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Leder
Vinteren er omsider ved at være omme – og foråret og solen er stærkt på vej til at
dominere hverdagen igen. Vinteren må ellers betegnes som skakkens højsæson, men
det betyder ikke, at vores skakklub ligger i dvale i dette forår. Tværtimod.
I januar lancerede vi en danmarkspræmiere – ØBRO Kaos – en ”spil-nårdu-vil” koordineret turnering over 10 uger, hvor man blot behøver at spille én runde
som minimum. Turneringen har været en succes med i alt 35 deltagere i løbet af de 8
runder, som turneringen har strakt sig over. For at følge op på dette, afholder vi efter
påske og frem til sommerferien den anden udgave af denne turneringsform – 2.
ØBRO Kaos. Se indbydelsen andetsteds i dette blad.
De første lørdage i både februar, marts og april har vi holdt hurtigskakturnering
– dette fortsætter første lørdag i maj og juni under navnet ØBRO 1st Saturday. Se
også denne indbydelse i bladet.
Holdturneringen blev afsluttet i marts. Vores 2. divisionshold klarede ikke
skærene og må ned i 3. division til næste sæson, mens både 2. og 3. holdet i hhv. 1.
og 2. række forblev i deres respektive rækker.
ØBRO Nytår blev afviklet – vanen tro mellem jul og nytår – og var igen en
stor succes såvel sportslig som økonomisk.
På det organisatoriske plan er der med den nyligt overstået generalforsamling sket en
del nyt. Thomas Vils havde længe forinden meddelt, at han ville trække sig som
formand. Til ny formand blev valgt juniorleder Christian Sylvester Christensen. Der
skal herfra lyde en stor tak til Thomas for sin flotte – og til tider ekstraordinær store –
arbejdsindsats som formand i klubben.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen fået tilgang af flere nye og unge
kræfter. Dette vil give en bedre arbejdsfordeling af opgaverne og plads til at dyrke
nye initiativer til gavn for hele klubben. Klubben skal sprudle af aktiviteter og
skakglæde… Derfor: Kom ned i klubben og vær med!!!
Glædelig påske til alle klubbens medlemmer og venner!
Søren Møller Hansen
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Generalforsamling i ØBRO
Mandag den 24. marts 2003 afholdt Skakforeningen ØBRO sin årlige ordinære
generalforsamling i klubbens lokaler med følgende dagsorden.
Dagsorden:
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
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år
9. Evt.
Referat:
Ad 1. Dirigent: Niels Christian Schiødt.
Ad 2. Referent: Søren Møller Hansen.
Ad 3. Formand Thomas Vils redegjorde for såvel de sportslige som organisatoriske
begivenheder siden sidste ordinære generalforsamling.
Thomas lykønskede Thomine Stolberg-Rohr, som for nylig vandt sit første
individuelle DM i pigeskak. I Divisionsturneringen måtte vores 1. hold igen ned i 3.
division efter en sæson i 2. division. 2. holdet i 1. række i KSU’s holdturneringen
rykkede sidste år ned fra Mesterrækken, emn formåede ikke at rykke op igen. 3.
holdet, som spiller i 2. række har hverken været med i nedryknings- eller
oprykningsspillet i de to sidste sæsoner.
Af aktiviteter i klubben nævnte Thomas bl.a. Det åbne ØBRO-mesterskab, som
blev vundet af Søren Bech – samt ØBRO Nytår og ØBRO Kaos. Og han rettede en
stor tak til Søren Bech og Ted for deres indsats med især ØBRO Nytår, som var en
stor succes – både sportsligt og økonomisk.
Organisatorisk har det forgangne år været præget af fusionsforhandlingerne
med AS04. Disse forhandlingen mundede i oktober ud i en ekstraordinær
generalforsamling med et konkret forslag fra bestyrelsen til en fusion. Forslaget blev
nedstemt på generalforsamlingen, men siden har der været nedsat et
lokalesøgningsudvalg med repræsentanter for de to klubber.
Thomas gav udtryk for, at klubbens problemer vedrørende aktivitet og
økonomi ikke er blevet løst tilstrækkelig effektivt. Med 75 medlemmer, hvoraf kun
30 er aktive, er Thomas bange for, at klubben er ved at blive for lille.
Herefter blev formandens beretning sat til debat. Flere af medlemmer så mere
optimistisk på situationen i klubben. Klubbens aktivitetsniveau er stigende, men der
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er selvfølgelig faresignaler, som må tages alvorlig. Følgende emner blev bragt op:
Holdskak, som ikke har kørt optimalt i den sidste sæson, skal styrkes og forbedres.
Juniorholdet bør fastholdes, så klubbens juniorer har chancen for at deltage i
holdskak. Det sociale engagement skal højne og flere sociale aktiviteter skal
fremmes.
Ad 4. Kasserer Carsten Ertbjerg gennemgik regnskabet for 2002 samt budgettet for
2003. På indtægtssiden har der i 2002 været en stor fremgang i køkkensalget samt
FOS tilskuddet. Carsten takkede Ted for det store arbejde i køkkenet.
På udgiftssiden har fælles udgifterne til ejendomsforeningen været noget
højere end budgetteret. Der har været en del renoveringsarbejde på ejendommen,
hvilket har resulteret i de højere udgifter. Derudover har der været en del andre
udgifter, som var højere end forrige år, bl.a. reparation af ure, portoudgifter i
forbindelse med medlemsmøder og ekstraordinær generalforsamling mv. Alt i alt et
underskud på godt 13.000 kroner, hvilket dog var næsten 3.000 kroner mindre end
budgetteret.
Budgettet for 2003 blev fremlagt under den forudsætning, at generalforsamling
ville vedtage den bebudede kontingentstigning. Herefter budgetteres med et mindre
overskud for 2003. Kassererens forslag til budget for 2003 blev enstemmigt vedtaget
med den ændring, at der regnes med en udgift på 1.000 kroner til Limhamn-matchen,
hvilket ikke var påført i det oprindelige udkast.
Ad 5. Der var stillet forslag fra Lokalesøgningsudvalget om vedtagelse af en
principerklæring for fortsat samarbejde med AS04 med henblik på en fusion. (Denne
erklæring var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen).
Der udspandt sig en længere debat om forslaget. Klubbens repræsentanter i
Lokalesøgningsudvalget redegjorde for overvejelserne bag forslaget, bl.a. visionen
om et stort københavnsk skakcentrum. Enkelte medlemmer mente, at et sådant
initiativ bør tages i KSU’s regi – og ikke i to klubber, som ikke har den fornødne
arbejdskraft til at løfte denne opgave. Andre medlemmer mente omvendt, at en
principerklæring af denne art vil kunne danne grundlag for en bredere diskussion i det
københavnske skakmiljø om fremtiden for skakken i København.
Efter en debat, som fik mange forskellige drejninger undervejs, blev forslaget
sat til afstemning og vedtaget med 5 stemmer for og 2 imod – 4 stemte hverken for
eller imod.
Ad 6. Bestyrelsen havde foreslået en kontingentstigning, så de nye satser skulle være:
100 kr. pr. måned for seniorer, 50 kr. pr. måned for juniorer og pensionister samt 70
kr. pr. måned for studerende. Kasserer Carsten Ertbjerg motiverede forslaget med, at
klubbens økonomi er vanskelig pga. store stigninger i fællesudgifter til
ejendomsforeningen – samt en varslet stigning i kontingent til KSU og DSU.
Efter en kort meningsudveksling blev forslaget enstemmigt vedtaget.
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Ad 7. Formand Thomas Vils havde meddelt, at han ville trække sig som formand.
Bestyrelsen foreslog Christian Sylvester Christensen som ny formand og han blev
valgt uden kampvalg.
Søren Bech Hansen, Thomine Stolberg-Rohr samt Hedinn Björnsson opstillede
til bestyrelsen og blev valgt uden kampvalg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer
forsætter. Derfor ser den nye bestyrelse således ud:
Christian Sylvester Christensen (formand)
Carsten Ertbjerg (kasserer)
Ted Sandbech (indkøber, køkken)
Søren Møller Hansen (klubblad)
Søren Bech Hansen
Thomine Stolberg-Rohr
Hedinn Björnsson
Ad 8. Ingen kunne påtage sig hvervet som revisor/revisorsuppleant. Bestyrelsen
forhører sig i den kommende tid om mulige kandidater.
Ad 9. Thomas Vils blev hyldet med taktfaste klapsalver for sit store arbejde som
formand for klubben. Dirigenten hævede herefter mødet.
Søren Møller Hansen

Ny Danmarksmester i ØBRO!
I weekenden den 8.-9. marts 2003 blev det individuelle Pige-DM afviklet af Ballerup
og Skovlunde skakklubber. Vinderen af A-gruppen blev ØBROs Thomine StolbergRohr med flotte 6½ points (7 runder) foran Marianne Nielsen fra Helsingør med 6
points. Thomine har i hvert af de foregående år været blandt favoritterne til titlen,
men i år strøg hun for første gang helt til tops. STORT TILLYKKE!!!
Thomine er således dobbelt Danmarksmester, da hun i oktober sidste år deltog
på 3. Hovedkreds’ udvalgte hold, der vandt DM for juniorhold.
Søren Møller Hansen
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Dødsfald
Lørdag den 11. januar 2003 døde Søren Vedel Pedersen, mangeårigt medlem af
Skakforeningen ØBRO. Sørens kæreste, Pia Jørnø skriver:
Søren Valdemar Vedel Pedersen, civilingeniør, Gentofte, er død, 54 år gammel.
Søren voksede op på sine forældres gård i Linå ved Silkeborg. Efter
studentereksamen i 1968 fra T.H. Langs Gymnasium i Silkeborg aftjente han sin
værnepligt ved ingeniørtropperne i Fredericia.
Han blev ansat hos F.L.Smidth, efter han i 1976 blev civilingeniør med
speciale i kemiteknik fra Danmarks Tekniske Universitet. Det førte til opgaver, rejser
og udstationeringer mange steder i verden.
Som procesingeniør har Søren blandt andet spillet en vigtig rolle ved
planlægning og idriftsættelse af cementfabrikker i Polen, Ægypten og Vietnam,
ligesom han har rejst til Kuwait, Colombia og mange andre steder for at bidrage med
sin særlige viden og erfaring med procesdesign i cementfabrikker. Hans ansættelse
ved F.L.Smidth fortsatte til hans død, kun afbrudt i firserne af et job ved Aalborg
Portland og senere hos B&W Energi.
Søren var meget afholdt i sin store vennekreds, hvor han kunne underholde
med sin store historiske og samfundsmæssige viden, sit skarpe politiske vid og sin
tørre humor. Han var i sit rette element, når han fredag aften spillede fodbold med de
andre oldboys i Skovshoved. De sportslige aktiviteter kulminerede for få år siden
med en måneds cykeltur til Rom sammen med vennerne. Lige fra drengeårene
elskede han – og var god til – at spille skak, og indtil kort før sin død deltog han i
turneringer i skakklubben på Østerbro.
Søren var aktiv både på job og i fritid, helt til sygdommen for alvor gik til
angreb mellem jul og nytår. Han efterlader et stort savn hos sin familie, kæreste,
venner og kolleger.
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Juleafslutningen 2002
Mandag den 16. december holdt klubben den traditionsrige Juleafslutning med alt,
hvad sig dertil hører. I år havde vi, på initiativ af Jakob Rathlev, udvidet den
klassiske seance – som består af gløgg, æbleskiver og julelyn – med en julefroskost,
der havde karakter af et gedigent sammenskudsgilde.
Trofast dukkede 15 glade og julefrokoststemte skakspillere op kl. 18 med hver
deres lille bidrag til det store kolde – og lidt lune – bord. Uden at røbe alle detaljerne i
forbindelse med den festlige sammenkomst, kan det afsløres, at der både var danske
og russiske(!) specialiteter på menuen. Julefrokosten nåede sit absolutte højdepunkt,
da Søren Bech sang for til fællessang. De, der så ikke var med til frokosten, kan
ærgre sig helt til den kommende jul, hvor vi selvfølgelig gentager succesen…
Som klokken nærmede sig 20, begyndte det øbro’ske og ikke-øbro’ske
skakfolk at indfinde sig – jo, ikke-øbro’ere var der en del af – men de opførte sig
pænt, så dem vil vi også gerne se til næste jul igen… Der var dog en lidt for stor
andel af dem, som løb med præmierne – men det må vi som gæve øbro’ere tage
revanche for næste gang…
27 kampklare træflyttere var på plads, da julelynturneringen kunne begynde.
Det kunne blive til 7 hold med 4 spillere på hvert hold – dog måtte det hele hold tage
sig til takke med en vis NN, som viste sig at være en betonagtig remiskonge…
Efter snedige matematiske principper – udtænkt af Thomas Vils og denne
signatur – blev der dannet nogenlunde jævnbyrdige hold, som var parate til at tørne
ud i årets mest nådesløse turnering, som vores skakklub er vært for. Og der blev gået
til stålet derude – det kan jeg love læseren for…
Hold 5 (Øbro Jam) lagde hårdt fra land og skabte sig en solid føring tidligt i
turneringen, dog skarpt forfulgt af Hold 3 (Nå, de er gået hjem!). Hold 3 snublede –
for ikke at sige faldt med et brag – imidlertid fælt midt i turneringen til knap så
prominente hold, som Hold 2 (Der Ted! – som rent faktisk var det eneste hold, som
havde Ted i spillertruppen!) og Hold 4 (TOTO-syndikatet).
Herefter indledte Hold 1 (Teds Pets) og Hold 7 (Vi ved d’ sgu ik’!) jagten på
”Øbro Jam”, men det lykkedes ikke at nå op – selvom førerholdet var tæt på at snuble
i sidste runde… ”Øbro Jam” kunne kåres som vinder med 14 points, mens ”Teds
Pets” og ”Vi ved d’ sgu ik’” måtte nøjes med 13 points på 2. og 3. pladsen. Derefter
fulgte ”Nå, de er gået hjem” og TOTO-syndikatet med 12½ og 12 points og i den
tunge ende havnede ”Der Ted” og Hold 6 (OECD) med hhv. 10 og 9½ points.
Efter præmieoverrækkelsen, som også inkluderede topscorerne på de
forskellige brætter, blev der lejlighed til endnu en lynturnering – hvad er også en
julelyn uden en efterfølgende lynturnering???
Vel mødt til Juleafslutningen 2003!!!
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Holdturneringen 2002/03
Klubbens 2. hold rykkede i sidste sæson ned fra Mesterrækken til 1. række, og med
mange rutinerede kræfter på den nye sæsons hold, var der håb om, at vi kunne blande
os i topstriden denne gang. Dette håb brast allerede i den anden kamp (3. runde), hvor
vi tabte 2½-7½ til én af nedrykningskandidaterne, Odysseus III. På det tidspunkt
havde Valby I lagt sig solidt i spidsen og vi formåede aldrig siden at true dem – det
blev endeligt afgjort da vi tabte sikkert 2-8 til dem i 5. runde.
Dette var vores to eneste nederlag i turneringen – flotte sejre med 7½-2½ over
både Hvidovre I, Albertslund I og Skovlunde II samt 6½-3½ over Rødovre I og 5-5
mod Tåstrup II var udbyttet i de øvrige runder. Det samlede resultat var en ikke
prangende, men dog acceptabel 3. plads i gruppen.
Tak til alle deltagere på holdet for en god indsats – og en tak til reserverne,
Lars Møller Larsen, Peter Nitschke, Troels Heeger Jacobsen, Thomine Stolberg-Rohr
og Finn Sølvsten for at stille sig til rådighed med til tider endog kort varsel!
Klubbens bedrifter i Divisionsturneringen (2. division med en 8. plads og nedrykning
til følge) og KSU’s holdturnering (1. række med en 3. plads – og 2. række med en 6.
plads) var ikke imponerende i år. Og alle tre hold var ramt af mange afbud – således
var det svært at stille fuldt hold i flere runder.
Til næste sæson vil vi gerne forsøge at styrke vores deltagelse i
holdturneringen – holdånd og holdkampstemning skulle gerne præge vores indsats,
når vi drager ud i regionen for at forsvare ØBROs farver. Gode forslag til, hvordan vi
kan forbedre holdskakken i klubben modtages med kyshånd af bestyrelsen – vi har
allerede fået et par idéer, som vi arbejder videre på…
Søren Møller Hansen

Erling Wiinstedt 90 år!!!
Klubbens nestor, Erling Wiinstedt fylder 90 år, tirsdag den 29. april 2003!
Wiinstedt kommer fortsat ofte i klubben, hvor han har sin faste plads i kælderens
forlokale… Redaktionen ønsker tillykke med dagen – og håber at se Wiinstedt i
klubben de næste mange år endnu!
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To Flyvende Hollændere
Det er jo ikke meget væsen, ØBROs hold fik gjort af sig i den forgangne sæson, men
enkelte spændende partier blev det da til. Selv kunne jeg grundet rejseaktivitet kun
spille 5 af de 7 runder, men turene til Italien og New Zealand var udmærkede.
Vi tager først partiet mod Frederiksberg:
Hvid: IM Svend Hamann, Frederiksberg, 2352.
Sort: Søren Bech Hansen, ØBRO
Gode gamle Svend Hamann er en spiller, som jeg så meget frem til at møde, og som
jeg siden 1996 har haft stor trang til at vinde over. Den gang syntes jeg jo selv, at jeg
som landsformand var en nogenlunde kendt person, og Svends "Hvem er du
egentlig?" runger stadig som en af de herligste bemærkninger, jeg i min formandstid
blev udsat for. Så i partiet her skulle han have klaps, og jeg var ikke i tvivl om, at det
skulle ske ved at rode brikkerne sammen - i en teknisk stilling kunne jeg kun regne
med at få en halv eller en tur over knæet.
1.d4 f5
Sådan. Sammenlignet med Svend er jeg jo en ung mand.
2.Sf3 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.O-O O-O 6.c4 d6 7.Sc3 De8
De8-varianten i Leningrad kom på mode i firserne, hvilket jo er mange år efter Svend
sidst lukkede en åbningsbog op.
8.Te1
Et overraskende træk. Jeg overvejede meget kort, om Svend mon kendte den grusomt
farlige gambit 8...Df7 9.Sg5 Dxc4 10.Lf1. Skal man spille denne gambit med sort, må
man kende den nyeste teori og samtidig træde nærmest ufattelig præcist. Jeg mente
imidlertid, at en lettere doven mand på Svends alder nok ville dække bonden på c4, så
derfor:
8...Df7 9.b3?!
Yes - nu står tårnet på e1 forkert.
9...Se4(!)
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Hvid kan nu langsomt få kontrol over e4, men den sortfeltede løber må forlade
diagonalen c1-h6, og så kan e2-e4 sædvanligvis besvares med f5-f4 med farligt
angreb.
10.Lb2 c6 11.Dc2
Konsekvent spillet af den internationale mester, og sort må afgive kontrollen med e4.
11....Sxc3 12.Lxc3 h6
Ikke noget med at tillade Sg5.
13.Tad1
e2-e4 var næppe godt grundet f5-f4.
13...Sa6 14.d5
Sort skal nu træffe en vanskelig beslutning. Skal spændingen i centrum bibeholdes
eller skal det lukkes af. Ingen tekniske stillinger, hvid er ældst, jeg var ikke i tvivl.
Som Jacob Aagaard siger: "I lige slutspil vinder den ældste".
14...Ld7 15.Lxg7 Dxg7 16.dxc6 bxc6 17.Sd4 Tac8 18.Dd2
Et næsten glubsk udseende træk. Har hvid mon kig på bonden på a7? Jeg vurderede
kort, at hvis hvid kan slippe fra at gå efter bonden på a7 uden at gå mat, står hvid godt
- og det troede jeg ikke på!
18...Sc5 19.e3
Tager for en kort stund kontrollen over f4.
19...g5
Muliggør igen f5-f4.
20.f4
Det principielle. f5-f4 forhindres, men samtidig svækkes e4. Hvid må give sin løber
for en sort kæmpespringer på e4.
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20...Se4 21.Lxe4 fxe4 22.Dg2 c5
Der var ikke tid til at ekspedere en løber til f3 og dernæst gennemføre c5, for 22...Lg4
besvares osende stærkt med 23. Dxe4! og hvid, der er ældst, står klart bedst.
23.Se2 Lc6
En behagelig stilling for sort. Den sorte stillings forbedringspotentiale er nemt at få
øje på. Sort spiller gerne a7-a5-a4xb3 og dribler et eller flere tårne til dronningfløjen.
24.Dh3
Den står da meeeget pænt på e6, meeeeen.....
24...a5
Sort holder fast i sin plan.
25.De6+ Kh8 26.g4??
Et ufatteligt ringe træk. Hvid har slet ikke set, hvor få felter den hvide dronning har at
feste på.
26...Tb8?
Trækket vinder godt nok, men det kunne gøres langt hurtigere. Fritz siger med et
kækt bip 26...Tce8! truende Tf6. Hvid har kun 27.fxg5 Dxg5 28.Tf1, der taber
bonden på e3. Det er klart vundet for sort.
27.fxg5 Dxg5 28.Sf4
Igen har Fritz vellystent dioderne i sving og annoncerer en flot gevinst, som jeg ikke
var i nærheden af at se. Jeg fik imidlertid det første træk rigtigt:
28...Tf6 29.Dxe7 Dxg4+?
Nej, nej og atter nej - min grådighed lader sig ikke skjule - og belønnes ej heller!
Rigtigt var 29...Te8! 30.Dc7 Txf4! fulgt af slag på g4, Df3+ og et tårn til g8.
30.Sg2 Tg6 31.Td2 Tbg8
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En "sbech-kanon"...?
32.Tf2 a4 33.Tee2 axb3 34.axb3
Sort har et enkelt problem. Løberen på c6 laver for lidt og skal aktiveres i et
slutangreb. Der er forskellige drabelige forsøg med en dronning til f3 eller h3, men
løberen må med. Jeg kiggede lidt på et eventuelt modspil med Tf7, skruede mit
bedste pokerfjæs på og spillede med min mest naive udstråling...
34...Ld7
Efter nogen overvejelse blev tårnet skruet ned i f7 med selvsikker mine.
35.Tf7

35...Dxg2+ 36.Txg2 Txg2+ 37.Kf1 Tg1+ 38.Ke2 T8g2+ 39.Tf2 Lg4+ 40.Kd2
Txf2+
og Svend gav op. Det er jo altid tilfredsstillende at ofre dronningen, og i mit alder kan
man jo godt lide det strejf af ungdommen man uvægerligt føler, når man vinder i
matangreb.
Vi går nu til matchen mod AS04, hvor Ib Andersen stod for tur. Også en meget solid
herre, hvor der for enhver pris skulle spilles anderledes, rodet, sær og gerne vild skak.

Hvid: Ib Andersen, AS04, 2236.
Sort: Søren Bech Hansen
1.d4 f5 2.Lg5
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Helt herligt - denne åbning giver virkelig sort mulighed for at spille mærkeligt!
2...h6 3.Lh4 g5 4.e3
Selv fredelige spillere kan finde på at true med mat.
4...Sf6 5.Lg3 d6 6.Sc3 c6
Jeg ville gerne bevare kontrollen over d5. I denne åbning havner det sorte tårn ofte på
g7 (!), og problemet vil typisk være at få udviklet springeren på b8 og løberen på c8 til dette formål vil man sikkert gerne bruge feltet e6, og så er kontrollen over 5 vigtig.
7.Ld3 Db6
Et lidt poppet træk, der måske truer på b2. Om ikke andet er trækket med til at stille
brikkerne unormalt.
8.a3
Snedigt - slår jeg på b2 fanger han dronningen med Sa4.
8...Tg8
Jeg er meget stolt af dette træk. Hvid spiller før eller siden h4, hvilket skal besvares
med Tg8 - hvorfor så ikke gøre det med det samme!
9.Lc4 Tg7
Jeg må have vundet et tempo, da løberen havde et pitstop på d3 undervejs mod c4.
10.h4 Sa6 11.hxg5 hxg5
Hvid har nu mulighed for at sætte et tårn på h8, hvilket er helt normalt (!) i denne
rabiate, anarkistiske (alle brikker gør hvad de har lyst til) og besynderlige variant.
12.Lb3
Hvor herligt - et slapt træk af hvid.
12...Ld7 13.Sf3 O-O-O 14.Dd3 Da5 15.O-O-O
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Efter et herostratisk fornuftigt spiloplæg indover midten fra begge fløje, har sort fået
en rigtig fin stilling, som sort ikke forstår. Det demonstrerer sort i det følgende.
Rigtigt var b7-b5 og direkte i flæsket på hvid, eventuelt med kongen på a8 og et tårn
på b8 efter lidt omgrupperinger.
15...Te8?
Et skidt træk uden en direkte plan. Jeg kiggede måske lidt rigeligt på det forvirrede
ansigtsudtryk hos min modstander, og hans tidsforbrug på klokken. I øvrigt blæste
det i lokalet, der var fugtigt, og solen stod mig direkte i øjnene, er jeg næsten sikker
på.
16.Th8
"Jo da - det er helt normalt. Der står da for det meste et tårn på h8 langt ind i
midtspillet, når sort har rokeret langt. Plejer det at være sort - hvad er nu det for noget
sludder?".
16...Sc7 17.Sd2!
Hvid har fat i en god plan - han vil sætte c-bonden i bevægelse.
17...Scd5 18.Se2(!)
Hvid har nu temmelig klar fordel, men forvirringens strategi kombineret med en
"Brian-Nielsen-bronze-medalje-røv-vrik-attitude" er et godt våben i en rodet kamp.
18...Tg6 19.e4 fxe4 20.Sxe4 Tg7 21.f3 g4 22.Kb1 gxf3 23.gxf3 Tg8
Stille og roligt.
24.Txg8 Sxg8 25.c4 Sdf6 26.c5 d5 27.Sg5 Sh6 28.Lc2
Jeg var meget i tvivl om, hvad hvid ville spille på Lf5. Selv ville jeg være utroligt
fristet af at ofre dronningen, da det ser meget uklart og farligt ud. Begge spillere var
pressede på klokken, så jeg forsøgte.
28...Lf5?! 29.Db3
Skidt - Dxf5 ser livsfarligt ud for sort.
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29...e6 30.Lh2?
Endnu et skidt træk - hvid er ved helt at miste kontrollen over partiet.
30...Lxc2+ 31.Dxc2 Sf5 32.Sg3?
Hvid har ikke set, han går mat i det følgende.
32...Se3 33.Dg6?
Hvid kunne have reddet kvaliteten med Dd2.
33...Sxd1 34.Dxf6
Et kort øjeblik blev lokalet stille, inden damen ramte d2.
34...Dd2 35. opgivet.

En herlig rodet gevinst - helt uden mening!
Søren Bech Hansen
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Bondeløb
Det er meget sjældent at man i korrespondanceskak får lov til i et parti (uden
skrivefejl) at vinde så hurtigt som her. Og i de sidste 4 træk rykker kun g-bonden !
Hvid : Svend Kronborg Kristensen
Sort : Fabio Zanetti - Italien
EM/MN/038, 2001
1. e4 c6 2.d4 d5 3. Sd2 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7.Sf3 Sf6
her kommer Sd7 tit i stedet
8. Se5 Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11. Ld2 Sbd7 12. f4 Ld6
I partiet Michael Adams - Peter Leko, Linares, 1999 fulgte her 12. - Le7 13.0-0-0,
0-0 14.De2 c5 15.dxc5 Sxc5 16.Lc3 Dc7 17.f5 exf5 18.Sxf5 Tfe8 19.Df3 Lf8
20.Sxh6+ gxh6 21.Sg4 Sxg4 22.Dxg4+ Kh7 23.Df5+ Kg8 24.Df6 Kh7 25.Dh8+ Kg6
26.h5+ 1-0 - men så let kan jeg vel ikke regne med at det går ?
13. 0-0-0 Dc7 14.Df3
i ovennævnte parti endte dronningen på f3, så jeg stiller den straks her
14.-, 0-0
Nogle af de tunge drenge spiller Td8 her og afventer at tage stilling til kongens
placering
15. Se2
Plads til g-bonden
15. -,c5 16. Kb1
et sikringstræk både i forhold til c-linien og feltet f4
16.-,cxd4 17. Sxd7 Sxd7 18. Sxd4 Rac8
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19. Lc3!
kommer denne løber ikke under pres fra de fremstormende bønder om lidt ?
19.-, a6
bonden på f4 havde sort ikke lyst til.
20. g4
så starter bonden sin rejse
20. - b5 21. g5 b4 22. gxh6!
nej, vi flytter os ikke
22. - bxc3 23. hxg7 og sort opgav.
Det var jo lidt ærgerligt, bonden manglede ellers det sidste stykke til ottende række,
men slut er det. Det eneste nogenlunde træk er 23.-Tfe8 og her kommer 24. Dh5
Kxg7 25. f5
Svend Kronborg Kristensen
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KM 2003
Københavnsmesterskabet blev afviklet i Brønshøjs lokaler på Frederikssundsvej i
skolernes vinterferie. Denne gang som én stor åben 9-runders schweizer-gruppe med
44 deltagere – heriblandt fire fra ØBRO (Niels Chr. Schiødt, Nils Petersen, Ted
Sandbech samt undertegnede).
Min afgørende motivation for at deltage var at få føling med ”rigtig” skak
igen – efter en pause på 1½ år fra koordinerede turneringer. Samt selvfølgelig at få
fingre i en af de mange(!) udlovede ”Skak i 100 år”-præmier – 1000 kroner til
deltagelse i DM, som jeg for længst havde planlagt at skulle spille i påsken i Horsens.
Men jeg skulle gå forgæves i mit forsøg på at nappe en præmie – med 4 points
af 9 (og en forventet score på 4,05) må min indsats kunne karakteriseres som ”jævn”.
Min gamle underviser på Matematisk Institut på Universitetet, lektor Flemming
Topsøe, underholdt ved en forelæsning for en del år siden med følgende fortolkning
af 13-skalaen: ”Jo, 9 og opefter er godt – 8 er som at stikke tungen ud af vinduet – og
6 er der nogle, der er jublende lykkelig for at få!” … Jeg havde det mest, som om jeg
havde stukket tungen ud af vinduet efter denne turnering…
Der var dog enkelte lyspunkter. Efter en kikset start med ½ point efter to
runder, fik jeg en praktisk gevinst i 3. runde:
Hvid: Søren Møller Hansen, ØBRO, 1782
Sort: Christian Ejner Rasmussen, Tåstrup, 1635
Med lidt halvskidt åbningsspil (Grünfeld-indisk), hvor jeg har haft et tåbeligt
tempotab, har vi fået følgende stilling efter Sorts sidste træk (27.-,Dd7-d6):

Jeg er ikke specielt tilfreds med min stilling på dette tidspunkt, da min fribonde er
udsat og a-bonden virker svag. Men vi er på vej i tidnød – og så kan en fribonde godt
komme til at drille modstanderen:
28. Da7(!)
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Nok ikke det bedste træk i stillingen, men i praksis en god mulighed, som tvinger
Sort til at tænke sig godt om…
28…Tc7 29.Kh2
Et pseudotræk! Truslen med Db8+ efterfulgt af Tc1, som jeg havde set, er faktisk
ikke nogen trussel overhovedet, men jeg vil have Sort til at lave fejltrækkene i
tidnøden…
29…Lc8 30.Db8
Det er ikke farligt for Sort, men nu brister boblen:
30…Dc5??
30…Tc6 er formentlig Sorts bedste svar og derefter er der næppe nogen ko på isen.
Nu tager jeg imidlertid fat:
31.d6,Td7 32.Da8!,Kg7 33.Lg4??
Jeg var meget fokuseret på at skulle spille Lc6 ved førstkommende lejlighed – og nu
går 33.Lc6 selvfølgelig ikke pga. 33…Dh5+. Men i stedet var 33.Dc6! den korrekte
vej til gevinsten. F.eks. 33…Dc4 34.Ld5,De2 35.Dc3+,f6 36.Td3,De8 37.Te3,Dd8 og
38.De1 eller 38.Le6 osv.
33…f5??
Sort vinder ganske vist et tempo, men afskærer sig samtidig fra truslen på feltet h5 –
og får slet ikke løst sine problemer… Men 33…Lb7! havde ingen af os set… Ups!
34.Db8 besvares med 34…Dxf2 med mattrussel og Sort er med igen!
34.Lf3,Dc2 35.Dd5!
Nu er der ingen slinger i valsen længere…
35…Lb7(??)
Nu er det helt slut – men også efter 35…Dc3 36.Td3,Df6 37.Dc6,Td8 38.Dc7+,Kh6
39.Lc6,Le6 40.De7 er den helt gal for Sort.
36.Dd4+,Kh6 37.Lxb7,Txb7 38.d7 og Sort opgav få træk efter. 1-0
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Ikke nogen køn afslutning, men i tidnød er man jo nødt til at spille på de små chancer
man har…
I 7. runde blev afslutningen mere spektakulær:
Hvid: Søren Møller Hansen, ØBRO, 1782
Sort: Janech Jensen, Brønshøj, 1814
Jeg har spillet ganske fornuftigt i en stor del af åbningen (Sämisch-varianten i
Kongeindisk) og fået etableret et angreb på kongefløjen. Men et par fejldispositioner
har bevirket, at min angreb er tæt på at løbe ud i sandet – samt har givet Sort gode
muligheder på dronningefløjen. Efter Sorts sidste træk (23…fxg6) er følgende stilling
opstået.

Jeg gør nu et sidste forsøg på at trænge igennem – så må det briste eller bære…
24.Sf5!?,gxf5 25.g5!
Konsekvent. 25.gxf5+,Kf8 giver ingenting. F.eks. 26.Lg5,Tab8 27.Dh6+,Ke8
28.Lxf6,Lxf6 og Sort står solidt nok.
25…Sg4!
Stærkt træk. 25…Se8 26.g6 vil gøre livet særdeles surt for Sort.
26.fxg4,f4 27.g6!
Jeg vurderede, at der skulle spilles helt igennem her. Et mere defensivt træk, som
f.eks. 27.Sc1 ville give Sort langt bedre mulighed for at konsolidere sig.
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Kan Sort nappe løberen på e3???
27…fxe3?
Nej! 27…Tc7 må være det rigtige svar. Men efter f.eks. 28.Sc1 står Hvid igen
nogenlunde fornuftigt.
28.gxh7+,Kf8 29.Tf1+!,Ke8 30.Dh5+,Kd8 31.Tf7,Opgivet. 1-0
På f.eks. 31…Tc5, som truer med Sd2+ og Ta5 mat, kan Hvid forsvare sig med
32.Sc3 hvorefter 32…De8 besvares med 33.Dg5+,Kc8 34.Dg8!
En dejlig afslutning – og en god opmuntring i en ellers halvtrist turnering. I 8.
runde måtte jeg imidlertid igen ned og røg dermed definitivt ud af præmiekapløbet…
Slutstillingen:
1. IM Kim Pilgaard, Brønshøj
2. Flovin Tor Næs, Føroyar
3. IM Ole Jakobsen, Enkeltmedlem
4.-5. Bo Garner Christensen, AS04 og
Miriam Olsen, Skovlunde
…
16.-18. Bl.a. Niels Chr. Schiødt, ØBRO
19.-26. Bl.a. Nils Petersen, ØBRO
27.-33. Bl.a. Søren Møller Hansen, ØBRO
…
40.-41. Bl.a. Ted Sandbech, ØBRO

7½
7
6½
6
5
4½ (Præmie!)
4
3
Søren Møller Hansen
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ØBRO Kaos
I skrivende stund er den første afdeling af ØBRO Kaos ved at være slut. Klubbens
nyeste påhit har været en succes, og det er mit indtryk at både spillere og arrangører
glæder sig til næste afdeling.
På det skaklige plan forløb turneringen heller ikke uden en vis succes for
undertegnede – i tredje spillede jeg således følgende parti mod turneringens på det
tidspunkt højestratede spiller; den tidligere klubmester Morten Meyling:
Hvid: Morten Meyling, ØBRO
Sort: Christian Christensen, ØBRO
1.e4!?,c6!?
Hvad er nu det? Morten plejer ikke at spille 1.e4, og jeg har aldrig før spillet carokann!? Jeg ved hvilke grunde Morten havde til at variere, men jeg selv havde lyst til
at prøve noget nyt, og jeg har altid syntes at caro-kann var en irriterende åbning at
spille imod, så hvorfor ikke prøve den selv...
2.d4,d5 3.exd5,cxd5 4.c4,Sf6
Panovvarianten.
5.Sc3,Sc6 6.Sf3,e6(?)
Efter partiet kiggede jeg lidt på teorien, og dette anses for upræcist her. Planen med
5...Sc6 er at lægge et tidligt pres på de sorte felter i centrum, herunder bonden på d4,
for på den måde at begrænse hvids valgmuligheder, og 6...e6 bidrager ikke hertil. Det
spilles normalt enten med planen at udvikle kongefløjen hurtigt (med Le7 og 0-0), og
siden vælge den bedste opstilling på damefløjen, eller at lægge et tidligt pres på de
hvide felter med Lb4, og disse planer bidrager springeren på c6 ikke til.
Ved at forsøge at flekse mellem flere ideer, som jeg gør her, kommer min stilling ud
af fokus, så at sige, og hvid får flere muligheder og lettere spil. I denne variant må
man derfor beslutte sig for i træk 5, hvordan man vil lægge pres på hvids stilling, og
så forfølge den ide med alle brikkerne.
6…Lg4 er derfor eneste logiske træk hér, ellers skulle jeg have spilet 5…e6.
7.c5!,b6(?)
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Hvid kan nu spille 8.Lb5,Ld7 9.Lxc6!,Lxc6 10.Se5 fulgt af b4, som i Hazai – Videki,
1989, hvorefter sort ingenting har til gengæld for hvids kvælende terrænovervægt på
dronningefløjen. Bedst er nok først 7…Le7 og 8…0-0, men sort står allerede
halvskidt.
8.b4?!
Under partiet følte jeg ganske rigtigt at dette var en strammer. Hvids stilling bliver for
løs. Det ser smart ud, men smider fordelen væk.
8…Se4!
Det bedste svar på et angreb på fløjen er et modstød i centrum, og dette træk synes at
give sort tilstrækkelig aktivitet til at holde balancen uanset om hvid forsøger at bevare
status quo med 9.Lb2 eller vælger fx 9.Sxe4,dxe4 10.Lb5,Ld7 11.Lxc6,Lxc6
12.Se5,Dd5.
9.Dc2?
Endnu en strammer! Hvid vil dække både c3 og b4 og samtidig true på e4. Herefter
havde jeg en klar fornemmelse af at hvid havde strammet sin stilling én gang for
meget, og at der derfor måtte være en fortsættelse som var fordelagtig for mig. Det
blev også hurtigt klart for mig at hvis en sådan fortsættelse fandtes så var der kun én
kandidat til førstetrækket…

Efter ganske kort betænkning fulgte:
9…Sxb4!!
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Hvis sort har fordel – og det fornemmede jeg, jeg havde – så må dette være trækket,
og der er derfor ingen grund til at bruge tid på at forsøge at overskue
komplikationerne. Hvis der kun er ét træk, kan man lige så godt spille det med det
samme. Dette er tempo nr. 1.
10.Da4+,Ld7 (Tempo nr. 2) 11.Dxb4
Hvid fører med en officer og er foran i udvikling. Hvori består sorts kompensation?
11…bxc5
Jo – sort har initiativet, og hvids brikker står uheldigt. Han kan ikke slå igen, så falder
c3. Tempo nr. 3.
12.Db2,Tb8 (Tempo nr. 4) 13.Dc2,Da5 (Tempo nr. 5) 14.Ld2
14.Lf4,Tc8! 15.Ld2,Sxd2 16.Dxd2,cxd4 fungerer ikke for hvid.
14…Sxd2
Tempo nr. 6. Længere så jeg ikke ved træk 9. Sort har to centrumsbønder og fortsat
initiativ. Hvad er hvids bedste forsvar hér?

15.Dxd2(?)
Hvis hvid bare spiller normale træk, så vinder sort glat. Det har Morten sikkert også
fornemmet, for han tænkte over en halv time hér, men han har alligevel ikke kunnet
få sig selv til at slå med hverken springeren eller kongen. 15.Sxd2,cxd4 16.Scb1
redder officeren men ser helt forfærdeligt ud. Sådan kan man ikke stå. Sort har tre
bønder og hvids dronningefløj er til at græde over.
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På den anden side står man også meget skidt efter de andre muligheder, så det er
måske alligevel værd at overveje – hvis ikke af andre grunde så fordi det er en
mærkelig stilling, hvilket altid giver visse praktiske chancer. En fortsættelse kunne
være 15…La4 (15…e5 med det samme er muligvis endnu bedre) 16.Dc1,Lb4
17.a3,Lc3 18.Sxc3,dxc3 19.Sf3,e5! 20.Sxe5 (ellers bliver hvid kvalt i fribønderne)
20…c2+ 21.Ke2,Tb3! og sort har afgørende angreb. 16.Sd1 er også en mulighed men
giver sort lettere spil; han kan bare spille naturlige træk. En fortsættelse kunne være
15…e5 16.Tb1,Lb4 17.Tb2,0-0 18.Dd3,Lc3 19.Tc2,Tfc8 med afgørende fordel. Sort
har alle brikker med, og hvid kan stadig ikke komme fri af grebet.
15.Kxd2 ser ikke bedre ud. Hvids kongestilling indgyder ikke ligefrem tillid, og man
kan dårligt forestille sig at han kan overleve. På den anden side er det klart at han
ikke kan blive ved at holde c3 uden at dække den med kongen, og så kan man lige så
godt bide i det sure æble med det samme.
Der er næppe nogen chance for at sort glemmer at trykke på c3, men hvis man spiller
noget som tvinger ham til også at kigge andre steder på brættet, så er der måske
mulighed for fejl.
Den klareste variant for sort synes at være 15…cxd4 16.Sxd4,Tc8! (bedre end det
naturlige 16…Lb4 17.a3!) 17.a3,Db6! 18.Dd3,Db2+ 19.Sc2,Le7 20.g3
(20.Tb1,Lg5+) 20…Lf6 med gevinst. Når man står skidt gælder det om at holde
hovedet koldt og stillingen varm – dvs. uklar.
Hvid står til tab under alle omstændigheder men både efter 15.Kxd2 og 15.Sxd2,cxd4
16.Scb1 har man en skæv stilling som ikke er let at spille for nogen af parterne. Hvid
har det selvfølgelig sværest, men sorts træk giver heller ikke sig selv, og det giver
hvid noget at håbe på.
15…cxd4 (Tempo nr. 7) 16.Sxd4(?)
Herefter var jeg sikker på, at jeg var ved at vinde. 16.Dxd4 og kongen til d2 er eneste
forvirringsforsøg. Sort har dog flere måder at vinde på, fx 16…Lb4 17.Tc1,Tc8
18.Kd2,f6! Hvorefter centrum kommer rullende. Efter teksttrækket er det nemt.
Desuden har hvid nu kun 19 minutter tilbage, mens sort har over en time.
16…Lb4 (Tempo nr. 8) 17.Sb3
17.Sde2 fungerer ikke efter 17…Tc8 18.Tb1 (18.Tc1,Lb5) 18…Lxc3 19.Sxc3,Txc3!
og hvid kan ikke slå på h8.
17…Dc7 (Tempo nr. 9) 18.Tc1,Tc8 (Tempo nr. 10) 19.La6
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Hvid spiller sin sidste trumf ud. Han må have sat sin lid til dette træk i træk 16.
19…De5+ (Ups! Tempo nr. 11) 20.Kd1,Txc3 (- og haps! Tempo nr. 12)
21.Txc3,Lxc3
For første gang i 12 træk får hvid et pusterum. Desværre har sort i mellemtiden
vundet officeren tilbage og har nu blot to bønder mere. Endvidere har han løberparret
og hvids konge står udsat.
Det der kendetegner initiativet er netop det man ser i dette parti – nemlig at hvis man
har det, så kommer alle ens træk med tempo. Sådan har det været med sorts træk
siden ofret i træk 9!
22.De3
Dette er muligvis objektivt det stærkeste, men i praksis er det resignation. Hvids
konge står skidt og han er ved at komme i alvorlig tidnød, så det er forståeligt at han
vil gerne bytte damerne, men dermed forsvinder også ethvert håb om svindelchancer.
22…Dxe3
I dette slutspil er hvids eneste håb at sort får et hjerteanfald.
23.fxe3,Le5 24.Kd2,Ke7 25.h3,Tb8 26.Tc1,La4
Officererne aktiveres i ro og mag inden der skrides til handling.
27.Tb1,Tb6
Lidt sjusket, faktisk. Jeg mente jeg allerede ejede centrum og kongefløjen og
begyndte derfor at gøre klar til at skubbe a-bonden frem for at tage damefløjen også.
Der kan imidlertid stadig opnås noget i de nævnte regioner og jeg burde gøre dem
færdige først. Bedst må være 27…h5 med ideen 28…h4 og 29…f5 for at forstærke
stillingen maksimalt inden aktionen på damefløjen.
28.Ld3,h5 29.Lc2
Hvid er nødt til at prøve at sprælle, og 29.e4 eller 29.g4 er eneste forsøg.
29…h4
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fastlægger g2.
30.Ld3
Hvids vinge er helt oppe; han trækker bare frem og tilbage.
30…Ld6
- og sort er utålmodig. 30…f5!
31.Lc2,a5
Her overskred hvid betænkningstiden. Han er selvfølgelig fortabt under alle
omstændigheder. Han har intet spil nogen steder, og på et tidspunkt får sort nok lyst
til at lave nogle fribønder, og så kommer det til at knibe med forsvaret.
0-1
Med denne debut er det sikkert ikke sidste gang jeg spiller caro. Og jeg som troede
det var en kedelig, strategisk åbning…
Christian S. Christensen

Seneste Nyt!
De to nyvalgte medlemmer til bestyrelsen Thomine Tæsk Stolberg-Rohr og Søren
Smæk Hansen har proklameret en strammere kurs i klubben. Jeres redaktør – SM(!)
Hansen – afventer et nærmere udspil fra det hårdtslående makkerpar!
Ted Sandsæk udtaler: ”Jeg vil ikke agere boksebold overfor de nye grønskollinger i
bestyrelsen… de kan bare komme an, så kan de få nogle *censur* - ja, de ka’ så”.

28

Påske-lynturnering
Skakforeningen ØBRO indbyder til en 9-runders lynturnering.
Spilletid: d. 14/4-03 kl. 19.30.
Indskud: 30 kr.
Præmier: 100% af indskuddet vil blive til præmier. Der vil være en præmie til
vinderen, samt ratingpræmier.
Turneringsform: Der vil blive spillet i een stor gruppe efter Monrad-systemet.
Tilmelding: Tilmelding skal ske ved fremmøde, senest kl. 19.15.

Sommer-afslutning!!!
Skakforeningen ØBRO holder en festlig sommerafslutning:

Torsdag den 19. juni 2003
Program:
Kl. 18.30: Fælles spisning – sommerfrokost.
Kl. 20:

Lynturnering med hold.

Tilmelding til fælles spisning: Til Ted Sandbech på e-mail (ted@adslhome.dk) senest
mandag den 16. juni. Fælles spisningen holdes som et sammenskudsgilde, hvor hver
deltager får til opgave at medbringe en lille ret til frokostbordet. Ligesom til
julefrokosten forud for juleafslutningen – det var bare smadderhyggeligt!!!
Tilmelding til lynturneringen: Ved fremmøde senest kl. 19.45 samme aften.
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2. ØBRO Kaos 2003
Spillested: Øbros lokaler Rosenvængets Alle 31 kld., 2100 Kbh. Ø.
Spilles på følgende datoer: 28.april, 5.maj, 12.maj, 19.maj, 26.maj, 2.juni, 16.juni,
23.juni, 30. juni i alt 9 runder over 10 uger.
Bemærk: Man behøver ikke spille mere end en runde!!!
Spilletid: Start kl. 19.30. Tilmelding forud for hver runde senest kl. 19.15.
Betænkningstid: 1 time og 45 minutter til 40 træk og 15 min til resten.
Til rundelægningen anvendes der accelereret Monrad med følgende tildeling af
kunstige points:
2100+ får 2½ kunstige points
1900+ får 2 kunstige points
1700+ får 1½ kunstigt point
1500+ får 1 kunstigt points
1300+ får ½ kunstigt points
Endvidere beregnes rundelægningen med et halvt point for hver tidligere runde, man
ikke har spillet.
Indskud: 30 kr. og 20 kr. ved hvert af de følgende 4 partier. Indskud betales samme
aften De sidste tre partier er gratis, hvis man spiller alle 8 partier. Alt indskud minus
EMT-afgiften tilbagebetales i præmier.
Ved 3. og 6. parti man spiller, får man i præmieberegningssammenhæng et halvt
point ekstra. Der vil være hovedpræmier samt præmie til vinderen i hver ratingklasse
(under 1900, under 1700, under 1500)
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ØBRO 1st Saturday 2003
Skakforeningen Øbro indbyder til hurtigskakturnering lørdag den 3.maj og 7. juni
2003 – kl. 10.00.
Turneringen afholdes som en ægte FIDE Schweizer med stor gruppe, med 7 runder á
25 minutters betænkningstid.
Spillested: Øbros lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø.
Indskud: 125 kr. pr. spiller
Præmier: Ved minimum 20 spillere: Garanteret 1. præmie på 1.000 kr. Bedste spiller
under 1900 får 500 kr. Ved ligestilling deles præmierne. Øvrige præmier afhænger af
deltagerantal.
Program og sidste tilmeldingsfrist: 9.30 på spilledagen
1.runde kl.10. Forventet præmieuddeling kl. 18.00

En opfordring!
Tak til Christian, Svend og Søren Bech for de kommenterede partier. Partier og
analyser – gerne med kommentarer – er meget velkomne i redaktørens mail-boks:
smhansen76@ofir.dk
eller pr. post:
Søren Møller Hansen
Drejøgade 26F, 2-202
2100 København Ø
Vær med til at sætte dit præg på klubbladet med dine egne partier – eller analyser…
For hvad er et skakblad uden skak???
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Sæsonprogram:
14. april:

Påske-Lynturnering (Start kl. 19.30 – tilmelding
kl. 19.15 – indskud 30 kr.)

21. april:

2. påskedag – klubben er lukket!

28. april:

2. ØBRO Kaos – 1. runde

3. maj:

ØBRO 1st Saturday – Hurtigskak

5. maj:

2. ØBRO Kaos – 2. runde

12. maj:

2. ØBRO Kaos – 3. runde

19. maj:

2. ØBRO Kaos – 4. runde

26. maj:

2. ØBRO Kaos – 5. runde

2. juni:

2. ØBRO Kaos – 6. runde

7. juni:

ØBRO 1st Saturday – Hurtigskak

9. juni:

2. pinsedag – klubben er lukket!

16. juni:

2. ØBRO Kaos – 7. runde

19. juni:

Sommer-afslutning!!!

23. juni:

2. ØBRO Kaos – 8. runde

30. juni:

2. ØBRO Kaos – 9. runde
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