følge med. Min 1. koordinerede
turnering var i Øbro.
Hvad kan du bedst lide ved skak? Kampen over brættet – og at det er komplekst
selv med få brikker på brættet.

Holdskak 2010-2011
Holdskak sæsonen for 2010-2011 nærmer sig og ØBRO stiller med 4 hold i år,
ligesom sidste år. Der er altid målsætninger når holdene skal starte med holdkampene
og i år er ingen undtagelse, så vi ønsker alle holdene en god sæson og håber alle vil
have en god, sjov og hyggelig tid med jeres holdkammerater!
Vi henviser også til vores side med holdskak, hvor man kan følge resultaterne.
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ØBRO 1 (1. division, gruppe 1)
1. Nikolai Skousen
2. Søren Bech Hansen
3. Alexei C. Hansen
4. Henrik Porte (holdleder)
5. Carsten Simonsen
6. Sixten Thestrup
7. Jesper Vej
8. Thomas Vils Pedersen
ØBRO 2 (Mesterrækken)
1. Max Hansen
2. Niels Kirkegaard
3. Nils Petersen
4. Claus Pakmor
5. Sebastian Bender
6. Søren Møller Hansen (holdleder)
7. Peter Dürrfeld
8. Antti-Pekka Jauho
ØBRO 3 (2. række, gruppe 2)
1. Lars-Emil W. Nielsen
2. Jens Emborg
3. Claus Mikkelsen
4. Niels Erik K. Rasmussen
5. Johann Stanislaus
6. Mathias Torp-Hansen
7. Camilla Reland
8. Hjalte Skov Henningson
ØBRO 4 (4. række, junior)
1. Gabriel Gyaljen
2. Samuel May
3. Noah Saugmann
4. Jacob Wielandt Jensen
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NIKI Open 2010 – en beretning
Af Sixten Maximillian Thestrup
Mandag d. 28/6 blev startskudet til min første store turnering i udlandet. Jeg sad
sammen med min gode ven Peter Skovgaard fra BMS og kiggede på udenlandske
turneringer på FIDE’s hjemmeside. Vi faldt over turneringen NIKI Open i Tjekkiet,
nærmere bestemt i byen Náchod. Uden yderligere omtanke valgte vi at booke de
første og bedste flybilletter til den næstkommende fredag, og så var det ellers afsted
på skak-eventyr!
Turneringen blev afholdt fra d. 3/7 – 11/7 og mønstrede over 100 spillere, deraf 2
GM’ere, 8 IM’ere og 11 FM’ere – altså en rimelig stærkt besat turnering. Personligt
lå jeg midten, seedet som nummer 40. Jeg var ikke på forhånd bekendt med
turneringer i Tjekkiet, men det viste sig at en anden bekendt fra det danske skakmiljø,
FM Igor Teplyi (Nordre), også deltog i turneringen. Han har tidligere deltaget i
tjekkiske turneringer og kunne varmt anbefale dem.
VI tog afsted med flyet fredag med ankomst til Prag om eftermiddagen. Derfra stod
den så på 3 timer i bus (!!) til Náchod som ligger 5 kilometer fra grænsen til Polen.
En meget hård tur! Der var totalt tætpakket, og med 34 grader uden aircondition
bliver man hurtigt kørt i sænk. Men vi overlevede og kunne om aftenen checke ind på
det lille hyggelige Hotel Hynek som var blevet booket i forvejen af turneringens
arrangør Mr. Dusbaba. Vores umiddelbare indtryk af Náchod var lidt blandet. Det er
en by som kun huser 22000 mennesker, og den virker mest af alt som en
gennemkørselsby for lastbiler til og fra Polen. En stor del af byen er hyggelig at gå
rundt i, men kommer man lidt ud i yderområderne er der mest bare forfaldne og
hærgede tomme fabriksbygninger som ligner et levn fra krigens tid. Naturen er dog
ualmindelig smuk rundt om byen og der er mange steder hvor man kan nyde en
fantastisk udsigt.
Efter at have fået en god nats søvn var vi klar til første runde. Turneringen blev spillet
over 9 runder, ét parti om dagen. Derudover havde de valgt at lægge rundestart kl.
15:30 hver dag. Egentlig en god ordning, for så var der også tid til at få set lidt af
byen i dagtimerne og få forberedt sig på dagens parti. Efter at Peter og jeg havde
tonset rundt ad omveje og stier fandt vi endelig frem til spillestedet, som var den
lokale folkeskole. Alle partier blev afviklet i én stor hal, men til trods for vores
fordomme mod en skole som spillested virkede det utroligt godt. De øverste 9 brætter
var placeret på en lille scene med et enkelt live-bræt og resten af spillerne i salen. Der
var dog også nogle brætter som på grund af pladsmangel var rykket ud i gangen, hvor
det var knapt så fedt at sidde. Heldigvis blev det kun til en enkelt runde derude!
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1. runde
Efter at have fået velkomsttaler fra arrangør og borgmester (oversat til gebrokkent
engelsk) blev det tid til første runde. Turneringen kørte efter normal FIDE Swiss, og
da jeg lå i øverste halvdel fik jeg en lavereratet med sort. Og så en junior oven i
købet! Med en bænkeplads ude på gangen blev det ikke et alt for kønt parti. Jeg fik
hurtigt styr på ham i åbningen, og vandt sågar en kvalitet og to bønder hurtigt. I den
gode tro at partiet bare skulle køres hjem “på rutinen” blev jeg pludselig offer for en
junior-fælde. Jeg måtte give en kvalitet og en bonde tilbage for at undgå træktvang,
og sad pludselig kun med en bonde mere. Tingene blev komplicerede og han viste
spil som var langt over de 1700 som han stod med. Til sidst fremkom følgende
stilling:

Franek – Thestrup efter 39…Db6

Om stillingen er teoretisk vundet ved jeg ikke (ved du?), men det lykkedes mig at få
kongen med over og hjælpe bønderne ned. Heldigvis for mig er det ikke alle juniorer
som er lige trænede i slutspil!
2. runde
Som enhver anden FIDE Swiss er de første runder lidt af en elevatorturnering. Man
møder en lavereratet og vinder partiet, men bliver så i runden efter sat på plads af en
stærk igen. Det var også tilfældet for mig. Med gevinsten i første runde stod jeg til at
møde IM Lukas Klima fra Tjekkiet. Som altid spillede jeg min favorit – en lukket
engelsk opstilling med hvid. Den har jeg haft god succes med i både
divisionsturneringen og Copenhagen Chess Challenge. Jeg fik hurtigt på
fornemmelsen at han undervurderede mig, da han ikke spillede særligt ambitiøst, men
blot stillede sig fornuftigt op. Partiet blev kritisk omkring træk 30 hvor vi hopper ind:
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Thestrup – IM Klima efter 30…c5!?

En meget kompliceret stilling! Jeg fandt hurtigt ud af at det ikke kunne betale sig at
bakke med springeren, så spillede derfor: 31.Sxf5! Lxc3 32.Sh6+ Kf8 33.Dxc3 En
temmelig forceret variant. Nu sad IM’eren og kogte lidt, og spillede efter et stykke
tid: 33…Dh4! Avs! Hvad gør man nu? Springeren på h6 er truet, og samtidig hænger
både f4 og h3 med skak. Efter at have computeren sat til viser det sig at stillingen er
komplet lige! Men det krævede mere regnekraft end jeg var i besiddelse af, at se hele
varianten: 34.Sg4 Sh5 35.Kg1! Dxh3 36.Dh8+ Ke7 37.Dxh7+ Kd8 38.Td2! Lxg4
39.Th2 og hvid holder sammen på sin stilling. I stedet spillede jeg: 34.Lg4? Lc6! Øv,
springeren er fanget. Jeg fik både g- og h-bonde for springeren, men det var ikke nok
og jeg tabte hurtigt. Men om ikke andet var det en succes at få noget IM-sved frem på
panden af min modstander!
3. runde
I tredje runde var det “tilbage igen” og møde en svagere modstander (dog ikke ude på
gangen!). Jeg havde slået ham op i basen og set at han spillede Bird – 1.f4 – og fik
forberedt en god gambit. Han var ikke typen der afveg fra noget han følte sig godt
tilpas med, så derfor kom vi direkte ind i min forberedelse: 1.f4, e5 Den gode gamle
From’s Gambit! 2.fxe5 d6 3.Sf3!? Jeg havde set at han ikke modtog gambitten, men
så gambitter man da bare mere! 3…dxe5 4.e4 f5! Hvad jeg ved af en teoretisk nyhed!
Udråbstegnet er ikke et udtryk for at det er et vildt godt træk, men jeg skriver det
alligevel fordi min modstander blev helt rundt på gulvet – jeg spiller manden, ikke
bolden! 5.exf5 Lxf5 6.De2? En dårlig beslutning af hvid. Han blokerer for sin
hvidfeltede løber og truer ikke med noget efter at sort spiller: 6…Sc6! Siden da
spillede min modstander helt i skoven og måtte opgive i træk 25. Et rigtig godt
moralsk boost, som fik udvidet min horisont væsentligt med henblik på forberedelse
til partierne. På billedet ses Igor Teplyi i aktion på topbrættet mod den senere
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turneringsvinder GM Volosin. Partiet blev remis.

4. runde
Elevatorstilen var lagt, og igen var der IM på menuen. Det er noget man kan forstå,
modsat de tjekkiske mad-menukort! Peter og jeg havde fornøjelsen af at prøve
diverse ukendte tjekkiske retter på hotellet, fordi vi simpelthen ikke forstod hvad man
kunne få. Menukortet var på tjekkisk, og ingen af medarbejderne kunne tale engelsk,
så det var bare noget med at gætte en ret med kød og bestille noget “salaty” ved siden
af, så skulle det nok gå! Og selvfølgelig “dvě piva” (to øl) til at skylle det hele ned
med…Hvis nogen er bekendt med en øl af mærket “Primator” så er det en øl fra
Náchod som smager særdeles godt, og bedst af alt er uhyre billig! For at vende
tilbage til runden, så var jeg super motiveret på at få en forberedelse ind igen. Det
viste sig jo at lykkes meget godt i de tidligere runder, og efter at have set en del
partier igennem med min modstander IM Berezjuk, havde jeg et våben med i
inderlommen:
Hvid: Thestrup (2008) – Sort: IM Berezjuk (2396)
1.c4 e5 2.g3, Sf6 3.Lg2, d5 4.cxd5, Sxd5 5.Sf3, Sc6 6.0-0 Sb6 7.b3!? Indtil videre
havde vi fulgt gængs teori, men trækket b3 er ikke så kendt. Jeg havde set et parti,
Aronian-Shirov, hvor det blev spillet og hvor Aronian vandt:
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Thestrup – IM Berezjuk efter 7. b3!?

Og hvad er ideen så? I stedet for de normale planer hvor man spiller d3 og springeren
op på d2 og videre til c4 vælger hvid i stedet at gå efter et gennembrud med d4. Hvis
sort spiller e4 hopper springeren bare ned til e1 og videre til c2, og så har man en god
diagonal på de sorte felter ned mod sorts kongefløj. Min modstander gik i boksen, og
jeg følte mig allerede godt tilpas. 7…g6? Efter 10 minutter i tænketanken vælger
IM’eren en helt forkert løsning. Det giver ikke mening at svække sig på de sorte
felter. 8.Sc3! Trækket får et udråbstegn. Det er et “vente-udviklingstræk”. Spiller sort
nu Lg7, kan man sætte løberen på a3 og forhindre at sort rokerer kort uden at der er
fiduser med e4. 8…Le7 9.d3 0-0 10.Lh6 Te8 Der er et eller andet som tyder på at
sort har valgt den gale plan. Berezjuk så heller ikke just tilfreds ud. 11.Tc1 Sd4 12.
Sxd4 exd4 13.Se4 Sd5 14.Tc4! Et smart træk.

Thestrup – IM Berezjuk efter 14. Tc4!
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Sort har nu problemer med d-bonden. Den kan tydeligvis ikke dækkes med c5. Jeg
kunne forestille mig at sorts plan med Sd5 var at spille f5, efterfulgt af en springer ind
til c3, og hvid har problemer med e2. Efter dette træk er sort næsten tvunget til at
spille tilbage igen, for at dække bonden. 14…Sb6 15.Tc2 c6 16.Dd2 Sd5 Nu prøver
han igen! 17.Tc4 Og jeg går tilbage. IM’eren var lidt i krise her. Ser man på papiret
kan han jo ikke tillade trækgentagelse, da jeg er en langt lavere ratet spiller. Men det
viser sig faktisk at sort ikke rigtig har bedre. Nu spiller han i stedet på gevinst, med
konsekvenser til følge. 17…Sf6? 18.Db2!

Thestrup – IM Berezjuk efter 18. Db2!

Avs! Hvordan dækker sort nu bonden? Sort står helt frygteligt, og nu går der for alvor
grus i IM-maskinen! 18…c5? 19.Sxc5 Den bonde var lige i slag. Ved ikke om han
har overset et eller andet. Der truer stadigvæk på d4 og nu også på b7. 19…Db6 20.
Sa4 Da6 21.Dxd4 Sort er bare bagud med to bønder uden kompensation. 21…Lf5
22.Tc7 Tad8 23.Db2 Sh5 24.Txb7 Haps! 24…g5?! Nu går sort i panikmode:
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Thestrup – IM Berezjuk efter 24…g5?!

Et besyndeligt træk, som jeg skal være ærlig at indrømme at jeg ikke havde kigget på.
Umiddelbart er løberen fanget ude på h6, men det er ren fata morgana. Der var mange
ovre og kigge på partiet, bla. en del af de yngre stærke spillere (min modstander er
vistnok juniorlandstræner i Tjekkiet). Det første jeg kiggede på var 25.Txe7 Txe7
26.Lxg5 hvor jeg har tre bønder for en kvalitet og sorts stilling er helt i skoven. Det er
sandsynligvis det bedste, men så fandt jeg noget andet som jeg syntes var smart:
25.De5! Ld7 26.Txd7!? Her var Lxg5 nok bedre, men kunne ikke se den forcerede
variant. Så er det nemmere med en to-trækker! 26…Txd7 27.Sc5 Gaffel på tårn og
dronning, og løberen på e7 er bundet. 27…Dxh6 28.Sxd7 Sg7 29.e3 Ld8 30.Dd5 g4
31.Se5 Jeg havde ikke rigtig nogen konkret plan på dette tidspunkt, men tænkte at det
nok skulle vinde før eller siden. 31…Dh5 32.d4 Se6 33.Sc6 Lg5 34.Df5 Sort står
mere og mere skidt. 34…Sg7 35.Dd3 Te6 36.Db5 Hvid er ikke bange for Th6, da
man bare kan spille Tc1 og gå til f1 med kongen. 36…Txe3?? Avs for en brøler, men
hvad skal sort ellers finde på?
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Thestrup – IM Berezjuk efter 36…Txe3??

Jeg hoppede heldigvis ikke i den sidst mulige fuskerfælde: 37.fxe3?? Lxe3+ 38.Kh1
Dxb5. Efter lidt betænkningstid fandt jeg dog det bedste: 37.Se5! Nu truer jeg med at
slå tårnet, samtidig med at der er ballade på 8. række. Sort er helt kold. 37…h6?
38.fxe3, Lxe3+ 39.Kh1 Lxd4 40.Db8+ Kh7 41.Sxf7 opgivet. Sort er et tårn bagud
og taber mere materiale efter Le4+. Således kom min første IM-skalp i hus! Det blev
fejret med flere piva på hotellet.
5. runde
Med 3/4 skulle jeg møde FM Jan Jüptner på 2283 med de sorte brikker. Denne gang
blev forberedelsen ikke lige så effektiv, idet Peter og jeg valgte at besøge den store
borg i Náchod (se billedet). Et fantastisk sted, hvor de har to store brune bjørne
derrender rundt og så er der ellers en fantastisk udsigt.

Vi købte en billet til noget vi ikke rigtig vidste hvad var, og endte sammen med en
gruppe mennesker i borgkælderen for at se et miniature-skuespil på tjekkisk! En syret
oplevelse, da vi ikke forstod et klap af hvad der skete. Bagefter rendte vi forvirret
rundt, indtil der var en sød receptionist der fandt ud af at vi nok var faret vildt, og fik
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guidet os hen til den gruppe hvor vi hørte til. Det blev så til en rundvisning på borgen
(igen på tjekkisk!), men denne gang havde de heldigvis et hefte på engelsk så man
kunne følge lidt med i hvad der skete. Alt i alt en hyggelig tur selvom vi ikke ved så
meget mere om borgen!
Partiet mod FM Jüptner var ikke specielt godt. Jeg spillede en passiv opstilling i
noget der lignede moderne forsvar, og blev hurtigt sat under pres. Jeg fik dog lukket
af for de værste trusler, men endte med at tabe en kvalitet på en totrækker. Derfra så
gik det kun én vej, og til sidst fandt min modstander en smart mat. Til gengæld var
han en af de eneste der kunne en lille smule engelsk, og jeg kunne for en gangs skyld
snakke om partiet med en modstander. Hyggelig fyr! Generelt oplevede vi at folk var
utroligt flinke i Tjekkiet. Folk lod os passere i køen i supermarkedet hvis vi ikke
skulle have så meget, og alle smilede og hilste på gaden når man gik forbi. Et
hyggeligt lokalsamfund!
6. runde
Med 3/5 regnede jeg med at jeg skulle møde en stærk spiller. Men utroligt nok lå jeg i
øverste halvdel, og mødte derfor en svagere spiller på 1914. Igen blev det til en
englænder, og jeg fik en stilling som jeg kender godt fra tidligere partier, især online.
Min modstander spillede dog temmelig præcist og jeg kunne ikke rigtig finde et
ordentligt gennembrud. Efter en del træk fik jeg dog lov til at lave et strategisk
gevinsttræk:

Thestrup – Peroutka efter 30…Lc4?!

En umiddelbart lige stilling, men hvid står strategisk til gevinst efter: 31.Sd5! Sort
kan ikke flytte dronningen da Dc6 falder på Se7+ efterfulgt af slag på d8. Dc8 er
skidt pga. Sxf6+, og sort har en svækket bondestruktur. Derfor må sort nødvendigvis
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slå springeren. 31…Sxd5 32.exd5 Og med fribonde og løberpar er det kun et
spørgmål om teknik for at hive gevinsten hjem. Det lykkedes, og jeg kom derfor op
på 4/6.
7. runde
Igen stod den på en stærk spiller. Denne gang var det FM Josef Straka (Slovakiet)
som kun er 16 år og har et ratingtal på 2337(!). Meget talentfuld spiller, som man nok
kommer til at se mere til i fremtiden. Han bliver trænet af IM Berezjuk som jeg slog i
4. runde, så der var en del opmærksomhed omkring partiet både fra tjekkiske juniorer
og træner! Jeg havde ikke forberedt det store, men havde set at han spiller både e4 og
d4 som det passer ham. Det tolkede jeg som at han var godt hjemme i teorien, og
valgte derfor at spille det uortodokse Owens Defence (1. e4, b6) som jeg har spillet
meget tidligere og kan en del teori på selv. Ulempen ved åbningen er at selv ved
præcist sort spil kommer hvid til at have en solid fordel i stort set alle varianter. Han
virkede til at være godt forberedt og spillede a tempo de første mange træk. Jeg havde
kigget på en alternativ idé i varianten som er blevet introduceret af GM Blatny (fra
Tjekkiet!) for nogle år siden. Han er Owens-specialist, men har vist aldrig fået det til
at fungere mod de rigtigt stærke. Men mod den unge junior virkede det meget godt at
gå offbeat. Straka fandt aldrig en gennembrudsplan, og jeg stillede mig bare solidt op
og ventede. På et tidspunkt kunne jeg konsolidere til et slutspil der var i underkanten,
men som jeg formåede at holde remis. Et rigtig godt resultat, som gav endnu mere
utilfredshed i junior/træner-lejren!

I aktion mod IM Berezjuk

8. runde
Med 4,5/7 og en præstationsrating på 2250 følte jeg mig flyvende og som intet kunne
gå galt. Desværre begik jeg den fejl at tro at partierne nu bare ville “spille sig selv”.
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Det er altid hårdt at spille en 9-runders turnering, specielt når man møder en stærk
modstander i næsten hver runde, og både sol og varme gjorde ikke tingene nemmere.
Da man sad ved brættet kunne man pludselig godt forstå Larsens argumenter
vedrørende det varme vejr da han i sin tid tabte 6-0 til Fischer! Jeg mødte med hvid
FM Vladimir Karlik på 2231. En ældre herre som på det sidste har tabt en del rating.
Igen blev det en englænder, hvor jeg kom godt ud af åbningen. Men pludselig
regnede jeg forkert og tabte en bonde, dog med kompensation. Til sidst gik der helt
skoleskak i mit spil, da følgende stilling opstod:

Thestrup – FM Karlik efter 25…Da7

På dette tidspunkt i partiet har sort fået sin stilling på ret kurs, men har stadig
problemer med den svage bondestruktur. Desuden har hvid en stærk løber på d6 som
generer. Hvid bør bare spille et træk som f.eks. Kh2 og forbedre sin stilling stille og
roligt. Man frygter ikke dronningeafbytning. Men her går jeg helt sukkerkold og
spiller 26.Sc5?? Dxb7 27.Txb7 Sc4! Hovsa! Nu er løberen på d6 truet, og desuden
har sort truslen Ld4 med kvalitetsgevinst. Jeg forsøgte mig med noget fusk, men
måtte opgive kort efter. Ærgerligt parti at tabe!
9. runde
I sidste runde mødte jeg B. Simecek (2187) med de sorte brikker. Runden blev spillet
klokken 9 om morgenen og både Peter og jeg var godt trætte. Jeg spillede meget
uambitiøst, og tilbød remis i træk 6. Min modstander var dog opsat på og vinde, og så
blev jeg positionelt kørt totalt over og han vandt et slutspil med en bonde mere i flot
stil. Luften var gået lidt af skak-ballonen for mit vedkommende. Men trods alt en
rigtig godt turnering, hvor man fik fornøjelsen af at møde en masse nye skakspillere
og samtidig opleve en anden kultur på klos hold. Samlet set blev resultaterne som
følger:
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Altså en helt godkendt turnering hvor jeg kan tage et ratingplus på omkring 20 med
hjem. Både Peter Skovgaard og Igor Teplyi scorede også over forventet (og fik
præmier) som hhv. nr. 12 og nr. 9, så alt i alt en god turnering for danskerne.
Vinderen af turneringen blev GM Volosin med 7/9 på bedre korrektion end fire andre
spillere. På hjemturen blev det da også til en festaften i Prag med VM-finale i fodbold
og efterfølgende bytur!
Efter denne turnering kan jeg varmt anbefale andre at spille en turnering i udlandet,
og hvis man vælger Tjekkiet kan man forvente billige øl, et venligt og smilende
folkefærd samt rigtig velorganiserede turneringer!

Juniorskak i ØBRO
Af Johann Stanislaus
Eftersom Juniorskakken i ØBRO er en vigtig faktor i klubbens fremtid føler vi et
stort ansvar for at undervisningen er så effektiv som muligt.
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Derfor har vi valgt at dele juniorerne op efter styrke under teoriundervisningen, så vi
kan undervise bedst muligt efter deres individuelle indlæringsbehov. Udover dette har
vi fællesundervisning, hvor alle er samlet og har mulighed for at lære af hinandens
spørgsmål, og være socialt engagerede på en undervisningsrelateret måde.
Fællesundervisningen består bl.a. af turneringsrelateret undervisning, hvor de lærer at
spille med tid og hvordan den udnyttes bedst muligt, adfærd under en turnering og
notering. Desuden benytter vi fællestavleundervisning, hvor eleverne har alle
undervisere til rådighed, hvilket gør det muligt at afklare tvivlstilfælde mens
tavleundervisningen foregår. På denne måde kan vi få alle med uanset alder og
niveau.
Efter at hvert emne er gennemgået afprøves det i praksis, i form af opgaver,
turneringer, gruppearbejde og andre ting som vi finder passende. Det betyder meget
for os som undervisere at eleverne er glade og føler sig godt tilpas når de er til stede,
derfor holder vi pauser når vi føler at eleverne har brug for det. Vi gør også
undervisningen så varierende som muligt så arbejdslysten og lysten til at lære om, og
spille skak fastholdes. Som en del af dette har vi timer, hvor eleverne er med til at
bestemme hvad der skal foregå.
Vi oplever hele tiden mange fremskridt, succeshistorier, glæde og tilfredshed blandt
juniorerne, hvilket er meget motiverende for os. Det sikrer at vores juniortræning
forbliver på det bedst mulige plan med juniorernes behov i centrum, og giver
samtidig fremskridt for dem.

Limhamn-matchen 2009
Af Nikolai Skousen
Det var tid til den årlige venskabsmatch imellem Skakforeningen ØBRO og
Limhamn SK. Denne gang foregik det på hjemmebane i ØBRO´s lokaler og
danskerne havde “friske ben”, som de siger i fodbold!
Det lykkedes mig at få min første stormesterskalp imod GM Stellan Brynell.
Hvid: GM Stellan Brynell – Sort: Nikolai Skousen
1.d4 d5 2.Sf3 Lf5
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Baltic defence er interessant åbning, som jeg har holdt foredrag om og som giver
nogle meget interessante stillinger. Jeg har i skrivende stund spillet den 4 gange imod
3 GMer og 1 IM, hvor min score er 2/4.
3.c4 e6 4.Sc3 Sf6 5.Lg5 c6 6.Db3 Sbd7
Stellan kunne have forsat med det kritiske 7.Dxb7 Tb8, men han valgte at holde
stillingen i ro. Jeg tror ikke han havde lyst til at kaste sig ud i alt for mange
forviklinger.
7.e3 dxc4 8.Lxc4 b5 9.Le2 Le7 10.O-O h6 11.Lh4 O-O 12.Tac1 a5 13.a4 b4
14.Sb1 c5 15.Tfd1 Se4!
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Sort er kommet godt ud af åbningen og har allerede udlignet. Teksttrækket forcerer
nærmest afviklingen på e7 og giver den sorte dronning et godt felt.
16.Lxe7 Dxe7 17.Sbd2 Tfc8 18.Sc4 cxd4 19.Sxd4 Lg6 20.Da2 Sec5 21.Sb5?

Stillingen ser umiddelbar meget god ud for hvid, som er parat til sætte en springer ind
på feltet d6. Der er dog ressourcer i den sorte stilling, endda nok til at give fordel.
21…Lc2! 22.Txc2 b3 23.Db1 bxc2 24.Dxc2 Sb7 25.b3 Se5
Jeg skynder mig at bytte brikker af, for at komme ind i et bedre slutspil og for at
fjerne de aktive hvide brikker.
26.De4 Sxc4 27.Lxc4 Td8 28.Tf1 Sd6 29.Sxd6 Dxd6 30.g3 Tac8 31.h4 Tc5 32.Tc1
g6 33.Tf1 h5 34.Tb1 Tf5
Jeg vil spille på den hvide svaghed på f2, og har fuld kontrol over d-linien, hvilket
gør det hvide tårn passivt.
35.Le2 Dd2! 36.Td1 Dxd1+
Sort ender med aktive tårne imod en passiv hvid dronning, og bonden på f2 bliver
den afgørende svaghed.
37.Lxd1 Txd1+ 38.Kg2 Td2 39.b4 Tfxf2+ 40.Kg1 axb4 41.Dxb4 Tg2+ 42.Kf1
Tdf2+ 43.Ke1 Tb2
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0-1
Et dejligt parti og GM skalp!
Skakforeningen ØBRO - Limhamns SK
1. Nikolai Skousen, 2264 - GM Stellan Brynell 1-0
2. Søren Bech Hansen, 2241 - Osmani Penalver 1-0
3. Niels Kristian Kragh, 2100 - Conny Holst 0-1
4. Alexei Cherstiouk Hansen, 2156 - Philip Lindgren 1-0
5. Thomas Vils Pedersen, 2052 - Janne Makinen 1-0
6. Niels Kirkegaard, 2024 - Daniel Abrahamsson 0-1
7. Leonard de Freitas Nielsen, 1940 - Linus Johansson 0-1
8. Martin Reib Petersen, 1900 - Anders Hansen 1-0
9. Niels Christian Schiødt, 1958 - Per Lindkvist 1-0
10. Sebastian Bender, 1924 - Lars Åström 1-0
11. Claus Pakmor, 1946 - Johan Berntsen 1-0
12. Sixten Maximilian Thestrup, 1882 - Mats Chronblad 1-0
13. Peter Skovgaard - Johan Weidenståhl 1-0
14. Claes Scherwin, 1809 - Kamelia Tadjerbashi ½-½
15. Peter Dürrfeld, 1946 - Martin Ollén 1-0
16. Søren Møller Hansen, 1855 - Anton Nilsson 1-0
17. Niels Erik Kaaber Rasmussen, 1624 - Mårten Ihd 1-0
18. Ted Henrik Sandbech, 1560 - Jonas Tjärnemo 1-0
19. Mathias Tank Torp-Hansen, 1373 - Mårten Bertemstam 1-0
20. Andreas Ryding Lund Christiansen, 1289 - Joakim Berntsen 1-0
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ØBRO-Limhamn 16,5-3,5
Juniores Runde 1:
1. Hjalte Skov Henningsson, 1122 - Joakim Morling 0-1
2. Gabriel Gyaljen - Shayar Adel Laibi 0-1
3. Emmet Smith - Karsten Ihd 1-0
4. Jacob Wielandt Jensen, 1023 - Karl Åström 1-0
5. Nicolaj Wielandt Jensen - Victor Feilberg 0-1
ØBRO-Limhamn 2-3
Juniores runde 2:
1. Hjalte Skov Henningsson, 1122 - Shayar Adel Laibi 1-0
2. Gabriel Gyaljen - Joakim Morling 0-1
3. Emmet Smith - Daniel Penalver 0-1
4. Jacob Wielandt Jensen, 1023 - Carl Filip Nyberg 0-1
5. Nicolaj Wielandt Jensen - Karl Åström 0-1
ØBRO-Limhamn 1-4
Samlet score ØBRO 19½- Limhamn 10½

Limhamn-matchen 2010
Af Nikolai Skousen
Lørdag d. 18/9 2010 valfartede 25 spillere til Limhamn SK for at spille den årlige
venskabsmatch og det var den 57. gang at holdene mødte hinanden. Holdet bestod af
20 seniorer og 5 juniorer, de 20 seniorer skulle spille et parti, hvor betænkningstiden
er de traditionelle 4 timer til hele partiet. Juniorerne spiller 2 partier med en
betænkningstid på 2 timer pr. parti.
Da vi havde vundet pokalen sidste år og havde et meget godt hold med i år, var
forventningerne derfor også store: Vi håbede at vinde pokalen endnu en gang!
Efter ca. 2 timers spil stoppedes skakurene og der indtoges frokost og lidt flydende til
ganen. Derefter fortsattes partierne og ØBRO klarede en dejlig sejr med cifrene 19½10½.
Limhamns SK fører sammenlagt med 27 sejre imod 25 til Skakforeningen ØBRO og
5 uafgjorte.
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Limhamns SK - Skakforeningen ØBRO
1. Osmani Peñalver 2317 - IM Simon Bekker-Jensen ½ - ½
2. Conny Holst 2256 - FM Karsten Larsen 0 - 1
3. Lars Månsson 2217 - FM Nikolai Skousen ½ - ½
4. Ander Nylén 2210 - FM Søren Bech Hansen 0 - 1
5. Peter Månsson 2137 - Niels Kristian Kragh 1 - 0
6. Philip Lindgren 2131 - Henrik Porte 0 - 1
7. Linus Johansson 2106 - Alexei Hansen 1 - 0
8. Tommy Nurmi 2074 - Jacob Kaaber-Hansen ½ - ½
9. Anders Hansen 1967 - Sixten Maximillian Thestrup 0 - 1
10. Lars Åström 1921 - Niels Kirkegaard 0 - 1
11. Martin Ollén 1867 - Martin Reib Petersen ½ - ½
12. Johan Weidenståhl 1850 - Mads Tudvad 1 - 0
13. Mats Chronblad 1770 - Søren Møller Hansen 0 - 1
14. Kamelia Tadjerbashi 1748 - Robert Strauss 1 - 0
15. Olof Andersson 1741 - Kim Juul Andersen 1 - 0
16. Joakim Mörling 1615 - Johan Stanislaus 0 - 1
17. Finn Broman 1576 - Sebastian Dam 0 - 1
18. Jonas Tjärnemo 1544 - Ted Henrik Sandbech 0 - 1
19. Ina Kraemer 1484 - Mathias Torp-Hansen 1 - 0
20. Mårten Bertenstam 1416 - Thomas Helsted Petersen 1 - 0
Resultat: 9-11
Juniorer (1. runde)
1. Jari Mettälä 1253 - Hjalte Henningsson 0-1
2. Carlos Törnberg 1252 - Gabriel Gyaljen 1-0
3. Adam Areberg 1098 - Samuel May 0-1
4. Karl Ekberg 1111 - Noah Saugmann 0-1
5. Casper Persson 1017 - Emmet 0-1
Resultat juniorer (1. runde) 1-4
Juniorer (2. runde)
1. Patrik Liebeck 1427 - Hjalte Henningsson 0-1
2. Karl Åström 1259 - Gabriel Gyaljen 0-1
3. Carlos Törnberg 1252 - Samuel May 0-1
4. Adam Areberg 1098 - Noah Saugmann 0-1
5. Karl Liebeck 1060 - Emmet ½-½
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Resultat juniorer (2. runde) ½-4½
Samlet resultat:
Juniorer (1. runde) 1-4
Juniorer (2. runde) ½-4½
Resultatet på de 20 brætter 9-11
Samlet resultat af matchen : 10½-19½

Spillerprofil: Ted Sandbech
Alder: 42
Rating: 1545
Højeste rating: 1702 (2009)
Yndlingsskakspiller: Alexei Hansen
Yndlingsforfatter: Gert Petersen
Yndlingsbog: Om socialismens nødvendighed af Gert Petersen
Yndlingsfilm: Lilja for ever. En svensk-estisk film om menneskehandel
Yndlingsret: Det uzbekiske køkken
Angstgegner: Hjalte, jeg har en meget stor forventet score, men Hjalte er skrap.
Hvornår begyndte du at spille skak? 1977, da min far tog et magnetskakspil hjem
fra Moskva i det daværende Sovjet.
Hvad kan du bedst lide ved skak? Spændingen ved at ét træk kan være afgørende,
det giver spillet nerve.

Kassererens klumme
Af Holger Lodahl
Tre af skakspillets store og internationale koryfæer er døde i løbet af året, først Vasily
Smyslov dernæst Andor Lilienthal og senest Bent Larsen. Af disse tre blev kun
Smyslov verdensmester ved i 1957 at besejre Michail Botvinnik, der generobrede
titlen i 1958.
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På iTunes har jeg fundet et par spændende kombinationer af Smyslov, som læserne
skal få som opgave. Jeg er bange for at opgaverne er for svære, men de er i det
mindste lærerige og smukke kombinationer.
Hvid: Gerasimov – Sort: Smyslov
Moskva 1935
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 e6 4.Ld3 c5 5.b3 Sc6 6.Lb2 Ld6 7.O-O Dc7
8.a3 b6 9.c4 Lb7 10.Sc3 a6 11.Te1 (11 træk uden at en eneste bræk er slået.)

11…cxd4 12.exd4 O-O 13.Sa4 Lf4 14.Se5 dxc4 15.bxc4 Sxe5 16.dxe5
Sorts springer er truet, men i stedet for at flytte springeren laver sort modtrusler.
16…Dc6 17.Lf1 Rfd8 18.Db3 Sg4 19.h3
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Her er vi fremme ved opgave 1 – og den er svær! Sort trækker. Løsningen står senere
i klummen. Lille hjælp, start med at se hvor hvid er svag omkring kongen og
hvorledes løber og springer kan hjælpes ad. Sort skal lave to seje hiv i kombinationen
til at starte med.
Lidt større hjælp: Sort vil angribe hvids kongestilling. P.t. deltager alle lette officerer
plus dronning. Sort henter yderligere forstærkning.
Opgave 2: Vi tager lige en svær opgave mere hentet fra iTunes fra en Podcast der hed
Pink Elephant., nu hedder den PE Chess Cast. Den har kørt siden 2006 med over 130
episoder. Ejeren eller forfatteren af disse Podcasts er ikke så aktiv længere på iTunes,
hvor man før kunne hente disse Podcasts gratis. Jeg tror han enten har droppet det
eller lavet en betalingspodcast uden om iTunes. Han mixede lidt mellem det
morsomme og lærerige. Jeg har et par fra Halloween, hvor fortælleren skal spille på
slottet mod monsteret – ja det skal ses, de er ret sjove og jeg tager det med ned i
klubben en aften. På den lærerige side har været Bobby Fishers superparti fra det
amerikanske mesterskab hvor han som 15 årig totalt udspiller sin modstander. De
varer typisk 5 minutter, sjældent 10 minutter og er godt forklaret. PE Chess Cast
kalder dem selv ”Chess tutorials”. Når vi på dansk siger ”Dronning slår tårnet på a1”
– bliver det til USA-sprog: ”Queen x (udtalt som bogstavet ”X”) rook at A one”.
Tilbage til opgave nr. 2. Sort (Smyslov) trækker (hvid er Geller):
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Lidt hjælp: hvids stilling har nogle indbyggede svagheder. Manglede tårnet på c1 for
eksempel, har sort en mat i 2, Df1+ efterfulgt af Ta1++. Manglede den hvide løber på
f3, er der springergaflen. Kan sort få dubleret tårne i h-linjen, så finito for hvid.
M.a.o. hvids bevægelsesfrihed er ret begrænset, og sort kan derfor tillade sig lidt af
hvert. Prøv at finde det stærkeste træk. Men det er altså ikke en mat i 7 eller 3. Sort
får afgørende fordel.
I 1953 i Zürich blev der afholdt en superturnering, creme de la creme, som samtidig
var kandidatturnering for VM-matchen i 1954. En turnering holdt under den kolde
krig da den var rigtig kold. Sovjetspillerne skulle altid være mindst to sammen, når de
gik rundt i byen. Averbach (sovjetrussisk spiller) erindrede at der blev sendt en pakke
chokolade til hans hotelværelse, i hvilken der lå beskeder om hvorledes han kunne
hoppe af. David Bronstein skrev et superværk af en turneringsbog om den turnering,
en bog som jeg mener Bent Larsen sagde at den lærte ham spille Nimzoindisk.
Smyslov vandt turneringen med 18 point af 28, 15 deltagere dobbeltrundigt. På en
delt andenplads, hele to point efter, var Bronstein, Keres og Reshevsky (USA) med
16 point!
Inden vi tager et Smyslovparti skal I lige se mit yndlingstræk fra 2. runde af denne
turnering. Hvid: Geller mod Euwe (Holland, 5. verdensmester, født 1901). Partiet fik
en skønhedspræmie.
Hvid: Geller – Sort: Euwe
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 b6 7.Ld3 Lb7 8.f3 Sc6 9.Se2
O-O 10.O-O Sa5 11.e4 Se8 12.Sg3 cxd4 13.cxd4 Tc8 14.f4 Sxc4 15.f5 f6 16.Tf4 b5
17.Th4 Db6 18.e5 Sxe5 19.fxe6 Sxd3 20.Dxd3 Dxe6 21.Dxh7+ Kf7 22.Lh6
35

22…Th8!!! Ret cool træk. 23.Dxh8 Tc2 24.Tc1 Txg2+ 25.Kf1 Db3 26.Ke1 Df3
hvid gav op.
Tilbage til Smyslov. Før runde 25 førte Smyslov turneringen med 14,5 foran
Reshevsky med 14 (der har spillet et parti mere – ulige antal). De skal møde hinanden
i runde 25, Smyslov har hvid. Reshevsky er nødt til at sætte alt på et bræt, hvis han
vil gå efter sejren.
Hvid: Smyslov – Sort: Reshevsky
1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.Sf3 Lb4 4.g3 b6 5.Lg2 Lb7 6.O-O O-O 7.Db3 Lxc3 8.Dxc3 d6
9.b3 De7 10.Lb2 c5 11.d4 Sbd7 12.Tad1 Le4
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Løberen skal ikke spærres inde bag sine eller hvids bønder.
13.dxc5 Sxc5 14.De3 e5 15.Lh3 a5 16.Sh4 Tfe8 17.f3 Lg6 18.Td2 Tad8 19.Tfd1
Dc7 20.Sxg6 hxg6 21.Lg2 Sh5
Nu følger 10-12 træk hvor begge parter omorganiserer deres tropper inden det
endelige slag. Det er svært at se hoved og hale i det.
22.Dc3 Sf6 23.e4 Sh5 24.De3 Sf6 25.Lh3 Sh7 26.Te2 Sf6 27.Tf1 Sh5 28.Lg2 De7
29.Lc1 Dc7 30.Td1 Kh7 31.Df2 Sf6 32.Le3 Sh5 33.Tc2!!

Hvid har et godt pres i diagonalen g1-a7, og kan derfor begynde at spille a3 og b4.
Tårnet understøtter nu et fremstød c5, når springeren er væk. Sort søger modspil på
kongefløjen
33…f5 34.exf5 gxf5 35.g4 Sf4 36.Lxf4 exf4 37.Dh4+ Kg8 38.gxf5 d5 39.cxd5 De5
40.Tcd2 Td6 41.Td4 De3+ 42.Kh1 Te5 43.Dxf4 Dxf4 44.Txf4 Te2 45.Tg4 Kf8
46.Tg6 Sb7 47.Te6 Txa2 48.f4 Tb2 49.Tde1 Txe6 50.dxe6 Sd6 51.e7+ Kf7
52.Ld5+ Ke8 53.Lc6+ Kf7 54.e8D+ Sxe8 55.Lxe8+ Kf6 56.Lg6, sort giver op.
Løsning opgave 1:
19…Td3 20.Dxb6 Txh3 21.Ld4 Lh2+ 22.Kh1 Lxe5+ og sort vinder. Løberen giver
skak på h2 igen, og vender dernæst tilbage til c7 hvorfra den eliminerer damen på b6.
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Løsning opgave 2:
1...De4 2.Lxe4 (Hvid kan ikke tillade Dh7) Se2+ 3.Kf1 Sxg3+ 4.Ke1 Th1+ 5.Kd2
Sxe4+ 6.Kd3 Txc1 7.Lxc1 Sxf2+ taber for hvid.

Geller valgte i stedet:
1...De4 2.Dxf4 Dxf4 3.Lxf4 Txf4 4.Te1 Ta4 5.Te8+ Kh7 6.Le4+ g6 7.g4 Txa3 8.Te6
Txc3 9.Kg2 b5 10.f3 b4 11.g5 Th4 12.Lxg6+ Kg7 13.Kg3 Td4 14.Le8 b3 15.g6 Td8
16.Te7+ Kf6 17.g7

Og her taber Geller på tid. Partiet kunne være fortsat således:
17…Txe8 18.Txe8 Kxg7 19.Te7+ Kg6 20.Txa7 Tc4 21.Ta1 Kf5 22.Te1 Tb4 23.Kf2
b2 24.Tb1 c4 25.Ke2 c3 26.Kd3 Tb3 og tårnet går via a3 til a1 og vinder.
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ØBRO-Klubmesterskabet 2009
Af Nikolai Skousen
Det årlige klubmesterskab i Skakforeningen ØBROs lokaler havde deltagelse af i alt
24 spillere, som var fordelt i 2 grupper. Der var 18 i mestergruppen og 8 i
basisgruppen. Inden turneringen var Søren Bech Hansen og jeg favoritter, men der
var også deltagelse af Henrik Porte, Niels Kristian Kragh og Sandi Stojanovski, som
alle havde mulighed for at gå efter sejren. Jeg havde egentlig en udmærket turnering
indtil 6. runde, hvor jeg gik ind i en åbningsfælde, som Bobby Fischer har spillet for
mange år siden. Jeg kendte den godt, men havde ikke lige tænkt over den på det
tidspunkt ”a bad day at the office”. Jeg tabte derfor mit parti imod Niels Kristian
Kragh, hvilket medførte at turneringssejren var udenfor rækkevidde. Det lykkedes
mig dog at få en samlet 2. plads og dermed blive klubmester på bedre korrektion end
Søren Bech Hansen, idet vinderen, Sandi Stojanovski, som spillede en utrolig god
turnering og vandt med 6/7, ikke er ØBROer. Slutstillingen i toppen blev:
Klubmesterskabet 2009:
1. Sandi Stojanovski (Perlen) 6/7
2. Nikolai Skousen (ØBRO) 5/7 (kor. 24.5) – ØBRO Klubmester 2009
3. Søren Bech Hansen (ØBRO) 5/7 (kor. 24.0)
4. Niels Kristian Kragh (K41) 5/7 (kor. 23.5)
2009 var et godt år for mig med hensyn til klubmesterskaberne i ØBRO; vi afholder
jo klubmesterskab i lynturnering, hurtigskak og koordineret, og det lykkedes mig at
tage samtlige titler i 2009 og de samlede resultater i henholdsvis lynskak og
hurtigskak er følgende:
ØBRO-klubmesterskabet i lynskak 2009:
1. Nikolai Skousen (ØBRO) 8/9 – ØBRO Klubmester 2009
2. Søren Bech Hansen (ØBRO) 7/9
3. Andreas Haagen (K41) 7/9
ØBRO-Klubmesterskabet i hurtigskak 2009:
1. Niels Kristian Kragh (K41) 7/9
2. Nikolai Skousen (ØBRO) 7/9 – ØBRO Klubmester 2009
3. Søren Bech Hansen (ØBRO) 7/9
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Jeg har valgt 3 partier fra klubmesterskabet som var interessante eller havde
afgørende betydning for mit resultat.
Hvid: Søren Møller Hansen – Sort: Nikolai Skousen (3. runde)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 b6 5.Ld3 Lb7 6.Sf3 Se4 7.Dc2 f5 8.a3 Lxc3+
9.bxc3 O-O 10.O-O d6 11.Sd2 Dh4 12.Sxe4?!
Det havde været bedre at spille 12.f3 Sf6 og få spillet e4 hurtigst muligt. Nu får sort
åbnet op for sit tårn på f8 og har kontrol over centrum.

12…fxe4 13.Le2 Sd7 14.Ld2 Tf3!? 15.Dd1 Taf8 0-1
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Her gav Søren Møller op, men der er stadig forsvarsmuligheder. Han kunne have
forsøgt 16.Da4 Sf6 17.h3 selvom at det ser ud til at sort har et farligt angreb, har hvid
modspil på dronningefløjen. Jeg regnede dog med at et angreb skulle afgøre
stillingen, da alle mine brikker er rettet imod hans konge.
Hvid: Nikolai Skousen – Sort: Ole Bo Andersen (5. runde)
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Lxa6
Benkogambit og det er nogen tid siden jeg har kigget på den åbning. Jeg havde
egentlig regnet med at Ole ville spille Kongeindisk. Min plan var at jeg ville spille
min løber til g2 og derved holde min bonde på e2 så længe som muligt for at dække
feltet på d3.
6.Sc3
En anden fortsættelse kunne være 6.g3 med idéen at få løberen til b2 og springeren til
h3 og senere til f4. 6... g6 7.Lg2 d6 8.b3 Lg7 9.Lb2 O-O 10.Sh3 Sbd7 11.O-O,
hvilket ville give en anden stilling.
6...d6 7.g3
Der var også mulighed for at spille den såkaldte "King Walk Variation" som er
følgende. 7.e4 Lxf1 8.Kxf1 g6 9.g3 Lg7 10.Kg2 O-O 11.Sf3 Sbd7.
7...g6 8.Lg2 Lg7 9.Sf3 O-O 10.O-O Sbd7 11.Tb1 Da5 12.Ld2 Tfb8 13.h3 Se8
14.Dc2 Sc7
14...Lxc3 Sort har selvfølgelig mulighed for at vinde bonden tilbage, men det på
bekostning af at skulle skille sig af med den sortfeltede løber. 15.Lxc3 Dxa2 16.Ta1
Dc4 17.Tfe1 med lille fordel til hvid.
15.a4
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Forhindrer sort i at spille Sb5 og hvid truer med at spille Sb5!.
15...Db6 16. b3
Jeg vil tage feltet b3 fra dronningen, men det giver sort mulighed for at vinde bonden
tilbage, da hvid ikke kan slå tilbage på c3 med b-bonden. 16.Lg5 var også en
interessant mulighed for at beholde merbonden.
16...Sf6
16...Lxc3 17.Lxc3 Sxd5 18.La1 Sb4 19.Dd2 Lb7 med lille fordel. Hvid har godt nok
givet bonden tilbage, men til gengæld er løberen på a1 meget stærk.
17.Sg5 h6 18.Sge4
På en anden fortsættelse med 18.Se6 fxe6 19.Dxg6 Kh8 20.Lxh6 Tg8 står sort bedst
og truer med Lf8, og det forkastede jeg derfor.
18...Sd7
18...Sfxd5 19.Sxd5 Sxd5 20.Sxc5 Dxc5 21.Dxc5 dxc5 22.Lxd5 Ta7 23.Lf4 og hvid
står bedst.
19.g4 Lb7 20.Sg3 Sf6 21.e4 La6 22.Tfe1
22.Tfd1 som forhindrer springeren i at nå til d3 havde været bedre: 22...Sd7 23.Sce2
Se5 24.Lc3
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22...Sd7 23.Le3 Da5 24.Ld2 Db6 25.Lf1
Her havde jeg kun 6 min. tilbage til de næste 15 træk.
25...Se5 26.Kg2 Lxf1+ 27.Txf1 Da6 28.f4 Sd3 29.Tf3 Sb4 30.Dd1 e6
31.f5?!

31.dxe6 Sxe6 32.Sb5 Sc6 med hvid fordel havde været bedre, men jeg brød mig ikke
om at få en springer til d4. Der spilles upræcist her i tidnøden.
31...exd5 32.f6 Lf8 33.exd5 Db7 34.Sce4 Scxd5
De sidste træk inden tidskontrollen er med få minutter tilbage også for Ole.
35.Dc1 Kh7 36.h4 Te8 37.h5 Te5 38.hxg6+ fxg6
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39.g5?
Jeg skulle have spillet følgende variant i stedet for 39. Lxh6! Lxh6 40. g5 Lxg5 41.
Sxg5+ Kg8 42. S5e4 Dh7 43. f7+ Kf8 44. Sxd6 med fordel til hvid.
39...Tae8 40.f7 T8e6 41.Sf2
41.Lxb4 cxb4 42.Dc4 Sc3 43.Sxc3 bxc3 44.Tf1 Te3 med sort fordel.
41...Te1?
Ole kunne have vundet med 41...Se3+, men spillede i stedet for Te1, hvilket ikke er
godt. 42.Lxe3 Txe3 og med 2 fortsættelser, som begge er gode for sort: 43.Dd1 Sc2
44.Sge4 T6xe4 45.Sxe4 Dxe4, med sort fordel eller 43.Sfe4 T3xe4 44.Sxe4 Txe4 er
også med sort fordel.
42.Dxe1 Txe1 43.Txe1 Sc2 44.Te8 Sde3+
Ole skulle have spillet følgende variant som er uklar. 44... Nd4 45. Rxf8 Nf4+ 46.
Kf1 Nfe6 47. Rh8+ Kxh8 48. f8=Q+ Nxf8 49. Rxf8+ Kg7 50. Rd8 hxg5 51. Nge4
45.Lxe3
45. Txe3 havde været meget bedre og med følgende fortsættelse 45...Sxe3+ 46.Lxe3
med hvid fordel.
45...Se1+ 46.Kf1 Sxf3 47.Txf8
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47...De7?
47...Kg7 48.gxh6+ 48.Td8 Sh2+ 49.Ke2 Kxf7 50.gxh6 Df3+ 51.Kd3 Dxg3 52.Se4
Dh4 53.Sg5+ Ke7 54.h7 Kxd8 55.h8=D+ Dxh8 56.Sf7+ Kc7 57.Sxh8 med hvid
fordel eller 47...Kg7 48.gxh6+ Kxf8 49.h7 Under mine beregninger troede jeg dette
vandt, men alle forsøg på at komme ud af evigskakken taber for hvid. 49...Sh2+
50.Kg1 50.Ke1 Db4+ 51.Ke2 Dh4 med sort fordel. 49...Sh2+ 50.Ke2 Df3+ 51.Kd2
Df6 med sort fordel. 49...Sh2+ 50.Ke2 Sf3+ 51.Kf1 Sh2+ 52.Kg1 Sf3+ 53.Kf1 og
med evigskak.
48.Te8 Dxf7 49.Sge4 Dxb3
49...hxg5 50.Lxg5 Dxb3 51.Te7+ Kg8 52.Lh6 med hvid fordel.
50.Sf6+ Kg7 51.gxh6+ Kxf6 52.h7 Dc4+ 53.Kg2 Sh4+ 54.Kh3 Df1+ 55.Kxh4 1-0
Et meget spændende kampparti, som havde mange taktiske vendinger. Jeg mødte
Niels Kristian Kragh i 6. runde og tabte efter en fatal åbningsfejl, hvilket var yderst
dårligt. Jeg havde det godt nok ikke så godt efter det parti og troede faktisk ikke at
jeg kunne blive klubmester efter det. Der var nu en enkelt runde tilbage og med en
høj forventet var der kun ét resultat, som var acceptabelt.
Jeg havde sort mod Nils Petersen i sidste runde, hvor åbningen blev kongeindisk og
jeg spillede Sbd7 inden e5, for at undgå “The Chicken Variation”, hvor dronningerne
bliver afbyttet på d8. Derefter vandt jeg kampen om de sorte felter og fik fordel. I
analyserne skulle jeg måske have spillet g5!? på hvids f4. Niels lavede en fejl som
kostede en bonde og jeg ofrede bonden tilbage for at passivisere hvids brikker. Sort
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fik lukket hvids konge inde på h3 og overså i tidnøden et dronningeoffer med Dxb3
samt Td2 i træk 40, som også ville have vundet partiet. Efter tidkontrollen ofrede sort
en kvalitet for at give en stærk fribonde på c3 fri adgang til c1 og afslutningen blev
følgende.
Hvid: Nils Petersen – Sort: Nikolai Skousen (7 runde)

50.Txc5 c2 51.Sf4+ Kd6 52.Td5+ (52.Tc7 c1(D) 53.Txc1 Lxc1 54.Sxh5 Lc2 vinder
også for sort) Kc6 53.Txf5 c1(D) 54.Sxh5 Dg1+ 55.Kf3 De1+ 56.Kg2 Dg4+ 57.Sg3
Lf4 58.Tf6+ Kb5 0-1
Det lykkedes endnu engang at blive klubmester og med 3 klubmestertitler i 2009, må
det næsten siges at være en ØBRO-Grand Slam!

ØBRO-Klubmesterskabetet 2010
Af Holger Lodahl
I skrivende stund er klubmesterskabet i gang, 3 runde spilles på mandag. I år er der
lagt ekstra penge i præmiepuljen og den 13. december kommer Peter Heine og
fortæller om VM matchen; et tilbud der er gratis for alle deltagere af
klubmesterskabet. Til trods for det ekstra ”krydderi” på mesterskabet er der kun 24
med i turneringen, 12 i gruppe 1 og 12 i gruppe 2.
Nuvel – først en spændende fight fra gruppe 2:
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Hvid: Jens Emborg – Sort: Jens Gade
ECO B50
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Le2 Sf6 4.Sc3 e6 5.O-O Le7 6.Te1 O-O 7.Lf1 Sc6 8.d3
Hvid går efter en lukket sicilianer.
8…Ld7 9.b3 a6 10.Lb2 b5 11.Se2 e5 12.Sg3 Dc8 13.c3 b4 14.c4 Se8 15.Lc1 f5
Hvid skal passe på ikke at blive lukket inde og få aktiveret løberen på f1, sort
derimod er ved at få åbnet for sin del af f-linjen.

16.exf5 Lxf5 17.Sxf5 Dxf5 18.Le3 Sc7 19.Dd2 Se6 20.Te2 Sf4 21.Lxf4 Dxf4
22.Tae1 Dxd2 23.Txd2 Lf6 24.Te4 a5 25.g3 a4 26.Lh3
Nu kom løberen i spil. Hvem står bedst? Det vil jeg lade være op til læseren selv at
vurdere.
26…Sd8 27.Ld7 axb3 28.axb3 Kf7 29.Sh4 Ta1+ 30.Kg2 Lg5 31.Tde2 Td1 32.Sf5
Txd3 33.h4 Le7 34.T2e3 Txe3 35.Sxe3 Se6 36.f4 Sd4 37.La4 exf4 38.Txf4+ Kg8
39.Txf8+ Lxf8
Sort fører med en bonde, men det kan gå hen og blive et slutspil med uligefarvede
løbere (den ene har en løber på sorte felter, den anden på hvide felter) – og de ender
ofte remis.
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40.Sd5 Kf7 41.Kf2 Ke6 42.Ke3 Ke5 43.g4 h6 44.Sf4 Le7 45.Sg6+ Kf6 46.Sxe7
Kxe7 47.Ke4 Ke6 48.Kf4 d5 49.cxd5+ Kxd5 50.g5 hxg5+ 51.hxg5 c4 52.bxc4+
Kxc4 53.g6 b3 54.Lxb3+ Kxb3 55.Ke5 Kc4 56.Kd6 1/2-1/2

ØBRO Nytår 2009
Af Nikolai Skousen
Turneringen endte med at 4 spillere delte 1. præmien: IM Thorbjørn Bromann, GM
Jonny Hector, David Bekker-Jensen og IM Simon Bekker-Jensen endte alle med
5,5/7. Hvilket comeback for David der startede med at tabe i første runde, men
derefter kom stærkt igen. Vi havde nogle serverproblemer i sidste runde og måtte
bruge MainframeSupport til loade vores live-partier op på, hvilket gik rigtig godt.
Efter turneringen var der præmieoverrækkelse af Claus Mikkelsen fra
MainframeSupport ApS, som også var vores sponsor. Der var også bobler til alle. Vi
skålede for en god turnering og ønskede alle et godt nytår! Der var desuden en quiz
hvor vinderen kunne vinde 10 øl. Niels Lauritsen havde udarbejdet 10 spørgsmål,
eller rettere påstande, og deltagerne skulle række venstre hånd op hvis de troede
påstanden var falsk eller højre hånd op hvis de mente den var sand. Hvis man gættede
forkert satte man sig ned og var ude. Efter kun 5-6 spørgsmål stod Leonard De
Freitas tilbage som vinder. Vi vil her på redaktionen se om vi kan erhverve os de 10
spørgsmål.
Traditionen tro er der nytårslyn umiddelbart efter og der var 42 deltagere i år.
Turneringen startede ca. kl. 01:20 og blev kørt som en 9. runders schweitzer og
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varede det meste af natten indtil ca. kl. 5:15, hvor der var godt gang i baren, som blev
ledet med hård hånd af Trine Treppendahl og Kaj “Bud Spencer” (Martin Reibs far).
Vinderen blev IM Thorbjørn Bromann med 8/9 point. De festglade spillere som var
tilbage efter den første turnering fortsatte med endnu en 7. runders turnering og
festede indtil næste morgen!
Vi siger tak for en god afslutning på året og har været meget glade for ØBRO Nytår
2009 og synes vores turnering er forløbet over al forventning, ikke blot i
Skakforeningen ØBROs lokaler, men også på nettet med vores live-partier og
chatroll. Vi siger tak til alle der har været med eller har bidraget til at denne turnering
blev noget specielt! Vi skal endnu engang sige tak til vores sponsor
MainframeSupport ApS., men skal også sige tak til Ted Sandbech for at styre baren
og en stor tak til turneringsleder Søren Bech Hansen for endnu en gang at afvikle
denne turnering. Vi skal også give en stor tak til redaktionen og webteknikere i Albert
Schultz (aka EDB-knægten), Sixten Maximillian Thestrup og Nikolai Skousen for al
den information og nyhedsværdi denne turnering har fået også uden for de danske
grænser!
Hav et GODT NYTÅR og på glædelig gensyn i 2010. Der er meget mere information
om turneringen på vores hjemmeside; www.oebroskak.dk.
	
  
	
  

Et parti fra Alþjóðlegt mót Taflfélags Bolungarvíkurs
Af Nikolai Skousen
Jeg spillede i 8. runde et godt parti mod FM Daniel Semcesen, som jeg har tilføjet
nogle kommentarer til.
Partiet har også været kommenteret i andre medier, så som på Lars Grahns blog og i
“Morgunblaðið” den 30. september 2009, og har således fået ikke så lidt omtale. Det
er da heller ikke hverdagskost at få lov til at spille et klassisk angrebsparti med det
dobbelte løberoffer imod så stærk modstand!
Hvid: FM Daniel Semcesen (2465) – Sort: Nikolai Skousen (2286)
1.d4 Sf6
Jeg havde talt med FM Daniel Semcesen og IM Silas Lund om 1.d4 d5 2.c4 Lf5!? og
regnede med de havde forberedt noget mod det, særligt da jeg havde spillet det
tidligere mod Silas. Derfor ville jeg spille noget andet.
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2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+
Bogoindisk er en åbning som er meget solid og nem at sætte sig ind i.
4.Sbd2 b6 5.e3 Lb7 6.Ld3 O-O 7.O-O d5 8.b3 Sbd7 9.Lb2 Se4 10.Dc2 f5
Sort står godt og har allerede udlignet. Springeren har et godt felt på e4 og sort er
parat til at spille c5.
11.a3 Ld6 12.b4 c5 13.bxc5 bxc5 14.cxd5 Sxd2
Idéen med dette træk er selvfølgelig at åbne op for løberen og jeg havde allerede
kigget på diverse muligheder med mine løbere. 14...exd5 15.dxc5 Sdxc5. Denne
variant giver sort en lille fordel.
15.Sxd2 Tc8
Sort tager sin sidste brik med og stillingen er blevet ultraskarp og jeg havde ikke set
alle varianterne, men sort har mange muligheder i stillingen. Jeg havde set
partivarianten som bare vinder, og spiller derfor teksttrækket for at true dronningen til
en anden position og meget gerne væk fra 2. række.
16.Db3?

Dette er en stor fejl og jeg fik den stilling som min hovedanalyse gik på. Det ser ud til
at hvids bedste forsøg er 16.Sc4 cxd4 17.dxe6 Lxh2+ 18.Kxh2 Se5 19.f3 La6 20.Lxf5
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Sxc4 21.Lxh7+ Kh8 22.Th1 Sxe3 23.Kg1 Txc2 24.Lxc2+ Kg8 25.Lh7+ Kh8 og hvid
har en evig skak. Der er masser af forskellige varianter for både hvid og sort, men
denne er ganske underholdende. 16.dxe6 Dette anså jeg som den kritiske variant, men
sort får fordel og jeg havde ikke set alle varianterne her. 16...Lxh2+ 17.Kxh2 Dh4+
18.Kg1 Lxg2 19.f3 Lh3! Med dette træk har sort et farligt angreb og fordel og der er
mange forskellige varianter. 20.Se4 20.Sb3 Tf6 21.Tf2 Tg6+ 22.Tg2 Lxg2 eller
20.Se4 fxe4 21.Lc4 Kh8 22.Dh2 cxd4 23.exd7 Txc4 24.Lxd4 Tc6 25.Kh1 exf3
26.Txf3 Lg2+ 27.Kg1 Dxh2+ 28.Kxh2 Lxf3 29.Tf1 Tc2+ 30.Kg3 Tg2+ 31.Kh3 Tg5
32.Tf2 h6 33.Kh4 Td5 34.Kg3 Txd7 35.Txf3 Txf3+ 36.Kxf3.
16...Lxd5 17.Lc4 Lxh2!+
Så begynder angrebet med det første løberoffer.
18.Kxh2 Dh4+ 19.Kg1 Lxg2!

Det andet løberoffer hvorpå den hvide konge fuldstændig blottes og er forsvarsløs.
20.f4
20.Kxg2 Dg4+ 21.Kh1 Tf6 efterfulgt af Th6+ med mat.
20…Dg3 21.Tf2 Lh3+ 22.Kh1 Dxf2 23.Tg1 Tf6 24.Lxe6+ Kh8 25.dxc5 Lg2!+
Hvid er mat i 2 træk efter 26.Txg2 Th6+ 27.Th2 Txh2#. 0-1
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En lille historie
Af Holger Lodahl
En rigtig skakstormester, GM Jaan Töffelhelstein sidder i sit sommerhus en kold
decemberdag og forbereder sig til Øbro Nytår. Han sparer på energien og har ikke
tændt op i sin kamin. Pludselig dukker en nisse op ud af kaminen og med en lys
stemme spørger den: Ka’ du spille skak? Er du skrap til det? Kan du ikke lære mig
det??
Stormesteren har travlt og gider ikke rigtig, han forbereder sig jo!: Neeej, jeg har ikke
rigtig tid. Skulle du ikke lave noget også?
Nej slet ikke, svarer nissen og begynder at plage stormesteren. GM Jaan tænker, den
hurtigste måde at komme af med den plageånd, er at lære ham at spille skak. Så han
tager et andet bræt og brikker frem og begynder:
Tårnene går langs med linjerne, frem, tilbage, højre og venstre.
Kongen går et skridt i hvilken som helst retning.
Løberne flytter langs diagonalerne.
Dronningen kan flytte som både tårn og løber.
Springeren går to felter frem og et til siden.
Bonden går en frem og slår skråt. Hvis den når baglinjen kan den forvandles til
hvilken som helst brik.
Jubii – nu vil jeg spille mod dig! Siger nissen.
Noget modstræbende gik GM Jaan med til det. De fik en ret spændende stilling frem
på brættet. GM Jaan spiller hvid, nissen spiller sort.

Nu er du snart færdig, sagde GM Jaan, jeg spiller Kc2 og truer Ld4#.
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Den lille nisse tænkte sig nu rigtig godt om. Flyttede: h1K!, og forvandlede bonden
til en sort konge. Jamen det mås man ikke, sagde GM Jaan!! Jo – du sagde en hvilken
som helst brik, gentog nissen. Hmmmmm – GM Jaan tænkte så det knagede. Spillede
han Ld4 var kun den ene konge mat, og den anden pat.
OK – jeg flytter a8K, og tager en sort konge! Men det må man da ikke, forsøgte
nissen. ”Hvilken som helst brik!” kom det brovtende fra GM Jaan. Nu kunne sort kun
flytte sin konge mellem a8 og b8, og hvid rykkede derefter sin h-bonde frem og
afsluttede med en trippel-mat og ordene GOD JUL NISSEMAND!! Nissen gik
surmulende sin vej medens den nynnede ”It´s hard to be a nisse, da dum di dej”
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ØBROs kalender:
November 2010
1. november ØBRO Klubmesterskab – runde 6
7. november (søndag) Divisionsturneringen – runde 1
8. november KSU-holdturnering – runde 1
15. november ØBRO Klubmesterskab – runde 7
21. november (søndag) Divisionsturneringen – runde 2
22. november KSU-holdturnering – runde 2
29. november Særligt arrangement (foredrag/simultan)
December 2010
5. december (søndag) Divisionsturneringen – runde 3
6. december KSU-holdturnering – runde 3
13. december Foredrag med GM Peter Heine Nielsen
20. december Juleafslutning
27. december (mandag) ØBRO Nytår
28. december (tirsdag) ØBRO Nytår
29. december (onsdag) ØBRO Nytår
30. december (torsdag) ØBRO 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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