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Den nye redaktør tager ordet
Da den fra Uganda hjemvendte tidligere redaktør af nærværende tryksag, Niels ”Lau”
kort før sæsonafslutningen udbrød ”Hvem er han???” pegende mod min person, stod
det mig lysende klart, at jeg nok egentlig ikke er særlig kendt i bredere kredse i vores
klub. Tillad mig derfor at komme med en lille præsentation.
For godt en håndfuld år siden forlod jeg den jyske hede og drog til staden for
at studere. Hurtigt meldte jeg mig under ØBROs faner. Siden har jeg været
(nogenlunde) flittig deltager i klubturneringer og holdkampe, men ikke gjort særlig
væsen af mig i den organisatoriske del af klublivet. Lige indtil engang i det tidlige
forår, hvor vores formand foreslog mig at indtræde i bestyrelsen. Og jo, det kunne jeg
da godt… Samtidig ønskede Søren Bech at overlade klubblad-tjansen til nye kræfter
– og ja, sådan endte jeg i det varme sæde.
En ny sæson står for døren. Efteråret byder traditionen tro på to faste tilbagevendende
begivenheder: Klubmesterskabet samt opstarten på holdskak-sæsonen.
Dette års klubmesterskab bliver en åben turnering, så spillere fra andre
klubber også har mulighed for at prøve kræfter med os. Vi ved dog alle, hvem der er
de bedste – nu har vi chancen for at vise det en gang for alle!!! Det burde derfor være
overflødigt at nævne, at den bedst placerede ØBRO’er kåres til Klubmester i ØBRO
2002 – vi forventer nemlig, at 1. pladsen i øverste gruppe besættes af en ØBRO’er…
Læs indbydelsen til turneringen på side 5 i bladet.
I holdturneringen håber vi igen i år at kunne stille med 3 hold. 1. holdet skal
forsøge at fastholde pladsen i 2. division efter den flotte oprykning i sidste sæson,
mens 2. holdet skal kæmpe for at generobre en plads i Mesterrækken efter sidste års
skuffende resultat med nedrykning til 1. række til følge. Lige som sidste år, vil
Christian med sin herlige hob af juniorer bruge 3. holdet som en del af
juniorundervisningen. Læs mere på side 10.
Alle i ØBRO ønskes en god skaksæson…!!!
Søren Møller Hansen

På de følgende sider er en lille række opgaver, som du kan fornøje dig med at løse
som optakt til den nye sæson… Svarene på opgaverne står på side 11.
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Fusion og salg af lokaler
De to skakklubber Arbejdernes Skakforening af 1904 og Skakforeningen ØBRO har i
løbet af foråret drøftet muligheden for en fusion mellem de to klubber (for yderligere
baggrundsmateriale, se de tidligere udsendte diskussionsoplæg til
generalforsamlingen 11/3-2002 og det fælles medlemsmøde lørdag 1/6 2002).
Resultatet af disse forhandlinger er at begge klubbers bestyrelser anbefaler en fusion.
Da AS04 ikke ønsker at flytte til ØBRO’s lokaler, og da ØBRO ikke ønsker at flytte
til AS04’s lokaler på Blågårds Plads, skal den nydannede klub finde nye lokaler i
grænseområdet mellem Østerbro og Nørrebro.
En fusion kræver ekstraordinære generalforsamlinger, som der vil blive indkaldt til i
løbet af efteråret. Den præcise formulering af forslagene vil fremgå af indkaldelsen.
Fremgangsmåden vil nok være den at de klubber først danner en ”papirklub”, som
kan købe eller leje nye lokaler med de to klubber som økonomiske garanter. Når disse
lokaler er fundet vil den egentlige fusion blive en realitet, og de to oprindelige
klubber vil ophøre med at eksistere. For ØBRO’s vedkommende skal det endvidere
besluttes om klubben vil sætte de nuværende lokaler til salg med det samme og spille
i AS04’s lokaler indtil den nye klub har fundet lokaler, eller om klubben vil blive i de
nuværende lokaler til indtil den nye klub har fundet lokaler.
Bestyrelsen for Skakforeningen ØBRO

Opgave 1:

Sort trækker og vinder!

4

Det Åbne ØBRO-mesterskab 2002
Skakforeningen ØBRO indbyder til 7-runders koordineret efterårsturnering i ØBROs
lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø. Der må ikke ryges i spillelokalet.
Turneringsform: 8-mands grupper (alle-mod-alle). Evt. nederste gruppe som Monrad.
Spilledage: Mandage, 2/9 - 9/9 - 16/9 - 30/9 - 7/10 - 21/10 - 28/10. Der er mulighed
for at spille evt. udsatte partier 23/9 og 14/10.
Spilletid: 19.00-24.00.
Betænkningstid: 40 træk/2 timer + ½ time til resten.
Indskud: 120 kr. Betales ved 1. rundes start.
Tilmelding: Sendes inden 23/8 2002 pr. e-mail eller brev til enten:
Søren Møller Hansen, Drejøgade 26F, 2-202, 2100 Kbh. Ø. E-mail:
smhansen76@ofir.dk. Ved tilmelding pr. e-mail udsendes kvittering senest 24/8.
eller
Thomas Vils Pedersen – på tilmeldingssedlen eller e-mail (thomasvils@teliamail.dk).
NB! Bedste ØBRO’er i turneringen kåres som Klubmester 2002!

Opgave 2:

Hvid trækker og vinder!
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Internetmatch mod Ole Ø.
Mandag den 3. juni var en lille, men
stærk gruppe af klubbens trofaste
spillere forsamlet for at give vores
tidligere formand Ole Ø. en omgang
bøllebank i en internetmatch.
I efteråret havde vi, ØBRO’ere,
givet Ole grumme klø i en tilsvarende
match – og nu skulle han så have lov til
at revanchere sig. Troede han da…
Ved sidste match havde Ole siddet
på en internetcafé – og helt uden øl(!) –
men denne gang havde han fået ordnet
de ydre rammer. Det fik ØBRO’erne at
mærke i første parti:

7.exd6,cxd6

Hvid: Ole Ø.
Sort: ØBRO

Ups! Den havde vi vist ikke lige regnet
med… Panikken breder sig – og sveden
driver i stride strømme fra de
forskrækkede ØBRO’ere. Har Ole
snydt os?

1.f4,e5

Der anes fred og ingen fare… Diagram
fra forsiden:

8.Lxf7+?!(!?)

Froms gambit – der skal ikke spares på
krudtet, vel?

8.-,Dxf7 9.Dc3

2.fxe5,d6 3.Sf3,g5!?

Og hvad nu? Vi må vist give en officer
tilbage – eller hva’?

Stemningen er høj på Rosenvængets
Allé – nu skal Ole mases.

9.-,Sc6??

4.e4,g4 5.Lc4,gxf3
Humøret er fortsat i top, men i
baghovedet summer spørgsmålet:
Hvem har egentlig kontrollen…?
6.Dxf3,De7
Spillet efter en del debat blandt ”de
lærde” – det er da godt nok, ik’?
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Vi var stadig i panik ovenpå Oles 8.
træk. 9.-,Sd7! 10.Dxh8,Sdf6!
11.Tf1,Lg7 12.Dxh7,Sxh7
13.Txf7,Kxf7 og Sort har det ganske
godt. Nu suges resurserne langsomt
men sikkert ud af Sorts stilling.
10.Dxh8,Lg7 11.Dxh7,Sd4 12.Sa3,Sf6
13.Dh4,b5

Vi må prøve at forvirre, men Ole lader
sig ikke ryste.

15.fxe5,Lc5

14.c3,b4 15.cxd4,bxa3 16.0-0,Dc4
17.e5,dxe5 18.b3,Dxd4+
19.Dxd4,exd4 20.Lxa3,La6
21.Tae1+,Kf7 22.Tf4,d3 23.Lb2,Kg6
24.Te6, 1-0.
Flot spillet af Ole! Meeen, det kunne
vi, gæve ØBRO’ere vel ikke have
hængende på os. Og i 2. parti kom der
da også helt andre boller på suppen…
Hvid: ØBRO
Sort: Ole Ø.
1.e4,c5 2.Sf3,Sc6 3.d4,cxd4
4.Sxd4,Sf6 5.Sc3,d6 6.Lg5
Richter-Rauzer-varianten i Siciliansk.
6.-,Ld7 7.Dd2,Sxd4 8.Dxd4,Da5
9.Ld2,Dc7 10.0-0-0,Tc8 11.Ld3,a6
12.f4
ØBRO’erne er kække!
12.-,e5 13.Da7!?
Foreslået af Karsten Larsen – den
havde Ole nok ikke regnet med.
13.-,Le7?!
Taber et tempo. 13.-,d5 14.fxe5,Lc5
15.Dxc5,Dxc5 16.exf6 havde været
uklart.
14.Thf1,d5
En postgang for sent – nu kommer
Hvid til fadet.

Hvid er i færd med at tabe dronningen.
Men gør det noget…?
16.exf6!
Nææ, Hvids angreb er nemlig
livsfarligt nu!
16.-,Lxa7 17.fxg7,Tg8 18.Sxd5,Dd6?
18.-,De5 havde holdt lidt liv i Sorts
stilling, men forsvaret er utroligt svært.
19.Sf6+,Ke7 20.Sxg8+,Txg8
21.Lg5+,f6 22.Lc4!,Txg7
23.Txd6,Kxd6 24.Lxf6,Txg2
Hvid har vundet to solide merbønder.
Resten er er form sag for de nu
nærmest dansende ØBRO’ere.
25.e5+,Kc7 26.e6,Le8 27.Le5+,Kd8
28.Ld6,Le3+ 29.Kb1,Tg1
30.Txg1,Lxg1 31.Ld5,b6 32.c4,Lg6+
33.Kc1,Le3+ 34.Kd1,Lh5+
35.Kc2,Le8 36.b4,h5 37.c5,bxc5
38.bxc5,h4 39.Lb7,a5 40.c6,Lb6
41.e7# 1-0.
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Igen et særdeles underholdende parti.
ØBRO fik udlignet til 1-1 – nu skulle
afgørelsen falde i tredje parti:
Hvid: Ole Ø.
Sort: ØBRO

11.-,fxe5 12.Lxd7+,Kxd7 13.Sd2,Lb4
13.-,exd4 kan give Hvid alvorlige
kvaler med de åbne e- og f-linjer mod
kongen.
14.c3,Thf8 15.Dg2

1.f4,d5
ØBRO’erne går mere forsigtigt til
værks denne gang.
2.Sf3,Sf6 3.e3,Lg4 4.h3,Lxf3
5.Dxf3,e5!?
Et skarpt offer med idéen at trykke
Hvids kongestilling.
6.fxe5,Se4 7.g3?!

Sort presser hårdt nu, men hvordan
kommer man videre?

7.Df4 er et mere solidt alternativ, f.
eks. 7.-,Le7 8.Lb5+,c6 9.0-0,0-0
10.Le2 og Hvid er bedre med.

15.-,Tf2!?

7.-,Sd7
7.-,Dg5 virker mere direkte.
8.d4,Dg5 9.Tg1,f6 10.h4
10.Sd2 er en anden og – måske – bedre
mulighed.
10.-,Dg6 11.Lh3?
Næppe den bedste manøvre. 11.e6,Sb6
og enten 12.Ld3 eller 12.Sd2 er at
foretrække.
Sorts initiativ giver klart de største
chancer nu.
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Et chancerigt offer. 15.-,Ld6!
Fastholder Sorts positionelle fordel. Nu
bliver det i stedet et spørgsmål om,
hvem der har de bedste nerver…
16.Dh3+,Ke7 17.Sxe4,Dxe4
18.Kxf2,Dc2 19.Ke1,Tf8
20.Tf1,Lxc3+ 21.bxc3,Dxc3+

Hvid har en løber og et tårn i materiel
overvægt, men hvad nu???
22.Ld2??
Så holdt Oles koncentration ikke
længere. 22.Ke2! og Hvid vinder.
Bemærk at 22.-,Dxa1 23.La3+ duer
ikke. Og f. eks. 22.-,exd4 23.Txf8,d3+
24.Kf3,Kxf8 (24.-,Dxa1 25.La3+,c5
26.Lxc5#) 25.Tb1 giver ikke Sort en
chance.
22.-,Dxa1+ 23.Ke2,Txf1
24.Dxf1,Dxa2
Sort har 3 bønder for løberen – nu har
Hvid ryggen mod muren.

Næ – og nu slår ØBRO for alvor til…
28.-,Df6 29.Dxf6+,gxf6 30.Lb4+,Ke6
31.g4,b6 32.Ke2,c6 33.Kd3,Kf7
34.e4,dxe4+ 35.Kxe4,exd4
36.Ld6,Ke6 37.Lb8,Kd7 38.Lxa7,Kc7
39.Kxd4,Kb7 40.Ke4,c5 41.Kf5,c4
42.Kxf6,c3 43.Kg7,c2 44.Lxb6,Kxb6
45.Kxh7,c1D 0-1
Igen et særdeles spændende og
underholdende parti. Matchen sluttede
her med en sejr på 2-1 til ØBRO, men
Ole havde meget stor ære af kampen –
for der skal jo to parter til at levere at
godt show…

Remis?

Vi håber, at vi fremover kan arrangere
flere af den slags matcher. Og måske
kommer der ligefrem en dag, hvor selv
Ted og undertegnede kan følge med,
når elefanterne(!) analyserer de vildeste
offervarianter…

28.Kf2?

Søren Møller Hansen

25.Df5,Da6+ 26.Kd1,Da1+
27.Ke2,Da6+

********************************************************************
Opgave 3:

Hvid trækker og vinder!
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Holdskak
Holdturneringen starter i begyndelsen af november og der spilles som altid 7 runder.
1. holdet imponerede sidste år ved at rykke op i 2. division. De får det nok svært, men
tror selv på at de kan holde sig oppe. 2. holdet rykkede til gengæld ned fra
Mesterrækken, så mon ikke de gerne vil op igen. 3. holdet stillede sidste år med 5
juniorer anført af juniortræneren Christian Sylvester og klarede det fint, så det bliver
spændende at følge dem igen i år.
Spilledatoerne for 1. holdet er i år søndagene
3/11 - 17/11 - 8/12 - 12/1 - 2/2 - 2/3 -16/3
De andre hold spiller i ugen efter disse søndage; hjemmekampe om mandagen mens
dagene for udekampene afhænger af hjemmeholdets klubaften. Dog spilles 7. runde
for 2. og 3. holdet i lighed med sidste sæson ved en fælles KSU-afslutning lørdag
22/3 2003.
Som noget nyt vil divisionsturneringen i år blive ratet. Dette berører dog kun 1.
holdet idet KSU’s holdturnering ikke vil ikke blive ratet. (Det er muligt at dette sker
fra næste sæson af).
Holdskak giver mulighed for at være sammen med éns klubkammerater på en
hyggelig måde, og det er kun dem, der aldrig har prøvet det, som kan hævde at skak
ikke er et holdspil! Tilmelding til holdskak foregår på vedlagte tilmeldingsseddel
eller pr. e-mail til Thomas Vils Pedersen (thomasvils@teliamail.dk)
senest fredag 23/8 2002
Det er i orden at melde sig til holdskak selv om man på forhånd ved, at der er en
runde eller to man ikke kan spille. Man kan også vælge at melde sig som reserve, og
vil så blive kontaktet af en af de 3 holdledere, når der er brug for én.

Hvis du ikke tilmelder dig til holdskak, skal du ikke regne med at komme på
hold.
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Løsninger
Opgave 1:
Sort er foran med en springer, men har både tårn og dronning i slag. Dette klares med
1.-,Dg3!!
På 2.hxg3 følger 2.-,Se2#.
På 2.fxg3 følger 2.-,Se2+ 3.Kh1,Txf1#.
Forsøger Hvid med 2.Dxg3 giver 2.-,Se2+ 3.Kh1,Sxg3+ 4.Kg1,Sxf1 en ren officer.
Og endelig på 2.De5 har Sort det smarte 2.-,Sf3+!! 3.Kh1,Txh2#.
Opgave 2:
Hvid vinder med 1.Lc5+! (1.Lf6+,Ke6 2.Te4+,Kd5 3.Td4+,Ke6 4.Txd3,d1D 5.Txd1
pat!). F.eks. 1.-,Ke8 2.Te4+,Kd7 3.Td4+,Ke8 4.Le7! (ikke 4.Txd3,d1D 5.Txd1 pat!)
4.-,d1D 5.Lg5! og matten på e8 kan kun afværges med Dh5+, hvilket er håbløst.
Opgave 3:
Sort har fået stillet sit tårn forkert, så det ikke kan komme bagved Hvids officerer og
skakke kongen. Nu vinder Hvid med 1.Kf7!.
På 1.-,Th1 følger 2.Sd5 med truslen 3.Sf6+ efterfulgt af tårnmat på g6 eller g8.
På 1.-,Kh6 følger 2.Kg8!, som truer 3.Tg6# så Sort bliver nødt til at give tårnet for
springeren. Bemærk, at hvis Sort ikke havde haft bonden på a3, så ville 2.-,Tg1!
3.Txg1 (pat!) give Sort det halve point.
”Lau”s hulemandskølle fra sidste nummer:

Hvid sætter forceret mat med 28.Df6!! Der truer både 29.Sxc7# og 29.Sg7#. På
28.-,Lxe6 følger 29.Dxe6# og 28.-,Tg8/Th8 besvares blot med 29.Dxf7#. Sort kan
dog udsætte pinen med 28.-,Le3+ men efter 29.Kb1 er der ingen vej tilbage…
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Sæsonprogram
5. august kl. 20.00:

Sæsonen begynder + Lynturnering

12. august kl. 20.00:

Hurtigskak Grand Prix 1

19. august kl. 20.00:

Hurtigskak Grand Prix 2

26. august kl. 20.00:

Hurtigskak Grand Prix 3

2. september kl. 19.00:

Det Åbne ØBRO-mesterskab 1. runde

9. september kl. 19.00:

Det Åbne ØBRO-mesterskab 2. runde

14. september:

Limhamn-match

16. september kl. 19.00:

Det Åbne ØBRO-mesterskab 3. runde

23. september kl. 19.00:

Udsatte partier/Lynturnering

30. september kl. 19.00:

Det Åbne ØBRO-mesterskab 4. runde

7. oktober kl. 19.00:

Det Åbne ØBRO-mesterskab 5. runde

14. oktober kl. 19.00:

Udsatte partier/Lynturnering

21. oktober kl. 19.00:

Det Åbne ØBRO-mesterskab 6. runde

28. oktober kl. 19.00:

Det Åbne ØBRO-mesterskab 7. runde

4. november kl. 19.00:

Holdskak 1. runde

11. november kl. 20.00:

Lynskak Grand Prix 1

18. november kl. 19.00:

Holdskak 2. runde

25. november kl. 20.00:

Lynskak Grand Prix 2

2. december kl. 20.00:

Lynskak Grand Prix 3

9. december kl. 19.00:

Holdskak 3. runde

16. december kl. 20.00:

Juleafslutning/Julelyn
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