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Redaktionen 
 
Dette er et nyt klubblad fra Skakforeningen ØBRO, og der udkommer 2 
blade årligt. Klubbladene vil blive sendt ud i april og oktober måned. Der 
vil være deadline for at indsende materiale inden d. 1. april for det næste 
klubblad, som udkommer i april måned 2016. 
 
Materialet skal sendes til oebro@oebroskak.dk i et word-dokument eller 
som en PGN fil. Det samme gælder for tekster til vores hjemmeside. 
Redaktionen vil se frem til at medlemmerne skriver ind med artikler 
omkring turneringer, partier, analyser, historier og meget mere. 
 
Vi ønsker fra redaktionen alle medlemmerne en god læselyst og håber at i 
vil nyde dette nummer af klubbladet. 
 
Mvh. 
 
Redaktionen 
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Praktiske oplysninger 
Af Holger Lodahl 
 
Som kasserer håndterer jeg ud over regnskabet også vores medlemskartotek 
og kontingentopkrævning.  
 
INDMELDELSE I ØBRO: Skulle du have lyst til at blive medlem af vores 
klub skal du maile til: kasserer@oebro.dk med følgende oplysninger: Fulde 
navn, adresse og fødselsdato. Du kan oplyse telefonnummer og e-mail, som 
vi kun vil anvende til at sende nyhedsmail og ringe, hvis vi vil høre, om du 
vil deltage i vigtige arrangementer som holdskak, eller der er afbud til et 
parti, du skal spille. Du har også mulighed for at melde dig ind på vores 
hjemmeside www.oebroskak.dk, under menuen – indmelding. 
 
Herefter vil du modtage en kontingentopkrævning. Når den første 
opkrævning er betalt, er du medlem! 
 
Kontingentet er 350 kr/kvt for seniorer, 260 kr/kvt for pensionister og 
studerende og 230 kr/kvt for juniorer. Kontingentet dækker medlemskab af 
ØBRO, Københavns Skak Union og Dansk Skak Union (udgiver 
Skakbladet). Et B-medlemskab forudsætter, at du er medlem af KSU og 
DSU via en anden klub. Kontingentet er for B-medlemmer 150 kr/kvt. 
 
UDMELDELSE: En betragtelig del af kontingentet sender vi videre til KSU 
og DSU. Det er derfor vigtigt, at du sender en mail til kasserer@oebro.dk 
med navn, fødselsdato og adresse, hvis du ønsker at melde dig ud. Det er 
ikke nok bare at undlade at betale sit kontingent, for vi skal stadig betale for 
dig i KSU og DSU. 
 
Kontingentopkrævningen sker via Betalingsservice, de sender enten et 
girokort eller opkræver kontingentet via Betalingsservice. På girokortet står 
der alle de oplysninger, du skal bruge for at tilmelde din 
kontingentopkrævning til Betalingsservice i din bank. Jeg har selv prøvet, 
og det virker.  
 
Adresseændringer er I nødt til at maile til kassereren også, så skakbladet 
bliver sendt til den rigtige adresse.  
 
Feedback modtager vi gerne, også uden at I melder jer ud!
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Juniortræning i ØBRO 
 
Hver mandag fra 15:30 – 18:00 er der åben træning, hvor alle børn og unge 
er velkomne. Hvis du endnu ikke er medlem, er du velkommen til at komme 
et par gange og se om det er noget for dig, inden du beslutter om du vil 
meldes ind. 

Al undervisning foregår i Skakforeningen ØBROs lokaler. 

Udover den ugentlige træning deltager vores juniorer også i klubbens øvrige 
aktiviteter, juniorklubmesterskab, Junior Grand Prix, KSUs juniorholdskak 
og meget andet – blandt andet det individuelle DM for juniorer, som flere 
gange er gået til en ØBRO’er. Desuden vil der være enkeltstående 
arrangementer – fx tur til turnering i udlandet, gæstetræner, koordineret 
juniorskak mv. 

Hvis du vil vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte vores 
juniorleder Martin Reib Petersen på mobilnr. 2074 1705 eller skrive en e-
mail til juniorleder@oebroskak.dk. 

ØBRO har selvfølgelig indhentet børneattesten til samtlige juniortrænere, 
som kræves ifølge retningslinierne for juniorarbejde. 

Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen. 
 

Skak er sjovt og billigt.  
 

Skak er kongernes spil og spillenes konge.  
 

Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning.  
 

I skakklubben kan man få nye venner.  
 

Kom og lær hvordan man spiller det.  
 

Kom og lær hvordan du vinder over klassekammeraterne... 
 

...og over lærerne, de andre voksne og far og mor! 
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Den daglige juniortræning i ØBRO 
Af Sofie Bech Dürrfeld 
 
Der er masser af ivrige unge skakspillere i ØBRO's lokaler hver mandag, 
hvor der bliver kastet klodser, lavet taktikker og snakket skak 
 
Til juniortræning i ØBRO har vi de sidste par måneder arbejdet med Bent 
Larsens bogserie ”Vi spiller skak” samt matopgaver i varierende 
sværhedsgrad, som gennemgås ved demobrættet. Børnene er ikke just 
forsigtige i deres jagt på matter - de ofrer gerne springer, tårn eller dronning, 
hvis det ser tilpas voldeligt ud. Det ses selvfølgelig som en kvalitet, men vi 
arbejder alligevel på, at de skal kunne se et follow-up, hvis de gerne vil ofre. 
 
Vi er begyndt at øve notation til træning, så spillerne bliver vant til at 
notere. Der er flere pointer i at lære at notere. De får deres parti på skrift, så 
de kan genspille partiet og se efter bedre træk og idéer. De lærer altså at 
analysere deres egne partier. Der kommer også liv i beskrivelsen af deres 
spil, når man f.eks. efter et parti kan sige, at Sxf7 ville vinde en kvalitet.  
 
Når de noterer, samtidig med at de spiller, kræver det mere fokus og 
koncentration, ligesom de bliver tvunget til at tage sig lidt bedre tid og også 
tænke over modstanderes træk, da de jo noterer deres træk ned også. Når der 
bliver styr på notationen, bliver det også lettere at løse opgaver. 
  
Til udlevering af opgaver har vi har netop anskaffet en printer, som vi satser 
på at komme til at bruge flittigt. Der skal øves f.eks. mat i én og mat i to 
samt opgaver med gafler og bindinger.  
 
Ved at løse opgaver håber vi på, at vores juniorer bliver endnu bedre til at 
genkende mønstre, motiver og matter, når de selv spiller. Vi kommer 
selvfølgelig til at kaste opgaver i nakken på dem  hver mandag, men de kan 
også få et par opgaver med hjem, hvis de får lyst til at øve sig uden for 
skaklokalerne. Til papirerne er der netop købt fine mapper, så der er styr på 
opgaverne og papirerne ikke bliver hjemløse.  
 
Herunder kan du se to opgaver fra skakskolen.dk, hvor hvid trækker og 
vinder materiale. Opgaverne har forskellig sværhedsgrad - opgave 2 er klart 
den mest komplicerede, der kræver et godt overblik over hele brættet.  
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Opgave 1                               Opgave 2 
 

          
 

Hvid trækker og vinder                         Hvid trækker og vinder 
 
Endelig vil vi gerne invitere alle vores juniorer til Grand Prix d. 5. december 
i Skakforeningen ØBROs lokaler - hold øje med ØBRO's hjemmeside for 
det nærmere tidspunkt for turneringen. 
Vi håber på at se en masse kampklare unger, der er friske på at spille noget 
skak og spise et par æbleskiver!  
  
Løsninger på opgaver: 
 
Opgave 1: Sf6 – en springergaffel, der vinder tårnet 
 
Opgave 2: Dd4 – truer både mat på g7 og løberen på c4. Sort kan ikke både 
dække matten og løberen 
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Den europæiske firmaolympiade - Riccione 2015 
Af Søren Bech Hansen 
 
Man tager et fly til Bologna. Hopper ind i et tog mod Rimini. Rimini, det 
har man hørt om, det er noget med badeferie, og der var da skakturneringer 
en gang. Måske der stadig er det. ”Men du skal længere for at komme til 
Riccione, 5 kilometer.” 
 
Nå. 
 
OK så. Toget er under en time forsinket, hvilket lader til at være godt på de 
kanter. Ingen stress, EU betaler. Måske det er sådan, det er. Det har man da 
hørt om. 
 
Riccione.  Hovedgaderne er for fodgængere og cyklister. Kunstgræs, cafeer, 
mærkevareforretninger. Italienere der lufter deres små fede tæppetissere, der 
vander kunstgræsset efter behag. Hvor ligger turistpaladset, det er der jeg 
skal checke ind. Checke ind? De lokale i turistbadebyen aner intet om 
olympiaden, selv om der er mange tusinde deltagere. Men turistpaladset er 
den vej. Lige midt i hedebølgen af overvægtig tysk plasticbadeferieturisme 
er der bonus. Jeg går op af en trappe. Og en til. En skranke med en dame, 
der beder om mit firmanummer. Det har jeg med, og jeg får et halvt 
kilogram pasta, nogle reklamer og hele to akkrediteringsskilte til at tage om 
halsen. Hansen kan som eneste repræsentant for det lille firma give den 
både som ”player” og som ”team leader”, skifte halsbånd på cafeerne efter 
situationen. Hansen, den danske kamelæon. 
 
Hotellet, det skrev de jo var i gåafstand fra ”Villa Mussolini”, spillestedet 
for den skaklige del af den europæiske firmaolympiade. Jo. Efter cirka tre 
kilometer tyskerplask dukkede Hotel Love Boat ganske rigtigt op. Jeg fik 
mit eget værelse i stueplan, lille kunstgræsterrasse og så omtrent tre meter 
til den lokale svømmepøl med tilhørende tyskere. 
 
Der stod LOVE med enorme typer over dobbeltsengen. Efter en urolig nat 
gik det med offentlig transport til Villa Mussolini. 
36 spillere i turneringen og et nogenlunde stærkt felt. Seedet delt femte. 
Mange gamle kendinge, men en bulgarer med 2373 og nogle tyskere med 
cirka 2330 er da nye. Arvefjenden Ralf Müller, der vandt i Ålborg 2007, var 
ikke at spore. ”Han har fået nyt arbejde i en anden virksomhed”, lød det fra 
pålideligt tysk hold. 
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Det gik op og ned – enkelte partier var særdeles nydelige, og der var også 
noget bavl. Herr Keller fra Tyskland tog guld, Ilya Tsvetkov fra Bulgarien 
tog sølv, og den forsvarende mester fra Østerbro måtte denne gang nøjes 
med bronze. Der var varmt i spillelokalet, man skulle forlade Villa 
Mussolini og gå en tur for at købe kaffe og vand, sengen rystede i LOVE 
BOAT, og Bent Larsen har ikke levet forgæves. 
 
Vi tager en hurtigskak hedeudtværing, hvor en tysk FM havner i maskinen. 
 
Hvid: Søren Bech Hansen  –  Sort: Rainer Kleeschaetsky (2331) 
Riccione, 4. juni 2015 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Db6 6.a3 Ld7 
 
Det er jo blevet moderne igen; ellers har de gode jo for det meste spillet c5-
c4 i et par årtier. 
 
7.b4 cxd4 8.cxd4 Tc8 9.Lb2 Sa5 10.Sbd2 Sc4 11.Sxc4 dxc4 12.Tc1 
 
Dette kiggede jeg en del på for cirka 25 år siden. Jeg mindes, at Walter 
Arencibia spillede stampartiet til varianten midt i firserne. 
 
12...Da6 
 

 
 
Men hvad er nu det!? Der er dog ikke så meget at tænke over, for hvis sort 
når at få en blokadebrik til d5, har hvid en positionel ruin. 
 
13.d5 
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Helt sikkert eneste fornuftige træk. 
 
13...exd5 14.Dxd5 b5 
 
Jeg checkede partidatabasen efter partiet. Det er hot at spille 15.Dd6 på 
14...Se7, der derfor er blevet not, så 14...b5 er blevet en smule populært. 
 
15.Le2 Se7 16.Dd2 Le6? 
 
Men dette her er sgu at tage den for meget med ro. Lidt pudsigt er 2 af 5 
partier i partidatabasen med IM Olav Sepp som hvid. Sepp vandt samme 
turnering – den europæiske firmaolympiade – i 1999, der blev holdt i 
Trentino (også Italien). Mere kraftige træk er stillingens krav for sort, fx 
16...Dg6. 
 
17.O-O Sd5 18.Sd4 Le7 19.f4 
 
En motorvej. Sort er i grumme problemer, og mange af hvids træk giver 
næsten sig selv. 
 
19...g6 20.Kh1 h5? 
 
Ja da. Det må være stillingens krav! Nuvel, sort var nok desperat. 
 
21.f5 gxf5 22.Sxf5 Lxf5 23.Txf5 De6 24.Tcf1 a6 
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Fint nok. Det må være en gevinststilling, men den skal jo også vindes. Jeg 
besluttede mig for, på trods af megen trang til at lave et egentligt overfald, 
at spille stillingen stille og roligt. Fordelen stikker ikke af, bare fordi man 
stille og roligt sætter en brik bedre. Jeg snakkede i bedste Sylvester stil med 
mine brikker og fik budskabene om, at min dronning ville i højbanen til 
Hellerup (linie F), og den hvidfeltede løber ville aktiveres. OK så. 
 
25.Dd4 Td8 26.Df2 
 
Så holdt min dronning op med at brokke sig. 
 
26...Db6 27.Ld4 Dg6 28.Txf7 Th6 29.Ld1 
 
Der var sikkert meget andet, der vandt, men der skulle træffes en beslutning 
i en fart, og min hvidfeltede løber var sur over ikke at være med til festen. 
 
29...Sc7 30.Lc2 
 
Velkomstdrink. 
 
30...Dg8 31.Lc5 Td7 
 

 
 
Og så her – til allersidst – lidt velfortjent fyrværkeri. 
 
32.Tf8+ 1–0 
 
En herlig afklapsning (red. 32…Lxf8 33.Dxf8+ Dxf8 34.Txf8#). 
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Holdskak 2015-2016 
 
Holdskak har altid været en stor del af Skakforeningen ØBROs velansete 
turneringsaktivitet, og klubben sætter en stor ære i at stille med så mange 
hold som muligt. Holdskakken er den turnering, som de fleste klubspillere 
spiller hvert år, og sætter en ære i at klare sig godt i for sit hold. Der er 5 
hold i år og du kan følge holdene enten på hjemmesiden eller facebook for 
holdsæsonen. 
 
ØBRO 1 (XtraCon-Skakligaen) 
 
1. IM Kassa Korley 
2. Mads Smith Hansen 
3. FM Casper Dahl Rasmussen 
4. Dennis Jørgensen  
5. FM Karsten Larsen 
6. Thomas Schou-Moldt 
7. Carsten Simonsen 
8. Jacob Kaaber-Hansen 

ØBRO 2 (2. division, gruppe 1) 
 
1. Alexander Kasper Rhee 
2. Viktor Haarmark Nielsen  
3. Thomas Tange Jepsen  
4. Janus Christensen 
5. Rasmus Jørgensen 
6. Jesper Vej 
7. Niels Skou 
8. Thomas Vils Pedersen

ØBRO 3 (1. række, gruppe 1) 
 
1. Christian S. Christensen 
2. Søren Møller Hansen 
3. Svend Kjems Hove 
4. Villads Ussing Bojesen 
5. Uno Skonnord  
6. Peter Dürrfeld 
7. Svend Kronborg Kristensen  
8. Kenneth Jørgensen 
 

ØBRO 4 (2. række, gruppe 1) 
 
1. Sebastian Dam 
2. Antti-Pekka Jauho 
3. Holger Rønnow Lodahl  
4. Samuel Peter Heine May 
5. John Erik Lüdeking 
6. Martin Ulrik Sdun 
7. Mats Lundh Guldbrandsen 
8. Ole Eriksen

ØBRO 5 (2. række, gruppe 2) 
 
1. Martin Reib Petersen 
2. Mathias Frost Torp-Hansen 
3. Sofie Bech Dürrfeld 
4. Sophus Ostenfeldt Hasselby 
5. Matthias Keum Finne 
6. Justus Gammelgaard 
7. Anders Glavind Rasmussen 
8. Linas Patapavicius
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Black is OK! 
Af Nikolai Skousen 
 
Denne overskrift er taget fra en skakbog fra 1989 af András Adorján. Jeg 
har ikke selv læst den, men kunne godt lide titlen, og kan huske at udtrykket 
”Black is Ok!” blev brugt flittigt dengang – enten når sort havde udlignet 
eller når han stod rigtig godt. Bogen var en stor succes, og blev efterhånden 
udvidet til en hel serie: ”Black is O.K. in Rare Openings” (1998), ”Black is 
Still OK!” (2004) og ”Black is OK Forever!” (2005).  
Udtrykket bruges ikke så meget længere, og det er en skam, så jeg vil gerne 
vise nogle af mine partier fra det sidste års tid, hvor jeg havde rig lejlighed 
til at udbryde: ”Black is OK!” 
 
CXU Nytår 2014 
Dette års udgave af vores traditionsrige turnering blev i skakmiljøet hurtigt 
kendt som ”den hemmelige turnering”. Det var ikke lykkedes os at 
organisere den sædvanlige livedækning, og man kunne derfor ikke se 
partierne på nettet, hverken live under turneringen eller efterfølgende. For 
os der deltog var alt imidlertid præcis som det plejer – god stemning og 
masser af gode partier. Der var i alt 64 deltagere, og det hele endte med at 
fire mand vandt på deling: GM Henrik Danielsen, GM Jonny Hector, IM 
Nikolaj Mikkelsen og IM Jens Ove Fries Nielsen endte alle med 5,5/7. Jeg 
scorede selv 4/7 og havde derved en jævn turnering.  
 
I år er det sidste gang turneringen kommer til at hedde CXU Nytår, da vores 
nuværende sponsor ikke længere bruger firmaet CXU til at gøre developers 
happy. Derfor bliver det spændende at se hvad turneringen kommer til at 
hedde i 2016. Får den et nyt sponsornavn eller bliver den igen kendt som 
blot ”ØBRO Nytår”? 
 
Den trofaste turneringsleder Søren Bech Hansen skal i år selv spille med, så 
han har afleveret turneringslederkasketten til Martin Reib Petersen. Jeg vil 
opfordre til at så mange som muligt af vores medlemmer deltager i år, så vi 
får rigtig mange ØBRO´er til at vinde præmierne! 
 
I de mange turneringer der spilles rundt omkring i landet deltager der altid 
en masse juniorer, og jeg plejer altid at møde en masse af dem. CXU Nytår 
var ingen undtagelse, og jeg mødte tre stk: Rasmus Thøgersen, Jesper 
Thybo og Nicolai Kistrup. Jeg har valgt at vise partiet mod Nicolai. Det er 
fra 2. runde og jeg havde selvfølgelig sort, men det gør ingenting for – som 
vi ved: ”Black is OK!” 
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Hvid: Nicolai Kistrup (2184) – Sort: FM Nikolai Skousen (2187)  
CXU Nytår 2014, 2. runde. 
 
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+  
Dette kommer typisk efter 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3, hvorved hvid undgår 
nimzoindisk. Her er der et hav af muligheder for sort: 3…b6 er 
dronningeindisk, 3…d5 er dronningegambit og 3…c5 kan blive enten 
engelsk, benoni eller blumenfeldgambit. Den sidste mulighed er 
teksttrækket, som kaldes bogoindisk efter opfinderen Efim Bogoljubov. 
 
4.Ld2 De7 5.e3  
 
Her er 5.g3 hovedtrækket og partitrækket går for at være uambitiøst men 
ikke nogen fejl. 
 
5…O-O 6.Ld3 Lxd2+ 7.Sbxd2  
 
Nicolai kunne også have valgt at slå med dronningen, hvis han ønskede at få 
springeren til c3. Det havde bare været en anden stilling. 
 
7…d6 8.O-O e5 9.Dc2 Te8 10.dxe5 dxe5 11.Se4 Sbd7  
 

 
 
Her vil jeg mene at Black is OK! Min plan er at få kontrol over feltet til min 
springer på c5. Jeg kan altid spille g6 for at tage brodden af løberens og 
dronningens pres mod bonden på h7. 
 
12.Tab1 a5 13.Sfd2 Sxe4 14.Lxe4 g6 15.g3 Sc5  
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Min er plan er lykkedes og jeg har fået det der var hensigten. Her står sort 
bedre og har en stilling der er nemmere at spille efter min mening.  
 
16.Lg2 Lf5 17.e4  
 
Efter dette træk får jeg et godt felt på d4 til min springer og hvids løber på 
g2 er ikke just særlig god. Her var jeg særdeles godt tilfreds med min 
stilling. 
 
17…Ld7 18.b3 Se6 19.Sf3 f6 20.Tfd1  
 
Hvid gør sit til at forhindre springeren i at lande på feltet d4. Nu skal de 
sidste sorte officerer aktiveres. 
 
20…Lc6 21.Tbc1 b6 22.Te1 Ted8 23.Tcd1 Sc5 24.Sd2 
 

 
 
Sort har de aktive officerer der truer med noget, og hvid har de passive der 
må forsvare sig. Sort vil gerne udnytte d-linjen til sine tårne og skal bare 
passe på om hvid kan få en springer til d5 på det rigtige tidspunkt. Der er 
også en mulighed i at spille a4 for sort og derved åbne op for tårnet på a8. 
Derefter har hvid en svaghed på b3 - Black is Still OK! 
 
24…Td4 25.Sf1  
 
Det havde måske været bedre at spille 25.Sb1 for at dække bonden på e4 
efter Sc3. Springeren på e3 står i vejen for tårnet på e1. 
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25…Tad8 26.Txd4  
 
Det koster nu en bonde at spille 26.Se3 Lxe4 27.Lxe4 Txe4. Efter 
partitrækket står sort godt og har fået kontrol med d-linjen. Derudover er der 
godt angreb på bonden på e4. 
 
26…Txd4 27.f3 Sd3!  
 
Frigør feltet c5 til dronningen og forbedrer derved den sidste officer. Hvid 
har svært ved at befri sin stilling. 
 
28.Te2 Dc5 29.Se3?!  
 
Her er det nødvendigt at komme ud af diagonalen c5-g1 med 29.Kh1. Efter 
partitrækket kommer hvid i taktiske vanskeligheder.  
 
29…Sb4 30.Db1 Td3 31.Kf2  
 

 
 
31…f5  
 
Jeg havde set at partitrækket vinder for sort. Der er dog et endnu bedre træk. 
31…Tc3! truer med at vinde dronningen efter Sd3+ og Tc1+. Hvid kan intet 
gøre f.eks. 32.Lf1 Tc1 og dronningen er fanget (33.Dxc1 Sd3+ efterfulgt af 
Sxc1) - Black is OK Forever! 
 
32.a3 f4 33.axb4 fxe3+ 34.Kf1  
 
34.Kg1 Dd4 35.Lf1 Td1 36.Db2 axb4 ser heller ikke rart ud.  
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34…Dd4 35.Te1 e2!+ 36.Txe2  
 
Nu taber hvid dronningen eller bliver sat mat med 36.Kxe2 Td2+ 37.Kf1 
Df2#. 
 
36…Td1+ 37.Te1 Txb1 38.Txb1 Dd3+  
 
Hvid taber også tårnet efter 39.Kf2 Dxb1. 
 
0-1 
 
Xtracon-Skakligaen – afsluttende dobbeltrunde 
Efter 7 runder, dvs. inden den sidste dobbeltrunde, var stillingen i ligaen 
som følger: 
 
1. Skanderborg, 37½ brætpoint, 14 matchpoint 
2. Brønshøj, 33½ brætpoint, 12 matchpoint 
3. Jetsmark, 33½ brætpoint, 10 matchpoint 
4. Nordkalotten, 29½ brætpoint, 8 matchpoint 
5. Hillerød, 28 brætpoint, 7 matchpoint 
6. Århus/Skolerne, 28 brætpoint, 6 matchpoint 
7. Nordre, 27½ brætpoint, 5 matchpoint 
8. SK1968, 24½ brætpoint, 4 matchpoint               
9. ØBRO, 24 brætpoint, 2 matchpoint 
10. Esbjerg, 14 brætpoint, 2 matchpoint 
 
Der er to nedrykningspladser, og ØBRO lå på dette tidspunkt på den ene. 
Med kun ½ point op til SK1968 på 8.pladsen kunne vi imidlertid selv afgøre 
sagen når vi mødte netop SK1968 i ottende runde i en kamp som naturligvis 
var supervigtig for begge hold. Det hele drejede sig om at undgå den 
ærgerlige niendeplads, og 4-4 var absolut minimum, hvis vi skulle gøre os 
nogen som helst forhåbninger – men vi skulle meget gerne vinde.  
Jeg havde sort i begge kampe, men heldigvis ved vi: Black is OK! 
 
Hvid: Lars Andersen (2189) – Sort: FM Nikolai Skousen (2155) 
Holdturnering 2014/2015 Xtracon: SK1968 - ØBRO, runde 8. 
 
1.c4 c5 2.Sf3 g6 3.Sc3 Lg7 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sc6  
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Dette stiller hvid overfor et problem. Enten skal han dække med e3 eller 
tillade sort at give ham en dobbeltbonde. Lars har efter min mening valgt en 
forkert trækfølge, som sætter ham overfor dette dilema. Han kunne have 
valgt at spille 1.c4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Lg7 5.e4 Sc6 6.Le3, hvis 
han havde ønsket at spille en maroczy-opstilling. Lars vælger 
dobbeltbonden. 
 
6.Sc2 Lxc3+ 7.bxc3  
 
Sort har afgivet sin elskede fianchettoløber, men til gengæld har hvid en 
isoleret dobbeltbonde. Dette bør efter min mening opveje løberparret og jeg 
mener sorts stilling er god - Black is OK! 
 
7…Da5 8.Ld2 Sf6 9.f3 d6 10.e4 Le6  
 
Min plan er at lægge pres på bonden på c4 med Se5 og Tc8. Hvid skal finde 
på et eller andet for ikke at komme til at stå passivt. En mulighed havde 
også været at spille b6 efterfulgt af Lb7. 
 
11.Sb4 O-O 12.Le2 Se5 13.Sd5 Lxd5 
 
Lars har spillet aktivt og fået en god springer på d5. Efter jeg slår 
springeren, kommer hvid af med sin dobbeltbonde, men jeg kunne ikke 
rigtig lide springeren på d5, og man skal også tænke på, at hvid er lidt bagud 
i udvikling, og at jeg stadig vil have en bonde på c3 at spille på. Alternativet 
er at spille Tfe8. 
 
14.cxd5 Dc5 15.Db3 Tfc8! 
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Jeg spiller aktivt for at få alle brikkerne med og udnytte at hvid endnu ikke 
har udviklet alle sine. Hvid har ikke tid til at slå på b7, da der følger 
16.Dxb7 Tab8 17.Dxe7 Tb2  18.Td1 (18.Dxf6 Txd2 er godt for sort) Kg7 
som truer med at vinde den hvide dronning, hvilket stiller hvid overfor 
nogle problemer. Han er måske er nødt til Lh6+ på et tidspunkt og bliver 
derefter blød på de sorte felter, og har også en konge der er fanget i 
centrum. Jeg vil gerne have en springer til c4, som jeg regnede med at han 
måtte slå. Derefter har jeg en springer mod hans løber, der skal dække c3 
sammen med konge eller et tårn. Stillingen er vel omtrent lige, men stadig 
nemmere at spille med sort efter min mening. 
 
16.Db4 Sc4 17.Lxc4 Dxc4 18.Dxc4 Txc4 19.Ke2  
 
Her havde jeg regnet med at få min stilling og planen er at få dublet tårnene 
i c-linjen og evt. et tårn til a4 hvis muligt, og endelig skal springeren 
aktiveres – til enten e5 eler c5 - Black is Still OK! 
 
19…Sd7 20.Thb1 b6 21.Tb3?!  
 
Dette er ikke godt. Da Lars trækket senere alligevel flytter den til b4, kunne 
han ligeså godt have gjort det med det samme.  
 
21…Tac8 22.Tb4 f5!  
 
Dette skaber svækkelser på e4 og d5 som det ikke er let for hvid at håndtere. 
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23.Txc4 Txc4 24.Kd3 b5  
 

 
 
Mere præcist havde været 24...Se5+ 25.Ke3 fxe4 26.fxe4 Ta4 med klar 
fordel til sort. 
 
25.Tb1 
 
Lars var i begyndende tidnød og får ikke spillet det bedste. Han var nødt til 
det ikke helt oplagte 25.exf5 gxf5 26.Lg5 Kf7 27.Te1 Se5+ 28.Kc2 b4 
29.Te3 f4 30.Te4 Txc3+ 31.Kb1 og sort står stadig lidt bedre. 
 
25…fxe4+ 26.fxe4 Sc5+ 27.Kc2 a6  
 
Her er det svært at være hvid, og med kort tid på klokken går det hurtigt galt 
for Lars, som ikke spiller de bedste træk. Hvid mister en del bønder og 
dermed partiet - Black is OK Forever! 
 
28.e5 dxe5 29.Le3 Se4 30.Kd3 Sxc3 31.Tf1 Sxd5 32.Lh6 Sf6 33.h3 Kf7 
34.g4 Ke6 35.Ld2 Ta4 36.Tc1 Ta3+ 0-1 
 
Det lykkedes os at vinde den indbyrdes kamp, SK1968 - ØBRO 3½ -4½. 
Det så derfor godt ud inden sidste runde, hvor vi havde en på papiret lidt 
lettere modstander – vi skulle møde nr. 6, Århus, mens SK1968 mødte nr. 2, 
Brønshøj. Det handlede dog stadig om at få så mange point i hus som 
muligt. 
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Hvid: Jesper Mygind (1950) – Sort:  FM Nikolai Skousen (2155)  
Holdturnering 2014/2015 Xtracon: Århus Skolerne - ØBRO, runde 9. 
 
1.c4 g6 2.Sc3 Lg7 3.d4 c5 4.d5 Lxc3+ 5.bxc3 f5  
 

 
 
Denne åbning kaldes ofte for Dzindzi-indisk og er opkaldt efter GM Roman 
Dzindzichashvili fra Georgien. Han flyttede senere til New York i USA og 
har vundet det amerikanske mesterskab 3 gange. Sort opgiver sin 
fianchettoløber for at give hvid en dobbeltbonde. Jeg kan ikke lige huske 
hvor jeg faldt over denne åbning, men jeg syntes den så interessant ud. Jeg 
har dog ikke spillet den før i et koordinereret parti. 
 
6.Sf3  
 
Hvid har masser af forskellige mulige fortsættelser. Der kan bl.a. nævnes 
6.e4 og 6.h4, som nogle af dem.  
 
6…Sf6 7.g3 Da5 8.Db3 d6 9.Lg2 Sbd7 10.O-O Sb6 11.Sd2 Ld7 12.e4 O-
O-O 13.Te1 The8 14.Tb1 
 
Jeg har spillet alle standardtrækkene til de sorte officerer og alle brikkerne 
er udviklet. Herefter har jeg mulighed for at lægge pres på c4 og spille e6 
eller e5. Derudover kan jeg også slå på e4 - Black is OK!  
 
14…Da6  
 
Bedre havde været at spille 14…e6! og lægge pres på hvids centrum. Hvid 
mangler stadig at få løberen på c1 i spil. Begge de sorte tårne står i d- og e-
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linjen, så lad os derfor få åbnet op for dem. Hvid har selvfølgelig 
løberparret, så der skal lige tænkes over om det kan være en fordel for dem. 
 
15.e5 dxe5 16.La3?!  
 
Jesper havde overset mit næste træk, hvilket koster en bonde. Jeg havde 
regnet med 16.Txe5 Sg4 17.Te1 e5 og regnede med at jeg stod fint.  
 
16…La4 17.Db2 Sfd7 18.Lf1 Kb8 19.Sf3 e4 20.Sg5 Se5  
 

 
 
Nu bliver stillingen kompliceret. Jeg havde regnet med 21.Se6, som jeg 
mente var det bedste for hvid, hvorefter sort har mange forskellige 
muligheder, bl.a. Sf3+ som måske var hvad Jesper ikke kunne lide. Jeg 
prøvede at regne på de forskellige varianter, og selvom de ikke stod helt 
klart for mig, havde jeg en god fornemmelse. 
 
21.Se6 Sxc4 22.Sxc5 Sf3+ 23.Kh1 Sxb2 24.Sxa6+ bxa6 (24…Kc8! holder 
fast i sorts fordel) 25.Txb2+ Ka8 26.Lxa6 ligner remis. Muligt er også  
 
21.Se6 Sd3!? 22.Lxd3 exd3 23.Sxd8 Txd8 med et interessant kvalitetsoffer. 
Jeg overvejede også 21.Se6 Tc8?! 22.Sxc5 Txc5 23.Lxc5 Sf3+ 24.Kg2 
Sxe1+ 25.Txe1 Tc8 26.Db4, men selvom sort her vinder kvaliteten tilbage, 
er det bedre for hvid. 
 
Nu blev det ikke aktuelt at skulle prøve at regne det hele igennem, da der 
blev spillet et andet træk. 
 
21.Lxc5 Sbxc4 22.Db4 Txd5  
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Jeg havde fortsat en god fornemmelse. Det er stadig kompliceret, men må 
være godt for sort: Black is Still OK! 
 
23.Ld4 Sd3!  
 
Med dette træk kommer sort ud af bindingen fra løberen på f1, som bliver 
nødt til at slå på d3. Sort har derefter kontrol med de hvide felter og en 
fribonde i d-linjen. 
 
24.Lxd3 exd3 25.Txe7 Txe7?!  
 
Jeg mener at huske at tiden var ved at være knap for os begge hermokring. 
Jeg havde ikke set følgende variant 25...Sd6! 26.Txe8+ Lxe8 (truer Tb5) 
27.Db3 (27.Td1 Tb5 fanger dronningen og hvid er nødt til 28.Lxa7+) Tb5 
28.Dd1 Txb1 29.Dxb1 d2! 
 
26.Dxe7 Dc6 27.Se6 
 

 
 
Her vinder 27…d2!, men jeg kunne ikke lide at hvid kan slå på b7 med skak 
efter Sd8, men det holder stadig for sort – jeg havde ikke set sorts kølige 29. 
træk i følgende variant: 27...d2! 28.Sd8 Dd7 29.Txb7+ Kc8  30.Txd7 
d1=D+ 31.Kg2 Txd7 32.Dc5+ Kxd8 33.Dxc4 med et tårn mere, hvilket bør 
være tilstrækkeligt selvom den sorte konge er meget åben. 
 
27…Dd7 28.Df8+ De8 29.Dxe8+ Lxe8  
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Jeg troede at d2 bonden vil blive afgørende i de forskellige varianter efter 
enten Sf4 eller Sc5. Havde kigget på 30.Sf4 Txd4 31.cxd4 d2 32.Sd5 La4 
33.Sc3 Lc2 34.Ta1 Sb2, som giver to lette for tårn. Måske havde følgende 
været bedre: 30. Sf4 Td8 31.Sxd3 Sd2 32.Tb4 Sf3+ 33.Kf1 a5 34.Tb2 Sxd4 
35.cxd4 Txd4 med fordel. 
 
30.Sc5?  
 
På dette træk var kombinationen ligetil og sorts stilling er vundet - Black is 
OK Forever! 
 
30…Txc5 31.Lxc5 La4  
 
Et spændende kampparti og en interessant åbning.  
 
0-1 
 
Da de andre blev færdige stod det klart, at vi havde klaret 4-4 mod 
Århus/Skolerne, og da Sk1969 samtidig gik helt ned mod Brønshøj og tabte 
7-1, blev det alligevel ikke så spændende som man kunne have troet inden 
rundens start. 
 
Den samlede slutstilling blev som følgende: 
 
1. Skanderborg, 46½ brætpoint, 17 matchpoint 
2. Brønshøj, 43½ brætpoint, 14 matchpoint 
3. Jetsmark, 43 brætpoint, 13 matchpoint 
4. Nordre, 39 brætpoint, 9 matchpoint  
5. Nordkalotten, 37½ brætpoint, 10 matchpoint 
6. Hillerød, 35½ brætpoint, 9 matchpoint 
7. Århus/Skolerne, 35 brætpoint, 7 matchpoint 
8. ØBRO, 32½ brætpoint, 5 matchpoint             
9. SK1968, 29 brætpoint, 4 matchpoint 
10. Esbjerg, 18½ brætpoint, 2 matchpoint 
 
Det lykkedes dermed ØBRO at blive i Skakligaen i endnu en sæson – en 
sæson der i skrivende stund starter om kort tid. Det bliver igen hårdt og skal 
blive spændende at følge. Vores første kamp bliver mod Bov, en af 
oprykkerne fra sidste år, og den spilles fredag d. 31. oktober, hvor seks af de 
ti hold spiller i ØBRO, som er vært for den første dobbeltrunde. 
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Onkel Lau kommenterer 
Af Niels Lauritsen 
 
Oldingeskak 
Sidst fortalte jeg at i 2 turneringer på 15 dage tabte jeg 94 ratingpoint. Det 
var ikke korrekt, jeg tabte 110 point, viser det sig nu. Ikke underligt at jeg 
derfor mener at fokuseringen på ratingpoint er stærkt overdrevet. Det 
smerter mig at høre følgende udveksling mellem to juniorer: ”Nå, var det en 
god turnering?”. ”Ja, jeg vandt 6 ratingpoint.” Ikke noget om selve 
partiernes kvalitet, eller om turneringen havde været det værd. Næ, det hele 
koges ned til ratingpoint. Han kunne have spillet mod en minister eller en 
pornodronning, for den sags skyld, uden at det var nævneværdigt i forhold 
til det 4-cifrede tal.  
 
Som 70-årig må man indstille sig på at finde en anden spillestil end den som 
de unge fremadstræbende vælger. For man kan ikke følge med, i 
forberedelser, energi, motivation. Fremfor 1.e4 og Siciliansk bliver det så 
1.d4, 2.Sf3 og lad os se om løberen i dag skal til f4 eller g5. På en god dag 
kan man i stedet skærpe spillets karakter med et g2-g3 og tro at man spiller 
Catalansk ligesom Kramnik gjorde det. 
 
I gamle dage havde man Caro-Kann. Der findes et citat fra en engelsk 
adelsmand hvis navn jeg har glemt, som siger: ”unge mand, De spiller ikke 
bridge? Hvad har de så tænkt Dem at gøre på Deres gamle dage?”. Det kan 
så omskrives til ”unge mand, du spiller Caro-Kann, hvad har du så tænkt dig 
at spille når du bliver gammel?”. Caro-Kann blev kaldt 
fattigmandsåbningen par excellence. Det er den så ikke mere. Hvad kan 
man så spille? 
 
Jeg mener at have fundet modellen, prototypen, den gråsprængte silverback. 
Den hedder Jørgen Hvenekilde. Manden er jo efterhånden blevet 80 år og 
spiller stadig meget aktivt skak, imponerende. Men hvad spiller han så, som 
hvid og sort? Der er nok bøger og DVDer om hvordan man skal spille imod 
yngre spillere, ingen om hvordan man spiller mod oldinge! Så lad os lige 
nærstudere hans partier, senest fra Politiken Cup 2015, hvor han scorede 
50%, et godt resultat for alderen (ikke for ratingtallet). 
 
JH spiller som hvid nogenlunde som jeg ville spille, hvis jeg var en 1.e4 
mand. Simple umoderne bivarianter til standardåbningerne. Et eksempel er 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Le2 Sc6 4. c3 Sf6 5.d4 cxd4  
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6.cxd4 g6 7.0-0 ikke noget at skrive hjem om. Bortset fra at e4-bonden er 
forgiftet, hvilket nogle sorte spillere falder for en gang imellem, i lynpartier, 
altså. Jeg spiller det selv i lyn, og hvis jeg havde en 10er for hver springer 
jeg har hentet med Da4+ og Dxe4, var jeg en rig mand. Men kan det passe 
at hans åbningsvalg i seriøse turneringer er baseret på sådanne letheder?  
 
Kan det passe, at hans åbningsspil i virkeligheden er det samme, om han 
spiller lyn, hurtigskak eller med normal betænkningstid? Ja, det kan det 
godt, for det ligner lidt hvad jeg selv ender op med. Det er ulideligt at åbne 
en åbningsbog, endsige spille partier igennem fra bla-blas best games, very 
instructive bla bla. En åbningsbog skal ikke åbnes, den skal stå på 
reolhylden, så man kan nidstirre den. 
 
Se. Nu har vi allerede lært meget om hvordan oldingeskak ter sig. Kik på 
hans lynskak, og du vil se dybden i hans åbningsspil. Hvis han har spillet en 
fidus i Søndre Snede i 1974, er chancen for at den gentages imod dig på 
søndag op imod de 100%. Du kan roligt regne med denne regel, bortset fra 
hvis du spiller imod mig. Din research udi partierne fra Kragevenderup 
Åben er spildt; jeg har lykkeligt glemt (eller fortrængt) alt om sådanne 
partier.  
 
Patentopstilling 
Som hvid har JH en vis fleksibilitet i sit spil, idet han naturligt retter sig ind 
efter hvilket førstetræk sort svarer med. Og man skal jo heller ikke fremstå 
som værende for forudsigelig. Den tidligere viceverdensmester i K-skak 
Ekebjerg spillede altid 1.Sc3, hvilket i lang tid havde en overraskelseseffekt, 
som så efterhånden fisede (fes?) ud. Og det var slet ikke en patentopstilling 
som jeg udlægger betegnelsen. For partierne kunne udvikle sig til Pirc, 
Moderne, Siciliansk, Fransk, Wiener, og herunder den berygtede 
Frankenstein-Dracula variant, som kræver studier i hvert fald op til træk 20.  
 
Men med sort er det enhver oldings drøm at finde en patentopstilling, som 
kan spilles imod ALT, altid, hver gang, i søvne, de første 8-10 træk uden at 
skulle tænke overhovedet. 
Det har været forsøgt af mange. Den Canadiske stormester Suttles blev 
stormester på at besvare alt og alle med 1…g6. Så kom Owens forsvar 
1…b6. Men det er ikke en ÆGTE patent, man skal ofte tænke efter en 
håndful træk, afhængig af hvordan hvid stiller sig op.  
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Men JH har fundet modellen. Og han spillede den konsekvent i Politiken 
Cup, med skiftende resultater, som muligvis ikke afviger fra dem han ville 
havde fået med et andet åbningsvalg, hvem ved. 
Lad os se et parti, fra 4. runde, JH har sort imod V. Simensen fra Norge.  
 
Hvid: V. Simensen (Norge) – Sort: Jørgen Hvenekilde 
Politiken Cup, 4. runde. 
 
1.d4 d6 2.e4 g6 3.Sf3 Lg7 4.Sc3 a6 5.a4 b6 6.Lc4 e6 7.Lg5 Se7 8.O-O Sd7 
9.Te1 h6 10.Le3 Lb7 
 

 
 
Hertil er det gået over stok og sten. Jeg så engang Ujtelky fra CZ spille 
noget tilsvarende, i København Skakforenings Jubilæumsturnering i 1964. 
Lad os dvæle ved et par af facetterne. 
 
Det første vi lægger mærke til er at sort er i stand til at lave sine træk uanset 
hvad hvid ellers spiller. Det gør åbningen kvalificeret som en 
patentopstilling (red. det er ”flodhestesystemet”). 
 
Det andet er at sort ikke har tænkt sig at gøre noget aktivt, før han er 
patentopstillet som han nu er, med begge løbere og springere ”udviklet” på 
deres faste pladser. At hvid spiller 5.a2-a4 er et slag i luften, sort kunne ikke 
drømme om at spille et aktivt træk som b7-b5 tidligt. 
  
For det tredje er sort ikke bange for at have kongen stående i midten; og 
hvis centrum lukkes, og der skal spilles på fløjene, er sorts konge lige så 
godt eller bedre placeret her som efter en rokade.  
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For det fjerde, sort har ikke givet hvid mulighed for at lægge en konkret 
plan. Overfald med h-bonden kommer ikke mere på tale. Fremstød i 
centrum kan sort altid tilpasse sig ved at bytte eller lukke, som HAN vil, og 
det er den bagved kulissen smarte plan ved sorts patent – at få en ung 
fremstormende spiller til at buse på og overspille sin stilling, fordi han har 
overvægten i centrum og VIL lave noget. 
 
For det femte, når sort løber tør for ”udviklingstræk”, er næste trin i patentet 
at spille c7-c5. 
 
11.Dd2 c5 12.d5 e5 
 
Hvid gjorde det han ikke skulle, lukke stillingen. Et oplagt træk var Tad1 
for at bevare trykket. Når sort bytter på d4 og får felterne c5 og e5 til en 
springer, har vi en form for Hedgehog som unge spillere ikke kan finde ud 
af at spille imod. Et passende b5 eller endog d5 fra sort vil på et tidspunkt 
sprænge bræt og brikker i luften, medens hvid har stillet sig forkert op. Det 
svarer lidt til sandbagging i poker. Hverdagskost for JH i Politiken Cup. Nu 
skal hvid finde en plan, og det kan han så ikke. De hvide brikker, engang så 
smukt udviklede, står kluntet. Det gør sort ikke mere, med spil på begge 
fløje. 
 
13.Sh4 Lf6 14.Sf3 g5 15.h3 Sg6 16.Se2 Sf4 
 

 
 
Man fornemmer at sort stadig spiller partiet på rygmarven. 
 
17.Sg3 h5 18.Sf5 Sf8 19.Lxf4 gxf4 20.b4 Lc8 21.bxc5 bxc5 22.Tab1 Sg6 
23.a5 Se7 24.Tb6 Sxf5 25.exf5 Kf8 
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Kongen morer sig, som det siges på fransk. 
 
26.Ld3 Dd7 27.Teb1 Ld8  28.Tb8 Txb8 29.Txb8 Kg7 30.Tb1 Da4! 
 

 
 
Vendepunktet i partiet. Hvids lette officerer spiller skidt, medens løberparret 
kan komme til vigtige diagonaler. Hvid bliver nu tvunget i defensiven, 
hvilket ikke er let, når han de sidste mange træk har troet han stod på vej til 
gevinst.  
 
31.De2 Lxa5? 
 
Horror. Tillader en simpel fidus, netop som hvid ser sig om efter en sådan. 
Sort skal naturligvis holde løberen så diagonalen a1-h8 er under kontrol. 
Efter det naturlige 31…Dxa5 har sort den stilling han har ventet tålmodigt 
på.  
 
32.Sxe5 Lc3? 
 
Mere gru. Løberen prøver at komme tilbage til ”sin” diagonal. Nødvendigt 
og stadig godt nok var 32…De8! Mens 32…dxe5 33.Dxe5+ er tagselvbord 
for hvid, medens 32…Te8 taber til Dxh5 og Dg5+. 
Her kunne man skrive noget om gamle mænd og den 4. time, men det gør 
man naturligvis ikke; at gå kold som her er noget alle aldersgrupper 
efterlever. 
 
33.Sc4 Th6 
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Nu er det sorts brikker som alle står ganske forfærdeligt. 
 
34.Tb8 Ld7 35.De7 Lxf5 
 
Rable rable. 
 
36.Df8+ Kg6 
 
Kongen morer sig ikke mere. 
 
37.Lxf5+ Kxf5 38.Dxh6  
 

 
 
1-0 
 
Naturligvis ærgerligt for sort at smide partiet væk som det skete her. Men vi 
har alle været der, faste kunder i at filmen knækker, klappen går ned, det 
rabler en kort stund, og alt er tabt. 
  
JH spillede andre partier af lignende karakter, men med et bedre slutresultat. 
Når jeg har valgt lige netop dette parti, er det for at vise klubbens yngre 
spillere, at drømmen, utopien, om en patentåbning naturligvis er falsk. Man 
får fortjent sine tab og gevinster som torne og roser på livets vej.  
 
Der gives ingen gratis frokost, som Najdorf nok ville have sagt. 
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Vi Mødtes På Halvvejen 
Af Søren Bech Hansen 
 
- med Kassa på hærgetogt: 
 
Vikingerne var ikke bange for noget. Med våben i hånd og friske 
tømmermænd grundet flittig indtagelse af mjød drukket af fjendens 
hjerneskaller, gav de den fuld gas dagen derpå, og hver dag var – dagen 
derpå. 
 
Vikingerne kom til Island, nogle af de sejeste og stærkeste vikinger faktisk, 
og det er ikke uden grund, at landet med en population på størrelse med 
befolkningen i Århus har nationale fodboldhold, håndholdhold, 
kuglestødere, traktordækflyttere samt lidt for smarte forretningsfolk, alle af 
international klasse. 
 
Reykjavik har et stærkt fodboldhold, der hedder KR. Det minder lidt om 
FCK i København. KR har også et skakhold, der deltager i den islandske 
skakdivisionsturnering. Jeg har spillet på dette skakhold siden 2008. I 
starten var Nikolai Skousen også med deroppe. Holdet har alle dage været et 
elevatorhold med en masse herlige gamle gubber, holdets nestor Gunnar 
Gunnarsson med et ELO tal på 2150 er eksempelvis 82 år. Han giver den 
gas dagen derpå.  
 
Sponsor og holdleder Einar Sigurdur Einarsson, tidligere præsident for 
Nordisk Skakforbund, er en årsunge på sølle 76 år. Einar Sigurdur var ven 
med Robert James Fischer, medarrangør af VM-matchen i 1972 og en af de 
to hovedsnedkere, da Fischer i 2005 kom til Island for at blive og nyde sit 
otium, så godt som Fischer nu var i stand til. 
 
Sidste år rykkede gubberne op i den islandske skakliga med mig på 
førstebræt i den afgørende weekend. Sikke nu noget. Det var slet ikke 
meningen, for gubberne vil helst uddele slag og ikke have nummen i 
klemme. Men nuvel, med udsigt til storklaps måtte der gøres noget, og jeg 
tillod mig på diplomatisk vis at foreslå en hårdtslående rastagut fra New 
York til på førstebræt at tage sig af superstormestrene fra de andre hold. 
Ølduelige, altid glade og diskotekseffektive Kassa, som vi jo allesammen 
kender som en kærlig ildsjæl, der analyserer med alle og er vild med Ukendt 
Kunstner. Han giver den gas dagen derpå. 
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Einar Sigurdur er en handlekraftig mand, og minsandten om han ikke den 
sidste weekend i september fik det til at ske. Kassa kom fra New York. Jeg 
kom fra Østerbro. Vi mødtes på halvvejen, i Reykjavik, til et fad 
håndmadder. 
 
Nogle af drengene på førstebræt hedder 26 til fornavn. Dem ved vi i ØBRO 
godt, at Kassa kan slå, men denne gang lykkes det ikke. Det blev til lidt 
ærgerlige 1½/5 for Kassa i den lange weekend, men resten af holdet kom et 
bræt ned, fik dermed lidt mere overkommelig modstand, og selv om vi var 
forhåndsfavoritter til sidstepladsen, ligger vi inden de afsluttende 4 runder 
meget knebent på tredjesidstepladsen og altså ikke på en nedrykningsplads. 
 
Vi gav den gas dagen derpå, og Árni Thór, en af de unge løver der luftede 
mig og Kassa i Hverfisgata den første nat, sagde efter at have kigget på os 
den næste dag ved frokosten, inden en knaldhård skakmatch, let bekymret 
de følgende passende ord til Óttar Pétur og Ólafur Kjaran: ”We have 
destroyed KRs first and second board before the match”. Sludder og vrøvl. 
Vi gav den gas dagen derpå. 
 
Efter et magert år var der bedring at spore i mit spil. Jeg fik 2 af 4 mod et 
gennemsnit på 2405, og det var holdlederen tilfreds med, selv om det 
sagtens kunne være blevet til et halvt point mere. Den blødeste af 
modstanderne fik en hård tur i følgende parti, hvor jeg ”mjødskalsnitter” en 
orne: 
 
Hvid: Søren Bech Hansen (2247) – Sort: Snorri Bergsson (2284) 
 
1.e4 e6 
 
Ornen. Igen. 
 
2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.Sf3 Ld7 
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For et par år siden kiggede jeg en del på dette, først med Sylvester og så 
hjemme i arbejdskammeret. Christian og jeg var meget interesseret i at opnå 
en forståelse af, hvor meget terrænovervægten og angrebschancerne på 
kongefløjen betyder for hvid, når sort er sluppet af med sin dårlige løber, og 
hvids sortfeltede løber er dårlig, i hvert fald hvis den ender som eneste 
tilbageblevne lette officer i et slutspil. Jeg huskede analyserne udmærket og 
var således i stand til at vælge mellem flere fortsættelser i dette parti. Et kort 
kig på islændingen fik mig overbevist om, at Svidler’s simple spillemåde 
kunne anvendes. 
 
6.a3 cxd4 7.cxd4 Lb5 8.Lxb5+ Dxb5 9.Sc3 Da6 10.Se2 
 
Det er da simpelt. Rokere – det vil man. 
 
10…Se7 11.O–O Sd7 12.Sf4 g6 13.Sd3 Sc6 14.Le3 Le7? 
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Det træk må skulle have et stort fedt spørgsmålstegn og være en klar 
positionel fejl. Jeg bryder mig ikke om den sorte stilling alligevel, men dette 
var sidste chance for at være med i kampen om de hvide felter på 
dronningfløjen med 14…Sa5. 
 
15.b4 
 
Hvor på brættet er det nu, at sort skal spille. Tja, det ser svært ud. 
 
15…b6 16.Tc1 Db7 17.Dc2 Sd8 
 
Et trist træk, men 17…Tc8 løb ind i det pinlige 18.b5. 
 
18.Lg5 
 
Nu er det hvids tur til at bytte sin dårlige løber af for sorts gode af slagsen, 
og det giver alvorlige svækkelser i den sorte lejr. 
 
18…a5 19.Lxe7 Kxe7 20.b5 Ta7 21.Dd2 h6 22.h4 Ke8 23.a4 
 
Hvid sidder på hele brættet og kan spille “totalskak”. 
 
23…Sf8 24.Tc3 De7 25.Tfc1 Td7 26.T1c2 Tb7 27.Dc1 
 
En nydelig tripling og ikke noget med undervejs at give mulighed for et sort 
Da3. 
 
27…Sd7 28.Tc8 Tb8 29.T8c7 Tb7 30.Txb7 Sxb7 31.Tc8+ Sd8 32.Dc7 g5 
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Desperation, men hvad skulle sort spille? Hvid kunne i ro og mag overføre 
et tårn til a7. Og ja, sort må ærgre sig over at have mistet rokaderetten 
tidligere i partiet. 
 
33.hxg5 hxg5 34.g4 
 
Min tanke under partiet var nu at overføre tårnet til a7 og en springer til h5. 
 
34…Th6 35.Kg2 f5 
 
Mere desperation. 
 
36.exf6 Dxf6 37.Sde5 Sxe5 
 
Egentligt godt fusket. Nu er 38.Sxe5 Th2+! remis. Men der er jo også andre 
træk. 
 
38.dxe5 1–0 
 
Kassa og jeg havde en forrygende god, lang weekend og glæder os begge til 
de sidste fire runder, der spilles i marts 2016. KR ligger á brætpoints men 
med flere matchpoints end de to hold på nedrykningspladserne, så det bliver 
helt tæt. Vi vil give den gas dagen derpå. 
 
Søren Bech Smæksson 
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ØBRO Septemberweekend 2015 
Af Nikolai Skousen 
 
Der blev afholdt en weekendturnering i ØBRO fra fredag den 18. til søndag 
den 20. september. Initiativet blev taget af Peter E. Olsen, som de fleste 
ØBRO´ere godt kender. Der var i alt 28 deltagere fordelt i 4 grupper. De tre 
øverste grupper bestod af 6 deltagere alle mod alle, og til sidst en større 
gruppe på 10 spillere. Lidt ærgerligt at se at kun to ØBRO´ere deltog og 
derved støttede op omkring turneringen. Jeg håber der kommer flere af 
denne type turneringer i klubben og at klubbens medlemmer fremover 
støtter op omkring sådanne tiltag. Det passer mig godt med 5 runder på en 
weekend og jeg kan personligt godt lide alle mod alle grupper hvor alle har 
omtrent samme styrke. 
 
Jeg deltog i den øverste gruppe, som havde følgende deltagere: 
 

- FM Simonas Zickus (2286) 
- Tobias Valentin Rostgaard, BMS (2229) 
- Sandi Stojanovski, Hillerød (2233) 
- FM Nikolai Skousen, ØBRO (2184) 
- Nicolai Kvist Brondt Pedersen, BMS (2173) 
- WIM Oksana Vovk, Brønshøj (2103) 

 
Simonas er fra Litauen og studerer i Danmark i et år. Næste år skal han 
studere i Norge. Ham kendte jeg ikke i forvejen, men alle de andre har 
deltaget i flere turneringer, også i ØBRO. 
 
Fredag 
Fredag aften spilledes første runde, og her skulle jeg havde de hvide brikker 
mod Nicolai. Vi har mødt hinanden fem gange inden dette parti, med en 
gevinst til hver og tre remiser – Nicolai har haft de hvide brikker tre gange 
og jeg har haft de hvide brikker to gange. Nicolai kender sine åbninger godt 
og er kendt for sit yderst solide spil. 
 
Hvid: FM Nikolai Skousen (2184) – Sort: Nicolai K. B. Pedersen (2173) 
 
1.Sf3 d5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 Sf6 5.O-O O-O 6.c4 c6 7.cxd5 cxd5 
8.Sc3 e6  
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Jeg har ikke spillet mod dette træk før. 8...Se4 9.Sxe4 dxe4 10.Se5 Dd5 har 
jeg tidligere spillet mod Andreas Skytte Hagen. 
 
9.Lf4 Sc6 10.Se5 Ld7  
 
Jeg havde planlagt følgende variant mod 10...Sh5: 11.Sxc6 bxc6 12.Le3 
med idéen at få springeren til c5 via a4, hvilket jeg mente var fint for hvid. 
Sort kunne også have forsøgt 10...Sxe5 11.Lxe5 Ld7. Jeg ville evt. bytte 
løberen på g7 og have den bedre løber tilbage. Derudover kan jeg evt. spille 
12.Db3 og lægge pres på b7.  
 
11.Dd2 Db6 12.Tfd1 Se7?! 
 

 
 
Dette træk ser forkert ud. Det er klart at springeren er på vej til feltet f5, 
hvor den skal lægge pres på d4. Jeg brugte lidt tid for at finde det rigtige 
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træk, da jeg havde på fornemmelsen at 12…Se7 ikke var helt godt. Det er 
oplagt at spille 13.Tac1 og derved tage den sidste officer med i spil. Efter 
13…Tfc8, så er sort klar til at spille Le8 og Sf5. Jeg synes ikke det gav mig 
noget særligt. 
 
13.Lg5! 
 
Et træk jeg var yderst tilfreds med. Der lægges pres på diagonalen g5-d8, 
hvor de to springere står og sort skal finde en løsning på truslen 14.Lxf6 
Lxf6 15.Sxd7, hvilket vinder en officer. Mine analyser gik på følgende 
muligheder. 13…Le8 lukker tårnet inde på f8, hvilket selvfølgelig er dårligt. 
13…Tad8 – dette tårn vil hellere stå på c8. 13…Tfd8 virker ikke på grund 
af partifortsættelsen. 13…Dd6 ser forkert ud og det efterlader 13…Lc6, som 
nok er det bedste. Jeg ville nok fortsætte med 14.Tac1 Tac8 15.g4, for at 
tage feltet f5 fra springeren. På 14…Sf5 har jeg 15.g4 Sd6 16.Sxc6 bxc6 og 
hvid har fint pres på den sorte stilling. Eller måske14.g4 for at tage feltet fra 
springeren på f5 med det samme. Begge dele giver mig en fordel. 
 
13…Tfd8? 
 
Dette er håndledstrækket, men Nicolai havde fuldstændigt overset mit næste 
træk.  
 
14.Df4  
 
Efter dette træk taber sort materiale i alle varianter. Partiet er stort set forbi. 
Nicolai spiller et par træk videre. 
 
14…Sf5 15.g4 Sh5 16.Lxd8 Lxe5 17.Lxb6 Sxf4 18.gxf5  
 
Nicolai er bagud med et tårn og gav op. 
 
1-0 
 
Lørdag 
Lørdagen gjorde sit indtog og jeg skulle have de sorte brikker mod Simonas. 
Jeg havde set at han spillede kongeindisk angreb (KIA), rétisystemet, og 
mange af de samme stillingstyper, som jeg selv kan finde på at spille. 
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Hvid: FM Simonas Zickus (2286) – Sort: FM Nikolai Skousen (2184) 
 
Åbningen er en kongeinder og jeg har spillet en variant, som jeg ikke har 
spillet i lang tid. Jeg står godt og er kommet fint ud af åbningen. 
 

 
 
15…Se5?! 
 
Bedre havde været at fjerne springeren fra feltet d5. En fortsættelse kunne 
være 15...c6 16.Sf4 b5 17.cxb5 axb5 med en fin stilling. 
 
16.Db3 b5!?  
 
Med dette bondeoffer aktiveres de sorte brikker. 
 
17.cxb5 axb5 18.f4  
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Simonas udfordrer mit bondeoffer med sit sidste træk. Jeg havde kigget på 
to forskellige fortsættelser 18…Sc4 eller 18…Sc6 og havde lidt svært ved at 
beslutte mig. Det koster selvfølgelig tid på klokken. Stillingen er rimelig 
taktisk og det er varianterne også. Jeg valgte desværre den forkerte 
fortsættelse. 
 
18…Sc4?! 
  
Rigtigt havde været 18...Sc6! 19.Dxb5 Sd4 20.Dd3 c6 21.Sc3 (21.Se3 Db6 
22.Kh2 Le6 og sort har pres mod hvids dronningefløj) og jeg kunne ikke 
lige se at der var så meget for bonden. Efter 21...d5! 22.Dd1 (22.e5 Sb3 
23.Tb1 Lf5 og 22.exd5 Lf5 23.Dd1 Sc2 24.g4 giver sort fordel, men er 
kompliceret) dxe4 23.Sxe4 Le6 har sort dog stadig godt modspil. Hvid kan 
også spille 19.e5 Sd4 20.Dc3 dxe5 med vilde komplikationer. 
 
Min idé var at få min springer til a3, hvor jeg ville låse hvids dronningefløj 
og vinde bonden på b2. Et godt princip er dog at den sorte springer står 
bedre i centrum end ude på randen! 
 
19.Dxb5 Sa3 20.Dd3 c6 21.Se3 Db6 22.Kh2 Lxb2?!  
 
Et bedre forsøg havde været 22…Td8 23.Db3 Da5 24.Td1 Le6. Havde dog 
brugt en del tid her. Nu går det hurtigt galt for mig. 
 
23.Lxb2 Dxb2 24.Dxd6 Le6 25.f5 Tfd8 26.Df4 Lxa2 27.f6 Td2?  
 
Havde godt set Simonas hovedtrussel med mat på g7, men glemt at med 
hvids næste træk, så overbelastes den sorte dronning. 
 
28.Txa2  
 
28…Dxa2 29.Dh6 efterfulgt af mat på g7. 
 
1-0 
 
Tredje runde bød på de hvide brikker mod Oksana, som jeg ikke har spillet 
mod før. Oksana havde en rigtig god turnering og endte med at få 3/5 
ligesom mig selv, men blev nummer to på bedre korrektion. 
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Hvid: FM Nikolai Skousen (2184) – Sort: WIM Oksana Vovk (2103) 
 
Oksana har valgt at spille en slavisk opstilling mod kongeindisk angreb 
(KIA). Jeg var godt tilfreds efter mine første 16 træk og mente at stå lidt 
bedre.. 
 

 
 

16…g6 17.Tfd1 Dc7  
 
Hvids sidste træk var for at tage lysten fra sort til at spille c5. Måske sort 
skulle gøre det alligevel. 17...c5 18.d5 exd5 19.Lxd5 Lxb2 20.Dxb2. Hvid 
har en god løber på d5, men sort står også fint. Sort skal tænke på at spille 
c5 på et eller andet tidspunkt og komme af med sin svaghed på c6. 
 
18.Tac1 Tfd8 19.h4!?  
 
Med idéen at åbne h-linjen og svække feltet bonden på g6 – evt. 
med et offer på et tidspunkt. 
 
19…Lg7 20.h5 Da5 21.hxg6 hxg6 22.Kg2 Db4 23.a3 De7 24.Lf3 Sb6 
25.Tb1 Td7?!   
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26.Td3 
  
Her har jeg mulighed for et rigtig godt træk. Så slet ikke alle de fineser der i 
stillingen, men håber jeg ser dem næste gang muligheden er der. 26.Th1! 
stiller sort overfor en masse problemer. 
 
26…Lxd4 27.c5! Sa8 (27… Lxb2 28.Dxb2 vinder springeren på b6 og 
27…Sd5 28.Lxd4 koster en officer) 28.Th4 Lf6 29.Lxf6 Dxf6 30.Tbh1 og 
sort har svært ved at befri sin stilling. Hvid har klar fordel.  
 
26...c5 27.d5 Ld4 28.Tbe1 Sxc4 29.dxe6 Sxb2 30.exd7 Dxd7 vinder en 
kvalitet for hvid. 
 
26...Df8 27.a4 Db4 28.d5! Lxb2 29.Txb2 Dxc4 30.Dd2 cxd5 31.a5 Sa8 
32.Tc2 Dxc2 33.Dd4 f6 34.Dxf6 Tg7 35.Dxe6+ Tf7 36.De5 vinder for hvid. 
 
26...Dd8 27.Tbd1 Df6 28.La1 
 
Jeg kunne ikke finde en klar plan og flytter lidt rundt på brikkerne. Tiden er 
også blevet en faktor. Skulle måske have tænkt på at omplacere min løber til 
e3 via c1. 
 
28…Dg5 29.Lb2 Df5 Remis 
 
Oksana tilbød remis. Jeg havde 4 min. tilbage + tillæg (30. sek. pr. træk) og 
Oksana havde 14 min. tilbage. Jeg vurderede stillingen omtrent lige, men 
brød mig ikke om Da5-a4 for at lægge pres på c4. 
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Søndag 
Det var så den sidste dag og der var to runder tilbage. I fjerde runde skulle 
jeg møde Sandi, som jeg har mødt syv gange; Sandi har vundet to, jeg har 
vundet en og fire er endt remis – jeg har haft de hvide brikker to gange og 
Sandi har haft de hvide fem gange. Sandi skulle igen have hvid. 
 
Hvid: Sandi Stojanovski (2233) – Sort: FM Nikolai Skousen (2184) 
 
Åbningen var dronningindisk og vi havnede i denne stilling efter hvids 17. 
træk. Det ser farligt ud med begge hvids løbere pegende ned mod min 
konge på g8. Her så jeg alle mulige ubehageligheder, hvilket resulterede i at 
jeg spillede forkert.  
 

 
 
17…Sxg4?!  
  
Det oplagte træk er 17...Le7, hvilket jeg brugte rigtig lang tid på. Jeg kunne 
ikke lide at Sandi kunne spille 18.Le5. Sort står dog stadig godt i alle 
varainter, men jeg så ikke det hele under partiet.  
 
18…Da8 19.e4 Sxg4 20.Dxg4 (20.Lxg7 Sdf6! 21.Lxf8 Db8 22.Sf1 Kxf8 
23.h3 Se5 er godt for sort) Sf6 21.Dg3 Td8 er fint for sort. 
 
18…Dc8 19.Sc4 Td8 ser farligt ud, men er fint for sort. 
 
18.Dxg4 g6  
 
Det er ikke en behagelig stilling at have, men jeg kunne ikke se en konkret 
gevinst for hvid. 
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19.Sf3 Td8?! 
 

 
 
Jeg skulle i stedet have spillet 19…Le7. Der var dog ingen af os der havde 
set hvids gevinst. 
 
20.Le2?!  
 
Jeg var glad for at se dette træk, da det giver mig tid til at komme tilbage. 
Jeg var lidt urolig for 20.Dh4 Le7 21.Sg5 h5 22.g4. Jeg troede jeg var nødt 
til 22...Sf6, hvilket jeg ikke lige kunne gennemskue, men det er bedre for 
sort – f.eks. 23.Sxe6 Sxg4! 24.Dh3 (24.Dxe7 Dxh2+ 25.Kf1 Dxf2#). 
22…Sf4! er dog endu bedre og sort vinder efter 23.exf4 Dxf4. Hvid vinder 
med følgende træk 20.Sg5! h5 (20…Le7 21.Sxh7 vinder for hvid) 21.Df3 f5 
22.e4 Sb4 23.Lc4 Txd1+ 24.Dxd1 og hvid vinder. 
 
19…Le7  
 
Stillingen er igen i balance og sort har overlevet hvids angreb. 
 
21.h4 Sf6 22.Txd8+ Dxd8 23.Df4 Sd5 24.Dg3 Lf6 25.Lxf6 Sxf6 26.Dg5 
Kg7 27.h5 h6 28.De5 Lxf3 29.Lxf3 g5 30.g4 Dd2 31.a4 Db4  
 
Her er vi begge i tidnød (dvs. vi spiller på tillægstiden – 30 sek. pr. træk.) 
og kvaliteten i fortsættelsen er ikke speciel høj. 
 
32.Db5?! De1?!+  
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Jeg skulle have forsøgt 32…Dxb5 33.axb5 Sd7 med en bedre let officer og 
bedre bondestruktur. 
 
33.Kg2 Da1 34.b4 e5 35.a5 e4 36.Le2 bxa5 37.bxa5 Dc3 38.a6 Dc7 
39.Db7 Dc5 40.Ld1 Sg8?  
 
Jeg kunne i tidnøden lige pludselig ikke se hvordan jeg skulle dække feltet 
f7. Jeg havde dog stadig muligheden for det. 40…Dd6 41.Lb3 Dd7 er stadig 
lige. Nu står jeg lige pludselig igen til tab. 
 
41.Dxe4 Sf6 42.Db7 Sg8 43.Db2+ Kf8 44.Dd4? Dc6+ 45.e4 Dxa6  
 
Jeg er heldigvis ikke den eneste der laver fejl. Nu vandt jeg bonden tilbage. 
 
46.e5 Db7+ 47.Lf3 Dc7 48.Ld5 Se7 49.Le4 Db6 50.Dxb6 axb6 51.f4 gxf4 
52.Kf3 Kg7 53.Kxf4 f6 54.e6 Kf8 55.Ke3 Ke8 56.Kd4 Kd8 57.Kc4 Kc7 
58.Kb5 Kd6 59.Lf5 Sd5 60.Ka6 Sc7+ 61.Kxb6 Sxe6 62.Kb7? Ke5? 
 
Sandi skulle have slået på e6 med 62.Lxe6, hvilket ville give det samme 
som partiet. Vi troede begge det var remis, men jeg skulle have spillet 
62...Sd4! med gode gevinstchancer. Computeren angiver følgende gevinst: 
63.Ld3 Ke5 64.Kb6 Kf4 65.Kc5 Sb3+ 66.Kc4 Sd2+ 67.Kd4 Kxg4 68.Ke3 
Sb3 69.Lc4 Sc5 70.Kd4 Sb7 71.Le2+ Kg5 72.Kd5 Sd8 73.Lf3 Sf7 74.Le2 
Se5 75.Ke6 Sc6 76.Kd5 Se7+ 77.Ke4 Sf5 78.Ld3 Sg3+ 79.Ke3 Sxh5 og 
sort vinder. 
 
63.Kc8 Sg7 64.Ld7 Se6 65.Lxe6 Kxe6 66.Kc7 Ke5 67.Kd7 Kf4 68.Ke6 
Kxg4 69.Kxf6 Kxh5 70.Kf5 Kh4 71.Kf4 Kh3 72.Kf3 h5 73.Kf2 Kh2 
74.Kf1 h4 75.Kf2 h3 76.Kf1 Kg3 77.Kg1 h2+ 78.Kh1 Kh3 Remis 
 
Der var masser af fejl i dette parti. Det kræver en del at sidde med så lidt tid 
og finde det bedste træk. Dog skuffende at se hvilke varianter der spøger i 
ens hoved og træk man ikke ser. 
 
Femte og sidste runde havde jeg hvid mod Tobias Rostgaard fra BMS. Jeg 
har ikke mødt Tobias i et koordineret parti før. Det blev et meget interessant 
parti. Simonas førte turneringen med 3/4 point inden sidte runde og et halvt 
point var nok til at vinde turneringen. Han spillede en forholdsvis hurtig 
remis med Oksana. 
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Hvid: FM Nikolai Skousen (2184) – Sort: Tobias V. Rostgaard (2229) 
 
1.Sf3 Sf6 2.g3 e6 3.Lg2 b6 4.O-O Lb7 5.c4 Le7 6.Sc3 O-O 7.Te1 c5 8.e4 
d6 9.d4 cxd4 10.Sxd4 Dc7  
 
Sandi spillede 10…Dc8 imod mig i CXU Nytår 2014. Jeg tænkte at jeg 
kunne udnytte at dronningen stod på c7. Det er dog ikke tilfældet og vi 
havner senere i en almindelig hedgehog efter en trækomstilling – en åbning 
som fører til nogle strukturer og stillingstyper der er interessante og svære at 
spille efter min mening. 
 
11.Sdb5 Dc6  
 

 
 
Sorts dronning står udsat på c6, og jeg brugte en del tid her for at se om jeg 
kunne finde en måde at udnytte det på, men fandt ingen. 
 
12.Le3  
 
Jeg havde kigget på nogle forskellige varianter, men synes ikke de gav mig 
noget særligt. Jeg havde fundet ud af at løberen står bedre på e3 end b2 i 
disse stillinger. 
 
12.Lf4 Td8 13.Tc1 a6 14.Sd4 Dc7 15.e5 dxe5 16.Lxe5 Dd7 17.Lf3 Ta7 
giver ikke rigtig noget. 
 
12.Lg5 a6 13.Sd4 Dc7 14.Tc1 Sbd7 giver heller ikke noget særligt. 
 
12...Sbd7 13.Tc1 a6 14.Sd4 Dc7 15.f4 Tfe8  
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Hvids springer er kommet tilbage til d4 og sorts dronning står på c7 hvilket 
er typisk for denne opstilling. 
 
16.Lf2 
  
Jeg ville gerne dække bonden på e4, men skulle nok havde spillet 16.g4, 
hvilket havde været mere aktivt. 16…g6 17.g5 Sh5 18.f5 e5 19.Sd5 Dd8 er 
fint for hvid men 16…Sf8 17.g5 S6d7 18.b3 ser også godt ud. Det giver sort 
nogle muligheder at løberen bruger endnu et træk. 
 
16...Lf8 17.g4 g6 18.b3  
 
Det går ikke at spille 18.f5 Lh6! 19.Tc2 Se5 og sort står godt. Bedre med 
18.g5 Sh5 19.Dd2 Dd8 for hvid. 
 
18...e5?!  
 
Dette er for tidligt. Tobias havde set en stilling længere fremme, som han 
mente var bedre for ham. 
 
19.Sd5 Dd8 20.fxe5 dxe5  
 
Det går ikke at slå med springeren på grund af 20...Sxe5 21.Sc6! Lxc6 
22.Lxb6 Db8 23.Sxf6+ Kh8, hvilket er bedre for hvid. 
 
21.Sc2 Lc5 22.Tf1 Sxd5 23.cxd5 a5 
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Det var denne stilling Tobias stilede efter og mente var bedre for sort. Hans 
plan er at få en springer til c5 og Lb7 til a6. Jeg skal derefter holde øje med 
feltet d3, så sort ikke får en springer til f4 via d3. Til gengæld har jeg fået en 
åben f-linje mod bonden på f7 og en fribonde på d5, men min løber laver 
ikke så meget på g2.  
 
24.Lxc5 Sxc5 25.Df3 Tf8 26.Tf2 Dg5 27.Td1 La6 28.Dg3 h5 29.gxh5 
Dxh5 30.Lf3 Dh6  
 
Tobias troede først han kunne spille 30…Sxe4, men opdagede 31.Dg2, så 
derfor spillede han partitrækket. 
 
31.Lg2 Dg7  
 
Sort kunne også spille 31…Dh5 igen og se hvad jeg ville gøre. Jeg har 
mulighed for at spille 32.Se3 eller 32.Lf3 igen. 
 
32.b4 axb4 33.Sxb4 Lb5?!  
 
Tobias ser ikke mit næste træk og derfor skulle løberen have været til b7, 
for at dække felterne c6 og d5. 
 
34.d6! La4 35.Tdd2 Tae8  
 
Et bedre forsøg havde været at komme af med springeren på d5 med 
35…Se6 36.Sd5 Sf4 37.Sxf4 exf4 38.Dxf4 Ld7 39.e5, hvilket også er bedre  
for hvid. 
 
36.Sd5 Te6 37.Sxb6 Lc6  
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38.De3?!  
 
Her er vi nede på ca. 5 min. til hver. Mere præcist havde været følgende 
variant 38.Dc3! Sxe4 39.Lxe4 Lxe4 40.Sd7 Ta8 41.Sc5 Lf5 42.d7 og hvid 
vinder. De sidste træk er ikke så præcist spillet. 
 
38…Sb7 39.Sc4 Lb5 40.Db6 Lxc4 41.Dxb7 Tee8 42.d7 Td8 43.Dc7 Le6 
44.Lf1 f6  
 
Ser ud til at Tobias kunne have reddet sin stilling med 44…Dh6! 
 
45.Lb5 De7 46.Td6 f5? 47.Txe6  
 
47…Dxe6 48.Lc4 vinder dronningen. Sorts stilling er dog svær og nok ikke 
rigtig til at redde. 
 
1-0 
 
En udmærket turnering for mit vedkommende med en ratinggevinst og jeg 
nærmer mig igen de 2200. Det går fremad, selvom der endnu er lang vej til 
de 2300. Det var nogle spændende partier og næsten alle partier blev spillet 
helt ud. Der er altid plads til forbedringer, men det går den rigtige vej. Jeg 
ser frem til flere weekendturneringer i Skakforeningen ØBRO. 
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Seniortræning i ØBRO 
 
Skakforeningen ØBRO har træningscafe for seniorspillere hver mandag i 
tidsrummet 18:00-19:00.  
 
I dette tidsrum vil der være en træner til stede. Du får lejlighed til, i en 
hyggelig men seriøs atmosfære, at stille spørgsmål til alt hvad der har med 
skak at gøre. Åbningsspil, midtspil, slutspil, bindinger, springergaffel, 
rokade, en passant, dobbeltskak, offer, officerer, forvandling, centrum, 
minoritetsangreb, kongeangreb, træktvang, isolani, dobbeltbonde, blokade, 
skakmat, skak, notation, analyse og meget mere. 
 
Uanset om du har spillet derhjemme, på caféer, på internettet, i klub, eller 
aldrig har spillet før, så har du her chancen for at lære mere. 
 
I ØBRO får du mulighed for at træne, for at analysere med andre, for at 
spille turneringer, for at spørge erfarne spillere, og for at have en masse 
gode, sociale oplevelser med andre mennesker, rigtige mennesker, som 
brænder for at spille skak.  
Kort og godt: Du får de redskaber du skal bruge for at have det sjovt og 
samtidig blive en bedre skakspiller. 
 
Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen. 
 
 
 

Skak er sjovt og billigt. 
 

Skak er kongernes spil og spillenes konge. 
 

Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning. 
 

I skakklubben kan man få nye venner. 
 

Kom og lær hvordan man spiller det. 
 

Kom og lær hvordan du vinder over venner og bekendte. 
 

Kom til ØBRO og lær om skak! 
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ØBROs kalender: 
 
 
November 2015  
 
1. november (søndag): ØBRO 1 - Jetsmark 
2. november:  ØBRO 4 - Seksløberen  
2. november:  ØBRO 5 - Brøndby 2 
8. november (søndag): ØBRO 2 - Odysseus 
9. november:  ØBRO Klubmesterskab 
16. november:  ØBRO Klubmesterskab 
23. november:  ØBRO 4 - BMS 4 
30. november:  Holdskakaften - træning 
 
 
December 2015 
 
5. december (lørdag): Junior Grand Prix 
7. december:  ØBRO 3 - Nørrebro 3 
7. december:  ØBRO 5 - Ishøj 1 
13. december (søndag): ØBRO 2 - Helsingør 
14. december:  Juleafslutning 
21. december:  Opsætning til CXU Nytår og lynturnering 
27. december (søndag): CXU Nytår 
28. december (mandag): CXU Nytår 
29. december (tirsdag): CXU Nytår 
30. december (onsdag): CXU Nytår 

 

 

HUSK - ØBROs kalender er altid en dynamisk 

størrelse - følg derfor med på vores hjemmeside for 

nye initiativer og arrangementer på 

www.oebroskak.dk. 


