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Leder
Året går på hæld og vinteren, kulden og mørket står for døren. Det er blevet tid til de
indendørs sysler – og i denne periode står skakken stærkt. Og der er nok at tage fat
på!
Mellem jul og nytår afholder vi igen ØBRO Nytår – denne gang uden Søren Bech. I
de sidste mange år har Nytår og Søren Bech været klart komplementære størrelser.
Det var umuligt at sige Nytår uden også at sige Bech – og når man sagde Bech sagde
man også Nytår… I år er tingene ændret – et nyt hold er trådt til, men
forventningerne til turneringen er stadig de samme – god skak, liv, glæde og nogle
hektiske dage…
Efter nytår afholder vi den koordinerede turnering ØBRO Tussetyv med 1000 kroner
i 1. præmie i alle grupper. 7 runder fortrinsvis i 8-mandsgrupper. Vi har valgt at have
1000 kr. i 1. præmie i alle grupper, for det skal ikke kun være forbeholdt de
allerbedste spillere at kæmpe om flotte præmier.
Holdturneringen fortsætter efter nytår. Såvel 1. holdet (3. division) som 2. holdet (1.
række) har fået en hård start, mens 3. holdet (4-mands juniorhold) har fået en flot
start på turneringen.
I efteråret har vi holdt kaosturnering samt klubmesterskabet, som afsluttes i disse
dage. Begge turneringer har haft pæn deltagelse og forløbet udmærket med masser af
god kampskak. Ind i mellem det tætte program af koordinerede turneringer, har vi
afholdt hurtigskakturneringer samt tema-aften.
I slutningen af november havde klubben besøg af en fornem gæst – ingen ringere end
verdens bedste skaktræner, Dvoretsky. Dette bød på fire spændende træningsdage for
de deltagende spillere.
I foråret, sommeren og efteråret har bestyrelsen taget initiativ til en række
forbedringer af klubbens lokaler. Vores fokus har i første omgang været på det store
spillelokale, som er blevet renoveret med nyt gulv, ventilationshuller og maling.
Senest har vi indkøbt en affugtningsmaskine, som også er med til at gøre indeklimaet
i kælderen mere behageligt. Vi håber, at de nye tiltag vil komme alle klubbens
spillere og gæster til gavn.
Alle klubbens medlemmer og venner ønskes rigtig god jul og godt nytår!
Søren Møller Hansen
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Politiken Cup 2003
I årets udgave af Politiken Cup deltog ikke mindre end fem ØBRO’ere. Karsten
Larsen, Christian S. Christensen, Thomine Stolberg-Rohr, Ted Sandbech og E. Trier
Hansen. Thomine var med for første gang. Det er i år hendes sidste år som junior, og
dermed var det sidste gang hun havde muligheden for at deltage mod “kun” 500kr.
Hvis man altså lige ser bort fra eksistensen af muligheden for at nogen en dag giver
hende en titel... Karsten og Christian måtte nøjes med de 100 kr. i rabat der er til eloratede spillere, og Ted og E. måtte af med samfulde 850,-. Jo, Politiken Cup er en dyr
turnering at deltage i.
Som sædvanlig var det et rigtigt lækkert vejr allerede på turneringens første dag. I
hvert fald hvis man havde planlagt en strandtur eller en skovtur eller måske en
kanotur. Men nu stod den altså på skak, turneringen var betalt. Der var lagt op til en
hed turnering godt hjulpet af hallens metertykke mure, manglende aircondition og
forbud mod at medbringe egne drikkevarer.
Og det blev en hed turnering! Runden startede de fleste dage kl. 13. Så der var ingen
undskyldning for ikke at deltage helhjertet i de natlige udskejelser. Man var således
ikke blot nødsaget til at købe drikkelse under runderne pga varmen, men også den
dehydrering man måtte pådrage sig om natten for at få døgnrytmen til at hænge
sammen.
Og hårdt var det at betragte folk der (som regel) var færdige med deres parti gå rundt
med kolde fadøl. Det må uden tvivl have givet nogen mere vovede afslutninger på
partierne. Måske var det derfor Christian havde en tendens til at gå amok i sine
partier. I mere end halvdelen af sine partier ofrede han et eller andet for at komme i
angreb. Rekorden for et enkelt parti indehaves dog af Thomine som i runde syv
ofrede ikke mindre end fem bønder!
Det er selvfølgelig ikke helt uden grund man betaler 500 kr. eller mere for at spille en
turnering i årets varmeste uger i Sjællands varmeste hal. Politiken Cup tiltrækker folk
fordi man har mulighed for at møde stærk modstand. Derudover er det en glimrende
chance for at lave et elo-tal hvis man går rundt og mangler sådan et, for slet ikke at
tale om chancen for en norm. Karsten havde chance for IM-norm i næstsidste runde
og udspillede den svenske stormester Johnny Hector fuldstændig, men vor mand
rystede desværre på hånden og stormesteren slap mirakuløst med remis. I sidste runde
havde han chancen igen, men kiksede atter. Surt, surt, surt! Men tredjepræmien i
ratinggruppe 1 med 7 point af de 11 mulige kunne ingen tage fra ham. Og det er jo
heller ikke så dårligt endda!
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Christian havde noget at hævne efter sidste år, hvor han spillede en rigtig dårlig
turnering. Det lykkedes i høj grad, og han tog andenpræmie i ratinggruppe 3 med 6,5
og vandt både dansk og elo.
Thomine vandt tredjepræmie i gruppe 5 med 6 point og vandt 71 danske ratingpoint.
Da hun satte sig ved bordet sidste runde var hun faktisk overbevist om at hun havde
lavet et elo-tal på ca. 2100. Det viste sig desværre at en af hendes modstandere med
2100 i dansk rating ikke have elo og hun nåede derfor kun at møde 8 elospillere. Det
er én for lidt til et helt elo tal, og hun måtte “nøjes” med et del-elo-tal på 2123.
Imidlertid har hun i skrivende stund netop færdigspillet en stor turnering i Farum, og
er nu den stolte indehaver af et splinternyt elo-tal på 2114. Tillykke!
Ted havde som sædvanlig lovet storspil. Han havde netop vundet 250 ratingpoint og
var fuldt opsat på at vinde en lignende slat over de 11 partier. Teds 3.5 af 11 var dog
ikke helt nok, hverken til den lovede ratinggevinst eller til præmie - hans gruppe,
gruppe 6, blev vundet på imponerende 6.5 af Thomas Struch.
E. Trier sluttede på 2,5 af 11, hvilket formentlig er lidt over forventet, men heller ikke
han tog præmie.
Med mere end halvdelen af de deltagende ØBRO’ere som præmietagere er det svært
at benægte at det var en vellykket turnering for ØBRO - selv om Thomine blev
slagtet i samtlige partier hvor hun havde sort og modstanderen mere end 1400. Men
heldigvis havde hun også hvid ind i mellem, og med en score på 5/6 med hvid kan
man godt spille en god turnering selvom man ikke er så glad for de sorte brikker og
omvendt!
Christian derimod spillede bedst med sort.
Her kommer en kort kronologisk oversigt over hvordan denne artikels forfattere
oplevede turneringen.
1. Thomine er sort mod Kaare Vissing og taber. Hun står ellers godt undervejs ifølge ham. Christian er i øverste halvdel, så han får en fus med hvid. Endda en
juniorfus. Som juniortræner ved Christian imidlertid af bitter erfaring, at man altid
skal lægge 500 point til deres rating - bare for en sikkerheds skyld. Det gør han så og
vinder.
2. Nu er det Thomines tur til at have en fus med hvid. Hun vinder. Christian derimod
møder med sort sin første stormester, GM Carsten Høi, i et koordineret parti. Det
bliver et spændende parti, hvor Christian på et tidspunkt - lidt ufrivilligt - ofrer sin
bonde på h6, for en vis kompensation, og på et tidspunkt ser Christians angreb
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temmelig farligt ud. Carsten er imidlertid ikke sådan lige at løbe over ende, og han
holder hovedet koldt og vinder.
3. Thomine bliver slagtet af Dennis Jørgensen. Det er nærmest som om de hjælper
hinanden med at tilintetgøre Thomines stilling. Christian får en fus med hvid, og gør
som han lidt for ofte gør - udspiller ham, og smider det hele væk. Heldigvis er der
nok tilbage i stillingen til at han kan udspille ham en gang til, og det ender med han
fanger en springer på d4! 1-0.
4. Thomine regner med hvid længere end Gert Werner og fanger hans springer. Bo
Garner forsøger med hvid at kede Christian ihjel med Londonsystemet. Resolut
spiller Christian sin dronning ud og slår testamentebonden. Noget må der ske! Efter
15 træk, på et tidspunkt hvor Garner kun mangler at få en enkelt brik ud, er
dronningen stadig Christians eneste udviklede brik - og den er blevet jaget tilbage på
d8! Heromkring går Christian rundt blandt tilskuerne og forsikrer dem om, at han
skam har hørt om det dér ‘udvikling’. Det bliver en bolle.
5. Thomine spiller sort mod Anders Bering og får for en gangs skyld klar fordel efter
åbningen, men turneringens måske værste træk fra hendes side taber en bonde,
stillingen og pointet. Christian glemmer at ofre med hvid mod Leif Hesselberg, og
spiller turneringens eneste rigtig dårlige parti og taber. Dårlig runde!
6. Thomine har hvid mod Poul Henrik Madsen. Hun får chancen for at tage en gratis
bonde, men vælger i stedet et lige slutspil og taber. Christian spiller sort mod John
Zachariassen, og har endelig fået den store kølle op af tasken. Han finder et
fantasifuldt bondeoffer, og Zach’en bliver zach’et.
7. 30 sekunder inden partiet overbeviser Kristian Hovmøller Thomine om at hun skal
spille Froms gambit! Det gør hun så. Men det var som om han havde glemt at fortælle
hende et eller andet. Efter få træk er hun 3-4 bønder nede uden nævneværdig
kompensation. Heldigvis har hun sit gode humør. Resolut ofrer hun endnu et par
bønder og vinder derefter i smuk stil umiddelbart inden hun løber tør for bønder!
Christian spiller et meget omskifteligt parti med hvid mod Sten Pedersen fra Valby.
Han kan ikke rigtig komme til at ofre noget, og han må vente helt til slutspillet, før
han endelig kan komme til at ofre en officer og vinde.
8. Thomine vinder et fint parti med hvid over Thorill Hagesæther fra Norge. Hun
spiller skandinavisk, men er så bange for Thomines specialvariant at hun i stedet for
det sædvanlige 3...Da5 spiller 3...Dd6. 1-0 til Thomine. Christian ofrer først en bonde
mod Thomas Johansson fra Sverige, men kommer til at vinde den tilbage, og må igen
vente til slutspillet før han kan ofre videre. Desværre kommer han til at mangle
tårnet...
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9. Thomine taber i 21 træk til Gunnar Berg Hanssen i et ikke særlig mindeværdigt
parti. Christian får tidligt ofret en officer mod Vidar Taksrud fra Norge, og kommer i
angreb. Da Vidar må give officeren tilbage ofrer Christian påny og vinder smukt.
10. Thomine spiller et fint parti med hvid mod Arne møller og vinder. Christian ofrer
ikke helt korrekt en kvalitet med sort og indleder et taktisk orgie mod tidligere
landsholdsklassespiller Allan Holst. På et tidspunkt har Christian to officerer i slag
samtidig med at Holst har en bonde på syvende række der bare kan gå lige ned.
Heldigvis er Christian i trækket. Skal han redde den ene officer, den anden, eller
prøve at stoppe bonden? Ingen af delene. Han vælger at lade det hele stå og sætter i
stedet en tredje officer i slag! Vantro publikummere samles omkring brættet. Et eller
andet må da kunne slås. Men nej, uanset hvad Allan slår, bliver han mat! Desperat
forsøger han sin sidste forsvarsressource, men Christian er nådesløs og der går et sus
gennem forsamlingen da han spiller en smuk, smuk mat i fem. Nok et af Christians
bedste partier nogen sinde.
11. Thomine skal vinde med hvid mod Erik Andersen for at tage præmie. Så det gør
hun. Christian, derimod, er sikret præmie med remis. Så det tager han.

Thomine Stolberg-Rohr og Christian Sylvester Christensen

På de næste sider følger Christians flotte og vanvittigt spændende parti fra 10. runde
mod Allan Holst.
Hold på hat og briller – der er taktik så det brager!!!
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Parti fra Politiken Cup – 10. runde
Hvid: Allan Holst (2361)
Sort: Christian S. Christensen,ØBRO (1985)
Politiken Cup er en stor international skakturnering med deltagelse af utallige
stormestre. I runde 10 var begge de kommenterede partier i bulletinen spillet af
ØBRO'ere. Det ene var Karsten Larsens spændende næsten-glansparti mod GM
Hector og dette mod en bundsolid tildligere landsholdsklassespiller var det andet.
ØBRO'ere spiller bare smukt!
1.e4 Allan spiller altid 1.d4 så der røg min hjemmeforberedelse.
1...c5 jeg finder nok på noget.
2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 Den klassiske variant i siciliansk.
Kramniks favorit.
6.Le2 Den klassiske variant i den klassiske variant. Dette spilles imidlertid sjældent
nutildags på grund af
6...e5! Boleslavskijvarianten. Sort har ingen problemer.
7.Sf3 h6 Forhindrer hvid i at sætte Lc1 ind i kampen om nøglefeltet d5 med 8.Lg5.
8.0–0 Le6 9.Te1 Le7 10.h3 Hvid vil spille Lf1, og udelukker først svaret ...Lg4.
10...a6? Jeg var ikke helt sikker på hvad hvids plan var, og dette er et forsøg på at
være 'fleksibel' - man spiller alligevel altid ...a6 før eller siden i siciliansk. Nej, netop
ikke hvis hvid planlægger Sd5. Og det gør han.
11.Lf1 0–0 12.Sd5 Lxd5 13.exd5 Sb8 Hvis springeren går frem, går den bare tabt.
Der sker dog ikke noget ved dette midlertidíge tilbagetog - den står fint på d7.
14.c4 Nu ser man problemet med a6. Med denne bondestilling på damefløjen har jeg
blot svækket b6 uden grund. Jeg kunne have fået den samme stilling med tårnet på c8
og bonden på a7 i stedet. Så kunne jeg vælge enten at lade bonden stå eller trække
den - i givet fald formentlig til a5.
14...Sbd7 15.Le3 Sh7 Der er ikke så meget at være i tvivl om - bønderne på
kongefløjen skal frem, og springeren på f6 er i vejen.
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16.Sd2
Planlægger at besvare 16...f5 med 17.f4! som bremser sorts fremmarch på
kongefløjen. Det fungerer imidlertid ikke på grund af sorts stærke svar, og Jacob
Aagaard anbefaler i bulletinen at hvid går i gang på damefløjen med det samme og i
stedet spiller [16.b4 Sg5 (16...f5 17.c5 f4? er positionelt selvmord. Det giver godt nok
terræn på kongefløjen, men prisen er meget høj. (17...dxc5 18.d6; 17...e4? 18.Sd4)
18.Lc1 og hvid har fantastisk forbedringspotentiale. Løberen går til b2, tårnet til c1
springeren til e4 og løberen og damen trænger ind på de hvide felter - f. eks. på
diagonalen b1–h7. Og bonden går til c6. Sort har slet ikke samme muligheder.)
17.Sd2 f5 18.f4 exf4 19.Lxf4 Lf6 20.Tb1 med en lille men klar hvid fordel - hans
majoritet er farligere end min.]
16...Lg5! forhindrer f2-f4.
17.b4 [17.Lxg5 Dxg5 18.Se4 De7 og sort får sit tempo igen med f7-f5.]
17...f5 truer officersgevinst med f5-f4.
18.Lxg5 Dxg5 19.c5 Smart. 19...dxc5
Knivskarpt - muligvis for skarpt. Jeg fornemmer en svaghed ned ad d-linien hos hvid
og vælger derfor at åbne stillingen, så jeg kan få tårnene igang. Problemet er
naturligvis, at det kan hvid også. Mere forsigtigt havde været [19...e4 20.Tc1
(20.cxd6 må være dårligt. Fribonden er nem at blokere på d7, og sorts initiativ på
kongefløjen er farligt.) 20...Se5 osv. som i partiet men med en ekstra bonde på begge
sider.]
20.bxc5 e4
Endelig ikke 20...Sxc5? 21.Sf3 (21.Txe5 er også muligt.) 21...Df6 22.Sxe5 Min
majoritet - og dermed mit initiativ - på kongefløjen er væk, og d-bonden er farlig. f5
ligner nu mere en svækkelse end et angrebstræk. Det er bestemt ikke sådan en stilling
man har lyst til at spille mod en teknisjenko som Holst. Han skal have kniven.
21.Tc1 Se5 22.Te3?! Et klassisk forsvarstræk som man ofte ser det i kongeindisk.
Tredje række overdækkes for at forhindre forskellige ofre. Her er det imidlertid
tvivlsomt, idet det inviterer til mindst lige så meget taktik som det forhindrer. [Jacob
foreslår i stedet 22.c6 bxc6 23.dxc6 Tac8 24.Tc5 De7 med en skarp stilling, som
formentlig omtrent er i balance.]
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22...Sf6 23.c6 Allan mente efter partiet at fejlen var at han her undlod 23.Tg3 som
tvinger sorts dame væk fra den ideelle stilling på g5. Det er formmentlig korrekt at
det er bedre end teksten, men stillingen er stadig uklar.
23...bxc6 [23...Sxd5? 24.cxb7 Sxe3 25.bxa8D og sort har ikke bedre end 25...Txa8
26.Db3+ Kh7 27.Dxe3 med en officer for lidt.]
24.dxc6 Tad8! dette var min idé. Læg mærke til at det er a-tårnet og ikke f-tårnet
som et eller andet hundehoved har tastet ind på nettet. Der truer 25 ...Txd2
26.Dxd2,Sf3+.
25.Db3+ [25.c7 Txd2 26.c8D Txc8 27.Txc8+ Kh7 28.Db3 f4 og sort har mere end
rigeligt for kvaliteten.]
25...Kh7 Hvad gør man nu ved truslen Txd2?
26.Tc2 [26.Sb1 kan ikke være godt - springeren er langt fra alting hér.; 26.Sc4? går
heller ikke. 26...Sxc6]
26...Txd2?! Gevinstsøgende spil, må man sige, men dette er lige lovlig ambitiøst. 'Et
modigt offer', skrev Schandorff i Berlingeren. Javist - men ukorrekt. Hvilket
formentlig også er grunden til adjektivet 'modigt'.
Det oplagte 26...Sxc6 fører ingen steder hen efter 27.Sxe4; 26...Sd5!? er muligvis
objektivt bedste træk, med ideen 27.Tg3 (Fritz foreslår dog det stærkere 27.c7! Sxc7
28.Txc7 Txd2 29.Tg3 Df6 30.Tcxg7+ Dxg7 31.Txg7+ Kxg7 32.Lxa6 hvorefter det er
hvid, om nogen, der spiller på gevinst - men mon ikke det bliver remis.) 27...De7
28.Db7 Sc7 og bonden er blokeret, mens sort stadig har chancer for at udvikle sit
initiativ på kongefløjen.
27.Txd2 f4 det var min angrebsidé. Jeg tænkte, at jeg har alle brikkerne med, så hvis
jeg bare kan slå hul, bliver der nok mat.
[27...Sf3+ kiggede jeg kort på men forkastede pga. 28.Txf3 exf3 29.Tc2 fxg2
30.Lxa6 og jeg mente at c-bonden er stærkere end mit kongeangreb. Det er dog ikke
så let, men Fritz foreslår 30...Sh5 31.c7 Te8 32.Db1 Sf4 33.Tc3 Dg6 34.Lb5 Tc8
35.Tf3 og det ser ganske rigtigt sort ud for sort.]
28.c7? Hvid ofrer kontra! 'Sort lader sig rive med' skriver Schandorff. 'Desperation'
skriver Aagaard. I Allans forsvar må man sige, at det er bestemt ikke en nem stilling
at spille, slet ikke med under 10 minutter tilbage til de sidste 12 træk. Han ræsonnerer
formentlig at c-bonden er hans trumf, og teksten er et logisk forsøg på at bevare
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initiativet. Det forsøger han så. Desværre - for Allan - virker det ikke. Men det er ikke
så let at gennemskue under partiet. [28.Tc3 f3 var min idé, men hvid har desværre
29.Dc2! som både dækker d2 og binder e-bonden. Herefter har sort ikke tilstrækkeligt
angreb til at kompensere for c-bonden. F.eks. 29...fxg2 30.Lxa6 Sf3+ 31.Txf3 hov!
Dette var måske også hvad Allan havde overset.]
28...fxe3 Tog mig ikke lang tid at spille. For det første er der ikke rigtig noget
alternativ, og for det andet er hvids kongestilling alt for svag til at modstå angrebet
fra sorts samlede hær. Her var jeg sikker på, at jeg var ved at vinde.
29.Td8 Sf3+ 30.Kh1 Hvids pointe er at jeg nu har to officerer i slag og desuden ikke
kan stoppe c-bonden. Jeg er imidlertid for længst holdt op med at tælle brikker og har
indstillet grillen på 'well done'.

30...Sg4!! Ikke så svært at finde, men hvor er det fedt at spille. Der er ikke længere
noget forsvar.
31.g3
Bedste forsøg. [31.Txf8 Sxf2# Ah!; 31.c8D Sxf2# Ah!!; 31.gxf3 Sxf2+ 32.Kh2 Df4+
33.Kg1 Dg3+ 34.Lg2 e2! (Under partiet havde jeg faktisk planlagt 34...exf3?? men
35.Dc2+ er pinligt. 35...g6 36.Td7+ Kg8 37.Dc4+ og det er sort der bliver mat. Mon
ikke jeg havde fået øje på 34...e2, hvis vi var kommet dertil.) ; 31.Dxe3 for at aflede
sorts springer virker desværre heller ikke 31...Dxe3! 32.fxe3 Sf2# Ah!; 31.hxg4 Dh4#
Ah!]
31...Sxf2+ 32.Kg2 Hvad nu?
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32...Sh1!! Stærkest og smukkest. De sorte felter er syge, og hvid kan ikke længere
afværge mat. Det er dejligt at få lov at bruge hele brættet. Sorts angreb er så
overvældende, at der er mange forskellige måder at afslutte på.
Thomine foreslog efter partiet det lidt langsommere, men ikke mindre spektakulære
32...Dh5 33.c8D Sh4+ 34.Kh2 (34.gxh4 Df3+ 35.Kh2 Dh1+ 36.Kg3 Tf3#) 34...Df3
som også er afgørende. Hvid kan dog sprælle lidt her med 35.Dg8+ Txg8 36.gxh4
men der er ikke tvivl om resultatet.; 32...Sh4+ 33.Kh2 Sf5 med samme pointe som i
partiet virker også, men er langsommere.
33.g4 udsætter blot det uundgåelige.
33...Df4 Allan gav op. Der er mat i tre. Et dejligt parti. Folk jeg aldrig havde set før
kom uopfordret hen til mig i dagene efter og komplimenterede mig for mit spil. Jeg
var tre meter høj i en hel uge efter. 0–1

Christian Sylvester Christensen
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ØBRO Kaos 2½
Umiddelbart efter sæsonstart afviklede vi vores tredje kaosturnering i kælderen på
Rosenvængets Allé. At kalde den ØBRO Kaos 3 ville være alt for ordinært for en
klub af vores kaliber udi turneringsnavngivningskunsten – derfor var det helt naturligt
at kalde den ØBRO Kaos 2½. Det skulle jo nødigt hedde sig…
Denne gang blev turneringen afviklet over 10 uger med i alt 7 runder. Som
sædvanligt bød runderne på godt, spændende og dramatisk kampskak. I sidste ende
løb vores egen Søren ”Smæk” Hansen af med sejren.
På de følgende sider kommenterer ”Smæk” et par af sine partier mod pamperne fra
bestyrelsen… Michael Bo har tillige kommenteret en flot gevinst over Carl-Albert.
Bestyrelsen rumsterer selvfølgelig med planer om flere kaosturneringer i fremtiden –
vi anser det som et stærkt koncept og håber på endnu større deltagelse fremover.
Søren Møller Hansen

Limhamn-matchen, den 13. september 2003
Den årlige Limhamn-match blev denne gang spillet på dansk grund. Efter sidste års
fatale ”æg” mod svenskerne, skulle vi i år forsøge at revanchere os. Det lykkedes
desværre ikke – vi rendte nemlig ind i et 9½-15½ nederlag… ÆV!
Der var gevinst til: Nikolai Skousen, Carsten Ertbjerg, Max Hansen, Anders Bilfeldt,
Hedinn Bjørnsson, Edgar Paul Buse samt Emil Jakobsen (1. bræt på juniorbrætterne).
Men det rakte ikke til en samlet sejr.
Trods nederlaget var dagen mægtig hyggelig med god frokost og højt humør. Tilbage
er vist bare at sige:

Vi banker jer næste år!!! Både i skak og til EM i fodbold!!!
Søren Møller Hansen
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Kampen mod Pampervældet
ØBRO's kaosturneringer er efter min mening en helt og aldeles fremragende
nyskabelse på Østerbro. Jeg tror fuldt og fast på, denne turneringsform over de
kommende år kan bringe betragteligt klubliv til ØBRO, hvis vi holder stilen og får
slået fast i de danske skakspilleres sind, at ØBRO's kaosturneringer er et blivende
faktum - et konstant godt tilbud, hvor man aldrig går forgæves. Ved hver runde er
samtlige spillere veloplagte - eller var de ikke mødt op - og korte remiser ses
simpelthen ikke. Med andre ord: Der er en herlig kampstemning i turneringslokalet!
Jeg har selv deltaget sådan lidt hist og her. I den første kaosturnering - vundet af
Jacob Aabling Thomsen - spillede jeg blot et enkelt parti. I den anden kaosturnering vundet sikkert af Ted Sandbech - deltog jeg slet ikke. I den tredje kaosturnering kaldet ØBRO Kaos 2½ - spillede jeg så hele fem partier og vandt minsandten
turneringen. Måske navnet på turneringen - herligt inspireret af Høj Pistolføring
filmene - var grunden til, jeg ikke kunne holde mig væk. Måske det faktum, at der nu
er gode nye turneringsledere på vej i ØBRO, gør, at en gammel ræv som jeg selv får
mulighed for at flytte flere brikker. Hvor herligt!
En ting, der virkelig er til stede i kaosturneringerne, er pampervældet. ØBRO's
bestyrelse spiller selv flittigt skak, og man kan derfor ved deltagelse opnå en unik
chance i anarkiets revolutionære tjeneste for at kæbebatte foreningens fremmeste
skrivebordsgeneraler. Det er ganske vist ikke så enkelt at få disse snedige djævle ned
med nakken - for eksempel er Ted fast kunde hos kassereren - men med en god
portion held og vind i sejlene kan det lade sig gøre.
Se bare:
ØBRO Kaos 2½ 2003, 3. runde.
Hvid: Kassereren
Sort: Smæk
1.e4 Sf6
2.e5 Sd5
3.d4 d6
4.Sf3 Lg4
5.c4?! Sb6
6.Le2 e6?!
Hvid har spillet trækfølgen i åbningen usædvanligt, og jeg kunne formodentlig have
hævet en bonde ved kasse 1 med 6...dxe5 7.Sxe5 Lxe2 8.Dxe2 Dxd4 selv om hvid får
et vist udviklingsforspring.
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7.0-0 Le7
8.Le3 0-0 Vi er nu tilbage i teorien.
9.a4?! Usædvanligt og næppe godt. 9.h3 eller 9.Sc3 er normalt.
9...a5 Sort er nu klar til at bytte på f3, da tårnet på a8 har fået et flugtfelt på a7.
10.exd6 cxd6
11.Sc3 Lxf3 Herefter bør sort have udlignet.
12.Lxf3 Sxc4
13.Lxb7 Ta7
14.Lf3 d5
15.Sb5 Tb7
Det er svært at sige, hvilken af de to hvide løbere, der her er den dårligste, men jeg
gætter på den hvidfeltede. Det er klart for mig, at et slutspil med en sort springer mod
en hvid løber kan være meget gunstigt for sort. Min bedømmelse af stillingen
fortæller mig, at det må være rigtigt at søge afbytning af de sortfeltede løbere, inden
den hvide løber når til diagonalen a3-f8.
Stillingen er formodentlig lige - men det gælder om i det følgende at bytte de rigtige
officerer af.
16.b3 Sd6
17.Le2 Sc6
18.Ld2 Se4
19.Lf4 Lg5
20.Lc1 Lxc1
21.Txc1 Sb4
22.Ld3 Sd6
Helt i tråd med sorts plan - og et slutspil med dronning og springer mod dronning og
løber er nu en reel mulighed. Jeg lærte for masser af år siden i Wroclaw, at
dronningen og springeren er bedre venner end dronningen og løberen, og selv om der
nu om dage er påståelige modernister, der taler mod dette historiske faktum, spiller
jeg stadig som om, det var en evig sandhed.
23.Tc5
Et godt forpostfelt for hvid - at c5 er til rådighed må betyde, at hvid stilling er helt i
orden.
23...Sxb5
24.Lxb5 Dd6 På vej til at bære mindst et sæt tårne ud af brættet.
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25.Dd2?! Og jeg får lov til det - 25.Dc1 må være bedre.
25...Tc7
26.Tfc1 26.Txc7 Dxc7 27.Tc1 virker mere stædigt.
26...Tfc8
27.Txc7?!
Dette ser betænkeligt ud, og stillinger med en hvid bonde på c5 bør tages i
betragtning. Begge spillere mente under partiet, at sort sagtens kunne holde den hvide
c-bonde, og at de sorte centrumsbønder hurtigt ville blive magtfaktorer, men det er
ikke nødvendigvis rigtigt. 27.Dc3 kunne til eksempel overvejes.
27...Txc7
28.g3 h6
Trækket h6 er vigtigt, for den sorte konge er på vej til dronningfløjen, og et hvidt
Dg5 undervejs skal forhindres.
29.Kg2 Kf8
30.Tc3 Ke7
31.Dc1 Txc3
32.Dxc3 Kd8

Jeg tror, sort står en smule bedre her. Dronning og springer er bedre end dronning og
løber (jo det er!) i denne stilling, og hvid har en svag bonde på d4, som den hvide
løber ikke kan hjælpe til med at dække.
33.Df3 f6
34.Dh5 De7
35.Dg6
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En god gammeldags skovtur. Kassereren har for en kort stund forladt
regnskabsbøgerne, lige som Bruce Grobelaar tilbage i firserne kunne forlade det
engelske mål.
35...Kc7
36.Dh7 Grobelaar, helt klart Grobelaar - denne ekskursion taber partiet.
36...f5(!)
Dette træk ser meget antipositionelt ud, men det vinder bonden på d4 og dermed
partiet.
37.Dg8 Kb7
38.Kf1 Sc2
39.La6+(!) Ka7(!)
40.Ld3 Sxd4
41.Dc8 Dd6
42.Dc3 Db6
43.Kg2 Kb7
44.Lf1 e5
45.Dd3 e4
46.Dd2 g5
47.Kh1 Dc5
48.Dd1 Sf3
49.Lg2 g4
50.Lxf3 gxf3
51.Dd2 d4
52.h4 Db4
53.opgivet, 0-1
Og hvis man tror, pampers i denne størrelse ikke får et hak større, så tro om igen.
Også forbassen huserer i disse kaosturneringer!
ØBRO Kaos 2½ 2003, 4. runde.
Hvid: Smæk
Sort: Formanden
1.e4 c5
2.Sf3 Sc6
3.Lb5

17

Ok, ok - jeg troede ikke, vi var i gang med at spille spansk. Der ER tale om en
klodset masseproduceret hønsefugl, der på den store klinge anvendes i
fødevareindustrien, for forbassen spiller disse åbne sicilianere forbandet godt.
3...e6
4.0-0 Sge7
5.Te1 a6
6.Lf1

Det er jo nydeligt og forsigtigt spillet af hvid, men der skal ikke et stort fejltrin til, før
sort sidder på centrum.
6...d5
7.Sc3?
Jeg er tæt på at tildele dette træk hele to spørgsmålstegn, for jeg mener, stillingen er
noget nær strategisk vundet for sort efter denne brøler. 7.e5 var logisk, fuldstændig
spilbart og givetvis hovedvarianten.
7...d4!
8.Se2 e5
Størrelsen af det sorte bondecentrum er i klasse med ØBRO's tidligere formand Big
Man Kim.
9.d3 Sg6
Min smag talte mere til et hurtigt gennemført f7-f5 for sort, hvor springeren bliver på
e7, og løberen for eksempel udvikles til g7. Så tror jeg ikke på hvids stilling.
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10.Sg3 Le7
11.c3 Lidt modspil skal der jo til, og dette træk er hvid's eneste fornuftige brud.
11...0-0
12.Ld2 Le6
13.h3 f6
Jeg er ikke sikker på, jeg synes om dette træk og i det hele taget partiets fortsættelse,
hvor sort lader hvid komme til på kongefløjen og i stedet koncentrerer sig om
dronningfløjen. Jeg synes, centrum dikterer, at sort kan spille "totalskak" og sætte sig
på begge fløje, og det kunne stadig nås at stille sig op til på sigt at gennemføre f7-f5.
Hvid har i det følgende ikke meget plads, men officererne kan sættes på de optimale
felter, og hvid kan vente med at bytte på d4, til sort har svækket c-linien ved at spille
b-bonden frem.
14.De2 Te8
15.Tec1 Dd7
16.De1 b5 Så er tiden inde til at bytte på d4!
17.cxd4 cxd4
18.h4!
Hvid er med i partiet igen og har fået en fløj at udfolde sig på. Sort står muligvis
stadig bedst grundet terrænovervægt, men hvid har fået betragteligt modspil.
18...Lf8
19.h5 Sh8
20.Sh4 Sf7
21.Le2 Tec8
22.Ld1 Så står de hvide officerer mere eller mindre optimalt.
22...a5
23.a3 a4!
Godt spillet af en x-large pampers. Sort fylder mest på dronningfløjen og spiller på at
trykke hvid flad og skabe et indbrudsfelt på c2 til et sort tårn. En god plan.
24.De2!
Også en god plan - hvid's modspil er på kongefløjen. Dronningfløjen er tabt.
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24...Kh8??
En ærgerlig fejl hvorefter partiet fuldstændigt svinger over til hvid's fordel. Et aktivt
træk som 25...b4 eller overdækning af f6 var mere på sin plads.
25.Df3!
Nu er truslen h5-h6 meget ubehagelig for sort. Hvid står formodentlig til gevinst.
25...Scd8
26.h6 Lb3 Der var ikke rigtig nogle fornuftige forsvarstræk. Nu er det spil til et mål.
27.hxg7+ Lxg7
28.Shf5 Lxd1
29.Dxd1 Se6
30.Sh5 Ta6
31.Txc8+ Dxc8
32.Tc1 Dd7
33.Dg4 Sfg5
34.Sfxg7 Sxg7
35.Dxd7 "DEN snupper jeg!"
35...opgivet, 1-0
Jeg agter fremover at være turneringsleder, hyperaktiv tilskuer, pamperbatter,
deltagende storhærger og meget mere ved disse fabelagtige kaosturneringer, der
passer som fod i hose til personer, der lever i vores tid. Jeg kan kun opfordre alle
skakspillere til at være højopmærksomme på denne nye turneringsforms eksistens!
Søren Bech Hansen
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ØBRO Kaos 2½ – igen igen
På opfordring af ingen ringere end Søren Bech Hansen og klubformand Chr.
Sylvester har jeg kommenteret et parti jeg spillede i Øbro’s 3. kaosturnering.
Hvid: Michael Bo Hansen (ca. 1300)
Sort: Carl-Albert Demidoff (ca. 1300)
Morra-gambit / B21
1.e4
Normalt plejer jeg at spille Larsens åbning 1.b3!!, men det spillede jeg sidste gang
jeg spillede mod Carl-Albert ( i et 15 minutters-parti) og det gik ikke specielt godt:
1.b3 e5 2.Lb2 Sc6 3.e3 d5 4.Lb5 Ld6 5. f4 exf4?! 6. Lxg7 Dh4+ 7. Kf1 fxe3 8. Lxh8??
Df2#
Derfor måtte jeg finde på noget nyt og mente, at kongegambitten måtte være vejen
frem.
1… c5
UPS!!! Det var ikke helt meningen nu går f4 jo ikke, i hvert fald ikke når man ikke
kender teorien.
2.d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Sxc3
Morra-gambit; jeg har egentlig aldrig rigtig forstået hvorfor man bare smider en
bonde væk, men det har virket meget godt for mig de gange jeg har spillet det før,
desuden er ens åbningsrepetoire ret begrænset når man lige er begyndt og kun har
1300 i rating.
4… Sc6 5. Sf3 e6 6. Lf4 a6 7. Lc4 Le7
Her kunne man jo vælge at rokere kort, men det er lidt for passivt til min stil så jeg
forsøgte at lukke sorts g-springer inde for at forhindre sort i at rokere.
8. e5!? Lb4 9. Tc1(!)
Hele idéen med Morragambitten er sådan som jeg opfatter det, (med lidt teknisk
rådgivning fra klubformanden!!) at få tårnene til at stå på henholdsvis c og d-linjen.
Derfor hjælper sorts trussel med at slå hesten bare hvid med at realisere sin plan.
9… Sge7 10. 0-0 Sg6 11. Lg3 b5 12. Lb3 Lb7 13. a3 Le7 14. Te1!?
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Hov! Hvad er nu det!!! Tårnet skal jo stå på d-linjen!!! Ja sikkert i teorien, men i
denne stilling syntes jeg nu ikke det gjorde noget, idéen var at få hesten til d6 via e4,
altså måtte e4 dækkes samtidig med, at jeg ikke turde flytte damen fra d-linjen.
14… 0-0
Hhm nu røg lidt af idéen med at få hesten til d6, men en springer på 6.række er altid
en god ting så jeg fortsatte ufortrødent min plan.
15 Se4 Db8?!
Hvad er nu det??? En binding!! Det skal da udnyttes; men hvordan?

16. Sf6+!!
Fremtvinger officersbytte og svækker kongeforsvaret!
Ellers kvalitet til hvid med 16… Kh8 17. Sxd7.
16… Lxf6 17. exf6 Dd8 18. fxg7 Kxg7 19. Ld6!
Sorts kongeforsvar er nu, diplomatisk sagt, en smule svækket især på de sorte felter,
hvorfor officersbyttet før var helt optimalt for hvid. Desuden er hvids løber på d6 nu
så stærk, at den næsten udgør et helt løberpar i sig selv !
19… Te8 20. Tc5!? Df6 21. Lc2
Her var planen at løber skulle slå på g6! Hvis dronningen slår følger selvsagt Tg5!!
med dronning for tårn; hvis h-bonden slår følger Txc6 efterfulgt af Le5!! igen med
dronningegevinst. Hvis kongen slår er der ikke udsigt til nogen materiel gevinst, til
gengæld står kongen ret udsat på g6.
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21… Kg8! (ØV!!!) 22. Sg5!?
Hvad!! Bliver den ikke bare jaget væk igen med det simple h6?? Næh for så var
planen:
22… h6 23. Dh5?! hxg5 24.Txg5 med et (troede jeg) ustoppeligt pres f.eks.
24… Sce7 25. Lxe7 Txe7 26. Lxg6 fxg6 27. Txg6+ Tg7 28. Txf6 Txg2+. Søren Bech
foreslog dette forsvar, hvilket ville have været katastrofalt for hvid hvis tårnet på e1
stadig stod på f1! Det ville være at prale hvis jeg sagde, at jeg allerede så det i træk
14.
22. Sg5 ser altså ud til at holde, men senere er jeg blevet opmærksom et simpelt
forsvar for sort.
24… Kg7! 25. Le4! e5!! og hvids pres er fuldstændig elimineret.
22. Sg5 med planen 22… h6 23. Dh5 er altså ikke holdbar og på h6 må man trække
hesten tilbage, evt. til e4 hvor den i øvrigt står udmærket.
22… Dg7 23. Dh5 f5 24. Lb3 Sd4 25. La2 Tac8 26. Txc8 Lxc8?
Næste træk brugte jeg ikke mange sekunder på.
27. Le5!
Vinder minimum en officer! Dronningen kan ikke slå grundet Dxh7+ efterfulgt af
Df7#
27… De7 ser ud til at være bedst, men taber bare hesten på d4! I partiet blev spillet
27… Sxe5 28 Dxe8+ Df8 29. Dxf8+ Kxf8 30. Txe5
Endnu engang er tårnet på e1 dagens helt!
Nu er hvid bare et tårn foran for bondeofret i åbningen!
Spillet fortsatte et par træk endnu, men sort opgav forståeligt nok.
1-0

Michael Bo Hansen
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Korrespondanceskak: Skotland - Verden - (SCCA-ICCF)
Det skotske korrespondanceskakforbund har udfordret ICCF til en dyst mellem dem
(SCCA) og "Verden" (ICCF). Der spilles et hvidt og sort parti for hver spiller. På
plads 15 kom der følgende hurtige omgang.
Hvid : Svend Kronborg Kristensen
Sort : Dr. Alan C. Brown, Skotland
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sd2 dxe4 4. Sxe4 Sf6 5. Sxf6+ exf6 6. c3 Le7 7. Ld3 Le6 8. Se2
O-O 9. Dc2 g6 10. h4 f5 11. h5 Te8 12. Sf4 Lf6 13. Kf1 Sd7

I min database fandt jeg partiet Kasparov - Miles fra 1998, hvor der nu kom 14. Ld2
(med fortsættelsen 14.- Sb6 15. Te1 Lc4 16. hxg6 hxg6 17. b3 Lxd3+ 18. Dxd3
Txe1+ 19. Lxe1 Sd5 20. Ld2 Sxf4 21.Lxf4 De7 og det hele løb til slut ud i remis).
Løbertrækket ser lidt forsigtigt ud, så efter
14. hxg6 hxg6 klør jeg på med
15. g4! og afventer om jeg har overset noget, som mesteren så. Men nej, der kommer
15. - Sb6 og så er resten let.
16. gxf5 Ld5 17. Tg1 g5 18. Sh3 Kh8 19. Dd1 og sort opgav 1-0.
Det andet parti bliver mere langvarigt, men jeg håber på en remis.
Svend Kronborg Kristensen

24

ØBRO's Klubmesterskab 2003
Hermed et parti fra klubmesterskabet 2003, der i år afvikles som en spændende
schweizer-turnering på samme måde som vores nytårsturneringer. Det følgende er et
håndfast angrebsparti, og så defineres termerne en "Bilfeldt", en "Gerdes" og en
"Mosko", der med tiden måske vil finde deres plads i nudansk ordbog.
1. runde
Hvid: Søren Bech Hansen
Sort: Lars Kirstein Andersen
1. e4 c5
2.Sf3 d6
3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6
Najdorf-forsvaret. Et af de mest irriterende at spille imod. Jeg har igennem årene
forsøgt mig med forskellige mindre kendte (og mindre gode) opstillinger mod det, og
dette parti er ingen undtagelse.
6.Tg1?!
Et helt igennem fedt udseende træk. Hvid vil slås og viser ingen respekt. Man kan
forestille sig en 15-årig snothvalp med omvendt cap i trods mod den ældre generation
sige: "Årh hvad, mand, din gamle fede nar. Jeg sætter zQ da bare mit tårn på g1, så
du sidde i dit intetsigende univers og lave pæne træk, spise med sølvbestik og tænke
på din pension. Jeg rykker dig af led, gamling. Kult, mand."
Trækket blev kendt for nogle få år siden, da en spiller ved navn Svjagintzev (stavet
som jeg tror, det udtales) introducerede det på topplan. Ivanchuk har også spillet det.
Det er allerede gået af mode igen, da der er fundet tilfredsstillende fortsættelser for
sort.
6...e6?
Men dette tror jeg slet ikke på. Det ser naturligt ud, men hvid's slet skjulte tanker om
et hurtigt overfald stemmer fint overens med sort's opstiling.
7.g4
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Hvad ellers - lige så forudsigeligt som Mike Tyson's fremfærd i første omgang. Der
er måske også lidt Mosko over det.
7...h6
8.h4 Tyson/Mosko.
8...b5?
Skidt, men det er svært at pege på rigtig gode alternativer. Det eneste, der virker som
en logisk konsekvens af at starte med e6 må være 8...d5, men 9.exd5 Sxd5 10.Sxd5
virker heller ikke godt i mine øjne, da sort ender med en isolani eller en åben stilling
hvor hvid har et klart udviklingsforspring. Det må imidlertid være bedre end partiet.
9.g5 hxg5
10.hxg5 Sfd7

Hvid har klar hvis ikke afgørende fordel i denne stilling, da han er i trækket.
11.g6! Og kun sådan. Den, der først spiller g6 i denne stilling, har fordel.
11...Se5
12.gxf7+ Sxf7
De hvide felter i den sorte stilling er pilsvage, og det bliver meget svært for sort at
finde et sted, hvor kongen kan få nogenlunde ro. På sigt kan hvid rokere langt og
gennemføre f4-f5, hvorefter d5 er klar til en hvid officer.
13.Le3
Ikke noget dårligt træk, men der var faktisk et langt bedre. Under partiet så jeg ikke,
at jeg efter 13.Tg6 De7 kunne spille 14.Sxe6! Lxe6 15.Sd5 med gevinst. Sort på
derfor besvare 13.Tg6 med 13...e5, hvilket skaber svækkelsen på de hvide felter i den
sorte stilling med det samme.
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13...Ld7
14.Dd2 Sc6
15.0-0-0 Tc8
16.f4
Hvid spiller stille og rolige træk, men fordelen forsvinder ikke. Den sorte konge står
tilbage i centrum, når den hvide konge er i sikkerhed, og stilingen bliver åbnet.
16...Se7
Pakkepost, men det er meget svært at finde fornuftige træk for sort. Trækket
forhindrer i det mindste et øjeblikkeligt f4-f5.
17.Kb1
Jeg ledte efter et hurtigt gennembrud men nåede efter et kvarters tid til konklusionen
lydende på, at det er fint at tage den med ro. Sort kan ikke befri sig, og hvid kan
forbedre sin stilling, inden hvid slår til.
17...g6
18.a3 Lh6?!
Formodentlig var 18...Lg7 lidt sejere, men hvid kan spille bondeofret 19.f5, der giver
feltet d5 til en hvid springer med et betragteligt initiativ.
19.Lh3!
Så tager begivenhederne fat - nu bliver der der byttet, slået og battet brikker. Bonden
på e6 står for tur.
19...Lxf4 Taber, men stillingen er noget skidt.
20.Sxe6 Lxe3
Den store slagudveksling med 20...Txh3 21.Sxd8 Lxe3 22.Sxf7! Lxd2 23.Sxd6+
giver afgørende udslag på købmandsvægten til hvids fordel.
21.Dxe3 Lxe6
22.Lxe6 Tc5
Materielt lige stilling, men sort's konge er stadig i centrum, og de hvide felter i den
sorte stilling er svage. Det er tid til at sætte de afgørende stød ind.
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23.Lxf7+ Kxf7
24.Df4+ Peger på d6.
24...Ke6 Hovedet stikkes ind i guillotinen.
25.Tgf1
Lad os kalde dette træk en "Gerdes". Der er ikke tale om et stort køllesving, men den
sorte konge fastholdes, og der er absolut ingen tvivl om, at den stille og roligt er på
vej ned.
25...Tc6 Nødvendigt for at dække d6.
26.Sd5
Endnu en "Gerdes". Alternativet 26.Dg4+ (en "Mosko") Ke5 må simpelthen også
vinde hurtigt for hvid, men jeg kunne ikke få øje på en mat.
26...Kd7 Et forsøg på at løbe fra et lag tæsk. Lad os kalde det en "Bilfeldt".
27.Dg4+ Ke8
28.De6
En "Gerdes". Stillingen rummer også en "gevinst-Mosko" idet 28.Sf6+ fulgt af
29.Sh5+ også vinder.
28...Tf8
29.Txf8+ Kxf8
30.Tf1+ Ke8
31.Tf7 Tc7
32.Sf6 mat! 1-0
Søren Bech Hansen
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ØBRO Nytår 2003
MainframeSupport Aps. og Skakforeningen ØBRO indbyder til ØBRO’s årlige
nytårsturnering fra den 27. december til den 30. december. Turneringen afholdes som
en ægte FIDE-Schweizer med stor gruppe, som Elo-rates.
Præmier: Garanteret 1. præmie på 5.000 kr. Bedste spiller under 2200 Elo/dansk
rating får 2000 kr. Bedste spiller under 1900 Elo/dansk i rating får 2000 kr. Ved
ligestilling deles præmierne. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal.
Spillested: Øbro’s lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø.
Program: 27/12: kl. 13-18 og kl. 19-24. 28/12: kl. 13-18 og kl. 19-24.
29/12: kl. 19-24. 30/12: kl. 13-18 og 19-24.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter en halv time plus opsparet tid til
resten af partiet.
Indskud: GM og IM gratis deltagelse. Elo-ratede 300 kr. Spillere uden Elo-rating 500
kr. Indtegning og kontant betaling af indskud inden kl. 12. d.27.12
Skriftlig tilmelding: Navn, fødselsdag, rating og klub sendes pr. e-mail eller brev til
Ted Sandbech, Brammingegade 2 st. tv., 2100 København Ø. Email-adresse:
ted@adslhome.dk. Seneste tilmelding er 17. december 2002.

ØBRO Nytår Grand Prix i hurtigskak 2004
Mandag d. 5. januar 2004 afholder ØBRO 6 runders hurtigskak efter Schweizersystemet i en stor gruppe.
Betænkningstid 15 min. pr. parti
Indskud 40 kr.
Præmier: Ved min. 20 deltagere 1.præmie 200 kr. Rating præmier og øvrige præmier
efter indskud. Speciel GP præmie for spillere, som også har deltaget i turneringen den
8/12.
Tilmeldingsfrist kl. 19.15 d. 5. januar. Turneringsstart kl.19.30. Præmie uddeling ca.
kl. 23.

29

ØBRO Tussetyv – vind en tusse!
Skakforeningen ØBRO indbyder til 7 runders koordineret EMT.
Spilledage: Mandagene 19/1, 26/1, 9/2, 16/2, 23/2, 8/3 og 22/3
Spillested: Skakforeningen ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé 31, kld, 2100 Ø.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½ time til resten.
Spilletidspunkt: Alle runder startes kl. 19.00.
Turneringsform: Der spilles så vidt muligt i 8-mandsgrupper – sidste gruppe evt.
monrad.
Indskud: kr. 200,-.
Præmier: 1. præmie min. kr. 1000. 2. præmie min. kr. 500. Gælder i alle grupper!!!
Tilmelding: Med navn, klub, rating, fødselsdag og tlf.nr. senest 12/1 til Christian S.
Christensen, Grønjordskollegiet 4704, 2300 S, tlf. 32 87 66 94, email:
heraklit@ofir.dk. Kom og fang den gyldne padde!
Der må ikke ryges i spillelokalet men gerne i klubbens hyggelige bar, hvor der
endvidere kan købes diverse forfriskninger. Yderligere oplysninger:
http:://www.oebroskak.dk
OBS! Turneringen elorates ikke
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En opfordring!
Tak til Christian, Thomine, Søren ”Smæk”, Michael og Svend for artikler og
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???

Holdskak 2003-04
ØBRO har i denne sæson tre hold med i Holdturneringen. Vores 1. hold i 3. division,
2. holdet i 1. række samt 3. holdet (4-mands juniorhold) i 4. række.
1. holdet har fået en vanskelig start med to nederlag, 1½-6½ til Tåstrup og 3½-4½ til
Amager.
2. holdet får det meget svært i år i 1. række. I de første to runder har vi mødt nogle af
de ”letteste” hold i gruppen, men det er kun blevet til en uafgjort og et nederlag, 4-4
mod Saxo (som stillede med et stærkt reservespækket hold) og 3-5 til Brøndby.
3. holdet (juniorholdet) har fået en ganske god start med sejr på 2½-1½ over K41 og
uafgjort 2-2 mod Skovlunde, som er en dynamo i dansk juniorskak.
Meget mere om holdturneringen i næste nummer af klubbladet. Redaktøren modtager
med stor glæde rapporter fra holdenes gøren og laden i de respektive grupper.
Søren Møller Hansen
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Sæsonprogram (dec. 2003 – forår 2004):
15.december:

Klubmesterskab – 7. runde

18. december (torsdag!):

Juleafslutning! Fra kl. 19!

22. december:

LUKKET!

27.-30. december:

ØBRO Nytår 2003

5. januar:

Hurtigskakturnering (15 min.) Tilmelding kl.19.15
og start kl. 19.30. Indskud: 30 kr.

12. januar:

Holdskak (4. runde)

19. januar:

ØBRO Tussetyv (1. runde)

26. januar:

ØBRO Tussetyv (2. runde)

2. februar:

Lynskakturnering (5 min.). Tilmelding kl. 19.15
og start kl. 19.30. Indskud: 30 kr.
Samme uge: Holdskak (5.runde)

9. februar:

ØBRO Tussetyv (3. runde)

16. februar:

ØBRO Tussetyv (4. runde)

23. februar:

ØBRO Tussetyv (5. runde)

1. marts:

Holdskak (6. runde)

8. marts:

ØBRO Tussetyv (6. runde)

15. marts:

Generalforsamling

20. marts (lørdag!)

Holdskakafslutning (KSU – 7. runde)

22. marts:

ØBRO Tussetyv (7. runde)
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