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Velkommen til ØBRO-nyt!
Klubbladet for Danmarks største og bedste skakklub har fået
nyt navn, men målsætningen er at videreføre den langvarige
tradition for festlig formidling af begivenhederne i klubben
og medlemmernes mange bedrifter på de 64 felter.
I denne udgave kan man således nyde turneringsberetninger
og partikommentarer fra to af ØBROs helt store profiler
Søren Bech Hansen og Uno Rolf Skonnord.
Hvis du ikke synes, at de to skal have lov til også fremover at
løbe med al opmærksomheden, er der ikke andet at gøre end
at gribe pen eller tastatur og skrive en artikel eller tre til
bladet. Med de flotte præstationer der til stadighed leveres
af ØBROs spillere, burde der ikke være mangel på ting at
prale med!
Alle ønskes en god sæson med dette umisforståelige citat fra
formanden:
”Velan, til kamp, o ædle Pandavaer, Duryodhanas tropper
ere over os; hæder og ære venter!”
Rasmus Jørgensen
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Kort nyt
Knusende sejr
Kort før redaktionens afslutning vandt ØBRO en usædvanlig
overlegen sejr i det traditionsrige opgør mod
venskabsklubben Limhamn SK. Cifrene lød 21½-13½; heraf
stod de voksne for de 14½-10½, mens juniorerne var helt
ustyrlige og vandt 7-3.

Milo, David, Gustav og Noah i forberedelsesfasen før svenskermatchen.
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Spektakulær sommerafslutning
Årets sommerafslutning bød på grillpølser og god stemning,
helt i overensstemmelse med traditionen. Til gengæld var
Uno og Sofie i det innovative hjørne og præsenterede en
Jeopardy-quiz med skak- og Øbro-tema. De tilstedeværende
blev inddelt i to hold, der efter tæt kamp endte med lige
mange point. Desværre var tiebreakeren hvem der kunne
nævne flest medlemmer af Øbros første bestyrelse i 1936,
hvilket betød, at Søren Bech fik lejlighed til at styrke sin
selvtillid yderligere. Alligevel var der bred begejstring over
dette nye tiltag.
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ØBRO Forår 2017

Af Søren Bech Hansen
”Det er godt, du er tilbåge.” Ordene er Jånus’, sågt i klubben
efter mine 5/5 i forårsturneringen. Et resultat der bragte
mig tilbage over 2200 i rating efter 8 vanskelige måneder,
der havde kostet mere end 100 ratingpoints. Ikke at rating
er særligt vigtigt for mig i disse år. Det kan være, det ændrer
sig, hvis jeg begynder at spille oldeturneringer, hvor man
kan blive udtaget til en eller anden plejehjems-event, hvis
man har det rigtige tal, men den tid den glæde.
Mine 5/5 ligner jo en sikker sejr, men det var det faktisk
ikke. Dominik Arndt, der efter min mening spiller langt
bedre end sit ratingtal – ja faktisk temmelig fremragende –
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havde mig nede i sækken, og i og med Dominik fik 3½/5,
havde han været udelt første med den gevinst. Sådan gik det
ikke, og vi vil kigge på partiet, der var særdeles spændende.
Dominik Arndt, 1951
Søren Bech Hansen, 2198
1.¤f3 f5
Dominik er en teknisk spiller, der ”kån føle hvor brikkerne
skål stå”, så min holdning inden og under pårtiet vår den, åt
brikkerne skulle rodes sammen, og vi skulle slås. Når man
spiller sort mod Dominik, er det til at forudse, at hvids løber
går til g2, et tårn til b1, og der hurtigt står en hvid
bondekæde diagonalt fra e2 til b5. Jeg tænkte, jeg derfor lige
så godt kunne sætte f-bonden på f5 med det samme.
2.g3 ¤f6 3.¥g2 g6 4.0–0 ¥g7 5.c4 0–0 6.¤c3 d6
Her kan Dominik spille d4, hvorefter vi spiller Leningrad
hollandsk. Men han sætter jo altid bonden på d3.
7.d3 ¤c6 8.¥d2
Lidt tidligt at erklære, hvor løberen skal stå. Jeg forventede
¦b1 med det samme, da tårnet skal til b1 næsten lige meget
hvad hvid ellers finder på. Der er dog bare tale om
trækomstilling de følgende par træk.
8...¤h5 9.a3 a5 10.¦b1 f4
En drillepindsopstilling som for eksempel er spillet meget af
Malaniuk, der finder på den slags ting, når han ikke kan få
sin Leningrad hollænder. Sort sætter en bonde på f4, og der
bliver den typisk stående, indtil der er fyrværkeri. Der er
spillet masser af partier, hvor der landet hvide bønder på
g3,f4, e3 og d3 og samtidigt sorte bønder på g5, f5 , e5 og d6.
Den slags undgår sort ved straks at spille f5-f4. Og så
irriterer f5-f4 typisk hvidspillere, der spiller denne her slags
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opstillinger. Og det er jo vigtigt at irritere sin modstander –
på brættet under partiet, forstås.
11.b4 axb4 12.axb4

Jeg var under partiet ikke i tvivl om, at stillingen er spillet
mange gange før af stærke spillere. Jeg tænkte, at det
positionelt rigtigste var at beholde bonden på e7 og så spille
springeren til d4, når b4-b5 kommer. Jeg tænkte imidlertid,
at noget sådant lugtede svært af for mange afbytninger og
remis, så jeg tog en chance.
12...e5?! 13.b5 ¤e7
Så har sort svækket sig positionelt og på en måde tonet rent
flag. Der skal ikke byttes brikker af, og alle brikker skal i
retning af hvids konge.
14.¦a1 ¦b8
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Og kun sådan. Det tårn skal stå PÅ brættet og senere I
RETNING af hvids konge. Det er for tidligt for det at blive
pensioneret.
15.¦a7 h6
Ikke for bagefter at spille g6-g5 men for at tage g5 fra hvids
springer. En plan med ¥e6, £d7 og ¥h3 kan for eksempel
komme på tale.

16.e3!
Jeg blev overrasket. Jeg troede ikke, der groede dørmåtte på
Dominik’s køler. Trækket er principielt og godt. Sort hår
spillet frækt og skal ikke have ro til at omgruppere
brikkerne og bygge en angrebsstilling op. Jeg tog mig en
ordentlig tænker og kunne for eksempel ikke lide 16…¥f5
17.¤e1, hvor jeg har svært ved at se sorts videre
angrebspotentiale men til gengæld sagtens kan se Hvid
sætte dronningen på e2 og springerne på c3 og b4.
10

16...¥g4
Jeg besluttede mig for ikke at tillade ¤e1. Jeg regnede på
17.h3 ¥xf3 18.¥xf3 fxg3 19.¥xh5 gxf2+ 20.¦xf2 ¦xf2
21.¢xf2 gxh5 22.£xh5 som jeg vurderede til at være svagt
bedre for Sort grundet hvids kongestilling. Det er sikkert
helt OK for Hvid…
17.£b3
Men hvid kan jo også bare holde stilen og spille kernesunde
træk. Hvid står godt, sundt og bedst.
17...£d7 18.¤e4 ¦f7
Jeg kunne også håve flyttet kongen, men der er mere ”prop i
hullet” over ¦f7, der samtidigt virker over 7.række og giver
plads til en senere tårndublering eller andet ballade. Jeg
anede ikke, hvad Dominik her havde i tankerne, noget med
c5, noget med b6, noget med exf4 og ¥c3 eller noget fjerde.
19.exf4 exf4 20.¥c3
Nå sådan. Klassisk og godt. Hvid spiller sunde og naturlige
træk, sort søger åt fåstholde ”spændingen” i stillingen og
lurer konstant på at fyre nogle angrebstræk af. Dominik
spiller rollen som den, der forstår, hvad der foregår. Jeg
spiller rollen som caféhacker.
20...¤f5 21.¥xg7
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Beslutninger, altid beslutninger. Her kan jeg slå igen på hele
4 forskellige måder.
21...¤fxg7
Trækket fastholder kontrollen over f6, giver muligheden for
¥g4-h3 og så kan springeren på g7 måske hurtigt lande på
d4 eller c5 (via e6).
22.d4
Han spiller bare godt. Så er der forbindelse til f3 for den
hvide dronning, og et hvidt b6 og/eller c5 ligger i kortene.
Jeg har en vanskelig stilling. Jeg står næstbedst, men der kan
sagtens blive rusk i stillingen. Jeg har tid nok. Hvad gør jeg?
Jeg kører en ”skodtumper”. Der er udbytte ved ”u”
(udækkede brikker) og ”d” (diålog, Sylvester’s ordre om åt
jeg af og til skal snakke med mine brikker). Mit tårn på b8 er
generelt utilfreds med tilværelsen og hvids springer på e4 er
udækket. Jeg begynder at regne på ¦e8. Jeg ser en variant,
hvor jeg kan aflevere bonden på g6 og til gengæld få et
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slagsmål, hvor den bedste mand i buret måske vinder. Jeg
stoler på min variantberegning og mit instinkt. Jeg regner
selvfølgelig forkert.
22...¦e8?!
Måske et praktisk godt træk i en temmelig dårlig stilling.
23.¤ed2?!
Og Dominik er tro mod sin stil. Man kunne have overvejet
officersofret med 23.¦xb7 ¦xe4 24.b6. Man kunne også have
spillet 23.¦e1, nu hvor dronningen på b3 dækker f3.

Søren Bech er allerede klar til at overfalde modstanderen, mens Niels
Skou glæder sig over ved denne lejlighed at sidde ved siden af Søren og
ikke overfor ham. Foto: Rasmus Jørgensen.

13

23...b6?
Dette var min ide, og jeg troede under partiet, jeg var mere
eller mindre tvunget til det. At det var prisen for at spille
¦e8. Og så havde jeg regnet mig frem til en god variant, hvor
jeg ofrede bonden på g6 og fik et godt slagsmål. Et hurtigt
¥h3 havde nok i stedet været at foretrække.
24.¤h4 ¦e2
Min ide. Min variant. Pivringe. Måske praktisk godt.
25.¥c6 £e7

Her tænkte jeg, at nu slår Dominik på g6, hvorefter jeg spiller
£f6, og så har vi et godt slagsmål. Der er imidlertid et hul i
spanden. Her vinder 26.¦a8+ ¢h7 27.¦h8+! for hvid. Det var
der ingen af os, der så, heller ikke i analyserne efter partiet.
26.¤xg6? £f6
Sort står nok stadig til tab, men det er blevet det ønskede
prægtige rod.
14

27.¦a8+ ¢h7 28.£d3

28...£f5
Tungen lige i munden. 28…£xg6 29.¦h8+ vinder for hvid.
Nu skal hvid passe meget på.
29.¥e4
Igen finder Dominik det rigtige træk. Jeg tænkte, jeg stadig
havde styr på tingene.
29...¦xe4
Men der er endnu et hul i spanden. Her vinder 30.¤h4! for
hvid. Det var der heller ingen af os der så under partiet eller
i efteranalyserne.
30.¤xe4? ¢xg6
Endelig ikke 30…£xg6 31.¤g5+ fulgt af ¦h8+ og hvid
gevinst. Nu står sort bedst for første gang i partiet.
31.f3 fxg3!
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For dette havde Dominik ikke set.
32.fxg4 £xf1+ 33.£xf1 gxh2+ 34.¢xh2 ¦xf1 35.gxh5+ ¤xh5

Tågen er lettet, og vi er landet i et slutspil, hvor Sort har en
bonde mere. Det er imidlertid et slutspil, der meget hurtigt
kan blive meget taktisk og meget konkret, eksempelvis hvis
Sort taber bønderne på c7 og b6 og Hvid får en fri b-bonde.
36.¦c8 ¦f4!?
Ja, jeg kunne også have spillet ¦f7, men ¦f4 er i partiets ånd.
I en infight kommer et slappefistræk som ¦f7 ganske enkelt
ikke på tale.
37.¤c3
Dominik kunne også have spillet ¤g3 og gået efter et
tårnslutspil med gode remischancer.
37...¦xd4 38.¦xc7 ¦d2+ 39.¢g1
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Min bonde på b6 er pilsvag, og jeg havde en fornemmelse af
at have travlt. Selv om sort lige nu har en bonde mere, er
stillingen nok remis, men den er svær at spille i praksis, og
Dominik var ved at være i tidnød. Jeg fik en ide helt i partiets
ånd. Med en sort springer på g3 skal den hvide konge bare
have en skak, så er den mat. Det kan tårnet klare på g2, hvis
bare der står en anden sort brik på h3.
39...¤g3
Om ikke andet så points for underholdningsværdien og
fastholdelse partiets ånd.
40.¦c6
Nå, uha da da. Nu skal jeg vælge, hvilken brik jeg vil have til
h3. Tåger jeg bonden, går det gålt: 40…h5 41.¦xb6 h4 42.c5
h3 43.¦xd6+ vinder for Hvid, så derfor:
40...¢g5
Med ideen ¢g4, ¢h3 og ¦g2 mat.
41.¦xb6 ¢g4 42.¦a6!
17

Nu er 42…¢h3 43.¦a2 dårligt for Sort.
42...¦c2 43.¦a3??
Her, til allersidst, taber Dominik sutten og dermed partiet.
Springeren skal gå til et felt, så den efterfølgende kan sige
skak til en sort konge på h3. Rigtigt var 43.¤d5 eller 43.¤d1,
hvorefter partiet stadig er spændende men bør blive remis.
43...¢h3 44.¤d1 ¦g2#
Som den gode sportsmand Dominik er, lod han mig sætte
mat.
Jeg havde svært ved at komme ud af klublokalerne, fordi
mine arme stak i vejret. Jeg havde fornemmelsen af at have
spillet et supergodt parti. Efterfølgende analyser viste, at det
slet, slet ikke passede, men under alle omstændigheder et
meget spændende kampparti. I øvrigt kan jeg fortælle, at det
med begge arme i vejret også kan være vanskeligt at drikke
øl.
Vi tager også partiet fra sidste runde, der havde et lækkert
sluttræk.
Thomas Find Kokfelt, 1854
Søren Bech Hansen, 2198
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 £b6
Jeg vurderede, at dette var det rigtige åbningsvalg mod en
spiller, der er både klassisk og principiel. Jeg var sikker på,
det rigtige var at gå efter initiativet.
5.¤b3 ¤f6 6.¤c3 e6 7.¥e3 £c7 8.a3 d6 9.¥d3 a6
En normal sicilianer hvor hvid har fået trækket ¤d4-b3
gratis. Om det er et godt træk, ja det er så det, der diskuteres.
10.£e2?!
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Det er vældig populært at sætte dronningen tidligt på e2 i
denne type sicilianere, men sammen med træk som a3 og
¥e3 virker det lidt som en planløs luksus.
10...¥e7 11.f4 b5 12.0–0 ¥b7
Sort hår spillet ”ålle ståndårdtrækkene” og mångler åt
afsløre for hvid hvor kongen skal stå.
13.¤d4
Tja, bom bom. Hvid gør det træk om, han fik gratis. Det kan
jo aldrig være noget særligt. Her kunne jeg sikkert bare
rokere kort, men jeg valgte en helt klassisk positionel plan.
13…¤xd4 14.¥xd4 e5 15.¥e3 exf4
Hvis ikke sort slår på f4 med det samme, kan hvid overveje
f4-f5 fulgt af bondestorm på kongefløjen. Det er sikkert fint
for sort ålligevel båre åt spille 15…0-0.
16.¥xf4 0-0
Det klåssiske træk håvde været 16…¤d7 med det samme,
men det er for løst, når sorts konge stadig står i centrum.
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Sort glæder sig til at bruge feltet e5 til sine officerer og
drømmer om en stilling, hvor de to tilbageblevne lette
officerer er hvids hvidfeltede løber og en sort springer på e5.
17.¢h1
Ser lidt slapt ud, men det principielle 17.e5 var ikke godt.
Der kunne følge 17…dxe5 og så for eksempel 18.£xe5 £c6
eller 18.¥xe5 £b6+ 19.¢h1 ¦fe8.
17…¤d7
Så har vi en klassisk stilling, hvor forbedringspotentialet i
den sorte stilling er lige ud af landevejen. Hånden kan spille
¥f6, g6, ¥g7, ¤e5 og ¦fe8 i en eller anden passende
rækkefølge, alternativt løberen til e5 uden et g7-g6. Det kan
hvid ikke sådan bare lade passere, så her er hvid aktivitet
påkrævet. En plan med et hurtigt a4 er utvivlsomt det
rigtige.
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18.¤d5?! ¥xd5 19.exd5 ¥f6 20.¦f3?
Det er en anden måde at være aktiv på, det må man sige.
Imidlertid er et angreb på kongefløjen ikke det rigtige for
hvid, men under partiet blev jeg da forsigtig. Jeg så varianter
som 20…¥xb2 21.¦af1 g6 22.¥h6 ¥g7 23.¥xg7 ¢xg7
24.£e7 med hvid gevinst. Den variant er helt hat, da sort
bare kan spille ¦fe8 på et passende tidspunkt undervejs.
20…g6?
Som sådan ikke noget dårligt træk, men der stod en gratis
bonde på b2.
21.¥h6 ¥g7?
Igen som sådan ikke noget dårligt træk, men der stod stadig
en gratis bonde på b2. For eksempel 21…¥xb2 22.¦af1 ¦fe8
fulgt af ¤e5.
22.¥xg7 ¢xg7 23.¦af1 ¤e5 24.¦h3?! f5
Hvid kunne måske have forsøgt 24.¦f6. Nu får han en
stilling, hvor hans officerer står rodet. Til gengæld
koordinerer de sorte brikker helt fint.
25.£d2 ¦ae8 26.c3 ¢g8
Ikke nødvendigt men et pråktisk godt træk. ”Nu er det din
tur”. Stillingen er i pråksis meget svær åt spille for hvid, og
det går da også hurtigt galt.
27.¥c2 £c4
¤c4 og senere videre til e3 kom også på tale, men der er nu
noget over at true mat i ét træk.
28.¦e1 ¤g4
Sort har en supergod angrebsstilling, og i den slags kan gode
sager jo dukke op.
29.¦d3
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Og det gør der så. Den hvide stilling var utvivlsomt tabt
alligevel, men nu kommer der er flot sluttræk.
29...£f4!
Overbelastningen af den hvide stilling er total. Hvid gav op.
De andre, mine partier gik ud over, var Niels Skou (en
kærkommen revanche), Louise Fredericia (et langt
manøvreparti hvor jeg stod lidt under det meste af partiet)
og Thomas Tange Jepsen (klassiske klaps, vigtigt ind i
mellem at uddele sådanne). Alt i alt følte jeg, at jeg igen
kunne spille med energi, overblik og fokus, hvilket var en
rigtig god fornemmelse.
Jeg skrev i starten af denne lille artikel, at rating ikke er
særligt vigtigt for mig i disse år. Det er jo også rigtigt nok,
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men alligevel er der jo noget, der nager en lille smule. Jeg
føler et eller andet sted, at jeg hører hjemme over 2300, og
man bør jo have et mål, så lad det være mit mål: Over 2300
igen inden udgangen af 2018.
Og lad os så lige afslutningsvis dvæle ved de famøse
skodtumper. Det er en remse, udviklet af Sylvester og gamle
Zmof, til brug under turneringspartier. Remsen bruges til at
huske ti spørgsmål, man passende kan stille sig selv i
modstanderens betænkningstid.
S – hvad er der af svage felter i stillingen?
K – hvad har jeg af kandidattræk?
O – er der nogle taktiske ofre i stillingen?
D – dialog med egne brikker, en af gangen, om de er glade for
eller utilfredse med hvor de står?
T – er der mening i at gentage stillingen et par gange og få
mere tid eller nå en tidskontrol?
U – hvad er der af udækkede brikker i stillingen?
M – hvad havde Mikhail Tal overvejet her?
P – er der nogle positionelle ofre i stillingen?
E – kan en brik i ekspresfart komme til det bedst mulige felt
for den?
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R – hvad havde Zoltan Ribli overvejet i denne stilling?
Skodtumper er en remse udviklet til brug for lige præcist
mig. Den skal fange de sammenhænge, hvor jeg typisk
forærer points væk. Jeg kan kun anbefale andre spillere også
at studere deres partier og skræddersy en remse til dem
selv. Det er mest de partier, man ikke vandt, der har værdi.
Og skulle jeg glemme remsen, er det bare at tænke på min
tid som formand for Dansk Skak Union. Det er lige som at
have et kontrolspørgsmål til brug, hvis man glemmer sit
password til et eller åndet system. ”Hvåd hed dit første
kæledyr”, for eksempel.
Der skal spilles mere i den nærmeste fremtid. ØBRO
MøllerKøller spilles inden sommerferien, og det samme gør
firmaeuropamesterskabet i hurtigskak, der holdes i Belgien.
Og til efteråret er der holdskak, hvor ØBRO minsandten har
hele tre hold i divisionsturneringen!
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ØBRO MøllerKøller 2017
Af Søren Bech Hansen
Får. Dolph. Stasimetoden. Argh. Ned med de blå. Repeat.
ØBRO skød forsøgsvist to femrunders koordinerede
lækkerbasser af lige efter hinanden, og jeg besluttede efter
at være raslet langt ned ad ratingstigen, at der var plads til to
skalpe i bæltet. Verden var uretfærdig, og nogen skulle
betale for det.
Som i ØBRO Forår var der slinger i valsen i nogle af
partierne. Sådan er det, men der var også rigtige kunder.
Hollandsk tilbage på programmet, og træbattet frem.
MøllerKøller.
Der var særligt en modstander, der spillede op til den helt
store tur i buret. Kry som en hanekylling dukkede han op i
det ene chatvindue efter det andet op til partiet. Det var
nærmest en daglig foreteelse, at jeg under seriøse
begivenheder ved computerskærmen pludseligt blev lovet
græs mellem tænderne i et popup-vindue. Jeg skulle rulles
rundt, smage asfalt, mine skuldre skulle forenes med
græsplænen og så videre. Nå.
Jeg havde selvfølgelig holdt øje med ham. Som alfahannen i
flokken holder øje med de unge hanner. Inden de får for
mange ideer skal de have tæsk, som de husker. Han havde
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spillet mange gode partier, han spillede i sine partier typisk
hurtigt og med sikker hånd gode systemtræk, og jeg lurede
på, hvor det nu kom fra.
Træningsvideoer om forskellige stillingstyper fik jeg lokket
ud af ham, da jeg over et par øl lykkedes med at piske en
venskabelig stemning op. Javel, meget spændende, skål
gamle dreng, hvilke stillingstyper?
Så kom den store dag. Jeg havde forberedt mig til partiet
over to kopper stærk kaffe dagen forinden. Uden at have
brikkerne fremme. Der skulle ikke forberedes noget konkret,
men partiet skulle drejes ind i baner, hvor jeg ikke spillede
mod en træningsvideo. Jeg var tændt. Tanken om de næste
lange tider efter et helt uhyrligt tab ville få minder om Ted
med en konge i munden til at virke ubetydelige. Jeg var
sikker på, han havde holdt et skarpt øje med mine partier
mod Louise, der startede med 1.e4 c5 2.Sf3 g6, en af hans
systemåbninger. Jeg tænkte, han nok var så meget sporet ind
på tanken, at c5 og g6 kunne komme som træk 1 og 2.
Søren Bech Hansen, ØBRO
Uno Rolf Skonnord, ØBRO
1.g3
Absolut ikke noget jeg lige fandt på ved brættet. Fintænkt
dagen forinden.
1...c5
Ja da.
2.¥g2
Mon ikke åt…?
2...g6
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Ja da.
3.f4
Man hører næsten Henrik Danielsens stemme, som den
lyder i de fantastiske videoer om Polar Bear-systemet. Jeg
tænkte nu bare på en Leningrad i forhånden, i og med Uno
mig bekendt ikke kender meget til hollandsk. Uno kiggede
op. Med tilfredshed konstaterede han, at han havde fået sin
accelerede sicilianer, men hvad var det lige for noget pjat,
hvid havde spillet!?
3...d5 4.¤f3 ¥g7 5.0-0 ¤c6 6.d3 ¤f6 7.£e1
Klassisk Leningrad juice. Hvid er klar til at sende e-bonden
afsted og med et mértempo er der ingen skarp sovs, der er
umiddelbart farlig for hollænderen.
7...£c7 8.e4 dxe4 9.dxe4 e5
Uno har valgt at spænde buen hårdt og spille til med et
tempo mindre. Feltet d5 kalder på en hvid springer. Det
tjener til Unos ære, at han ikke er bange for noget, men dette
er måske at gå for vidt. Uno kunne i stedet have vist den
gamle noget respekt, et ord man nok både skal stave og
forklare.
10.¤c3 0-0 11.¥e3 b6 12.¤d5
Hvid står aktivt, og Sort skal ikke træde meget forkert, før
der er store problemer.
12...£b8 13.¤xf6+ ¥xf6 14.c3 ¥b7?
Jeg var godt tilfreds med at se løberen forlade dækningen af
felter på kongefløjen.
15.f5
Jeg besluttede mig for, at tiden var inde til f5. At jeg stod så
godt, at jeg var klar til et overfald.
15...£c7 16.g4 ¦fd8 17.¤g5!
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Det tog mig noget tid at finde dette træk. Hvids angreb slår
igennem.
17...¢g7 18.fxg6 hxg6

Her sad jeg så og kiggede. I lyn og i tidnød ville jeg spille
19.¦xf6 uden at regne, og trækket vinder da også glat. Det
samme kan siges om 19.£h4. Man skal spille ¤e6+ på det
rigtige tidspunkt, hvilket Uno så under partiet. Jeg sad og
regnede og kunne ikke finde noget helt konkret, så jeg slog
ikke direkte på f6. Jeg fik heller ikke ideen med ¤e6+, så jeg
spillede heller ikke 19.£h4. Der er en tredje gevinst, der er
forholdsvis ligetil, men det er alligevel et slapt valg, fordi
sort kan stritte imod.
19.¤xf7?
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Det vinder stadig væk, men både 19.¦xf6 og 19.£h4 var
langt hurtigere.
19...£xf7 20.g5 £c4 21.gxf6+ ¢f7 22.¥g5

Hvis dronningerne bliver på brættet, står Sorts konge meget
dårligt. Byttes dronningerne af, er Sort med igen, i og med
bonden på f6 bliver svag.
22...¦h8 23.b3 £e6 24.£g3 ¦h5?! 25.h4 ¥c8 26.¦ad1 £g4
27.£f2! ¥a6 28.¦fe1 ¦d8 29.¦xd8 ¤xd8 30.£d2 ¦h8
31.£d5+ £e6 32.¥h3! £xd5 33.exd5 ¦e8 34.¥d7 1-0
Nu går der nok lidt tid, inden mit chatvindue igen forurenes.
Og nok alligevel ikke .
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Øl, tæsk og Horsens!

Af Uno Skonnord
Jeg vår såmmen med en måsse ØBRO’ere tåget hele vejen til
Horsens, hvor Horsens Lang Weekend skulle have et visit.
Forventningerne til turneringen var tårnhøje. Inden
turneringen blev der holdt forfest i Sofies og min lejlighed på
Frederiksberg. Den stod på drinks, øl og skak. Der blev
væddet om folks indbyrdes resultater. Det vigtigste
væddemål var, om Sofie og jeg kunne score flere point end
Martin Reib og Mathias Frost Torp. En hel kasse øl var på
højkant!
Dagen for afgang kom, og vi blev hentet af Matthias Finne. Vi
samlede Florian op på vejen. Nu skulle det ske.
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Vi ankom og fandt det bedste klasseværelse ikke langt fra
spillelokalet. Efter ankomst spiste vi noget fællesmad. Det
var god stemning som altid.
Tiden var endelig inde til første parti, hvor jeg skulle have de
sorte brikker mod Alex Sørensen (1849) fra Læseforeningen.
En kompromisløs spiller. Han spillede frygtløst en farlig
Smith Morra mod mig – grænsende til flabet. Alex ofrede to
officerer og kastede alt efter mig. Men jeg fandt en udvej. 01.
I andet parti, havde jeg sort igen. Denne gang mod Peter
Grove (2162). Vi begge kom ud af teorien hurtigt, men jeg
måtte ofre en kvalitet for at holde mig i partiet med et
lækkert løberpar. Grove ofrer kvaliteten tilbage for at få
kongeangreb. Men der er ingenting i stillingen. Lige som
remisen er hjemme, sætter jeg det hele over styr. 1-0.
I mellemtiden havde Martin og Mathias scoret 1 point hver.
Sofie havde scoret 1,5/2. Så vi førte 2,5-2. Det var altid
noget.
Som runderne gik kom vi til 6. runde. Nu skulle jeg have sort
mod Claus Rossen (2133) fra Viborg. Partiet blev en
Maroczy-variant mod en siciliansk drage. I et lynparti mod
Viktor til en TorsdagsMates nogle uger før havde Søren Bech
kaldt mig kylling, fordi jeg ikke turde give min sortfeltede
løber på g7 for Hvids springer på c3. Denne gang bankede
jeg springeren på c3 af brættet, så snart den landede der. Det
virkede. 0-1
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Claus Rossen, 2186
Uno Skonnord, 2074
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 5.c4 ¥g7 6.¤c2 d6
7.¥e2 £b6 8.¤c3

8...¥xc3+ 9.bxc3 ¤f6 10.f3 ¥e6 11.¤e3
11.¥e3 £a5 12.¥d4 ¤e5 13.¤e3.
11...¤e5 12.¤d5 ¥xd5 13.cxd5 ¦c8 14.£a4+ ¤ed7 15.£b4 00 16.¥h6 ¦fe8 17.£xb6 ¤xb6 18.¢d2 ¤fd7 19.a4 ¤c5
20.¥b5
20.a5 ¤b3+ 21.¢d3 ¤xa1 22.axb6 ¤b3 23.bxa7 ¤c5+
24.¢c4 ¦c7 25.¦a1 ¦a8 26.¢b5 b6 27.¢xb6 ¦b7+ 28.¢a5
¦axa7+; 20.¦hb1 ¦c7 21.¥e3 ¤bd7 22.¥d4 ¦ec8.
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20...¤b3+ 21.¢d3 ¤xa1 22.¥xe8 ¤b3 23.¢c2 ¤d4+ 24.¢d3
¤xf3 25.gxf3
25.¥xf7+ ¢xf7 26.¦f1 g5 27.¥xg5 ¢g6.
25...¦xe8 26.¦b1 ¤xa4 27.¥e3 b6 28.¦a1 b5 29.¥xa7 ¦a8 0-1
Før den afgørende runde var status i ølkasseopgøret, at Sofie
og jeg havde 7 point mod Reib og Torps 6 point. Nu skulle
den køres hjem. Den afgørende runde blev lagt, og jeg skulle
møde Kristoffer Dyrgaard (2334). En rigtig fin fyr. Men jeg
havde hvid denne gang!
Uno Skonnord, ØBRO
FM Kristoffer Dyrgaard, Frem
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
Siciliansk. Meget forventet.
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4...¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¥g5
En variant jeg havde kigget lidt på. Det lægger hurtigt pres
på d5.
7...a6 8.¥xf6 gxf6 9.¤a3 f5
Det havde jeg ikke regnet med. Det normale er b5. Jeg
overvejde ¤c4 her, men jeg var ikke overbevist pga. 10.¤c4
fxe4 11.¤xe4 ¤d4 12.c3 d5 =.

Det kan godt være, Martin Reib tabte en kasse øl i Horsens, men ingen
indstiller et skakur bedre end ham. Foto: Søren R. Ottesen.

10.g3
10.¤c4 fxe4 11.¤xe4 ¤d4 12.c3 d5.
10...¥g7
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Hvis 10...fxe4, så havde jeg stadig spillet 11.¥g2.
11.¥g2 0-0 12.0-0 fxe4 13.¥xe4 f5 14.¥g2 ¥e6 15.¤d5 ¦f7
Et træk jeg selv havde kigget på. En af idéerne er, at hvis 16.
¤c4, så 16...b5. Så virker 17.¤xd6 ikke pga 17...¦d7.
16.c3
16.¤c4 b5 17.¤xd6 ¦d7.
16...£g5

17.f4
Stopper f4 og spørger dronningen. Dronningen kan ikke
blive i g-linjen, da ¥f3 er irriterende.
17...£h6
17...£g6 18.¥f3.
18.¤c4 ¦d8
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Her var jeg meget tilfreds med min stilling. Jeg har totalt
kontrol over d5 og spil mod den svage bonde på d6. Det er
ikke klart, hvilket brud Sort skal spille efter.
19.a4
Tager plads, forbereder tårnløft og gør b5 dårligt, da mit
tårn kommer til live efter axb5.
19...e4
19...b5 20.axb5 axb5.
20.¤cb6
Mere tryk på d5 og forhindrer b5 definitivt.
20...£g6
Nu kan dronningen stå på g6, og jeg skal til at kigge på h5h4.
21.a5
Mere plads. På et tidspunkt skal der peges på b7.
21...¤e7
Det havde jeg undervurderet. Lidt svært at gøre noget ved
slag på d5 efterfulgt af £e6. Her går jeg i boksen.
22.¦e1 ¥xd5 23.¤xd5 £e6 24.¤b6 d5
Nu er det sort, der spiller på gevinst.
25.£b3 ¤c8
Jeg vil helst ikke bytte af.
26.¤a4 ¦c7
Jeg overvejer g4 direkte, men det er stærkere at forberede
det.
27.¦ad1 £f7
Her forventede jeg h5, selvom det måske ikke er så kønt.
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28.g4! ¢h8 29.gxf5 ¦d6 30.¤b6
Pludselig er jeg tilbage! Vi skal begge holde øje med tiden
dog.
30...£xf5? 31.¦xd5
Stærkere var ¤xd5, som giver hvid en solid fordel på
31.¤xd5 ¦cd7 32.¦xe4.
31...£xf4 32.¦xd6
Her begynder jeg at spille rigtig dårligt. Meget bedre var
32.¦f1! Jeg var ikke meget for at tage presset fra e4 væk, så
jeg skænkede det ikke meget tanke. Stor fejl.
32...¤xd6 33.¤d5 £h4
Jeg regnede med £f7.
34.¦f1 ¦f7 35.¦xf7 ¤xf7
Her kigger jeg på £xb7, men tror at e3? er stært. Jeg kunne
ikke se, hvordan jeg skulle dække matten. Men ikke nok
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med, at £xf7 dækker den, så vinder ¤xe3 også nemt. Det var
tid til at tage hjem dér. Jeg skal lære at regne i tidnød.

36.¤e3? £f4 37.£b6 ¥e5 38.h3 ¢g7 39.£c5
Sort presser, men jeg kan ikke se nogen mat med min løber
på g2.
39...£h2+
39...¤g5 40. £e7+ ¢g6 41. £e8+ ¢g7 42. £e7+.
40.¢f1 £f4+ 41.¢e2
Nu står min konge godt på e2! Her er det sort, der har flest
svækkelser og åben konge.
41...¤d6 42.£c7+ ¢g6 43.£d7 h5 44.£e6+ £f6
Jeg kunne ikke bytte dronninger af, da slutspillet er lidt
bedre for sort pga. min svage bonde på a5. Computeren siger
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+1.25 efter £d5 men jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle
komme videre.
45.£d7 £g5
Han tilbyder remis, og jeg tager pænt imod den.
Lidt rodet og vanskeligt parti. Men et halvt point var jeg
tilfreds med, når jeg missede så mange chancer.
Jeg endte med 5/7 og en 1. plads i min gruppe. Sofie og jeg
vandt tilmed en kasse øl efter slutstillingen 8,5-7,5. Horsens
Lang Weekend var bestemt godkendt.
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Sån Sebåstiån 1911
Af Rasmus Jørgensen
Normalt ville det måske ikke have den store relevans for
klubbladet, hvad medlemmerne har lavet i deres
sommerferie, hvis den da ikke lige er blevet brugt på en
skakturnering. Men når man er så heldig at have en dag i San
Sebastián, må man nødvendigvis reflektere lidt over denne
smukke bys centrale placering i skakhistorien. For det var
her, nærmere bestemt på rådhuset, der dengang var et
casino, at José Raúl Capablanca i 1911 spillede og (spoiler
alert) vandt sin første turnering på europæisk grund. Og
ikke en hvilken som helst turnering, men en af de stærkeste
nogensinde.
Arrangørerne benyttede et særligt princip for udvælgelsen
af deltagerne, således at kun spillere med mindst to
placeringer blandt de fire bedste i en stor turnering inden
for de seneste ti år kom i betragtning. Det udmøntede sig i et
skræmmende felt, hvor kun verdensmester Emanuel Lasker
manglede. Der fandtes jo ikke nogen ELO-rating i 1911, men
man kan danne sig et indtryk af styrkeforholdene ved at
konsultere www.chessmetrics.com, der på basis af et
selvskabt ratingsystem har genereret historiske ratinglister
helt tilbage til midten af 1800-tallet. Med forbehold for
mulige mangler ved dette system (fx kan Jan Løfberg holde
et langt foredrag om, at det ikke belønner Bent Larsen nok
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for hans mange turneringssejre i 1967) ser man, at verdens
nr. 2-12 var på plads i San Sebastián i februar 1911.
Selvom Capablanca ifølge chessmetrics allerede var nr. 4 i
verden, levede han ikke op til de førnævnte formelle krav, da
han havde opnået sine resultater i Cuba og USA, herunder en
matchsejr mod Frank Marshall, og han blev kun inviteret pr.
dispensation. Ifølge hans egne erindringer protesterede
nogle af de øvrige spillere mod dette i Europa ubeskrevne
blads deltagelse, bla. den russiske advokat Osip Bernstein,
der så meget passende blev kvast af Capablanca i et berømt
parti allerede i 1. runde. Garry Kasparov bruger i On my
Great Predecessors denne klassiske hybris/nemesisfortælling som anledning til at henvise til turneringen i Banja
Luka i 1979, hvor en vis stormester Vukic udtrykte lignende
forbehold mod den 16-årige Kasparovs deltagelse og
selvfølgelig led samme skæbne som Bernstein. For at give
Bernstein (og alderdommen/erfaringen) lidt oprejsning
kunne man også nævne turneringen i Montevideo i 1954,
hvor han ifølge Miguel Najdorf var blevet alt for gammel til
at deltage, men ikke desto mindre fejede den argentinske
topspiller af brættet med en kaskade af officersofre. Der er
vist ikke det store behov for at udpensle moralen i alle disse
historier.
Da Capablanca ankom til San Sebastián (i øvrigt ombord på
RMS Lusitania, der fire år senere blev torpederet af en tysk
ubåd), var han 22 år, en i dag helt normal men dengang
meget ung alder for en spiller i verdenseliten. Alligevel
udmærkede han sig ved modent spil og den intuitive
positionelle forståelse, der blev hans varemærke og efter sin
tids forhold var på et særdeles højt niveau. Trods et nederlag
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undervejs mod Akiba Rubinstein tog han 1.pladsen og den
medfølgende præmie på 5000 guldfrancs. Turneringen har
også skakhistorisk betydning, fordi arrangørerne som noget
helt nyt betalte alle spillernes udgifter til rejse og ophold og
dermed søgte at afhjælpe den finansielt prekære situation,
livet som professionel skakspiller ofte indebar. Capablanca
selv led aldrig nogen nød, da han udover de skakrelaterede
indtægter også blev ansat af den cubanske stat som diplomat
uden arbejdsforpligtelser.

Artiklens forfatter med Øbro-klubkammeraten Kasper Møller Jørgensen i
Capablancas fodspor ved rådhuset i San Sebastián. Foto: Amaia de Diego.
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Meget tyder på, at spillerne har hygget sig med de uvant
gode forhold. Udenfor de officielle runder brugte de
tilsyneladende det meste af deres tid på at diskutere skak og
sidde og tæske lyn. Capablanca fortæller i sine erindringer,
at han overværede et lynparti mellem førnævnte Bernstein
og Aron Nimzowitsch og kommenterede stillingen, hvilket
fik den ærekære Nimzowitsch (som det nok ikke er helt
urimeligt at betegne som skakhistoriens svar på Sheldon
Cooper fra Big Bang Theory) til at erklære, at Capablanca
burde blande sig udenom, eftersom de var velrenommerede
mestre, og han end ikke var mester. Nomenklaturen er
måske lidt uklar, men meningen er ikke til at tage fejl af.
Herefter udfordrede Capablanca Nimzowitsch til en
lynmåtch, som hån efter eget udsågn våndt ”med
forbløffende lethed”, og fik den lettiske skåktænker til
(formentlig stærkt modvilligt) at trække sine tidligere
bemærkninger tilbage.
Man må gå ud fra, at denne episode har fundet sted før
følgende parti:
Aron Nimzowitsch
José Raúl Capablanca
1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤d2 c5 4.¤gf3 ¤c6 5.¥e2
Vi er på vej ind i gammelindisk i forhånden.
5...¥d6 6.0-0 £c7 7.¦e1 ¤ge7 8.c3 0-0 9.a3 f5 10.¥f1 ¥d7
11.exd5 exd5 12.b4 ¦ae8 13.¥b2 b6 14.d4
Hvid står lidt passivt, og Nimzowitsch forsøger at frigøre sig,
selvom det nærmest tvinger ham til et officersoffer.
14...c4
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15.¤xc4
Løberen på b2 brød sig nok ikke om at stå og kigge ind i sine
egne bønder.
15...dxc4 16.¥xc4+ ¢h8 17.¤g5 ¥xh2+ 18.¢h1 ¥f4 19.¤f7+
¦xf7 20.¥xf7
Hvid har næsten genoprettet den materielle balance, men de
sorte officerer er stadig mere aktive, og med den manglende
h-bonde er Hvids kongestilling kraftigt svækket.
20...¦f8 21.¥h5 ¤g8 22.c4 £d8
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Deltagerne i San Sebastián. Capablanca sidder med siden til det forreste
skakbord. Billedet er hentet på www.chesshistory.com.
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23.£f3
Lidt dumdristigt at tillade skakken på h4. Efter 23.g3 havde
det ikke været helt nemt for Sort at bryde igennem.
23...£h4+ 24.£h3 £xf2 25.¦e2 £g3 26.£xg3 ¥xg3 27.c5
27.d5 var måske mere logisk. Lidt ærgerligt for løberen på
b2, at der aldrig bliver åbnet op for den, når det nu
formentlig var en af hovedidéerne med officersofferet.
27...¤ce7 28.¥f3 ¥b5 29.¦c2
Tårnet skulle nok være blevet i e-linjen. Det bliver snart
forvist til passivitet på baglinjen, og uden presset mod e7
kan Sort nu aktivere sin pt. dårligste brik, springeren på g8.
29...¤f6 30.a4 ¥d3 31.¦cc1 ¤e4 32.b5

32...¦f6!
De sorte officerers energi udløses i et brutalt matangreb.
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33.¥xe4 ¥f2! 0-1
Et interessant og smukt parti, og samtidig begyndelsen på et
livslangt kompleks; i 11 betydende partier frem til 1929
lykkedes det aldrig Nimzowitsch at besejre Capablanca.
Nimzowitschs store skakfilosofiske rival dr. Siegbert
Tarrasch var også med i turneringen, og Capablanca snyder
os heller ikke for en anekdote om ham. Den illustrerer meget
godt, hvordan kvindelig tilstedeværelse kan influere
adfærden hos mandlige skakspillere, selvom Tarrasch måske
er et ekstremt tilfælde:
”Tårråsch ålso believed thåt he wås born to rådiåte his
brilliance especially before the ladies. One day during the
San Sebastián tournament a lady was announced.
Immediately Tarrasch was on the qui vive. He started from
his seat, drew himself up to his full height, settled himself in
his clothes so that every crease and fold were in their proper
places, assumed a military bearing, threw out his chest,
brushed an imaginary speck from his coat and strode to the
door to receive the lady. Although he was not well
acquainted, he stood there delivering himself of numerous
ånd courtly bows.”
Capablanca fortæller desværre ikke, hvad der videre skete,
men Tarrasch blev først skilt fra sin hustru 13 år senere.
Slutstillingen: 1.Capablanca 9½/14; 2.-3.Rubinstein, Vidmar
9; 4.Marshall 8½; 5.-7.Nimzowitsch, Schlechter, Tarrasch
7½.
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Da bræt og brikker var pakket sammen i San Sebastián gik
skakhistorien videre, i første omgang med den store
turnering i Karlsbad, som mange nok kender fra Peter
Dürrfelds bog 25 runder i Karlsbad. Capablanca var dog ikke
med her, men foretrak en opvisningsturné i Sydamerika.
Istedet vandt den enøjede tysker Richard Teichmann, der
kun var blevet nr. 10 i San Sebastián, mens Rubinstein
endnu engang måtte nøjes med en delt 2.plads. Til gengæld
løb han med sejren, da man året efter igen mødtes på
casinoet ved den biscayiske bugt, dog uden cubansk
deltagelse. Desværre blev traditionen med superturneringer
kortvarig, og vi skal helt frem til 2009, før man igen kunne
opleve verdenseliten krydse klinger i San Sebastián. Her
triumferede Nakamura efter en mindeværdig lyn-tiebreak
mod Ponomariov.
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33.£xe5!!
33.¥h5+ var også stærkt, men ikke lige så spektakulært.
33...¢f7
På 33...fxe5 følger sevlfølgelig 34.¥h5+ med en usædvanlig
mat.
34.£g3 g4 35.¥xg4 £c5 36.¥xe6+! 1-0

Kilder:
José Raúl Capablanca: Emanuel Låsker in å Contemporåry’s
Eyes (artikel i The Evening Post fra 1916, transskriberet på
www.chesshistory.com); Jens Enevoldsen: Verdens bedste
skak 1; Adam Feinstein: The Mozart of Chess (artikel i New
in Chess 3/2012); Garry Kasparov: On my Great
Predecessors, Part I; Máximo López: San Sebastián 1911. El
primer Súper Torneo de ajedrez.
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Tåktisk træning

1

Hvid trækker og vinder

2

Hvid trækker og holder
remis
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3
Hvid trækker og vinder

4
Hvid trækker og vinder

Løsninger på side 61
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Referåt åf
Generålforsåmling
Geralforsamling i Skakforeningen ØBRO, 13. marts
2017.
Til stede: Søren Møller Hansen, Søren Bech Hansen, Jesper
Vej, Uno, Sofie, Schjødt, Sylvester, Carsten Simonsen, Claus
Mikkelsen, Holger,. Niels Skou, Thomas, Svend Hove, Morten
Maate, Ole, Rasmus, Reib, Sofus, Matthias Finne, Hans Henrik
og flere.
Valg af Dirigent
Jesper Vej blev enstemmigt valgt og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Valg af Referent
Søren Bech Hansen blev valgt.
Formandens beretning
Formanden startede med at omtale jubilæumsturneringen
med 5 GMs, 8 IMs og 44 deltagere. IM Gergely Aczel vandt
med 7/9. Joachim Nilssen, Semcesen, Glud og Antonsen fik
6½/7. IM normer til Joachim (titlen færdig), Nikolos
Ckhkaidze & Ritvars Reimanis. Bedste ØBROere var Thomas
Schou, Viktor og Aref der fik 4 points. En stor tak til
arrangørerne, Peter Olsen, Reib og Søren Bech.
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Holdturneringen.
Førsteholdet blev nummer 4 med 29½ points og 10
matchpoints. To kandidatresultater – Casper Dahl og Carsten
Simonsen. Tak til Carsten for holdledelsen.
Andetholdet blev nummer 4 i 2. division gruppe 1. 32½
points og 9 matchpoints. Aref fik 5/7 med en GM skalp
undervejs. Tre spillere fik 4 points, Janus, Vils og Jesper Vej.
Der var også kandidatresultat til Jesper Vej. Tak til Jesper for
holdledertjansen. Matthias Finne vandt 100 ratingpoints.
Tredjeholdet spiller i mesterrækken. Der mangler stadig en
runde, vi fører inden sidste runde. Vi har vundet 5 ud af 6
matcher og ligger á points med nummer 2 inden sidste
runde. Schjødt har 4½/6 og Matthias Finne har 5½/6 og
endnu 100 ratingpoints i banken her. Holdlederen
(formanden) har 1/6 og har sat sig selv af i sidste runde.
Fjerdeholdet skal have 1½ points i sidste runde for ikke at
rykke ned. Det skal nok gå. Tak til holdleder Claus Mikkelsen
for god holdledelse og 4/6. Svend Kronborg har fået 3½, og
så har vi haft en superreserve i Sebastian Dam, der har lavet
6,5/10 for 4. og 5. holdet.
Femteholdet er allerede rykket op, selv om der mangler en
runde! 38 points i 6 runder, 12 matchpoints og en 8-0 sejr
undervejs. Tak til Martin Reib for god holdledelse og 8/11 på
alle holdene. Matthias Torp 4½/5, Sofus 4½/5, Daniel 4½/5
og Morten Maate 5/6.
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ØBRO Nytår var samtidigt KM. Der var 68 deltagere. 1 GM og
3 IMs. Hector vandt med 6½ foran Kassa Korley. Kassa blev
københavnsmester.
Klubmesterskabet havde 24 deltagere. Aref Vasli blev
klubmester med 6/7 foran Viktor med 5½. I gruppe 2 vandt
Schjødt med 5½/7 og Martin Sdun i nederste gruppe fik dem
alle sammen.
Hurtigskakmesterskabet blev vundet af Søren Bech med
6½/ foran Ritvars og Aref.
I ØBRO Sankt Hans var der 36 deltagere. Janus vandt øverste
gruppe med 4½/5.
ØBRO Forår - øverste gruppe blev vundet af Tobias
Rostgaard. Sofie klarede sig superfint.
I april 2016 havde vi pokalkvalifikation. Bredderækken blev
vundet af ØBRO II foran ØBRO I, som også kvalificerede sig
til finalen. ØBRO I måtte desværre på grund af sygdom
trække sig fra finalestævnet. ØBRO II blev nummer 2 ved
finalestævnet i Svendborg.
Klubmesterskabet i parlyn blev vundet af Karsten Larsen &
Søren Møller Hansen. Formanden har vundet denne to år i
træk.
Formanden nævnte Torsdagsmates som Uno & Sofie har sat i
søen, superglædeligt med det store arbejde der gør torsdage
til hygge/cafe-agtige.
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Tak til hele juniorafdelingen – Uno, Sofie og Reib. Stort
arbejde.
Vi havde også Carlsen-Karjakin tiebreak aften.
Og sommer- og juleafslutning.
På det organisatoriske plan har Christoffer Munkholm
trukket sig fra bestyrelsen, da han flyttede. Sofie er trådt
godt ind i stedet.
Formanden sluttede med at sige tak for 10 år på
formandsposten – ”to skybrud siden” – og udtrykte håbet
om, at alle vil bakke op om den nye bestyrelse.
Kassererens gennemgang af regnskabet.
Holger excellerede dette år i stolpediagrammer. Vi får cirka
50.000 kroner ind i kontingentindtægter, efter at DSU & KSU
har fået, hvad de skal have. Det kommer til at koste cirka
66.000 at have lokalerne i 2017. Vi får tilskud fra kommunen
til juniorarbejdet og til at drive lokalerne. Udlejning er
desværre for nedadgående. Den store ekstraindtægt er hvad
vi tjener i køkkenet – både 2015 & 2016 har været ganske
gode, og det håber vi, at 2017 også bliver, men det kræver
nogle aktiviteter.
Vi har ikke længere vores sponsor, hvilket kan ses som en
udgiftsforøgelse i regnskabet.
Egenkapitalen er pænt stigende. Lokalerne er sat til 650.000
her i 2017, og derudover har vi cirka 100.000 kroner på
bankbogen. Vi er færdige med at betale til
facaderenoveringen.
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Der er sat penge af i 2017 til klubtøj.
Resultatet i år er meget godt, men der er kontingentstigning
til KSU, der er omkostninger til ejerforeningen, men vi har
ikke længere nogen sponsor, så vi skal stadig være lidt
forsigtige.
Holger sendte en stor tak til alle dem, de hjælper til i
køkkenet. Det er meget, meget vigtigt for klubben.
2016 har givet et overskud på lige over 30.000 kroner.
Der er budgetteret med lidt mindre kontingentindtægter og
lidt mindre køkkenindtægter i år.
Alle stemte for at godkende regnskabet.
Rettidigt indkomne forslag til afstemning.
Ingen indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Formand: Søren Møller Hansen genopstiller ikke. Christian
Sylvester Christensen valgt med akklamation.
To bestyrelsesmedlemmer: Søren Bech Hansen genvalgt.
Christian Sylvester kan ikke modtage genvalg da han er
blevet formand. Sofus Hasselby valgt.
Valg af to revisorer:
Thomas Tange og Svend Kjems Hove genvalgt.
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Valg af revisorsuppleant:
Carsten Simonsen genvalgt.
Eventuelt:
Martin Reib fortalte om juniorskakken. Vi har to bragende
dygtige juniortrænere i Sofie & Uno, og så er Reib der også.
Det kører udmærket, og børnene er skidesøde. På en sløv
dag er der 10 juniorer, på en lidt hård dag det dobbelte. En af
juniorerne er blevet nordisk mester.
Holger nævnte Skakbladet. Claus Mikkelsen synes, at vi skal
beholde Skakbladet og tænker, en del af medlemmerne er
medlemmer fordi de fortsat modtager Skakbladet. Reib
synes, at det seneste nummer er så godt, at man skal
fortsætte. Matthias Finne synes det er kedeligt – det er dyrt
og det taler ikke til den yngre generation. Søren Bech, tiden
løber fra bladet med det kommende generationsskifte.
Schjødt sågde, ”så låd det vente til den tid”, til når den gåmle
generation er væk, med at lukke Skakbladet. Forskellige
holdninger – som referenten opfattede det noget
generationsbestemt.
Ole bad om at bestyrelsen laver medlemsliste med
telefonnumre og email adresser.
Claus nævnte MobilePay, at de kommer med en løsning der
ligner PBS løsningen. Så kunne man bruge folks
mobiltelefon, når de melder sig til, så man kunne fange dem
med det samme. Holger sagde, at det p.t. er hans personlige
MobilePay, der bruges, og at han gerne ser, at klubben får en
i stedet. Thomas nævnte, at PBS (Nets) tager 8 kroner i
gebyr for en transaktion.
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Claus spurgte til Torsdagsmates - hvad er det. Sofie og Uno
fortalte, at det nu kører fra marts, henover foråret indtil
sommerferien. Der er musik til Torsdagsmates. Det står ikke
i kalenderen, med mindre man er på Facebook. Når man
deler nyheden med en uges varsel, bliver vi typisk 15-20
stykker. Sidste torsdag viste vi også fodbold, mens vi spillede
skak. Der kommer helt nye, IMere og GMere. Meget stor
diversitet. Meget afslappet skak. Man skal komme for at
hygge sig. Jesper Vej spurgte, om der er nogen over 55 – og
ja, det er der, og de er typisk medlemmer af ØBRO. Uno
sagde, at på sigt regner vi med, at det bliver en fast ting.
Der var 6 personer til stede, der ikke er på Facebook, og de
udtrykte interesse for Torsdagsmates – at få at vide hvornår
det afholdes. Det blev konstruktivt diskuteret.
Jesper Vej spurgte Sylvester, om han allerede har nye, store
planer. Sylvester sagde, at bestyrelsen får nye smarte ideer,
og når det sker, vil de blive kommunikeret. Sylvester sagde
dog, at det er vigtigt at have en næstformand, så det vil han
have – og det har Uno sagt ja tak til.
Martin Reib sagde, at ØBRO nu er landets største klub. Vi har
mange nye aktiviteter, det fungerer, det kører, og vi har
mange medlemmer og mange nye medlemmer.
Matthias Finne foreslog en diskussion om en mentor/coach
ordning, hvor der kan blive taget bedre hånd om nye
medlemmer. At få skabt en rutschebane opad. Sylvester var
helt enig.
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Claus meldte sig frivilligt som mentor for nystartede
medlemmer med ikke særligt meget i rating.
Martin nævnte, at Sylvester og Reib har snakket om
eventuelt at graduere voksentræningen. Hvis nogle andre
kunne gøre lokalet klart til koordinerede turneringer, kunne
det låde sig gøre. Clåus sågde ”tåg fåt i mig, så kån vi lige få
prøvet det åf.”
Hans Henrik fortalte, at håvde Sylvester’s undervisning ikke
været her, så havde han ikke valgt klubben her.
Holger fortalte, at på Cuba drikker man rom og gav
formanden en flaske fra klubben.
Søren Møller sagde at for at lykkes som formand og som
klub, skal man være mange, og det er vi. Det er alle i
bestyrelsen og alle dem, der hjælper til i det daglige. Søren
Møller takkede alle dem, der har hjulpet gennem de 10 år i
hans formandstid. Søren Møller opfordrede til, at vi alle
hjælper Sylvester fremover – at vi alle støtter den nye
formand. Og at vi finder på nogle nye navne til vores
turneringer.
Søren Møller Hansen blev kåret til æresmedlem. Han
takkede. Begrundelsen, der også står at læse på diplomet,
blev læst op af Søren Bech Hansen. Søren Bech ridsede også
klubbens historie op
Begrundelsen er her:
” Det er bestyrelsen i Skåkforeningen ØBRO en udsøgt glæde
at udnævne Søren Møller Hansen til æresmedlem af klubben
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for en solid, god og vedholdende indsats gennem mange,
mange år. Søren har i sine 10 år som formand ind i mellem
været alene om tingene, men aldrig har han svigtet, og
klubben er blevet styret godt og sikkert gennem både
mindre gode og særdeles gode år. ØBRO er netop nu landets
største klub, og vi har mange aktiviteter og masser af unge
mennesker. Søren forlader formandsposten på et tidspunkt,
hvor klubben er i topform.
Tillykke – det er særdeles velfortjent.
Søren, vi ses i ØBRO!”
Jesper Vej takkede forsamlingen for god ro og orden, og
erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Generalforsamlingen afsluttet klokken 21.21.
Søren Bech Hansen
referent
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Løsninger på opgåverne
1
1.c7! ¥h3
1...¦c5 2.a7.
2.f5!
I problemskak-lingoen kaldes dette for Novotny-temaet.
Hvid stiller en brik i slag for Sorts tårn og løber, men hvis
tårnet slår, spærrer det for løberen, og Hvid kan forvandle
på c8 med det samme, og hvis løberen slår, spærrer det for
tårnets adgang til a5, så det ikke kan gå i nakken på abonden.
2...¥xf5 3.a7 ¥e4+ 4.¢g1 ¦c5
Hvis Sorts tårn skakker sig ned på baglinjen for at dække
begge forvandlingsfelter, koster det løberen livet: 4...¦g5+ 5.
¢f2 ¦f5+ 6.¢e3 ¦f8 7.¢xe4, med let hvid gevinst. Nu ser det
til gengæld ud, som om Sort har kontrol over fribønderne,
men Hvid afgør sagen med endnu en Novotny:
5.¤c6!
En af bønderne går i mål.

2
Uno og Sofies quiz til sommerafslutningen havde en kategori
ved nåvn ”Find måtten”, hvilket en vittig sjæl foreslog
udvidet til ”Find påtten”. Vi må se, hvåd quizmåsterne finder
på næste gang, men under alle omstændigheder kunne det
være overskriften på denne opgave:
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1.g7+ ¢h7 2.g6+ ¢h6 3.a8£! ¦xa8 4.¢f7 ¦a7+ 5.¢g8 ¦xg7+
6.¢h8 ¦a7 7.g7 ¦xg7 ½-½

3
1.¤f3! ¥xf2
Hvis løberen forlader diagonalen a7-g1, hopper hesten til d4
med udækkelig mat, og på 1...¥c5 følger 2.¤d2 ¤e5 3.¢a1.
1...¤xf2 besvares med 2.¤d2 eller 2.¤e1 fulgt af mat på hhv.
c4 og c2.
2.¢a1!
Dette træk er måske ikke helt nemt at få øje på. Kongen gør
plads for, at springeren kan komme til b1 og sætte mat. Efter
2.¤d2? redder Sort sig med 2...¤e3; nu kan 3.¢a1 besvares
med en skak på c2, og Hvid kommer ikke videre.
2...¤e3
Sort er i en slags træktvang; løberen skal dække både e1 og
d4, og springeren skal dække både c4 og c2. Det gør den
selvfølgelig fra e3, men her kommer den desværre til at
afbryde løberens dækning af d4.
3.¤d4
Med mat i næste træk.

4
Aleksei Kulashko-Mads Andersen, Baku 2016
Fra OL-matchen New Zealand-Danmark. I partiet spillede
Hvid 33.a4? og måtte nøjes med remis; han kunne have
vundet med:
33.¦xb5! ¦xb5 34.b4!
Tårnet er fanget, og Hvids konge kan stille og roligt vandre
over og æde det, hvorefter han har et vundet bondeslutspil.
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Opgave 1-3 stammer fra det taktiske træningssystem på
www.chess.com, så jeg ved desværre ikke, hvem der har
lavet opgaverne (eller om de stammer fra rigtige partier).
Hvis nogen har disse oplysninger, hører jeg det gerne, så
komponister eller spillere kan blive krediteret.
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Kålender
2/10

Holdaften

9/10

ØBRO-mesterskabet i lyn

16/10

Efterårsferielyn – ØM i parlyn

23/10

ØBRO Novemberkæmper 1

30/10

Holdskak

6/11

ØBRO Novemberkæmper 2

13/11

ØBRO Novemberkæmper 3

20/11

Holdskak

27/11

ØBRO Novemberkæmper 4

4/12

ØBRO Novemberkæmper 5

11/12

Holdskak

18/12

Julelyn
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