Skakforeningen ØBRO
Rosenvængets Allé 31
2100 København Ø
Telefon: 35 26 15 87
Giro: 1 09 52 42
Klubaften: Mandag 19-24
Juniorer: Mandag og onsdag
15.30-18.30
Internet: www.oebroskak.dk
59. årgang

Nummer 1

Februar 2004

Generalforsamling, mandag den 15. marts kl. 20!
Simultan med Søren Bech Hansen, mandag den 29/3 kl. 19.30!

Masser af turneringstilbud:
ØBRO Gammeldaws, 19. april-7. juni
ØBRO Miniput, EMT for børn, 14. april-26. maj
ØBRO Pinse, Islandsk Åben, 28.-30. maj

Skakforeningen ØBROs bestyrelse:
Formand:
Christian Sylvester Christensen
Grønjordskollegiet, vær. 4704,
Grønjordsvej 15, 2300 København S
E-mail: heraklit@ofir.dk
Telefon: 32 87 66 94
Ansvar: Juniorskak, nye medlemmer.
Kasserer:
Carsten Ertbjerg
Hanevangen 31, 2730 Herlev
E-mail: carsten.ertbjerg@tellabs.com
Telefon: 44 44 22 34
Ansvar: Økonomi, kontingent.
Indkøber:
Ted Sandbech
Brammingegade 2, st. tv.,
2100 København Ø
E-mail: ted@adslhome.dk
Telefon: 35 43 07 35
Ansvar: Indkøb, rengøring.

Bestyrelsesmedlem:
Søren Bech Hansen
Livjægergade 35, 1. tv,
2100 København Ø
E-mail: sorenbh@post10.tele.dk
Telefon: 35 26 50 32
Bestyrelsesmedlem:
Thomine Stolberg-Rohr
P. G. Ramms Alle 64, 2. tv
Frederiksberg
E-mail: thomine@c.dk
Mobil: 28 29 53 56
Bestyrelsesmedlem:
Hedin Björnson
Tingbjerg kollegiet
Terrasserne 16, vær. 166
2700 Brønshøj
E-mail: hjaltested@hotmail.com
Mobil: 29 21 23 25
Uden for bestyrelsen:

Redaktør:
Søren Møller Hansen
Drejøgade 26F, 2-202,
2100 København Ø
E-mail: smhansen76@ofir.dk
Telefon: 77 55 46 85
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Webmaster:
Anders Bilfeldt.
E-mail: bilfeldt@tdcadsl.dk.

Leder
Velkommen til årets første klubblad fyldt med skak og andet godt. Foråret, lyset og
varmen er på vej – og det samme er et nyt turneringskoncept i ØBRO. Nemlig ØBRO
Pinse, som spilles fra fredag den 28. maj til Pinsesøndag den 30. maj efter islandsk
model: Een stor schweizer-gruppe, hvor de første tre runder afvikles som hurtigskak
(30 min. pr. spiller) fredag aften og de sidste fire runder som 5-timers ratede partier
lørdag og søndag. Natten til mandag (2. pinsedag) holder vi vores eget ØBRO
Pinsemesterskab i lyn – og ser pinsesolen danse…
Desuden relanceres Forårsturneringen – nu som ØBRO Gammeldaws – 7 runders
EMT på 7 mandage med start efter påske og opdeling i Monrad Mester- og
Basisklasser.
I foråret afholder vi også en børne-EMT-turnering, ØBRO Miniput. Se indbydelserne
til alle 3 turneringer andetsteds i dette blad. Vi håber naturligvis, at klubbens
medlemmer vil bakke op og deltage i disse arrangementer.
For øjeblikket spilles ØBRO Tussetyv med 26 deltagere med masser af kampskak og
entusiasme – og i de kommende uger afsluttes holdturneringen, hvor divisionsholdet
og 1. række-holdet har det vanskeligt, mens juniorholdet klarer sig ganske flot.
Mandag den 15. marts afholder vi generalforsamling. Som det ses af driftsregnskabet
har sidste års kontingentstigning medført en stabilisering af økonomien med et
overskud. Drøftelser om den økonomiske situation pågår naturligvis i bestyrelsen,
men disse overvejelser har ikke drænet så meget energi som tidligere og derfor har vi
kunnet fokusere på nye skakarrangementer og tiltag.
Vi håber selvfølgelig, at klubbens medlemmer vil støtte bestyrelsens arbejde og
initiativer fremover. Vores mål er en skakklub med liv og stor turneringsaktivitet i
alle afskygninger.
Kom og vær med!!!
Søren Møller Hansen
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Generalforsamling
Skakforeningen ØBRO indkalder til:
Generalforsamling, mandag den 15. marts 2004 kl. 20.00
i klubbens lokaler: Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 København Ø.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning (se næste side)
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning
6. Fastsættelse af kontingent
7. 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.

ØBRO Gammeldaws. 19. april-7. juni 2004
Skakforeningen ØBRO indbyder til 7 runders koordineret EMT på følgende
mandage: 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 og 7/6 i klubbens lokaler i Rosenvængets
Allé 31, kld, 2100 Kbh. Ø.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½ time til resten. Alle dage startes kl. 19.00.
Hvis muligt inddeles i M, 1, 2 og 3 klasse som hver spiller 7 runders monrad.
Turneringen elorates.
Indskud kr. 160,-. Præmier i hver gruppe: 1. præmie min. kr. 1000,-. Øvrige præmier
afhænger af deltagerantal.
Der må ikke ryges i spillelokalet. Yderligere oplysninger: www.oebroskak.dk.
Tilmelding med navn, klub, rating, fødselsdato og tlf.nr. senest 12/4 til Christian S.
Christensen, tlf. 32 87 66 94, email: heraklit@ofir.dk. Kom til ØBRO og spil
turnering som vor mor lavede dem.
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Driftsregnskab Skakforeningen Øbro 2003

Kontingent
Udlejning af lokaler
Køkken
FOS tilskud
Gaver

Aktuelt
2003

Budget
2004

69.202,50
3.000,00
12.755,25
16.835,42
1.050,00

70.000,00
2.000,00
12.500,00
18.540,00
0,00

Indtægter i alt

102.843,17 103.040,00

KSU Kontingent
Drift af lokaler
Medlemskontakt
Inventar o.l.
Holdskak
Turneringer
Juniorskak
Finansielle omkostninger
Diverse

-27.290,50 -29.000,00
-43.591,52 -42.614,00
-7.485,94 -7.565,00
-1.897,00 -1.250,00
-1.780,00 -1.000,00
4.332,99
4.000,00
-9.400,00 -13.700,00
-5.534,65 -4.834,00
15,00
-500,00

Udgifter i alt

-92.631,62 -96.463,00

Resultat

10.211,55

6.577,00

Status for Skakforeningen Øbro 2003
Aktuelt
2003
Aktiver
Kassebeholdning
20.200,65
Tilgodehavende kontingent
4.010,00
Lokaler
560.000,00
Forudbetalte regninger 2004
2.668,00
Aktiver i alt

586.878,65

Passiver
Forudbetalt Kontingent
Lån, RD
Lån, MainfraimSupport
Skyldige regninger 2003
Egenkapital

6.075,00
26.444,15
18.572,99
6.885,13
528.901,38

Passiver i alt

586.878,65

Af årets overskud i 2003 på kr. 10.211,55 er kr. 3.586,63 brugt på afdrag på RD lån og
kr. 4.374,39 på afdrag af MainframeSupport lån. Rest kr. 2.250,53 indgår som likviditetsforbedring.
I år 2004 skal der afdrages kr. 3.920,49 på RD lån og kr. 4.759,50 på MainframeSupport lån,
i alt kr. 8.679,99.
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Europamester!
I slutningen af juni 2003 gik turen atter til den europæiske firmaolympiade, hvor EM
i hurtigskak for firmaspillere (alle glade amatører) skulle placeres. Jeg var med til at
bære de danske flag i den store indmarch i Salzburg, Østrig, hvor op mod 6000 glade
firmaidrætsfolk fra 19 forskellige lande skulle dyste i en stribe forskellige discipliner.
Turneringen blev meget spændende, og da den sidste brik var flyttet, delte to spillere
førstepladsen med 7 points af 9 mulige. En tysker ved navn Siegfried Krämer og så
mig. Ifølge reglementet beregnedes så fuld korrektion (summen af modstandernes
points), der var helt ens for de to spillere. De to østrigske turneringsledere måtte så i
gang med at beregne Sonnenborn-Berger korrektion, hvor man får alle de points,
slagne modstandere havde scoret, og halvdelen af de points, modstandere man delte
med, havde scoret. Helt ens igen - utroligt - eller "unfassbar" som det blev kaldt på de
kanter. Så sagde den gamle hovedturneringsleder "indbyrdes parti", og jeg kunne om
aftenen krones som europamester - og give den gas med guldmedalje om halsen ved
den store afslutningsfest. Ikke så ringe endda - jeg følte mig for en aften ung igen.
Lad os se det meget fejlfyldte parti, der endte med at afgøre EM 2003:
Hvid: Siegfried Krämer, Tyskland (Daimler-Chrysler)
Sort: Søren Bech Hansen, ØBRO (IBM)
7. runde
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Sf3 0-0 6.0-0 d6 7.Sc3 De8 8.Te1 Df7
Samme åbning som i mit divisionsparti mod IM Svend Hamann tidligere dette år (se
klubbladet 1/2003), hvor Hamann fortsatte med det slappe 9.b3.
9.d5?
Jeg studsede over dette træk, for jeg mener, teorien altid har sagt 9.Sg5 er det eneste
fornuftige træk for hvid, hvis ikke sort skal udligne med det samme. Efter at have
overvejet situationen spillede jeg:
9...Se4(!) 10.Sg5
Så var det tid til at se spøgelser. 10...Sxc3 udligner med det samme, da hvid må spille
11.bxc3 for ikke at tabe materiale.
10...Sxg5?
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Jeg har ikke nogen fornuftig forklaring på, hvorfor jeg spillede dette elendige træk.
11.Lxg5 h6 12.Le3 Sa6
Hvid har fordel og bør roligt forbedre sin stilling, mens e2-e4 forberedes.
13.Ld4?
En fejl da kontrollen med f4 afgives og sort derfor kan få modspil i f-linien. Sort kan
nu udligne ved at spille 13...f4 eller 13...Lxd4 14.Dxd4 f4
13...Ld7?
Fejlenes muntre kavalkade.
14.Dd2?
14.e3 var bedre da et sort f5-f4 forhindres.
14...c6?
Jeg beholder min status som fæ - der kunne stadig udlignes med f4.
15.f4
Så er hvids fordel tydelig.
15...Sc7 16.e4 fxe4 17.Lxe4 c5
Et forsøg på at skabe modspil på de sorte felter. Forskellige slutspil med god sort
springer mod dårlig hvid hvidfeltet løber kan blive Sorts chance senere i partiet.
18.Lxg7 Dxg7 19.Lg2
Et lidt mærkeligt træk der imidlertid ikke ændrer på, at hvid har fordel. 19.Te3 var
mere oplagt.
19...b5
Eneste mulige forsøg på at skabe modspil.
20.cxb5 Lxb5 21.Sxb5 Sxb5 22.De2?!
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En efter min mening for grådig plan. Jeg havde stor respekt for 22.b4, der tager feltet
d4 fra sort.
22...Tab8 23.Dxe7 Tf7 24.De4
Måske var 24.De6 bedre, men sort spiller 24...Df6 for at bytte dronninger af.
24...Dd4+!
Slutspillene med en bonde mindre giver sort gode remischancer.
25.Dxd4 Sxd4 26.Tab1 Tfb7 27.b3 a5
Selv om hvid har en bonde mere, tror jeg, sort med aktivt spil bør kunne holde partiet.
28.Tbd1 a4 29.bxa4 Tb2 30.Te7?!
Et aktivt træk men mon ikke det var mere rigtigt at forsøge at holde fast i a-bønderne
med ente 30.a3 eller 30.a5.
30...Txa2 31.Le4?
Lige lukt ind i en binding.
31...Te2!
Sort griber chancen straks og har nu klar fordel.
32.Kf1 Tbb2 33.Te1 Txe1+ 34.Kxe1

34...Te2+?
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34...Kf8! ser ud til at vinde en officer og formodentlig partiet. Jeg fik byttet om på
trækkene.
35.Kf1 Kf8
Her gik det op for mig, at jeg havde overset det simple 36.Te6, hvorefter partiet er
remis. Der ser ikke ud til at være andet end 36...Te3 37.Kf2 Te2+ 38.Kf1 Te3 med
trækgentagelse.
36.Td7??
Ak ja - det var så det europamesterskab.
36...Txe4 37.Txd6 Kf7 38.a5 Te2 39.a6 Ta2 40.Td7+ Kf6 41.Td6+ Kf5 42.Tb6 c4
43.d6 c3 44.Ke1 Ta1+ 45.Kf2 c2 46.d7 c1D 47.g4+ Ke4 48.opgivet, 0-1.
Søren Bech Hansen

Simultan med Søren Bech Hansen!
Mandag den 29. marts kl. 19.30 inviteres alle til at spille simultan mod Søren Bech
Smæk Hansen…
Fra Redaktionen (ved S.M. Hansen) skal der lyde en stor opfordring til at møde op og
give Smæk én på lampen eller kasketten eller hva’ man nu har lyst til at give ham én
på…
Siden Smæk sagde ”Ja tak!” til udfordringen, har Redaktøren ikke kunne undgå at
høre Teds søløvegrin kontinuerligt runge i ØBROs kælder – så jo! Noget stort er i
vente…
Og det er altså mandag den 29. marts det sker!!!
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Øbro Klubmesterskab 2003
Øbro klubmesterskab 2003 blev afholdt som en åben schweizer, hvilket jo giver lidt
ubalance i de første par partier. Denne turneringsform kræver lidt af hvert når man er
lavt ratet og kan se frem til at møde den ene mesterspiller efter den anden . Det kan
tære på ens kræfter og spillelyst, at tabe konstant. Til gengæld er det ekstra godt, når
man så som den lille får nakket den store!
Partiet er fra 2. runde og jeg tænkte fra start af, at jeg ikke havde en chance for at
vinde, men jeg ville i det mindste gøre det så svært for min modstander som
overhovedet muligt, ved at drille ham lidt, med nogle ukontroversielle træk:
Hvid: Lars K. Andersen (DSU-rating 1702)
Sort: Michael Bo Hansen (DSU-rating 1278)
Albins modgambit / D08
1.d4 d5
2.c4 e5!? (Første tegn på, at dette ikke ville blive et helt normalt parti)
Jeg spiller normalt 2…e6, men ender altid med en isoleret d-bonde. Og er der noget
jeg hader så er det isolerede d-bønder!
3.e3?
Et noget passivt træk hvis jeg skal sige min ærlige mening. Han har nok tænkt, at
med den kæmpe ratingforskel (over 400) ville det være bedst for ham at spille lidt
afventende og se hvornår min begynderfejl kom!
3…exd4
4.exd4 dxc4
5.Lxc4
Hm… der var den igen, den frygtede isolerede d-bonde, men denne gang er det
heldigvis ikke mig, der sidder med “sorteper”.
5…Sf6
6.a3 g6
Her mente jeg bestemt, at jeg havde råd til en langsom rokade med en flankeret løber,
der peger direkte på ”sorteper”, eftersom hvid åbenbart spiller meget passivt.
7.Sc3 Lg7
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8.Sge2 0-0
9.0-0 b6
Egentlig er jeg ikke meget for at flankere begge løbere, men i denne stilling hvor a8h1-diagonalen er helt åben kunne jeg ikke finde et bedre sted til min løber, så jeg
iværksætter straks planen.
10.Lf4 a6
10…a6 var ikke en del af planen, men jeg var bange for 11.Sb5, sikkert uden grund
11…Sd5 ser ud til at redde det hele.
11.Tc1 Lb7
12.Sg3Te8
13.Dd3

13…b5! (så begynder drillerierne så småt)
Her så jeg at damen var udækket, hvis løberen forsvandt; så væk med ham
14.La2 c5!
15.Sce2 c4! Kun for at drille! Sikkert ikke korrekt, da det giver hvid en fribonde
16.Dd2 Dd5! Truer mat og forhindrer b3
17.f3 Sc6
18.Tcd1 Tad8
Nu er kampen om d-bonden for alvor gået i gang!
19.Le3 Se7
20.Sc3 De6
21.Tfe1 Sfd5
22.Lh6 Lxh6!
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Koldt; hvis jeg selv skal sige det! Her var Lars lige ved at nuppe min dronning, men
opdagede så, at hans egen hang, hvorefter han lige skulle regne det hele efter og
valgte så til sidst at lade min dame være. Fornuftigt!
23.Dxh6 Db6
24.Lb1!
Snedigt; truer mat med 25.Sh5!
24...Sf6
Forsvar har aldrig været min stærke side, så jeg brugte meget lang tid på at finde frem
til et træk, der kunne parere matten.
25.Sce2 Td5
26.Se4 Sxe4
27.fxe4 Te5!
Nu begynder sort for alvor at drille hvid; man kan forestille sig en lille gnom, der
bidder kæmpen i storetåen. Desværre fører drilleriet ikke til andet end tomme trusler
(ligesom kæmpen nok egentlig er ret ligeglad), men hvid er nød til at tage stilling til
det, og er i forvejen på dette tidspunkt under tidspres.
28.Sg3 Sc6
29.De3 T5e7
Her tænkte jeg længe på 29...Td5!?, men da det gik op for mig at jeg kun overvejede
det for at drille min modstander endnu mere droppede jeg det og fandt et mere
fornuftigt træk. Her havde jeg set, at jeg faktisk stod ret godt, og tænkte, at den plan
med kun at drille måtte droppes til fordel for en mere gevinstsøgende plan.
30.Kh1 Td8
31.Se2 Ted7
32.Td2!
Nu hænger d-bonden da! Niks!
32…Sxd4 33.Ted1!!
32…a5
Her begynder jeg at spille lidt på min modstanders tid, eller manglen på samme.
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33.Ted1 Se5! (selvom man spiller på modstanderens tid kan man jo godt fortsætte
drillerierne)
34.Dg3 De6
35.d5 De7
36.Sd4 Kf8!?
Genialt, og så alligevel ikke, i hvert fald når der kommer lidt forklaring til det noget
mystiske træk.
Idéen var at sætte hvid mat! Originalt ikke? Planen går ikke hvis den udføres med
kongen på g8:
36…Lxd5 37. exd5 Txd5 38.Sf5!! Txd2 39.Sxe7+, derfor måtte kongen flyttes, så
Sxe7 bare taber en dame, men vinder partiet for sort med mat i bunden.
Noget andet er at med kongen på f8, virker planen ikke længere. Men nu kan der i det
mindste ofres på d4, hvis jeg skulle få lyst til det!
Trist!!! Det kunne være lidt sejt hvis Kf8 var mat i 5!
37.Tf1 c3! (et bondeoffer, der skaber plads til en springer på c4)
38.bxc3 Sc4
39.Se6+ Kg8
40.Sxd8 Sxd2
Så nåede vi tidskontrollen og hvid kunne ånde lettet op, med kun et par sekunder
tilbage på uret. Næste træk brugte Lars K. Andersen 15 minutter på!
41.Txf7

Ubehageligt, med to officerer i ”hjemmet”. Derfor må udråbstegntrækket, gerne snart
komme og redde mig !
41…Dxd8 42.Txd7 Dxd7 vinder ganske vist en officer, men jeg tænkte om der ikke
var noget lidt bedre. Jeg kunne ikke lide at hvid fik modspil med centrumbønderne
derfor:
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41… Dxa3!!!
Jeps! Du læste rigtigt; 3 udråbstegn til det træk.
Truer mat, så det skal forhindres. Eneste ”fornuftige” forsøg er 42.De1, hvilket fører
til følgende variant:
42…Txf7 43.Sxf7 Sxb1 og hvid er en officer bagud. Og c-bonden hænger, hvilket
giver sort to fribønder på dronningefløjen. Et let vundet slutspil i alle varianter.
I partiet blev der spillet en anden variant, der excellerer ved at være overordentlig
smuk !
42.h3? Txf7!! (Yderst nødvendigt at fjerne tårnet, da det dækker på f1)
43.Sxf7? Dc1+!
Her gav hvid op da dronningen ryger næste gang 44.Kh2 Sf1+! Læg mærke til at
ALLE hvids officerer er i slag!
0-1!
Michael Bo Hansen

Juniorskak
ØBRO har fået en danmarksmester!
To ØBROere havde kvalificeret sig til det individuelle DM i skoleskak, som blev
afholdt i Odense i sidste weekend af november, nemlig Michael Vesterli og Sofie
Dürrfeld. Begge deltagere var afsted med tog sammen med familien, og stævnet
varede to dage, så der skulle overnattes i Odense. Michael sov på spillestedet med sin
far, Sten, men Sofie og hendes far, Peter, tog på hotel. Michael og Sofie fortalte om
turen næste mandag til juniorskak, og det var meget spændende at høre om. Om
resultatet fortalte Sofie at hun var blevet nummer 10 i gruppe F (8 år og yngre), og at
hun var bedste (og eneste) pige.
Tillykke!
Michael fortalte at han var blevet nummer 1 i samme gruppe med 7½/9 og dermed er
ny danmarksmester i skoleskak. Desuden havde han vundet den efterfølgende
lynturnering og er dermed også ny danmarksmester i lyn-skoleskak. Michael viste et
parti fra turneringen og vi fik også lov at se hans flotte præmie og den imponerende
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vandrepokal med alle de sidste mange års vindere indgraveret. Nu skal der skrives et
nyt navn i: Michael Vesterli, ØBRO.
Tillykke!
Ny juniorØBROmester!
ØBROs juniormesterskab blev afgjort umiddelbart inden nytår. Emil Jakobsen
scorede utrolige 12/13 og er dermed ny JuniorØBROmester 2003. På en delt
andenplads med ligeledes flotte score 11/13 kom Stefan, Michael og Sofie. ØBROs
nye talent, Otto Olrik, spredte død og ødelæggelse i feltet med sit hjemmelavede
Olrik-angreb, og kom ind på en flot femteplads med 10/13.
Tillykke!
Esben, Sophus, Aksel, Julius, Daniel, Paulo, Ivar, Franz og Anders deltog også og
spillede en masse spændende partier, og har alle modtaget et flot diplom.
Tillykke!
Et parti!
Gruppe F-danmarksmesteren har selv kommenteret følgende parti spillet til
juniortræning mod juniorØBROmesteren. Emil havde på spilletidspunktet lagt sig i
spidsen i juniorØBROmesterskabet og Michael håbede på revanche...

Hvid: Emil Jakobsen, ØBRO
Sort: Michael Vesterli, ØBRO
1. d4,d5 2.e3,Sc6 3.b3,e5 4.dxe5,Sxe5 5.c4,Sf6 6.Sc3,Le6 7.Sf3,Sxf3 8.Dxf3, Lb4
9.Ld2,c6 10.Ld3,Ld6

Sort lægger en fælde.
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11.cxd5?
Hopper lige i.
11...Lg4!
Fanger dronningen.
12. Dxg4,Sxg4 13.b4 Stiller bonden i slag.
13...Df6 14.0-0?
Dækker f2 men overser et farligt angreb.
14...Lxh2 15.Kh1, Le5
Et dobbeltangreb. Truer springeren og mat i to.
16. b5? Dækker ingen af delene.
16...Dh4+ 17. Kg1, Dh2#
Et spændende parti, og godt spillet af begge parter.
Juniorholdet er efter seks runder stadig ubesejret på en flot tredjeplads!
ØBROs juniorhold består af Emil Jakobsen, Stefan Bilfeldt, Michael Vesterli og
Sofie Dürrfeld, men vi har løbende udskiftning på bræt 4 så flere kan prøve at spille
på hold. Måske kan vi stille to hold næste år.
Holdet har spillet seks af otte kampe i denne sæson uden et eneste nederlag!
I første runde vandt vi 2½-1½ over K41 hjemme. I anden runde blev det til 2-2 mod
Skovlunde på udebane. I tredje vandt vi 2½-1½ over Brønshøj hjemme. I fjerde 2-2
ude mod topholdet fra Ballerup. I femte 3-1 over Tåstrup med Svetoslav Korolev på
førstebræt. I sjette og foresløbig seneste runde var vi på Amager, hvor vi spillede 2-2
efter en meget dramatisk afslutning. Holdet ligger på en meget fornem tredjeplads,
kun ½ point efter Skovlunde på andenpladsen.
Vi kan selv afgøre kampen om andenpladsen den 1/3, hvor vi tager imod Skovlunde i
ØBROs lokaler, men førstepladsen bliver svær at nå – Ballerup ligger helt i front,
hele 6 point foran Skovlunde, og selv om de har spillet en kamp mere, så er det et
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forspring der bliver svært at hente. Men man ved aldrig. Måske snubler de over
Brønshøj i sidste runde, og så får vi chancen. Gruppen er endnu ikke afgjort.
Emil har som juniorØBROmester fået det vanskelige førstebræt, og det har været
svært, men han har kæmpet godt i alle partierne og har skærmet vores tre nederste
brætter, som har scoret virkelig godt. I Emils fravær var Stefan førstemand mod
Brønshøj og Amager (1/2) og Michael fik ansvaret mod Ballerup (1/1).
De individuelle scorer er følgende:
Emil Jakobsen: 0/3
Stefan Bilfeldt: 4/5
Michael Vesterli: 5/6
Sofie Dürrfeld: 3/3
Otto Olrik: 1/2
Esben Qvist Jakobsen: 0/2
Daniel Guldberg: 0/1
Ivar Gunnarsson: 1/1
Sophus O. Hasselby: 0/1
Et flot resultat, som holdet og ØBRO kan være meget stolte af.
Organisatorisk
Vi spiller som sædvanlig mandag 15.30-18.30 hvor der er almindelig træning, men
holder nu også supertræning for de dygtigste eller ivrigste onsdag 15.30-18.30. Der
arbejdes pt. på at afholde en koordineret turnering kun for juniorspillere i samme
tidsrum.
Det bliver spændende at følge ØBROs talentfulde juniorspillere i 2004!
Christian S. Christensen,
træner.
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Holdturneringen 2003-04, 2. holdet
Forud for sæsonens holdturnering samledes 2. holdet til et lille møde for at aftale
præmisserne for turneringen. Nyskabelsen var at lave en 10-mandstrup, således at
afbud kunne tilrettelægges bedre og reserveproblemer minimeres. Dette er lykkedes
til fulde – kun i en enkelt runde har vi måtte stille med 7 mand og dette var på grund
af sygdom opstået samme dag, hvilket selvfølgelig er umuligt at gardere sig helt for.
Omvendt har den store trup desværre medført, at i en del runder har vi været flere end
8, som gerne ville spille. Og det er selvklart ærgerligt, at man må have
”bænkevarmere” siddende, som helst ville være med. Jeg har som holdleder forsøgt
at skifte lidt ud fra runde til runde, således at ingen skulle føle sig helt forbigået, men
det er naturligvis en vanskelig beslutning.
Således har den nye struktur haft positive og negative konsekvenser – og det må
vurderes til næste sæson om vi vil fortsætte den nuværende model. Som holdleder vil
jeg gerne have, at 10-mands-modellen fortsætter, da det må have første prioritet, at vi
kan stille med 8 mand til hver runde.
Til holdmødet besluttede vi at deltage i 1. række. Eftersom det gamle 2. og 3. hold fra
sidste sæson skulle slås sammen måtte vi selv afgøre hvorvidt vi ville spille i 1. eller
2. række med følgende forventninger: Tæsk i 1. række – topplacering i 2. række… Vi
valgte at tage tæskene og få noget udfordring…
Og det har vi fået! Efter fem runder har vi fået to uafgjorte (5-5 mod Saxo I og
Frederiksberg III) og tre klare nederlag (3-7 til Brøndby I, ½-9½ til Glostrup I og 1½8½ til Brønshøj III). Mod Glostrup og Brønshøj var vi klart overmatchet, men i de tre
andre runder har vi haft en reel chance for sejr. Både mod Saxo (som stillede et helt
reservehold) og Frederiksberg havde vi sejren i den hule hånd men heldet svigtede i
de afgørende situationer. I de sidste to runder mod Tåstrup og Odysseus, som begge
kæmper for oprykning bliver det igen særdeles vanskeligt – men humøret og
holdånden er i top og vi knokler så hårdt vi kan…
I 4. runde, hvor vi var marginaler fra at løbe med en overraskende sejr mod
Frederiksberg, havde jeg tur i den, selvom jeg kom halvskidt fra start:
Hvid: Søren Møller Hansen, ØBRO
Sort: Frode Benedikt Nielsen, Frederiksberg
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Ld3 Lg7 8.Sf3 0–0 9.0–0
a6 10.a4 Te8 11.Te1 Sbd7 12.Tb1?!
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Nu kommer jeg til at stå lidt forkert. 12.Lf4, 12.Lg5 eller 12.h3 er meget bedre.
12...Sg4 13.h3 Sge5 14.Sxe5 Sxe5 15.f4!?
En farlig manøvre, men skal nok prøves – eller kommer jeg aldrig fri…
15...Sxd3 16.Dxd3 f5 17.e5 dxe5 18.fxe5 Txe5
18...Lxe5 19.Txe5!? er en frisk mulighed. Fx 19…Txe5 20.Lf4,Te8 21.d6 med visse
chancer.
19.Lf4 Txe1+ 20.Txe1 Dh4??
En stor overraskelse! Det virker helt forkert, fordi jeg nu får initiativ og noget at
spille på.
21.Te8+ Kf7 22.De2! Nu troede jeg næsten sejren var hjemme, men Sort har en
redning…

22...Ld7!!
Det havde jeg ikke kigget så meget på - men det er faktisk Sorts eneste chance.
Forsøg på at undgå at spille Ld7 virker i hvert fald ikke: 22...Dxf4 23.De7# eller
22...Ld4+ 23.Kh1 Kg7 24.Le5+ Kh6 (24...Lxe5 25.Dxe5+ Kh6 26.Dc7!) 25.Ld6! og
Sort er i slem knibe.
23.Txa8 Dxf4 24.Td8 Ld4+ 25.Kh1 Le5??
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Duer slet ikke. Et oplagt alternativ er 25...Dc1+ 26.Kh2 (26.Sd1 Lxa4 27.De6+ Kg7
28.De7+ Kh6 29.Dh4+ Kg7 30.De7+ evig skak) 26...Lg1+ 27.Kh1 Ld4+ og evig
skak.
26.Txd7+ 26.g3 vinder også.
26...Ke8 27.g3! Lidt men effektivt 27...Dc1+ 28.Kg2 Kxd7 29.Dxe5 Dxb2+ 30.Kf3
og ikke flere skakker…
30...Db3? gør det bare lettere 31.De6+ Kd8 32.Dg8+ Kd7 33.Dxh7+ Kd8 34.Dg8+
Kd7 35.De6+ Kd8 36.Dd6+ Kc8 37.Dxc5+ Kd7 38.d6 f4 39.Dc7+ Ke6 40.De7+
Kf5 41.g4# 1–0
En rar gevinst.
Søren Møller Hansen

Et slutspil

Hvid: Christian S. Christensen, ØBRO
Sort: Steen Pedersen, Valby.
Politiken Cup 2003, runde 7 (vist nok).
Efter et ikke særlig mindeværdigt forløb var jeg efter mit 56. træk som hvid nået frem
til ovenstående stilling. Jeg har løber mod springer og fjern fribonde, men min
modstanders konge er aktiv og hans centrumsbønder dækker mange felter, så jeg kan
ikke komme nogen vegne ved egen hjælp. Jeg har derfor brugt de sidste par træk på
at rykke frem og tilbage i håb om en fejl fra hans side. Desværre kommer den ikke,
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og jeg beslutter mig til at affinde mig med remis, som jeg netop har tilbudt med mit
sidste træk.
Til min store forbavselse afslår han med en selvsikker mine og spiller...
56...Sc6.
Jeg husker tydeligt at jeg havde svært ved at skjule min glæde – ikke så meget over
trækket, som ikke fejler noget, men over at han afslog remisen. Det betyder
formentlig at han tror han kan vinde, og det tror jeg slet ikke på. Hans stærke
centrumsbønder og aktive konge opvejer min fjerne fribonde bedre officer men ikke
mere. Stillingen er i balance. Som Steinitz påpegede for over hundrede år siden, så
gælder det at stillinger i balance ved korrekt spil fører til nye stillinger i balance. Der
er kun én måde at forstyrre balancen på, og det er med en fejl, som forrykker den til
modstanderens fordel. Det satte jeg mig så roligt til at vente på. Jeg mærkede allerede
hvordan håbet om sejr atter blussede i mig.
57.Lb3,Se7 58.Lc2
Jeg foretager mig ikke noget. Jeg venter bare på at han overspiller.
58...e4?
Og nu begynder det sørme. Dette er et rigtig skidt træk, som fastlægger hans egne
bønder på min løbers farve og giver min konge adgang til d4. Balancen er forrykket
til min fordel. Nu spiller jeg på gevinst.
59.a5!
Bedste forsøg. Nu hvor der er adgang til centrum er dette spilbart. Det er stadig
remis, men til forskel fra før skal han pludselig spille præcist for at holde.
59...Sc6?
Nu forrykkes balancen igen, og nu er det formentlig ikke længere remis. Til det
resultat fører kun 59...Sf5! (ideen med 58...e4 skulle man tro) 60.Kd2 (60.a6,Kb6
61.Kd2,Kxa6 62.Lb3,d4 er det samme) 60...Kb5 61.Lb3,d4! 62.exd4,Sxd4 63.Ld5
(63.Ke3!?,Sxb3 64.Kxe4,Sc5+ 65.Kf5,Sd7 66.Kg6,Sf6 er også remis) 63...Sf5
64.Lxe4,Sg3 65.Lf3,Sxh5! og hvid løber tør for prinsesser.
60.a6
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Jeg bruger princippet om to svagheder. Sort skal både holde øje med min bonde på a6
og med sin egen på d5, og det kniber gevaldigt. Lige nu truer 61.La4.
60...Kb5 61.Lb3,Kc5
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).
62.La4!,Sa7
Eneste træk, naturligvis. Prøv at finde den meget nydelige gevinst herfra. Hvid
trækker og vinder.

63.Ld7!
Dominerer springeren. Et meget typisk vending i denne type slutspil.
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63...Kd6
Springeren har ingen træk, så eneste alternativ er 63...d4+ 64.exd4,Kd5 men det giver
ikke sort meget at håbe på. Hvid har stadig stillingsfordel, og nu også en bonde mere,
så der er mange måder at vinde på. En fortsættelse kunne være 65.La4,Sc8
66.Lb3+,Kc6 67.Lc4,Sb6 68.Lf1,Kd5 69.Lb5,Sa8 70.Lc4+,Kc6 71.Kd2,Sb6
72.Lf1,Sd5 73.Lg2,Kb6 74.Lxe4,Sc7 75.Lb7 og hvid vinder.
64.Kd4!!
Ofrer løberen for at trænge ind med kongen. På alle løbertræk spiller sort kongen
tilbage til c5 og hvid kommer ingen vegne, så ofret er den eneste vej.
64...Kxd7 65.Kxd5,Ke7 66.Kxe4
a-bonden fanger den kortbenede springer på damefløjen og på kongefløjen har jeg et
bondeslutspil med en bonde mere. Det vinder glat.
66...Kf6 67.Kf4,Sc6 68.e4,g5+ andre forsøg taber også. Prøv selv.
69.Kg3! efter 69.Kg4,Se5+ 70.Kg3,Sc6 er tempoet forkert.
69...Ke5 70.h6,Kf6

71.e5+! Smukt. Begge sorts officerer er overbelastede.
71...Kg6 72.e6 Princippet om to svagheder er her blevet til princippet om tre...
72...Kxh6 73.a7! Vinder springeren lettest når damen kommer. Sort gav op. 1-0
Et fint slutspil, synes jeg selv.
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Christian S. Christensen
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AS04 Centenary - Sidste nyt!
Umiddelbart inden redaktionens afslutning er den store jubilæumsturnering i AS04
overstået. Flere ØBROere deltog heri, heriblandt en af klubbens talentfulde juniorer,
Michael Vesterli. Nedenfor følger hans parti fra sidste runde med trænerens
kommentarer.
Hvid: Torben Mobeck, ØBRO
Sort: Michael Vesterli, ØBRO
1.e4,e5 2.d4,exd4 3.c3,dxc3 4.Lc4 Nordisk gambit. Torben holder af at angribe.
4...cxb2 5.Lxb2

5…d5! Godt spillet, Michael! Eller godt husket – vi har gennemgået åbningen til
juniorskak.
6.Lxd5,Sf6! Og igen! Måske har Michael forberedt sig og kigget på Torbens partier.
Sorts sidste to træk er årsagen til at hvids gambit ikke er populær på højt niveau i dag.
Det er dog langt fra alle som spiller sådan i de lave klasser, og åbningen nyder
således stadig en vis popularitet.
7.Lxf6? Pointen med sorts kontraoffer i træk 5 er, at hvid ikke kan undgå afbytning
af én af løberne eller dronningen, hvorefter der ikke er tilstrækkelig kompensation for
den bonde hvid stadig mangler. Der er derfor ikke andet for end at kaste sig ud i den
forcerede afvikling 7.Lxf7+,Kxf7 8.Dxd8 Mange hvidspillere har hér troet at de har
vundet damen men ...Lb4+ 9.Dd2,Lxd2 genopretter den materielle balance, og efter
10.Sxd2 har hvid kun fået den sidste af de to investerede bønder hjem igen - men har
til gengæld mistet de angrebschancer han ofrede dem for. På grund af den
asymmetriske bondestilling er den resulterende stilling fuld af liv trods det
reducerede materiale, og sorts chancer er mindst lige så gode som hvids. Det ville
have været hvids bedste.
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7...Dxf6 Nu mangler han blot en bonde, og det er sort der har initiativet.
8.Sd2,Lc5 9.Sgf3,c6 Michael søger at bevare initiativet ved hele tiden at true med
noget. Samtidig husker han hvilke brikker der er på arbejde, og sørger for at tage
stilling til b7 inden han flytter Lc8. Godt!
10.Lb3 Torben må følge den unge mands diktat.
10..Lg4 11.0-0 Endelig et fritræk. Torben skynder sig at rokere. Udmærket.
11..Sbd7! Initiativet fortsætter. Godt spillet.
12.Te1? Overser sorts trussel. Bedre var 12.Dc2 som træder ud af Lg4’s skudlinie og
lænker Sd7 til løberen på c5, hvorefter intet er afgjort endnu.
12...Se5 Nu, derimod, går det meget hurtigt ned ad bakke for hvid.
13.Lc2 Dækker d3. Et bedre forsøg var 13.De2, som både dækker d3, tillader Ld1 og
går ud af den farlige d-linie. Jo flere nyttige ting man kan opnå med ét træk, jo bedre.
Hvid står dog under alle omstændigheder uhyre kritisk.

13...Td8! Nemlig! Michael kaster mere brænde på bålet inden han sætter ild til. Det
viser stort overblik og god selvkontrol. Afviklingen på f3 var stadig ikke særlig
overbevisende, og et automatisk træk som fx. 13.0-0 er ikke tilstrækkelig konkret,
idet det hverken dækker eller truer noget. Kun 13...Td8! er helt rigtigt. Virkelig flot
spillet, Michael!
14.h3 Ikke det bedste, men det er svært at kritisere hvids træk hér. Der er ikke
længere noget fornuftigt forsvar.
14..Lxf3! Michael har en fin næse for voksenblod, og har han først fået færten af det,
er han uden nåde.
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15.gxf3,Txd2! Slam! Kombinationsopgave nr. 1347 løst, hr. træner. Næste, tak!
16.Db1 Desværre nødvendigt.
16...Txf2 17.Dxb7 Man vinder ingen partier ved at give op
17...Txc2+ 18.Kf1 Torben viser god sportsånd og lader den unge mand sætte mat.
Jeg har heller aldrig forstået hvorfor nogle spillere giver op ét træk før. Hvorfor dog
ikke tage det sidste træk med. 18…Dxf3 mat! 0-1
Et overordentlig nydeligt parti, og et smukt eksempel på den unge danmarksmesters
spil.
Michael sluttede med 2½ af 9 på en fornem 96. plads i sin første voksenturnering, tre
pladser foran sin far, Sten Vesterli, som blev nummer 99 med 2 point. Der bliver
noget at tale om ved køkkenbordet. Michaels modstander, Torben, blev nr. 102 med 1
point af 9.
Turneringen blev i øvrigt vundet på deling af GM’erne Hector og de Firmian med 7½
af 9. ØBRO var fint repræsenteret, og udover de nævnte deltog også E. Trier Hansen,
som blev nr. 98 med 2½ af 9, Jesper Guldager, nr. 72 med 4 af 9 og Nils Petersen, nr.
59 med 4 af 9. Nils’ meget fine korrektion skyldes at han i første runde fik ram på en
af de spillere der siden kom til at deltage i topstriden, den lokale helt Bo Garner.
Måske får vi det parti at se en dag.
En udmærket turnering for ØBRO.
Christian S. Christensen.
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ØBRO Pinse. Islandsk Åben. 28.-30. maj 2004
Skakforeningen ØBRO indbyder til 7 runders islandsk åben i pinsen. Formatet er en
almindelig åben turnering i én stor gruppe efter schweitzersystemet, men hvor runde
1-3 afvikles som hurtigskak og runde 4-7 med normal betænkningstid. Runde 4-7
rates både dansk og elo. Vinderen er Pinsemester (PM) 2004.
Spillested: ØBROs lokaler, Rosenvængets Allé 31, kld, 2100 Kbh. Ø.
Spilletider: 28/5: 19.30-20.30, 21-22 og 22.30-23.30. 29/5: 13-18 og 19-24. 30/5: 1318 og 19-24.
Betænkningstid: Runde 1-3: 30 minutter til hele partiet. Runde 4-7: 2 timer til 40
træk + ½ time til resten.
Indskud: GM/IM: gratis. Andre: kr. 400,Præmier: Garanteret førstepræmie: min. kr. 4000,- Øvrige præmier afhænger af
deltagerantal. Feltet vil blive inddelt i passende grupper med ratingpræmier.
Der må ikke ryges i spillelokalet. Yderligere oplysninger: www.oebroskak.dk.
Tilmelding med navn, klub, rating, fødselsdato og tlf.nr. senest 21/5 2004 til Ted
Sandbech, email: ted@adslhome.dk, tlf: 35 43 07 35. En forudsætning for deltagelse
er at indtegning og kontant betaling af indskud sker senest 28/5 kl. 19. Max.
deltagerantal: 64. Natten efter sidste runde spilles pinsemesterskabet (PM) i lyn. Kom
til ØBRO og se pinsesolen danse.

ØBRO Miniput. Kun for børn! 14. april-26. maj 2004
Koordineret EMT for børn! Skakforeningen ØBRO indbyder til 7 runders EMT på
følgende onsdage: 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 og 26/5 i klubbens lokaler i
Rosenvængets Allé 31, kld, 2100 Kbh. Ø. Betænkningstid: 2 timer til hele partiet.
Alle dage startes kl. 15.30. NB! Deltagere skal være født 1993 eller senere. Der
spilles i én stor gruppe, som spiller 7 runder monrad. Indskud kr. 50,-. Præmier:
Bogpræmier. Antal afhænger af deltagerantal. Diplom til alle, sjove ekstrapræmier.
Yderligere oplysninger: www.oebroskak.dk. Tilmelding med navn, klub, evt. rating,
fødselsdato og tlf.nr. senest 12/4 til Christian S. Christensen, tlf. 32 87 66 94, email:
heraklit@ofir.dk. Kom til ØBRO og få rating.

28

Sæsonprogram (forår 2004):
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)

29. marts:

Simultan med Søren Bech Hansen kl. 19.30!

5. april:

Påskelyn og babyskak – fra kl. 19.30.

12. april:

2. påskedag! (Klubben er lukket!)

19. april:

ØBRO Forår (1. runde)

26. april:

ØBRO Forår (2. runde)

3. maj:

ØBRO Forår (3. runde)

10. maj:

ØBRO Forår (4. runde)

17. maj:

ØBRO Forår (5. runde)

24. maj:

ØBRO Forår (6. runde)

Pinse (28.-30. maj):

ØBRO Pinse!

31. maj:

2. pinsedag! (Klubben har tømmermænd og er
lukket!)

7. juni:

ØBRO Forår (7. runde)

10. juni (torsdag!)

Sommerafslutning!

14. juni:

EM-Fodbold: Danmark-Italien. Sommerferie!

21. juni:

Sommerferie!

28. juni:

Sommerferie!
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