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Leder
Jeres redaktør (og jeres formand med for den sags skyld…) har siddet i flytterod til
op over begge ører i de seneste par uger. Men med kamp for sagen er det lykkedes at
få bakset et nyt klubblad sammen… Jo jo – ”avisen skal ud”, som Redaktør Tryksen
altid proklamerede inden færgen til Jullerup Færgeby skulle sejle… Ak ja – ens
børnelærdom glemmer man aldrig…
Sommeren kom endelig til Danmark og nu starter vi på den nye sæson 2004-05. Fra
bestyrelsens side har vi lagt op til endnu en sæson med mange koordinerede
turneringer.
Sidste år holdt vi i alt syv(!) EMT’er og meget tyder på, at vi kan nå et tilsvarende
antal i det kommende år. Dertil kommer selvfølgelig holdskak samt Limhamn-match,
simultanarrangementer, lynturneringer mv.
Allerede i august begynder vi med ØBRO Hedeslag, som i skrivende stund netop er
gået i gang. Derefter afholder vi weekendturnering (ØBRO Kvikskrab) i september,
hvor også Klubmesterskabet indledes. Klubmesterskabet bliver udvidet fra 7 til 9
runder – og vi håber selvfølgelig at se en hob af medlemmer melde sig i kampen om
titlen… Se indbydelserne til turneringerne andetsteds i bladet.
Der har været mange skakaktiviteter i forårets og sommerens løb med ØBROdeltagere – bl.a. i Politiken Cup og vores egne turneringer. Og redaktøren vil gerne på
denne plads opfordre jer alle til at bidrage med partier, analyser, anekdoter mv. til
bladet. Det er immervæk fedest, når bladet får skubbet skakliv i medlemmerne og
diskussionerne trives… Læs blot ”Fra redaktørens mailboks” senere i bladet – den
slags skal vi have meget mere af…
Se så at komme i gang derude!
Fortsat god sommer – og på gensyn i den nye sæson! Vel mødt!
Søren Møller Hansen
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Generalforsamlingen 15. marts 2004
Mandag den 15. marts 2004 afholdt Skakforeningen ØBRO sin årlige ordinære
generalforsamling med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning
Rettidigt indkomne forslag til afstemning
Fastsættelse af kontingent
Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Kassereren (Carsten Ertbjerg) og
tre bestyrelsesmedlemmer (Søren Møller Hansen, Ted Sandbech og Hedinn
Bjørnsson) er på valg.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år.
9. Evt.
Referat:
Ad 1. Dirigent: Martin Gormsen.
Ad 2. Referent: Søren Møller Hansen.
Ad 3. Formand Christian S. Christensen aflagde beretning.
Klubbens resultater i holdturneringen var i år blandede – 1. holdet klarede skærene i
3. division, men kun pga. lodtrækningsheld – 2. holdet fik 13½ point og 7. pladsen i
1. række, men dog et hæderligt resultat alt taget i betragtning – mens 3. holdet
(Juniorholdet) havde en flot turnering og sluttede på 3. pladsen lige i hælene på
stærke juniorhold som Skovlunde og Ballerup.
I årets Limhamn-match tabte vi 9½-15½, men var et stort fremskridt fra forrige år,
hvor vi fik et ”æg”.
Søren Bech Hansen vandt Klubmesterskabet 2003!
Ligeledes blev Thomine, Michael Vesterli og Sofie Dürrfeld nævnt for deres flotte
resultater i løbet af året.
Klubbens aktivitetsniveau var særdeles højt i det forgangne år – bl.a. med en række
spændende arrangementer og nye initiativer: ØBRO Pinse, ØBRO Miniput,
Dvoretskij-træning mv.
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Klubbens junior-senior-balance har forrykket sig i den senere tid – således er andelen
af juniorer markant stigende. Det vigtigste for klubben fremover er at opretholde det
høje aktivitetsniveau med mange turneringer – ligeledes er det vigtigt at
juniorarbejdet fortsætter og styrkes.
Ad 4. Kasserer Carsten Ertbjerg gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt
vedtaget. Der var debat om få emner – bl.a. vedr. klubbladets fremtid i den
sædvanlige form. Det har været diskuteret i bestyrelsen om klubbladet kun skulle
udgives elektronisk på hjemmesiden – men generalforsamlingen nåede frem til, at
bladet under alle omstændigheder også bør forefindes i dets nuværende form.
Ad. 5. Ingen forslag.
Ad 6. Uændret kontingent.
Ad 7. Hedinn Bjørnsson udtræder af bestyrelsen (flytter tilbage til Island). Fredrik
Wiinberg indtræder som nyt medlem af bestyrelsen.
Ad 8. Revisorer: Finn Sølvsten og Claus Mikkelsen. Revisorsuppleant: Michael Bo
Hansen.
Ad 9. Enkelte ting blev bragt op – bl.a. om mulig drift af en skakcafé i klubbens
lokaler. Generalforsamlingen sluttede med hyldest til formand Christian for det store
arbejde for klubben.

Husk: Limhamn-matchen, lørdag den 4. september!
Årets Limhamn-match spilles lørdag den 4. september 2004. Denne gang i Sverige!
Nu er det vist på tide at de får ”stryk”… noget så eftertrykkeligt!!!
Vær med til at give svenskerne bank, så de forstår… Tilmelding til formand
Christian, heraklit@ofir.dk.
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Fra redaktørens mailboks…
I seneste nummer af klubbladet (fra februar 2004) kommenterede vores formand
Christian et slutspil mod Steen Pedersen, Valby. Partiet var fra Politiken Cup 2003.
I en del af analysen skrev Christian følgende:
Et andet og muligvis bedre forsøg er at kaste sig ud i varianten 61...Kxa6 62.Lxd5 og
håbe på et mirakel. Analysediagram efter 62.Lxd5:

Prøv at finde de bedste træk for begge sider herfra, og afgør om du mener sort kan
holde remis.
Under partiet syntes jeg det så let vundet ud, men sort har den snedige manøvre
62...Se5! 63.Kd4,Sg4! hvorefter hverken 64.Kxe4,Sf6+ eller 64.Lxe4,Kb6!
65.Lf3,Sh6! synes at vinde for hvid. Det gør derimod 64.Lf7! 64...Sf6 (nu var e4
truet) 65.Ke5,Kb5! 66.Kf5,Kb4 67.h6! (67.Kg6?,Kc3 68.Kxg7,Sxh5! 69.Lxh5,Kd3 er
remis) 67...gxh6 68.Kxf6,Kc3 69.Kf5,Kd3 70.Kf4 og hvid vinder (endelig).
(redaktøren har tilladt sig at give analysen fed skrift, som ikke var tilfældet i det
tidligere klubblad)
Dette afstedkom en reaktion fra Uganda (ikke at forveksle med de varme lande!),
hvor vores tidligere redaktør Niels (Onkel Lau) ikke ville sidde formandens analyse
overhørig. I formandens og redaktørens mailboks lå hurtigt følgende…
Kære Øbro formand.
Næppe tillykke med forventet og ydmygende nedrykning. En "storklub" som rykker
ned i Mesterrækken? Hviken ydmygelse. (Men hov – vi rykkede jo ikke ned
alligevel!!, red.) Men mit ærinde er noget andet.
Jeg har netop modtaget Klubbladet 1 2004 med posten. Og det er et godt nummer!
(mange tak!, stolt red.) Og stjerneartiklen er efter min mening din, den med
slutspillet!! Så når jeg kommer med et par ydmyge indvendinger, skal det ikke ses
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som kritik eller som ønske om at der i bladet bringes korrektioner som viser hvor
smart jeg er på din bekostning og den slags. Nej, det her er udelukkende til din og
redaktørens skaklige højnelse.
Så - venligst giv mig et response eller feedback, men vi skal ikke debattere i
klubbladet, det er din artikel i sin helhed alt for god til at blive udfordret for!
I dit ANALYSEDIAGRAM efter 61...Kxa6 62.Lxd5 og nu 62...Se5 63.Kd4,Sg4 holder
sort remis i din "gevinstvariant" med 64.Lf7,Kb6! 65.Kxe4,Kc6 66.Kf4
(66.Kf5,Sxe3+ 67.Kg6,Sf1=) 66...Sxe3 67.Kxe3,Kd6 68.Kf4,Ke7 69.Ld5,Kf6 med
ideen ...g5 og remis (ikke ...g6?).
Hvorfor? Og det er det som først springer i øjet i analysediagrammet, og som du
underdrejer - hvids h-bonde har den gale farve, så hvis sort kan dræbe hvids ebonde, og nå tilbage med kongen, så er det tykt remis.
Der er ikke mere at sige andet end Argghhkk og ja, Niels, du har (som sædvanlig) ret.
Men du skal vide at jeg var inspireret af et studie som jeg nylig så på nettet (og hvis
du havde set det, havde du måske også stoppet op for lige at checke det der med
bonde af forkert farve). Studiet går
Hvid Kf2,g2 Sort Kf4,Lh2,h4 Hvid trækker og holder remis.
DERFOR har jeg været inspireret til at finde hullet i din analyse!
mvh Niels (onkel Lau, svp)
Men formanden er ikke sådan lige at bide skeer med – og få dage efter kunne man
læse svaret i mailboksen…
Kære onkel Lau!
Stillingen efter 64.Lf7,Kb6 65.Kxe4,Kc6 66.Kf4,Sxe3 67.Kxe3,Kd6 68.Kf4,Ke7
69.Ld5 (i forbifarten bemærkes at heller ikke 69.Lg6,Kf8 70.Lh7,g5+= duer) ...Kf6
er ganske rigtigt remis. Eneste træk er 70.Le4 (70.Kg4,g5 71.h6,Kg6=) men herpå
følger 70...Kf7 71.Lh7 (71.Ld5,Kf6=) ...g5+ 72.hxg5,Kg7 med en kendt remisstilling.
En helt utrolig ressource, som jeg må indrømme at jeg blankt har overset. Men hvori
består denne ressource egentlig helt præcist? Efter omhyggelig analyse bliver det
klart, at den primært består i at tvinge hvids løber til h7 og derpå spille g-bonden
frem – med skak. Dette leder dog ikke til konklusionen at sort holder remis efter
67.Kxe3,Kd6 men til konklusionen at felterne f4 og f5 er minerede for hvid og at det
at dig angivne 68.Kf4 derfor bør tiltrække vor opmærksomhed. Udover minerne
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lægger man mærke til at med hvid løber på h7 og sort konge på f7 er sort i træktvang
hvis han er i trækket med hvids konge på g5. g6 besvares med h6. Kf8 besvares med
Kg6. Ke8/e7 besvares med Lg8. Herefter ser man at også med kongen på e5 er sort i
træktvang. Bondetræk besvares igen med h6. Alle kongetræk besvares med 1.Kf5,Kf7
(ellers igen enten 2.Kg6 eller 2.Lg8.) 2.Kg5 med gevinst.
Herefter finder man let gevinsten 68.Ke4! (undgår minerne og truer Ke4-f5-g6 +/-).
For eksempel: 68...Ke7 69.Lg6! (69.Lg8?,Kf6! [truer ...g5] 70.Lh7,g5! 71.h6,g4
72.Kf4,g3 73.Kxg3,Kg5=) ...Ke6 (a...Kf8 70.Lh7,Kf7 [...g5 71.h6 +/-;...Ke7/e8 71.Kf5
Kf7 {som sagt:...Ke7/e8 72.Lg8 +/-; ...Kf8 72.Kg6 +/-; ...g6+ 72.Kxg6 +/-;...g5 72.h6
+/-} 72.Kg5 træktvang +/-;] 71.Ke5! træktvang +/-; b...Kf6 70.Kf4,Ke7 [...Ke6
71.Kg5!,Ke7 72.Lb1!,Kf8 73.La2 +/-] 71.Kf5,Kf8 72.Lh7,Kf7 73.Kg5 træktvang +/-)
70.Kf4,Kf6 71.Kg4, Ke7 (...Ke6 72.Kg5 +/-) 72.Kf5,Kf8 73.Lh7,Kf7 74.Kg5
træktvang +/-.
Med andre ord:
Min ”gevinstvariant” med 64.Lf7! vinder som den skal, og onkel Lau tager (som
sædvanlig) fejl...
:-)
Tak for god, inspirerende og lærerig respons.
Mvh.
Christian Christensen
Og vores udsendte Røde Kors-agent må… ja… krybe til korset…
Kære formand,
tillykke med at redde det på målstregen. Et rigtigt studie. 68.Kf4 eller 68.Ke4. Først
troede jeg at det næsten var originalt. Der er nok en nogle studier og opgaver af
denne karakter, men jeg har ikke lige set denne her variant før.
Nok er, en række stillinger af denne type er blevet opgivet, selv om de er remis. Og en
del stillinger givet remis, selv om de var vundne. Det er nok det mest interessante ved
denne stillingstype, at der foreligger så mange fejl i praksis (og dermed har jeg også
til fulde undskyldt og retfærdiggjort min egen beskedne overseelse!). Husk lidt
respekt, siden at jeg har vundet 1. præmier i Skakbladets julekonkurrencer siden
1967, dvs. før computerprogrammer og "før du blev født".
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Desværre affejes enhver form for udødelige tanker og originalstudier ved at sige at
68.Lg6! vinder lige så klart som 68.Ke4, i begge tilfælde et køligt "ventetræk".
Fuck. Men Timman klokker jo i det i simple bondeslutspil!
Hermed lukkes sagen, og det var sgu da sjovt nok!! Og tillykke med et rigtigt godt
slutspil i øvrigt.
mvh Onkel Lau
Hermed troede redaktøren, at sagen var afsluttet – men Søren Smæk Bech ville have
stillingen gjort op…
Hvad så, Onkel Lau!?
Fik formanden ram på det afrikanske analyseorakel, eller kommer der svar på tiltale
sydfra!?
Onkel Lau, din trofaste fanklub afventer i spænding, at du sætter denne
analyseopkomling til forbasse effektfuldt på plads - for han kan da ikke have ret,
eller!?
Mange hilsener
Søren Bech
Men ak – Onkel Lau må midlertidigt give fortabt…
Kære medhjælper,
Selvfølgelig kommer jeg stærkt igen. Kortchnoi og jeg har det med at sætte den slags
bønnespirer på plads. MEN - jeg har besøg fra DK af revisionen i disse dage, så giv
mig lige til ugen ud, jeg skulle nødig virke åndsfraværende når jeg bliver spurgt om
dette og hint bilag eller overforbrug!!!!
Onkel Lau
Svaret kom aldrig fra Onkel Lau… Mon der er et svar??? Søren Smæk bragte denne
tørre konstatering…
Ja ja da.
Fra sidelinien mener de erfarne tilskuerne jo nok, at det er for tidligt at tale om et
egentligt tronskifte, men lad os indtil videre bade i neonlys, at stillingen er:
Onkel Lau - Formanden 0-1
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Mange hilsener
Søren Bech
PS: Gi' ham saa!
… Og formanden skrev epilogen…
Tak og selv tak (bukker ydmygt).
Som et kuriosum vil jeg berette følgende:
Da jeg i går hentede Dvoretsky i Kastrup fulgtes jeg med ham til hans logi. Da vi sad
i regionaltoget nævnede jeg stillingen efter Sxe3 for ham. Vi havde ikke noget bræt,
så jeg remsede bare brikkernes stilling op for ham. Han svarede omgående at hvid
vinder med Ke4, og forklarede at der findes et studie: H:Ke5,Lh7,h5 S:Kf7,g7. Hvid
trækker og vinder (1.Ke4!). Han huskede dog ikke lige hvem der havde komponeret
det...(!)
Således ansporet fortalte jeg ham også hvordan det kom i partiet og vovede den
påstand at Kd4! 'is a forced win for white'. 'Interesting' svarede han med en vis
skepsis i stemmen - og faldt i en dyb mumlen i et minuts tid. Så så han op og sagde: 'I
think you are right. Very nice!'
Ah! :-)
En spændende togtur.
Christian
Et dejligt moment at være redaktør i. Jeg holdt mig dog på sidelinjen, for når de tunge
drenge danser, så skal man være lidt forsigtig, for ens tæer skulle nødig lide for
megen overlast… En stor tak til Lau, Christian og Søren for bidragene!
Søren Møller Hansen + de implicerede parter
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Veteran corner
Det er tid til at den gamle redaktør kommer med et indlæg for at erindre de unge om
at der fortsat er rangorden og silverback terrænpisseri gemt rundt omkring i krogene i
klubben. Eksemplificeret ved mig selv. Des mere ens ratingtal stagnerer, jo mere
ærkesur bliver man. Tristessen kan afhjælpes ved at hamre nogle juniorer (en virkelig
dejlig følelse), hvilket er som at bade i ungdommens kilde. Nur so er man i stand til at
tage til Tåstrup og dyrke unge Magnus og finde en rimelig positiv holdning til at
Kasparov og nu snart Anand er over aldersgrænsen. Nur so, så længe de fandens
juniorer bliver væk fra 2200 niveuet, så vi veteraner stadig kan bilde sig selv ind at
der gemmer sig noget specielt guddommeligt ved at ligge NOWHERE mellem
normale brikskubbere og så de rigtig gode spillere.
Hvis det ikke er nærskak og tilhørende konfrontationer med at ratingtallet ikke stiger,
så kan man prøve lykken på nettet. Vær beredt. Kun det nyeste i maskineri,
netadgang og ikke mindst en fejlfri og glidebanecremebehandlet mus vil få dig
igennem nervepirrende 3 minutters lynpartier på nettet. Og her sander du til fulde at
kvarte og halve minutter er værd en officer, et tårn, eller undertiden en dronning. Og
når du har en dronning og tårn mere og mat i få træk og tilbyder remis i generøsitet
og desperation fordi du har 4 sekunder tilbage, så giver modstandermanden dig den
eneste skak med hans sidste bonde han kan give dig og du fjumrer og ..........
Aaarrrggghhhh NEJ, NEJ, NEJ!!!.
(Læg mærke til at den sidste sorte bonde STADIG står der, efter tidsoverskridelsen.
Ydmygelsen er fuldendt.)
Et skakparti, javel. Noget skak skal der vel til i en artikel i et skakblad. Hvid er Mr.
Solid (mit svar på Kmochs Mr Systemson, en aha reference blandt os gamle klassiker
kendere til et tilsvarende fiktivt parti imellem Nimzowitch og en beton svensker,
hvem ellers!)
1.e4,e5 2.Sc3 (solidt) 2..Sc6 3.g3 virkeligt solidt. Denne type hvid spiller kan også
finde på at åbne med 1.c4, og fortsætte med Sc3, g3, Lg2, d3 og e4. Et sort modstød i
centrum med d7-d5 skal umuliggøres. Man nikker anerkendende til denne
beundringsværdige strategi. Alle juniorer anbefales hermed på det varmeste at spille
denne slags betonopstillinger. 3...Sd4
Hvid (Mr Solid) tænker: ”jeg kender den slags fusk. Hvis jeg nu spiller 4.Lg2,
kommer d6 5.Sge2,Lg4 med en irriterende binding som jeg altid fumler med. Næh,
jeg vil nu med en snedig trækomstilling straks angribe den sorte springer, før at han
kan komme ud med sin løber.” Derfor, med en rar fornemmelse af soliditet, spiller
hvid nu 4.Sge2 sådan!
Onkel Lau
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ØBRO i Amsterdam!
Det rygtes at der i Amsterdam findes såkaldte skakcaféer. Det vil sige steder,
som ikke er skakklubber, ej heller caféer, men noget midt i mellem. Det må vi
checke ud, sagde formanden (dvs. undertegnede) en dag, og som sagt så gjort. I
bededagsferien var jeg og Thomine i bemeldte metropol for at checke nævnte
etablissementer ud.
Mens vi var der boede vi hos onkel Norbert (Emil fra juniorskaks onkel; Paul
Edgars bror). Det var en rejse tilbage i tiden (nærmere bestemt til starten af
70’erne), men det var mægtig hyggeligt.
Resultatet af vor undersøgelse blev følgende:
Der findes to slags skakcaféer.
1. Dem med streg under café. De er flotte, ligger godt og tjener tydeligvis masser af
penge.
2. Dem med streg under skak. De er snuskede, ligger mere afsides og tjener tydeligvis
ikke en krone.
Forskellen på den første type og en almindelig café synes blot at være at der er firefem skakspil bag disken i stedet for ét, som vanligt. Udstyr, aktiviteter og alting er
som på en almindelig café.
Den anden type (af hvilken vi kun fandt én, nemlig ’Gambit’ i Jordaankvarteret, hvor
vi boede), ligner mere en skakklub. Stemningen er omtrent som i hedengangne
capablanca tilbage i firserne. Otte-ti brune borde i to rækker og bagerst i lokalet en
gammel bar. Bag den står en langhåret, delvist soigneret fyr i tøj som ser ud som om
det er købt i den lokale afdeling af frelsens hær. Vi køber et par flasker af det lokale
grolsch-øl (udtales med særlige hollandske lyde, nemlig halsrasp i starten og pløre-s
til slut), og sætter os til rette ved to brætter. De er af uforgængeligt, to centimeter tykt
træ med felter i skiftevis halvfjerdserbrun og nikotingul.
Brikkerne er af lignende standard og der er intet ur. Ejeren, en gammel jøde med små
briller, sidder bag en computer i et hjørne af lokalet. ’Tjener du gode penge på stedet
her’, spørger vi. ’Nej’, svarer han. ’Jeg taber dog heller ingen ting. Med mindre
selvfølgelig man tænker på, at jeg kunne leje lokalerne ud til en rigtig café. Den
indtægt går jeg glip af.’ ’Er der medlemskab her?’ ’Nej. Alle og enhver kan komme
og spille. Man kan dog blive støttemedlem, hvis man vil.’ ’Aflønner du bartenderen?’
’Nej. Alt arbejde er frivilligt. Jeg har små indtægter, så udgifterne må holdes
tilsvarende små.’
Senere, efter tillidsvækkende opførsel, lykkedes det os at låne et par ure i baren –
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eller rettere: det lykkedes en af de lokale, som ønskede at spille med os – og vi
spillede et par partier babyskak og blev belært om, at der findes forskellige regler.
Nordiske regler (læs: svenske) er uden forvandling og man må sætte ind med
mat. Europæiske regler er med forvandling og man må hverken sætte ind med skak
eller med mat. Sidstnævnte var det vi spillede, og det kræver en del tilvænning skulle
jeg hilse og sige. Til gengæld ligner det almindelig skak mere end det vi plejer at
spille her i landet. Vores variant kan i øvrigt klassificeres som en blanding af
nordiske og europæiske regler, idet vi tillader at man sætter ind med skak, men ikke
med mat.
Udover skakcaféerne så besøgte vi også Max Euwe Plein (Max Euwe Plads), hvor vi
overværede indvielsen af en ny, flot statue af hollandsk skaks stolthed, tidligere
præsident for FIDE, ex-verdensmester Max Euwe. Borgmesteren forestod personligt
afsløringen og der var champagne til alle os tilskuere. Ikke dårligt.
Midt på pladsen står et kæmpeskakspil som kan benyttes af alle og enhver. Da vi kom
forbi ved en senere lejlighed, hvor alle de høje herrer var gået, blev det under
snøvlende tilråb benyttet af en gruppe lettere til kraftigt påvirkede herrer. Hvad de var
påvirket af må stå hen i det uvisse - der er mange forskellige valgmuligheder i
Amsterdam. Hvilket vi da også fik forvisset os om, når ikke lige vi spillede skak.
For eksempel havde vi netop benyttet en af de alternative stimulanser (delvist
uforvarende - se de postkort vi sendte), da vi den sidste dag var ude at vandcykle i
Amsterdams gigantiske havne- og kanalkompleks. Det var nok medvirkende grund til
at vi på et tidspunkt for helt og aldeles vild. Vi cyklede ind til bredden og spurgte en
forbipasserende oppe på kajen. 'Hvilken vej er det til Leidseplein?' 'Skal I til
Leidseplein?', spurgte han som om han ikke rigtig havde hørt hvad vi sagde. 'Ja tak',
svarede vi. 'I dén der?', sagde han så, og pegede fuldstændig vantro på vandcyklen.
'Øhh, ja, det var planen'. 'Ok', sagde han så. 'Så skal I fortsætte i den retning. Bare klø
på i en times tid, så kommer I nok frem til sidst.’ Det gjorde vi så. Heldigvis var der
masser at se på undervejs. Amsterdam er en smuk by.
Af andre ikke-skaklige erfaringer vi gjorde os, kan det nævnes at under en jamsession
med indbygget karaoke i onkel Norberts katte-, musikinstrument- og ved lejligheden
tågefyldte domicil, blev det klart at formanden synger bedre end han danser - og at
det for Thomine forholder sig stik modsat. Men vi fik begge lejlighed til at træne.
I det hele taget var det en sjov, spændende og lærerig tur. Skakmiljøet er godt i
Amsterdam og der er masser af andre ting man kan lave også - og så er det tilmed
forholdsvis tæt på. Det er hverken særlig dyrt eller særlig tidskrævende at komme
dertil. Det kan godt anbefales.
Formanden og Thomine.
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Et forsvar for lyn!
”Lyn har intet med skak at gøre!!!”. Sådan lyder det tit når jeg på nettet spørger om 3
minutters betænkningstid er ok. Enkelte siger ja ja 3 minutter pr. træk er fint, men når
jeg så forklarer, at jeg mener 3 minutter til HELE partiet kommer sætningen fra før!
Eller også siger de, at betænkningstid principielt er noget pjat, for i skak gælder det
om at finde det bedste træk i enhver stilling og sådan noget tager tid! Det er jeg
bestemt ikke enig i, hvis begge parter hele tiden fandt det bedste træk ville alle partier
ende remis! Det ville være rimeligt kedeligt i længden!
Men lyn HAR noget med skak at gøre. Det er klart, at man ikke kan nå at regne alle
varianterne ud, men så må man stole på sin intuition. Og har man set en mulig
kombination når man sjældent at regne den til ende, men så må man igen ty til sin
trofaste intuition. Og ens intuition kan trænes således at man lynhurtigt kan se om der
er noget taktisk ved en stilling. Og skak er jo 99% taktik som formanden så tit citerer
en eller anden for at sige! Lyn har derfor ALT med skak at gøre!
Følgende parti er et fremragende eksempel på hvor fascinerende skak kan være når
det spilles i lyntempo!
Hvid: Michael Bo Hansen
Sort: Mr. X, (som jeg lige havde tabt et par gange til! Altså ikke nogen ueffen
modstander )
1.e4 g6
En ting man i hvert fald kan sige om lyn er, at åbningsspillet ikke bliver
revolutioneret, der spilles tit alternative åbninger i lyn, hvilket blot er med til at gøre
lyn mere interessant, da det så ikke blive et huskespil, men et strategispil, som planen
jo altid har været!
2.d4 Lg7, 3.Sf3 d6, 4.c4 Lg4, 5.Le3 Sd7, 6.Le2 e6, 7.Sc3 h5, 8.Db3 b6, 9.0-0-0 Se7
En anden ting ved lyn er, at man ofte undgår de store afbytninger i åbningen fordi
parterne primært fokuserer på at udvikle sine egne brikker. Dette er selvfølgelig ikke
helt optimalt, så der er nok mange dygtige spillere der ville kunne sætte en masse
”??” ved de 10 første træk i mange lynpartier. Men i lynskak gør det ikke noget om
man opdager, at et træk svækker dronningefløjen en smule. Denne konstatering er
rimelig irrelevant i de fleste lynpartier fordi man sjældent når at udnytte den. Sådanne
svagheder skal der som regel arbejdes længe med for at få noget udbytte af det. Og
det er der ganske enkelt ikke tid til, der skal mere aggressivitet til.
10.e5 dxe5, 11.dxe5 0-0, 12.Lf4 Dc8, 13.h3 Lf5, 14.g4 hxg4?, 15.hxg4 Lxg4
Et praktisk bondeoffer som sort nok ikke ville have taget imod hvis han havde tid til
at finde et træk, der undgik det. Men det er nu engang sådan at der ikke opstår
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kombinationer, hvis spillerne ikke laver små fejl i ny og næ. Eller sagt på en anden
måde: Ingen udråbstegntræk uden et forudgående spørgsmålstegntræk! Hmmm
underligt at min stavekontrol accepterer det ord !
16.Th4 Lf5, 17.Tdh1 a5, 18.Sg5 a4, 19.Dd1! Sxe5
Nu begynder jeg at lugte at der er noget galt med sorts stilling

20.Th8+!!
Genialt!! Ikke at jeg på dette tidspunkt havde set præcist hvorfor, men et eller andet
sagde mig at der var noget her. Tårnet skulle ofres på h8 for på den måde at få damen
til h7. Et tema jeg kender fra min taktiktræning!
…Lxh8, 21.Txh8+! Kxh8, 22.Dh1+ Kg7 23.Dh7+(?)
Her må jeg så erkende, at mit overblik svigtede da 23.Lxe5+!! f6 24.Dh7 er mat.
Men følgende variant er egentlig meget smukkere så hvad gør det om der var mat i
træk 24!
…Kf6, 24.Sge4+!! Lxe4, 25.Sxe4+ Kf5 26.Dh4!!
Igen genialt!!! Utroligt at man finder sådanne træk på ingen tid, men nu kan
”lynkritikkerne” jo se, at lyn HAR noget med skak at gøre; faktisk meget flot skak!
Truer ganske enkelt 27.Sg3#!
26…Sd3!+
26...g5 og sort går mat i to: 27.Dxg5 Kxe4 28.Dxe5#
27.Lxd3 Truer 28.Dg5#
27...e5! (Dette var planen med at ofre springeren)
28.Sc5+!!
Genialt igen igen!!! Dækker kongens smuthul som 27…e5 skabte
28…e4 29.Lxe4#
Smukt! Intet mindre!!! Anderssen og Dufresne kan godt pakke deres ”eviggrønne”
parti sammen!
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Et sådant parti skulle selvfølgelig analyseres af min pc og den siger, at 20.Th8!! er
tvungen mat i 11!
Som jeg sagde var det ikke noget jeg selv kunne se da jeg trak, men et eller andet
sagde mig, at det måtte være det rigtige træk i den stilling.
Denne forcerede mat er dog ikke nær så lækker som den der blev spillet, hvilket igen
viser, at hvis man vil have skak til at være en attraktiv sport, så skal der flere
lynpartier til!
Dette parti er uden sammenligning det smukkeste parti jeg nogensinde har spillet!!!
…Og jeg brugte kun 3 minutter på det!
Michael Bo Hansen

Juniorskak
Velkommen til endnu en sæson med juniorskak!
Sidste år blev vi en flot nummer tre i KSU's juniorrække, lige akkurat uden for
præmierne. Skovlunde vandt og Ballerup blev 2'er. I år får vi fornøjelsen af både
nyistandsatte lokaler og en ny hjemmeside. Det kan være det giver os den ekstra
motivation vi skal bruge til at tæve dem i år. Ellers vil programmet være det samme
som sædvanlig.
Klubben åbnes mandag og onsdag klokken 15.30, der er træning fra 16-18 og sidste
hente- eller gåtidspunkt klokken 18.30. Hvis der sker ændringer vil de blive slået op
på klubbens nye hjemmeside. Følg med på www.oebroskak.dk. Vi starter hhv. 9. og
11. august. I skal lige have tre små spørgsmål. Et ikke så svært, et mellemsvært og et
lidt mere svært:
1. Hvor mange lovlige træk har hvid i begyndelsesstillingen?
2. Hvilke af dem er bedst, synes du?
3. Hvorfor det?
Der er en præmie til alle som kommer ned i klubben og kan svare på mindst ét af
spørgsmålene.
Jeg glæder mig til endnu en sæson med ØBROs talentfulde (og højrøstede) juniorer.
Vel mødt i ØBRO! 
Træneren
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Turneringer i efteråret 2004
ØBROs Åbne Klubmesterskab (20. september - 13. december)
Skakforeningen ØBRO indbyder til 9 runders koordineret EMT på følgende
mandage: 20/9, 27/9, 4/10, 18/10, 25/10, 8/11, 22/11, 29/11 og 13/12, i
Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 Ø.
Bedst placerede ØBRO’er er klubmester 2004.
Form og spilletid: Fortrinsvis 10-mandsgrupper, evt. Mester og nederste gruppe som
Monrad/Schweizer. (elorates ikke). 2 t. til 40 træk + ½ til resten. Alle dage kl. 19-24.
Indskud: kr. 170,- Alt indskud, minus EMT-afgift, går til præmier.
Se også www.oebroskak.dk.
Tilmelding med navn, klub, rating, fødselsdato og tlf. senest 13/9 til Christian S.
Christensen, heraklit@ofir.dk . Kom og tæv en ØBRO’er.

ØBRO Kvikskrab (Weekendturnering, 10.-12. september)
Skakforeningen ØBRO indbyder til 5 runders koordineret EMT i weekenden 10/912/9 i klubbens lokaler i Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 Ø.
Form og spilletid: Monrad (elorates). 2 t. til 40 træk + ½ til resten. Fredag kl. 19-24,
lørdag + søndag kl. 11-16 og kl. 17-22.
Indskud: kr. 150,- Alt indskud, minus EMT-afgift, går til præmier.
Se også www.oebroskak.dk.
Tilmelding med navn, klub, rating, fødselsdato og tlf. senest 3/9 til Ted Sandbech.
Mail: ted@adslhome.dk , tlf. 35 43 07 35. Kom og skrab en vinder!
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ØBRO – en skakklub med masser af aktiviteter!
Udpluk fra det seneste års arrangementer:
 7 (ja, syv!!!) koordinerede turneringer (Kaos, Klubmesterskab,
ØBRO Nytår, ØBRO Tussetyv, ØBRO Gammeldaws, ØBRO
Miniput og ØBRO Pinse).
 2 seniorhold + 1 juniorhold i holdturneringen.
 Hurtigskak, lynskak og temalyn.
 80 spillere på lynratinglisten – siden nytår!
 Limhamn-match.
 Juleafslutning + sommerafslutning.
Kom og vær med – og gør 2004-05-sæsonen endnu bedre!!!
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Aktivitetsweekend!
I begyndelsen af juli holdt vi aktivitetsweekend!
Kom og se de flotte forbedringer af vores lokaler!!!

Men hov, der mangler da noget…
Ja – for der mangler da lige redaktørens gevinst over Søren Smæk i simultanarrangementet i slutningen af marts… Den skal vores trofaste læser da ikke snydes
for!
Hvid: Søren Bech Hansen
Sort: Søren Møller Hansen
1.e4,g6 2.d4,Lg7 3.Sf3,d6 4.Sc3,Sf6 5.h3,0-0 6.Le2,c5 7.Le3,cxd4 8.Sxd4,Sc6
9.0-0,a6 10.Kh1,Ld7 11.f4,e5 12.Sf3? Hov – virker det? 12…Sh5! 13.Sd5 Smæk er
kold… 13…Sg3+ men er redaktøren er koldere… 14.Kh2,Sxf1+ 15.Lxf1,Le6
16.Lb6,Dd7 17.Ld3,exf4 18.Sxf4,Se5 19.Sd5,Tc8 20.Kh1,Sc4 21.Lf2?? Går slet
ikke – måske 21.Lxc4,Txc4 22.Ld4 kunne holde lidt bedre sammen på det hele.
21…Sxb2 Redaktøren bider hårdt… 22.Df1,Lxd5 23.exd5,Sxd3 24.cxd3,Lxa1 Av,
av og atter av! 25.Dxa1,Df5 26.Dd4,Tc5 27.Dh4,Txd5 28.d4,g5! Tvinger
dronningeafbytning. 29.Opgivet, 0-1
Dejligt at give redaktør-smæk til Smæk’ken selv…
Søren Smæk vandt dog sammenlagt simultanen, men bestyrelsen vandt i alt 4-2 over
ham, idet også Formanden, Kassereren og Thomine slog til… Ted og Fredrik måtte
desværre ned…
Søren Møller Hansen
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Sæsonprogram (efterår 2004):
2. august:

ØBRO Hedeslag (1. runde)

9. august:

ØBRO Hedeslag (2. runde)

16. august:

ØBRO Hedeslag (3. runde)

23. august

ØBRO Hedeslag (4. runde)

30. august:

ØBRO Hedeslag (1. runde)

4. september (lørdag!):

Limhamn-match i Sverige

6. september:

Simultan om 1. brættet på Divisionsholdet.

13. september:

Simultan om 1. brættet på Divisionsholdet.

20. september:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (1. runde)

27. september:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (2. runde)

4. oktober:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (3. runde)

11. oktober:

Lynskakturnering, Holdskakaften.

18. oktober:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (4. runde)

25. oktober:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (5. runde)

1. november:

Holdturnering (1. runde)

8. november:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (6. runde)

15. november:

Holdturnering (2. runde)

22. november:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (7. runde)

29. november:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (8. runde)

6. december:

Holdturnering (3. runde)

13. december:

ØBRO Åbne Klubmesterskab (9. runde)

20. december:

Juleafslutning!

Mellem jul og nytår:

ØBRO Nytår!
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