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Leder

Min nye status som formand for klubben betyder, at jeg siger farvel til redaktør-
posten, som jeg har haft i 5 år. Det har været fem dejlige år på posten og herligt
fordi artikler - store som små - har væltet ind på min mailkonto i en lind strøm.
En stor tak til alle de, som har bidraget gennem årene.
Nu overdrager jeg stafetten til det nye unge hold: Thomine, Martin Reib og Carl-
Albert - som helt sikkert kan se med friske øjne på vores blad og give det den
nødvendige fornyelse. Det glæder jeg mig til på hele læserskarens vegne.
Foråret i ØBRO har været fornemt - oprykning for både 2. og 3. holdet i KSU’s
holdturnering og sejr til juniorerne i juniorrækken. Herudover har der været stor
ratingfremgang for mange af vores spillere og inden sommerferien nåede både
Sebastian Bender, Andreas Ertbjerg og Martin Reib Petersen at blive mester-
spillere. Stort tillykke herfra! Også Niels Kirkegaard og Nils Petersen er mester-
spillere igen efter en lille smuttur under grænsen.
Der er brug for alle kræfter, når den nye holdskaksæson går i gang. Der er
udfordringer nok for både 2. og 3. holdet i de stærkere rækker og også 1. holdet
skal op og kæmpe med hvor det er rigtig sjovt. Jeg håber på stor tilslutning til
turneringen! Mandag den 3. september holder vi en holdskakaften for at lægge
planer for den kommende sæson.
Den nye ØBRO-sæson begynder mandag den 6. august med hygge-lynskak -
men tager for alvor fat mandag den 13. august, hvor vi starter klubmestersk-
abet i hurtigskak (over 3 mandage). Tilmelding kan ske til undertegnede på
formand@oebroskak.dk. Klubmesterskabet begynder 10. september med i alt 9
runder. Og lørdag den 29. september tager vi imod svenskerne til den tradition-
srige Limhamn-match. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Jeg glæder mig til at se alle klubbens medlemmer i den kommende sæson. Og
håber at I vil sætte jeres præg på klubbens liv med masser af aktivitet og god og
spændende skak!
Fortsat god sommer til alle klubbens medlemmer og venner!

Den Ny Formand
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Leder

Vi har på redaktionen besluttet at tage det lidt ukonventionelle skridt at have to
ledere i det samme nummer af klubbladet, for at markere den overgang der er
sket. For sagen er jo den, som det vil være klubbens medlemmer bekendt, at
den fremragende redaktør, Søren Møller Hansen, siden generalforsamlingen har
været klubbens fremragende formand, og der derfor nu er en ny redaktion på
bladet, som skal forsøge at bære faklen videre.
Vi er klar over at det vil blive vanskeligt at følge efter Søren på redaktørposten,
da bladet under hans ledelse har været både interessant, underholdende, og ikke
mindst er udkommet pålideligt. Først under udarbejdelsen af dette nummer har
vi for alvor forstået, og dermed yderligere værdsat, den arbejdsindsats Søren har
lagt for dagen på redaktørposten, og vi er (endnu mere) fulde af beundring for
hans arbejde. Og det siger vi ikke bare for at fedte for ham i hans egenskab af
holdkaptajn på 2. holdet!
Den nye redaktion har ikke den store erfaring, men vi er til gengæld fulde af
gode ideer og gåpåmod, og vi har jo fremragende inspiration ved hånden i Sørens
klubblade. Der vil blive foretaget visse ændringer, for eksempel har redaktionens
kvindelige islæt gennemtrumfet at vi skal bruge nye programmer til partier og
tekstbehandling - de mandlige redaktører stoler på at hun ved hvad hun taler om.
Summa summarum - redaktionen ønsker Søren alt muligt held på formandsposten,
og håber klubbens medlemmer også fremover vil synes at klubbladet er et godt
og spændende blad at læse - vi, den nye redaktion, vil i hvert fald gøre vores
allerbedste for at sørge for det!

Redaktionen

redaktoer@oebroskak.dk
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Den nye redaktion
Øbros klubblad har skiftet fra enevælde til en redaktion bestående af kampklare langhårede unge
studerende med en bred baggrund bag sig. Det kan kun blive godt. De nye redaktører præsenterer
sig selv og hinanden herunder:

Martin Reib Petersen:
Redaktionens ansigt udadtil

Filosofi- og engelskstuderende. Nuværende rating: ca. 1907!
Martin er det højstratede medlem af redaktionen, men insisterer på at rating og spillestyrke intet
har med hinanden at gøre. Vandt engang hhv. 6.5-1.5 og 7-1 over Ted i to på hinanden følgende
lynmatcher.
Martin kan ikke lide heste, medmindre de hærger en modstanders stilling. Dette skyldes primært
en uheldig oplevelse på Øster Søster Fugl Ponyrideskole i forsommeren 1986.
Martin har afgjort den kedeligste spillestil blandt redaktionsmedlemmerne, og har primært nået
sit ratingtal ved at spille remis mod højereratede spillere.
Martin er indfødt Københavner, og undlader sjældent at gøre de på fastlandet fødte medlemmer
af klubben påmærksom på dette.

Carl-Albert Demidoff:
Redaktionens internationale korrespondent

Musikstuderende.
Nuværende rating: Klart over 1600 En voldsom ung mand (over brættet), der i glimt viser fan-
denivoldsk og superfarligt angrebsspil.
Den afgjort mest gambitspillende person i redaktionen. Hvis man på nogen måde kan give 8
bønder i de første 8 træk for at få initiativ, bliver det Carl-Albert der finder ud af hvordan.
Efter en uheldig hændelse på en skoleudflugt til Amsterdam i 9. klasse, er Carl-Albert i dag nødt
til at pensle sine storetæer med balsamico-eddike mindst tre timer dagligt.

Thomine Stolberg-Rohr:
Teknisk redaktør

Fysikstuderende på DTU
Nuværende rating: ca. 1800
Thomine er, efter eget udsagn, verdens lavestratede titelholder, idet hun på mystisk vis har fået
tilkæmpet sig en WFM-titel.
Onde tunger hævder at dette er sket med hjælp fra de samme mystiske kontakter der i sin tid
sørgede for Teds ELO-tal.
Thomine er fra O’ense, selvom man skal høre godt efter når hun taler for at finde ud af det. Hun
betragter sig selv til klubmester i bordfodbold.
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Referat af generalforsamlingen 2007
• Der var 12 fremmødte.

• 1. Valg af Dirigent

Thomas Vils Pedersen blev valgt.

• 2. Valg af Referent

Søren Bech Hansen blev valgt.

• 3. Formandens Beretning

Klubbens afgående formand Christian Sylvester Christensen gennemgik det forgangne år
fra A til Z på sædvanlig herlig og entusiastisk vis.

Tre af klubbens fire hold havde vundet deres række (Alle hold rykkede op, tredjeholdet
dog kun med en andenplads. - red), blot 1. holdet rykkede ikke op. Juniorerne blev
københavnsmestre i holdskak, hvor Otto Olrik brillerede med scoren 5/5.

I oktober 2006 holdt ØBRO 70 års fødselsdag med en stor jubilæumsturnering. IM Her-
mansson fra Sverige vandt på deling med Danmarks egen Jakob Vang Glud. Mainframe-
Support ApS sponserede med et meget flot beløb, og turneringen fik efterfølgende en meget
flot omtale i Skakbladet.

ØBRO Nytår blev vundet af Allan Stig Rasmussen foran Jakob Vang Glud.

Juniorafdelingen kører fremragende under ledelse af Sebastian Dam. Det er fortsat Chris-
tian Sylvester, der kører elitejuniorundervisningen.

Årets klubmesterskab blev vundet af Nikolai Skousen efter en spændende finish. Nikolai
tog hermed sit andet klubmesterskab.

I Limhamn matchen, der i 2006 blev spillet i Malmö, tabte vi knebent, fordi der blev sat to
svenskere på vores hold, der så tabte 1.5-0.5 til to svenskere på svenskernes hold.

Seniorskakundervisningen ved Christian Sylvester kører fortsat hver anden torsdag og har
nu kørt i 4 år. Det fortsætter i hvert fald indtil sommerferien.

Der har i den forgangne sæson været to arbejdsweekender, i hvilke Kim Olsen har gjort en
rigtig god indsats, og Thomine i vanlig brutal stil har trampet folk sammen.

De bedste individuelle skaklige præstationer i den forgangne sæson var Nikolai Skousens
comeback og Sebastian Dams store ratingfremgang.

Christian Sylvester fortalte, at det har været en god tid som formand, man at de seneste tre
til fire måneder grundet private positive omstændigheder har været med mindre fokus på
klubben - og her har den øvrige bestyrelse været gode til at støtte og hjælpe til.

Formandens beretning blev enstemming godkendt og det med betragtelig akklamation.
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• 4. Kassererens gennemgang af Regnskabet

2006 gav et overskud på 6.682,18 kroner. Økonomien er generelt sund. Revisor Claus
Ejner Mikkelsen kommenterede som svar på en del spørgsmål vedrørende det tilsyneladende
svage resultat på køkkenet, at der for året 2006 er tale om korrekt med ændret regnskab-
spraksis.

Der har været store problemer med PBS, hvilket afstedkommer, at der er en del kontingen-
trestancer. Pengene skulle nu være på vej ind, således at likviditeten forbedres.

Revisor Claus Ejner Mikkelsen anbefalede, at klubben skraber nok penge sammen til at
betale RD lånet ud - måske allerede i 2008. Generalforsamlingen nikkede til, at bestyrelsen
kan beslutte dette uden først at høre generalforsamlingen herom igen.

Søren Bech foreslog flere arbejdsweekender, i og med klubbens økonomi er god, lokalernes
tilstand kunne være bedre, og det ikke synes umuligt at tiltrække den nødvendige frivillige
arbejdskraft, når bare der er et par simple motivationsfaktorer.

Claus Ejner Mikkelsen sagde, da indkøb af materialer blev diskuteret, at han er sikker
på, en sponsor vil se med milde øjne på en ansøgning om anskaffelse af flere brætter og
brikker.

Claus Ejner Mikkelsen opfordrede bestyrelsen til at lave et budget og annoncere dette.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

• 5. Rettidigt indkomne Forslag

Der var ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

• 6. Fastsættelse af Kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

• 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Christian Sylvester holdt en velformuleret og velvalgt fratrædelsestale, hvorefter Søren
Møller Hansen blev enstemmigt valgt til ny formand. Der var betragtelig applaus til den
afgående formand og også en god velkomst til vor nye rorgænger Søren Møller Hansen.

Christian Sylvester Christensen og Søren Bech Hansen valgtes til bestyrelsen for en 2 års
periode. Thomine Stolberg-Rohr valgtes for et år. Alle uden modkandidater.

Således er følgende på valg i 2008: Kasserer Andreas Lund Ertbjerg, Martin Reib Petersen,
Thomine Stolberg-Rohr og Ebbe Elsborg.

Således er følgende på valg i 2009: Formand Søren Møller Hansen, Christian Sylvester
Christensen og Søren Bech Hansen.

• 8. Valg af to Revisorer og en Revisorsuppleant

Claus Ejner Mikkelsen og Thomas Vils Pedersen blev uden modkandidater valgt til revi-
sorer. Sebastian Bender blev uden modkandidater valgt til revisorsuppleant (han var ikke
til stede, men referenten ligger inde med hans accept i en email).
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• 9. Eventuelt

Den nye formand Søren Møller Hansen overrakte et gavekort til den afgående formand
Christian Sylvester Christensen, og forsamlingen klappede igennem af Sylvesters flotte,
flotte indsats.

Hansens legat gik i år (igen) til Christian Sylvester Christensen.

Ærbødigst Søren Bech Hansen Referent

Stor holdskaksæson for ØBRO
Af Søren Møller Hansen

Holdskakturneringen 2006-07 blev en af de bedste for ØBRO i mange, mange år. Både 2. holdet
i 1. række (for andet år i træk!) og 3. holdet i 2. række rykkede op. . . Og Juniorholdet vandt
juniorrækken! 1. holdet i 2. division klarede sig også flot - dog uden at rykke op.
I sidste nummer af bladet beskrev jeg, hvordan vi på 2. holdet inden sidste runde lå 3 points
foran Seksløberen - og med en sejr på 5-3 over Rødovre ville være helt sikre på oprykning.
Seksløberen havde bestemt ikke tænkt sig at give op på forhånd. Og de vandt deres kamp 7-1
over AS04, som ellers havde spillet en god og solid turnering så langt.
Jeg kunne desværre ikke selv være med i den afsluttende runde, men holdkammeraterne gjorde
arbejdet færdig uden mig og vandt 5-3 - dog efter lidt besvær, men i sejrens stund betyder dette
mindre. Og det samlede resultat kan ingen anfægte - 7 sejre i 7 holdkampe og 38 point vidner
om stor styrke og stabilitet. . . Godt gået! Kun et andet KSU-hold, BSF III i 2. række vandt også
alle deres 7 matcher, men opnåede ”kun” 36.5 point. . .
De enkelte store kollektive kollaps, som vi døjede lidt med de foregående sæsoner udeblev totalt
denne gang - det var til gengæld Seksløberen som måtte ned pga. disse.
Næste år glæder vi os til at spille i Mesterrækken - det bliver en stor udfordring, men vi er klar!
Individuelle resultater:

Ebbe Elsborg 5/5 (100%!)
Andreas Ertbjerg 5/6
Nils Petersen 4.5/7 (alle 7 runder!)
Niels Kirkegaard 4/5 (+69 rat.pts.!)
Søren Møller Hansen 4/6
Antti-Pekka Jauho 4/7 (alle 7 runder!)
Sebastian Bender 3/3 (100%!)
Thomine Stolberg-Rohr 3/5
Martin Reib Petersen 3/6
Søren Bech Hansen 1.5/4
Niels Christian Schiødt 1/2

Stor tak til reserverne Søren Bech, Niels Christian og Sebastian!
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3.holdets afslutning var endnu mere spændende end 2. holdets - om end lidt bizar, da holdet slet
ikke spillede sidste runde pga. oversidderstatus. 2. række, gruppe 2 bestod nemlig kun af 7 hold
og vores hold havde fået afviklet alle 6 matcher inden Fællesafslutningen i Ballerup.
Inden sidste runde var stillingen i toppen, hvor der var to oprykningspladser at kæmpe om:

• 1. ØBRO III 29p. og 9 mp. (6 matcher)

• 2. Brøndbyerne I 24.5p. og 8 mp. (5 matcher)

• 3. Valby II 24.5p. og 6 mp. (5 matcher)

Brøndby og Valby skulle møde hhv. Jernbanen I og Frederiksberg IV, som var de to ”mellem-
hold” i gruppen. Som det ses af stillingen kunne Brøndby nøjes med en 4.5-3.5-sejr og Valby
med en 5-3-sejr - for at vi ville blive sorteper i det spil. De eneste to hold, som vores mandskab
ikke havde formået at besejre var netop Brøndby og Valby - og det lå derfor lidt i kortene, at de
nok kunne tage de nødvendige sejre for at opnå oprykning.
Men nej - Brøndby gjorde som ventet arbejdet færdigt med en sikker 6.5-1.5-sejr over Jernbanen,
men Valby måtte tage til takke med 4.5-3.5 over Frederiksberg. Dermed endte Valby med sorte-
per på færre matchpoint end ØBRO!!! Dramatisk - men en flot præstation af Teds nye tropper på
3. holdet!
Suveræn var Sebastian Bender med scoren 5/5, men også flotte resultater af Ted Sandbech
(3.5/4), Lars Linnemann (2/2) og Sebastian Dam (4.5/6) banede vejen for oprykning.

3. holdet på rette kurs i sæso-
nen 2006 - 2007
Af Sebastian Dam

Det var en sæson der fik 3. holdet op i række
1, men det var på et hængende hår, i det føl-
gende vil være beretninger fra sæsonen
Vi startede med en hjemmekamp mod
Brøndby, på papiret et udmærket mandskab,
der var ikke stor spredning mht. rating, de lå
mellem 1460 og 1670. Det blev til 4 sejre og
4 nederlag, Claus vandt et dramatisk parti på
8. bræt, jeg tabte selv på 7. bræt, selvom
jeg kunne have vundet en kvalitet, men så-
dan bliver man en erfaring rigere. Michael Bo
Hansens modstander mødte ikke op, så der-
for et gratis point til os. Brøndby var til sidst
foran 4-3, det hele skulle afgøres hos Sebas-
tian Bender, der var kort tid tilbage hos begge

spillere i en stilling hvor flere taktiske vari-
anter skulle regnes ud. Det viste sig at Ben-
der klarede det bedst. Vi skulle i næste runde
møde Frederiksberg. Vi vandt 4.5-3.5, Ted
vandt blandt andet, det er jo ellers ikke så tit
det sker, men det viste sig at ske rigtig mange
gange siden hen i sæsonen. Bender fortsatte
med at vise godt spil og vandt. Claus vandt
igen i taktisk indviklet parti. I tredje runde
spillede vi hjemme mod Ishøj. Det kunne ty-
deligt ses at de fleste af Ishøjs spillere ikke var
i form, men deres rutine (mest gamle mænd på
holdet) gjorde at de fik hevet et 2.5-5.5 neder-
lag hjem - vi skulle have vundet endnu større.
I denne runde vandt jeg over Ole Mathiesen,
et parti jeg i mine beretninger om mig selv vil
vise jer i et kommende nummer af Skakbladet.
Vi tog i fjerde runde til Ballerup for at give
dem et slag på 6.5-1.5. Efter denne runde så
det for alvor ud til at vi havde muligheder for
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at rykke op. Vi måtte desværre tabe til Valby
i den efterfølgende runde, det blev spinkelt,
3.5-4.5. Jeg vandt dog et flot parti. Det var
vigtigt at vi ikke tabte større til Valby, da
det var dem vi skulle kæmpe om oprykning
mod. Vi fik en 5-3-sejr mod Jernbanen i sid-
ste runde, en sejr der skulle have været endnu
større. Martin Schweinberger havde flere mu-
ligheder for at sejre mod en 2000-mand på
1. bræt. Claus tabte på 8. bræt selvom han
var foran med en løber, og den gjorde ondt.

Uheldigvis skulle det gøre ondt på klubkam-
meraterne i den efterfølgende klubturnering. I
det ovenstående står ingen partier beskrevet på
grund af at jeg kun har mine egne liggende.
Topscorerne var:

1. Sebastian Bender 5/5 - 100%
2. Sebastian Dam 4.5/6 - 75%
3. Ted Sandbech 3.5/4 - 88%
4. Claus Mikkelsen 3.5/6 - 58%
5. Finn Sølvsten 3/6 - 50%

Familiens ære!
Af Henning Haahr Hornekær

I næstsidste runde af holdturneringen lørdag
d. 25 marts fik jeg mod Bornholm med hvid
remis mod Bob Andersen i en lidt syret vari-
ant af siciliansk. Partiet startede ellers sjovt.
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3!? 4.Nf3 osv. Jeg
fik en fin stilling, men kiksede og måtte efter
23 træk finde mig i trækgentagelse.

I afsluttende runde søndag d.26 marts var det
så Lyngby-Virum. Jeg havde en fornemmelse
af, at Lars Hyldkrog ville blive min mod-
stander. Han har ikke haft den bedste sæson
2 ud af 6 er ikke så godt. Lars har gennem
årene spillet mange partier mod både min far,
min mor og Niels, men det var første gang jeg
skulle møde ham. Jeg ville jo nødig bringe
familiens ry i fare - på den anden side var det
sidste runde, Øbro kunne ikke rykke ned eller
op, så der var frit slag.

◦ Lars Hyldkrog
• Henning Haahr Hornekær
2. Division: Øbro1 - Lyngby-Virum1

1.e4 e5 2.Nf3
Med de mange partier han har spillet mod

familien (jeg har ikke helt styr på det, men
jeg håber, at det samlede resultat er negativt
i hans favør), er han sikkert hjemme i Philidor
(2...d6), så det er nok ikke en god mulighed.
Russisk kan jeg normalt godt lide, men han
er jo en erfaren k-skakspiller, så måske noget
helt almindeligt: (som jeg heller ikke kender)
2...Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O–O Bg4
6.h3 Bh5?
Lars var under og efter partiet overbevist om,
at det var en fejl. Det koster i hvert fald
i første omgang en bonde, men jeg tænkte,
at hans dronningefløj var så underudviklet, at
han næppe ville kaste sig over mig med det
samme.
7.g4 Bg6 8.Nxe5
Ups han er sgu vild.
8...Qh4
Jeg tror hvids bedste træk nu er 9. Df3, men
han var ked af at spille det, han ville gerne
have springeren tilbage til f3.
9.Kh2?
Efter partiet var Lars overbevist om, at dette
var den afgørende fejl, måske har han ret, nu
bliver det i hvert fald sjovt.
9...Bd6 10.f4
Springeren skal jo dækkes, d4 koster umiddel-
bart en officer efter f6.
10...Bxe5
Det overraskede Lars at jeg bare opgav mit
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løberpar, men at slå på e4 med løberen er ikke
så attraktivt. Der er grimme bindinger mod
kongen, så vi bytter bare af, så kommer der
også en prop i linien mod kongen.
11.fxe5 h5
Lægger lidt mere pres end slag på e4
12.Rg1
Her havde g5 sikkert været bedre. Men hvids
stilling er meget kritisk.
12...Nh6
Nu truer mange sjove ting. Nxg4 er selvføl-
gelig hovedtruslen. Men e4 hænger også.
Hans dronningefløj er i den grad helt lam.
13.Qe1
Det totale sammenbrud.13.gxh5er bedre, men
efter 13...Qf4+ 14. Rg3 Bxe4 15.Qg1 Nf5
er der en god stilling og kvalitet mere.
13...Nxg4+ 14.Kg2 (D)

rZ0ZkZ0s
Zpo0Zpo0
pZpZ0ZbZ
Z0Z0O0Zp
0Z0ZPZnl
Z0Z0Z0ZP
POPO0ZKZ
SNA0L0S0

14...Bxe4+ 15.Qxe4 Qf2+ 0-1
Det ville have klædt ham at trække færdig.
16.Kh1 Qh2# .
Jeg er ikke begavet med Fritz eller andre sjove
programmer, så mine beskedne kommentarer,
er kun en del af hvad jeg tænkte under partiet.
Men skak kan også være sjovt uden Fritz!
Det blev så samlet 7-1. Tillykke til at godt
kæmpende 1. hold, men godt vi ikke også
lammetævede Bornholm. 1. divisionsskak
er vist først realistisk om et par år, men en
flot 3. plads i divisionen er ikke så dårligt
endda. Forhåbentlig vil vores unge medlem-
mer sørge for at 1. divisionsskak bliver rele-
vant i nær fremtid. Tillykke til 2. holdet som
med oprykningen viser, at der stadig er saft og
kraft i vor gamle klub.

Min debut som divisions-
spiller
Af Martin Reib Petersen

Jeg blev spurgt af hr. Holdkaptajn “Vild-
manden” Vils om jeg ville være reserve på
1. holdet d. 26/11 2006, til udekampen mod
Helsinges 2. hold. Det var en stor cadeau, og
jeg takkede ja.
Det viste sig at jeg var matchens lavestratede

spiller, 51 points lavere end Helsinges 6. bræt,
og 164 points lavere end ØBROs næstlaves-
tratede spiller. Alligevel var jeg ved godt mod,
jeg havde vistnok nogle points i banken, og jeg
var nok den spiller på holdet der spillede flest
turneringer. Til ikke-indviede kan jeg fortælle
at ØBROs førstehold primært består af spillere
der nåede over 2000 omkring den tid hvor jeg
var nybegynderfnug, og siden da har holdt det
ved lige ved at få omkring deres forventede
score i holdskak hvert år.
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Nok om det, matchen kunne begynde:

◦ Jes West Knudsen, Helsinge 2
• Martin Reib Petersen, Øbro 1
2. division 2007

På køreturen til denne match havde vi talt om
dagens mulige modstandere (da holdene også
mødtes i den foregående sæson), og mine bil-
kammerater fortalte mig at denne hr. West
Knudsen både var en meget voldelig angreb-
sspiller (og så skal han ned!), og eks-ØBROer
(Årh hvad! Så skal han helt ekstraordinært
overdrevet meget ned!)
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Qf3
Måske er dette det første tegn på min mod-
standers fandenivoldskhed, eller måske tror
han på den ikke sjældne fordom at unge
spillere læser meget teori (han skulle bare
vide!), og ville derfor teste mig i en side-
variant. Trækket er naturligvis spilleligt,
specielt når han åbenbart ikke spiller Krause-
Panov-Botvinnik-angrebet (hvilket ikke lader
sig gøre med 2. Nc3)
3...dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Bc4
Nåda. Interessant. En mattrussel efter 5 træk.
Det kan dog ikke være særlig godt at give
løber for springer i denne stilling.
5...Ne5 6.Qc3Nxc4 7.Qxc4 Qd5
Somme tider kan det godt betale sig at spille
lidt ligesom Ted (bytte så mange brikker af
som muligt på så kort tid som muligt. -Red),
der ikke spiller særlig godt, men er djævelsk
god til og har stor erfaring i ikke at spille
særlig godt, og derfor gør det fremragende. Et
midtspil uden dronninger, og med springere
mod løbere, ville uden tvivl passe mig bedre
end min modstander.
8.Qe2Bf5 9.d3 Rd8 10.g4
Der er en vis mening i dette udfald, da sort ne-
top (ved at spille 9...Ra8–d8) har forpligtet
sig på den korte rokade.
10...Bxe4 11.dxe4 Qe6 12.Bd2 Nf6 13.f3

g6 14.Nh3 Bg7 15.Nf4 Qe5 16.Nd3 Qb5
17.Bc3 O–O 18.h4
Selv om hvids brikker peger den rigtige
vej, har sort ingen grund til bekymring, da
forsvaret er solidt.
18...Nd7
Søger igen afbytninger. Desuden kan sort let-
tere forsvare h-linien med kongen på g7, da
muligheden Rf8–h8 vil være til stede.
19.Bxg7 Kxg7 20.h5 Ne5 Mere afbytning!
Man bemærker at hverken Nd3xe5 eller
Ra1–d1 er specielt behagelige for hvid.
21.O–O–O Nxd3+ 22.cxd3 Qg5+ 23.Kb1
Qf4 24.Qf2 b6 25. hxg6 hxg6 26.Qh4 Rh8
(D)

0Z0s0Z0s
o0Z0opj0
0opZ0ZpZ
Z0Z0Z0Z0
0Z0ZPlPL
Z0ZPZPZ0
PO0Z0Z0Z
ZKZRZ0ZR

Ja det lod sig jo ikke gøre med hvid løber på
c3 og sort ditto på g7. (Glimrende positions-
fornemmelse! -Red.)
27.Qxe7 Rxd3
Smask!
28.Rxd3 Rxh1+ 29.Kc2 c5
Ved aftenens fejring på Restaurant Martin (det
hedder den!), mente bl.a. Nikolai Skousen at
29. . . b5 muligvis havde været stærkere, pga.
mattruslenQf4–c1–c4–a4#. Det kan der være
noget om, men denne bondestilling er sun-
dere (man er vel positionsspiller), og truslen
om tårntab (Qc1+ & c4+) betyder at hvid
må reagere på samme måde som han måtte på
29. . . b5.
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30.Rd2Qxf3 31.Qe5+ Qf6 32.Qxf6+
Jeg tror 32. Qg3 havde været stærkere. Dette
slutspil må være vundet for sort.
32...Kxf6 33.Rd7 Rg1 34.Rxa7 Rxg4
35.Kd3 Rg3+ 36.Kc4 Re3 37.Kd5 g5
38.Ra8 g4 39.Rg8 g3 40.Kc6 Re2 41.Rxg3
Rxb2 42.Kd6
Her måtte jeg bruge lang tid (vistnok ca. 45
min.) på at finde ud af om det ’indlysende’
træk vinder i alle varianter. Det gør det...tror
jeg nok...
42...Rxa2 43.e5+ Kf5 44.Rg7
Rf3+ var den variant jeg brugte mest tid på.
Sort vinder, men i nogle varianter får hvid en
farlig e-bonde, som man lige skal have styr på.
44...Rd2+ 45.Kc6 Kxe5 46.Kxb6 f5
47.Kxc5 Ke4 48.Re7+ Kf3 49.Re8 f4
50.Rf8Kg3 51.Rg8+Kf2 52.Kc4 f3 53.Kc3
Rd7 54.Rf8Kg2 55.Rg8+ Kf1 56.Kc2 f2
Næh, en Lucena! (Nej, uvidende juniorfnugs,
ikke en midtbanespiller fra AGF!)
57.Re8Rg7 Opgivet. 0-1

For resten var det sjovt at vende tilbage til
turneringslokalet med en nyindkøbt sodavand,
og se super-GM Peter Heine Nielsen stå og be-
tragte min stilling ganske indgående (specielt
fordi jeg stod bedst på det tidspunkt, hehe. . . ).
Jeg undrede mig længe over hvad han dog
lavede der, en 2600+ spiller der ser på et parti
mellem en 1900- og en 1800-spiller. . . men på
den anden side kaster jeg jo også somme tider
et blik på Teds stilling under turneringer.
ØBROs førstehold havde en god sæson, og
endte med en fin tredjeplads i 2. divisions
gruppe 1. Dette skete dog primært på grund
af en flot 7-1 sejr i sidste runde over Lyngby-
Virum, og oprykningen var vist aldrig rigtig i
nærheden.
Rækken blev vundet af K41s 2. hold, der
blandt andre havde min barndomskonkur-
rent Niels Kristian Kragh på holdet, som
præsterede at score 7/7! Tillykke til Niels
Kristian og K41 2 - så er 1. holdet fri for dem
til næste år.

Det er på andetholdet det sker!
Af Thomine

Der bliver rift om pladserne på andetholdet i den kommende sæson. Ikke alene presses der på fra
succesrige tredjeholdsspillere, de flyvefærdige førsteholdskandidater, Martin Reib Petersen og
Andreas Ertbjerg, nægter at forlade reden. Politiske kommentatorer henviser til det legendariske
sammenhold på andetholdet og de vilde besøg på "Martins" som hovedfaktorerne i denne nye
trend.

Derudover har førsteholdsspillerne Søren Bech Hansen og Christian Sylvester Christensen længe
leflet for 2. holdets kaptajn. Senest i kraft af et omsiggribende lobbyarbejde der fik denne valgt
til Øbros formand. Søren Møller Hansen udtaler: "Det er godt jeg er holdleder, ellers var min
plads på 2. holdet nok truet. I øvrigt er jeg ret fotogen."
Ønsker du også at spille på 2. holdet i år, så send en ansøgning til Søren Møller Hansen. Søren
sætter i den kommende tid sit undervisningskald på standby, mens han udtænker den helt rigtige
form for kvalifikationsturnering til 2. holdet.
Vi ses til kvalifikationskampene!
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Holdskakaften mandag den 3.
september

Tilmelding til holdturneringen 2007-08
nærmer sig - og i den anledning holder vi i
lighed med sidste år en
Holdskakaften mandag den 3. september kl.
19.30 i klubben.
Formålet er at få et overblik over interessen
for holdskak for den kommende sæson - samt
drøfte strategi og holdopstillinger.
Vi håber meget, at vi kan tilmelde tre 8-

mandshold og et 4-mands-juniorhold ligesom
sidste år:

• 1.holdet: 2. division

• 2.holdet: Mesterrækken

• 3.holdet: 1. række

• Juniorholdet: 4. række Junior

Interesserede kan allerede nu skrive til for-
manden (formand@oebroskak.dk) og tilmelde
sig.

Skak, mennesker, maskiner,
yoghurt og. . . SNYD!
Af Carl-Albert Demidoff

Man har gennem alle tider kunnet snyde i
skak, hvis man var tilstrækkelig udspekuleret.
En spiller kunne alliere sig med gruppe stærke
spillere, der lavede analyser og konsulterede
bøger uden for brættet, for derefter at kommu-
nikere det fundne træk til forbundsfællen ved
brættet. Hvordan sidstnævnte skulle foregå,
var et spørgsmål om kreativitet.
I slutningen af 1700- og starten af 1800-tallet
forbløffede den Østrig-Ungarske baron Wolf-
gang von Kempelen sin samtid med sin vidun-
derkonstruktion, Tyrken. En maskine, der
kunne spille skak! Den bestod af et kabinet på
højde med et bord, bagved hvilket der sad en
tyrkisk-klædt dukke i menneskestørrelse, hvis
ene arm selv flyttede brikkerne. Von Kempe-
len rejste rundt i Europa og udfordrede lokale
spillere til at spille mod hans mekaniske skak-
spiller.
Under skiftende ejere besejrede Tyrken flere
stærke spillere, samt berømte personligheder
som Napleon og Benjamin Franklin, og det
krævede nogle af samtidens stærkeste spillere

at slå den, herunder geniet Francois-Andre
Danican Philidor.
Men ak, maskinen snød. Den var konstrueret,
så man kunne åbne låger i kabinettet og se den
komplicerede mekanik, der angiveligt fostrede
dens træk, men man kunne ikke få øje på den
stærke menneskelige skakspiller, der sad in-
deni. Her, tohundrede år senere, er det ironisk
nok mennesket, der kan snyde ved at tage en
maskine til hjælp.
Vi når frem til 1978, hvor Sovjetsystemets
duks Anatolij Karpovs og afhopperen Vik-
tor Korchnois VM-match på Filippinerne var
én lang skyttegravskrig af beskyldninger om
snyd og urent trav. Der var både tale om
forsøg på at ødelægge modstanderens koncen-
tration og anklager om modtagelse af hjælp
udefra. Stridsæblerne var bl.a. Korchnois re-
flekterende solbriller, hans stol der måtte rønt-
genundersøges, samt en KGB-parapsykolog i
Karpovs lejr, dr. Vladimir Zukhar, der fra
tilskuerrækkerne angiveligt skulle forstyrre
Korchnois tanker under partierne. Korchnoi
svarede igen ved at lade nogle medlemmer af
en indisk sekt for transcendental meditation
forsøge at holde Zukhar i kort mental snor.
Under 2. parti fik Karpov leveret en portion
blåbæryoghurt, og det varede ikke længe før
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Korchnois hold indleverede en klage: Den
slags måtte pålægges restriktioner der kunne
jo gemme sig en skjult kodemeddelelse i,
hvilken yoghurt, der kom på bordet på det
givne tidpunkt. Blåbær kunne f.eks. betyde
angreb på kongefløjen, jordbær dronningflø-
jen, naturel at der var et afgørende offer i still-
ingen, og så videre. Det fik turneringslederne
til at vedtage en regel angående yoghurtlev-
ering, der fastslog at Karpov under partierne
kunne få leveret én portion yoghurt på et
på forhånd fastlagt tidspunkt, men at turner-
ingslederne skulle underrettes inden partistart,
hvis der ikke var tale om blåbæryoghurt.
Der blev aldrig fundet nogle konkrete beviser
på snyd, og Karpov vandt matchen 6-5 (21
remiser).

Computernes indtog
I slutningen af 1990’erne blev skakprogram-
mer til selv en almindelig PC så stærke, at de
kunne spille lige op med de stærkeste spillere.
Sportsverdenen, især cykelsporten, blev i
samme årti ramt af en type doping ved navn
EPO. Man kunne først ikke spore stoffet, kun
dets effekt, nemlig at den dopede atlet havde
et meget højt indhold af røde blodlegemer, så
blodet hurtigere kunne transportere ilt. Prob-
lemet var, at nogle mennesker fra naturens
hånd (eller folk, der havde tilbragt længere
tid i bjergområder med tynd luft) havde et
højere niveau af røde blodlegemer - såkaldt
hæmatokritværdi - end andre, og det eneste
man kunne gøre var at fastsætte en grænse
for, hvad man mente var muligt uden EPO-
doping. Det kontroversielle er at metoden i
teorien kan erklære en helt uskyldig altlet for
dopet, og dermed begå justitsmord, eller fejle
i at afsløre en person der rent faktisk er dopet,
hvis han blot holder sin hæmatokritværdi un-
der grænsen.
Der kan drages en parallel til skakkens ver-

den, hvor vi nu kan tale om, hvad Peter Heine
kalder ’Fritzværdi’. Man kan til enhver tid
køre et parti igennem de stærkeste kommer-
cielt tilgængelige PC-programmer, f.eks. det
populære tyske program Fritz, og se, hvor
stor en del af en en spillers træk i par-
tiet der stemmer overens med computerens.
Er det 100 % af trækkene, der matcher, er
der rigtig god grund til at være mistænk-
som, idet dette stort set aldrig finder sted
uden at der er fusk involveret. Der er
som regel større og større sammenfald, jo
større spillestyrke man har, og de stærkeste
spillere i verden ligger ofte omkring 70-
80%. Fritzværdien er generelt en mere sikker
indikator i lynskak, hvor mennesker begår
mange fejl, og computerne er langt stærkere -
f.eks. gennemgår internet-skakklubben Play-
chess løbende spillernes partier og sletter
deres rating hvis deres Fritzværdi viser sig at
være for høj.
Men tingene kompliceres yderligere af at det
også afhænger af de opnåede stillinger - i en
forceret serie af afbytninger eller i kombina-
tioner er der typisk flere ’only-moves’ efter hi-
nanden, og her vil man sagtens kunne opnå en
værdi på 100% over måske 10 træk. I rolige
positionelle stillinger vil der typisk være langt
større afvigelse, bl.a. på grund af computernes
forholdsvis ringe stillingsforståelse.

Toiletgate
VM-Matchen mellem Kramnik og Topalov i
2006 i kalmykien gik ligeså slemt for sig, som
Karpov-Korchnoi i 1978.
Topalovs lejr fik efter de første partier fat i
nogle bånd fra spillestedets overvågningskam-
eraer, og truede med at forlade matchen på
grund af formodet snyd fra Kramniks side.
Ifølge Topalovs folk havde Kramnik benyt-
tet sit private toilet - det eneste sted, hvor der
ikke var videoovervågning - ikke mindre end
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halvtreds gange. Til sammenligning havde
Topalov gennemsnitligt benyttet hvilerum og
badeværelse hhv. otte og fire gange. Under
de hyppige toiletbesøg kunne Kramnik ifølge
Topalov f.eks. uforstyrret modtage ulovlig
computerhjælp udefra.

Appelkomiteen efterkom straks Topalovs krav
om at forbyde adgang til de private toiletter,
uden at høre Kramnik, og sidstnævnte ude-
blev fra det næste parti i protest. Pointet blev
derfor givet til Topalov. Efter hårdnakkede
forhandlinger, og offentligt ramaskrig, hvor
hele episoden blev døbt ’Toiletgate’, indvil-
ligede Kramnik at spille matchen videre, un-
der forudsætning af at hans kontraktsikrede
rettigheder - herunder privat toilet og hvilerum
- blev genindført.

Kramnik havde ganske vist benyttet toilettet
ofte, men 50 gange var noget overdrevet, og
anklagerne om brug af computerhjælp viste
sig at være på et noget løst grundlag. Fritzvær-
dien for Kramnik i de første partier lå ifølge
Topalov på mellem 70-86%, og selv om det
rigtignok er højt, er det slet ikke urealistisk.
Flere af partierne er endvidere skæmmet af
alvorlige fejl, som et computerprogram aldrig
ville have lavet, som f.eks. denne, i 2. parti:

◦ Veselin Topalov
• Vladimir Kramnik
Kramnik-Topalov VM-Match 2006
2. parti

31.gxf8=Q+ (D)

0Z0ZrLkZ
opZ0a0Z0
0Z0ZpZ0Z
ZqZpO0Z0
0Z0O0OpZ
Z0Z0ANZ0
0sQZ0Z0Z
Z0Z0Z0SK

31. . .Bxf8??

Ups, dette træk taber. Kramnik skulle
have spillet 31...Kxf8!,Nu fører32.Rxg4+
32...Bg7 33.Qc7! Qf1+ 34.Ng1, eller
32...Kh8 33.Qg6 til gevinst for hvid.

32.Qg6+?

. . . men sådan skulle det ikke være.

Bg7 33.f5 Re7 34.f6 Qe2 35.Qxg4 Rf7
36.Rc1 Rc2 37.Rxc2 Qd1+ 38.Kg2 Qxc2+
39.Kg3 Qe4 40.Bf4 Qf5 41.Qxf5 exf5
42.Bg5 a5 43.Kf4 a4 44.Kxf5 a3 45.Bc1
Bf8 46.e6 Rc7 47.Bxa3 Bxa3 48.Ke5
Rc1 49.Ng5 Rf1 50.e7 Re1+ 51.Kxd5
Bxe7 52.fxe7 Rxe7 53.Kd6 Re1 54.d5 Kf8
55.Ne6+ Ke8 56.Nc7+ Kd8 57.Ne6+ Kc8
58.Ke7 Rh1 59.Ng5 b5 60.d6 Rd1 61.Ne6
b4 62.Nc5 Re1+ 63.Kf6Re3 0-1

Kramnik vandt som bekendt matchen, på trods
af det tabte point. Det er de færreste uden
for bulgarien der nu alvorligt mener, Kram-
nik snød, men sagen har ikke desto mindre
givet os noget at tænke alvorligt over, med
hensyn til hvordan vi i fremtiden skal håndtere
vigtige matcher, så skakken ikke mister sin
troværdighed som seriøs, ærlig konkurrence.
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Allwermann-episoden
Böblingen Open-turneringen i 1999 så en ny
stjernes fødsel, tyske Clemens Allwermann.
Der var ikke tale om endnu en talentfuld ju-
nior. Allwermann var en erfaren herre på 55
år, der efter i tyve år at have ligget stabilt på
en rating på ca. 1900 indledte en kometagtig
sejrsgang med 7,5 points af 9, foran GM’ere
og IM’ere, uden at have tabt et parti. Sid-
ste runde bød på en sejr over den russiske
stormester Sergei Kalinitschew.

◦ C. Allwermann
• S. Kalinitschew (2505)
Böblingen Open (09)

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e5
5.Nb5 d6 6.c4 Be7 7.Be2 a6 8.N5c3 Nf6
9. O–O Be6 10.Be3 O–O 11.Na3 Nd7
12.Qd2Nc5 13.Nc2 f5 14.exf5Bxf5 15.Bf3
Kh8 16. Bd5 Qe8 17.Rad1 Qg6 18.Na3 e4
19.f3 exf3 20.Bxf3Ne5 21.Nd5Bh4 22.Nf4
Nxf3+ 23.Rxf3 Qe8 24.Nd5 Ne6 25.Rdf1
Qg6 26.b3 Rf7 27.Nc2 Ng5 28.Bxg5 Bxg5
29.Qf2Bxc2 30.Rxf7 Bf6 31.Qa7!
Det simpleRxb7 vinder let, men Allwermann
foretrækker et liv på kanten.
31. . .Rg8 32.Qxb7Be4 33.Nf4Qf5 34.Qd7
Qe5 35.Kh1 g5 36.Nh3 g4 37.Nf2 Bf5
(D)

0Z0Z0Zrj
Z0ZQZRZp
pZ0o0a0Z
Z0Z0lbZ0
0ZPZ0ZpZ
ZPZ0Z0Z0
PZ0Z0MPO
Z0Z0ZRZK

38.Nxg4!?
Det simple havde været blot at flytte dron-
ningen væk fra det truede felt, men All-
wermann kaster sig nu, to træk før tidskon-
trollen, ud i nogle hårrejsende komplikationer.
De fleste mennesker foretrækker at fortsætte
ad en overskuelig sti uden for mange trusler
hvis de står til gevinst, men computere skel-
ner ikke mellem den sikre omvej til målet og
en knivskarp linedans hvor man hele tiden skal
finde det bedste træk i stillingen.
Be4 39. R7xf6 Bxg2+ 40.Kxg2 Qe4+ 41.
Kh3
1-0

Kalinitchev gav op, og da de to gav hinan-
den hånden, kunne Allwermann ikke nære
sig for at presse citronen: ”jah, der er mat i
otte”, sagde han og smilede. Kalinitchev var
ikke overbevist, men Allwermann insisterede:
”tjek selv efter, så kan du se, at jeg har ret”.
Stormestre, der fulgte med på sidelinien kunne
ikke finde den omtalte matsætning, selv Vishy
Anand sagde, han ville have gættet på at en
mat lå måske 15 træk fremme. Spurgte man
computerprogrammet Fritz derimod, fik man
hurtigt svar: ganske rigtigt var der mat i sen-
est otte hvide træk.
Efter turneringen, som Allwermann vandt
førstepladsen og 1660 DM i, forklarede
Allwermann sin fantastiske præstation med
et minutiøst forberedelsesarbejde, især i
Sveshnikov-varianten i siciliansk, som han
benyttede mod Kalinitschew. Hvordan han
forberedte sig på at finde en mat i otte, melder
historien ikke noget om, og der var i det hele
taget få, der troede på at Allwermanns resul-
tater var hans egen fortjeneste. Da det viste
sig at stort set alle hans træk i turneringen
matchede programmet Fritz’ træk i de samme
stillinger, en Fritzværdi på ca. 100%, var hans
stjerne dalet.
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Man mente dog ikke at have tilstrækkelige be-
viser til at fratage Allwermann præmien, og
han har hele tiden fastholdt sin uskyld. Efter
Böblingen deltog han i endnu en turnering,
under nøje opsyn af publikum og og journal-
ister - her scorede han omtrent hvad der for-
ventedes af en spiller med under 2000 i rating.

World Open
Når man nævner World Open 2006, en
amerikansk turnering med en præmiesum på
380.000$, tænker man ikke på vinderen,
+2700-GM Gata Kamsky, men på de to indtil
da ukendte spillere, Steve Rosenberg og Eu-
gene Varshavsky.
Steve Rosenberg spillede i ratinggruppen ’un-
der 2000’, om en førstepræmie på 18.000$.
Han havde vundet sine tre seneste turneringer
med en samlet score på 19-0, og stod til at
vinde gruppen, da en turneringsleder under
sidste runde bemærkede noget i Rosenbergs
øre. Rosenberg påstod at det var et høreap-
parat, men turneringslederen gik i arbejde, og
tjekkede en internetadresse, der stod på appa-
ratet. Det viste sig ikke at være et høreapparat,
men derimod en såkaldt ’Phonito’, en indret-
ning til skjult trådløs kommunikation. En lidt
større modtager og ledninger kunne skjules et
sted på kroppen, f.eks. under en stor sweater
som den Rosenberg havde på, så kun den lille
prop i øret kunne anes. Turneringslederne
anmodede derfor om tilladelse til at visitere
Rosenberg, men han nægtede, og blev derfor
smidt ud af turneringen. De modstandere, han
havde vundet over, blev tildelt remiser, kun
den eneste, der havde fået remis imod ham,
samt modstanderen i sidste runde, fik et helt
point.
Eugene Varshavsky - eller ’Manden med Hat-
ten’, som han hurtigt blev døbt, på grund af
sin store blå hat, som var trukket godt ned
over ørerne og det viltre hår - var med sit

nationale ratingtal på 2169 (han havde intet
ELO-tal) en af de lavest ratede i hovedturner-
ingen. Men han spillede sig hurtigt op blandt
de højtratede. Han vandt over den talentfulde
næsten-IM John Bartholomew i 5. runde, og
skabte røre da han i 7. runde nedlagde GM
Ilya Smirin, ratet 2659!

◦ J. Bartholomew (2406)
• E. Varshavsky
World Open 2006, 5. runde

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6
Bartholomew fortæller, at Varshavsky ankom
ca. 20 minutter for sent til partiet, iført sin
sædvanlige hat. ”Han sad ved brættet hele
partiet, rejste sig kun kort en enkelt gang
efter tidskontrollen. Jeg så aldrig hans øjne
forlade brættet.” Varshavsky brugte ifølge
Bartholomew lang tid på selv forholdsvis indl-
ysende træk, som dette. 4. . . bxc6 er spilbart,
men ses praktisk taget aldrig på mesterniveau.
5.O–O f6 6.d4 exd4 7.Nxd4 c5 8.Nb3
Qxd1 9.Rxd1 Bg4 10.f3 Bd7 11.Bf4
O–O–O 12.Nc3 c4 13.Na5 Bc5+ 14.Kf1
(D)

0Zks0Zns
ZpobZ0op
pZ0Z0o0Z
M0a0Z0Z0
0ZpZPA0Z
Z0M0ZPZ0
POPZ0ZPO
S0ZRZKZ0

14. . .Ne7!?
Et overraskende bondeoffer! Ifølge
Bartholomew er 14.,-b5 nærmest universelt
spillet. Bartholomew siger, at han nu reg-
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nede med at konsolidere, bytte officererne
af, og vinde slutspillet på den oversky-
dende bonde. Varshavsky begyndte imi-
dlertid at gøre særdeles hård modstand.
Hans træk var uforudsigelige, mange af dem
havde Bartholomew efter eget udsagn end
ikke overvejet, især 26. . .Ne7, 33. . .Rg8,
41. . .Bxe8, og 49. . . b6. Varshavsky begyn-
der nu at spille hurtigt, og Bartholomew får
svært ved at finde gode felter til sine officerer:
15.Nxc4 Be6 16.Nd2 h5 17.Nb3 Bc4+
18.Ke1 Bg1 19.Ne2 Bb6 20.Nd2 Bf7
21.Bg3 Be3 22.Nf1 Bc5 23.Bf2 Bd6 24.h4
f5 25.exf5 Nxf5 26.Ne3 Ne7 27.Ng3 Rde8
28.Kf1 Rhf8 29.Kg1 Bg6 30.c3 c6 31.Nc4
Be7 32.Nf1 Bf7 33.Nce3 Rg8 34.Nd5
Bd8 35.Nf4 g5 36.hxg5 Bxg5 37.Nh3
Bh6 38.Ng3 Bg6 39.Re1 Ne5 40.Bd4
Nd3 41.Rxe8+ Bxe8 42.Nf5 Bf8 43.Nf2
Nxb2 44.Re1 Bg6 45.Ne7+ Bxe7 46.Rxe7
Re8 47.Rg7 Bb1 48.f4 Re1+ 49.Kh2 b6
50.Be5 c5 51.g4 Nc4 52.gxh5 Nxe5 53.fxe5
Rxe5 54.Rg8+ Kb7 55.Rh8 Bxa2 56.h6
Kc6 57.Nd3 Re7 58.h7 Rc7 59.Ne5+ Kb5
60.Kg3 Bb1 61.c4+ Ka5 0-1

Bartholomew har sagt at han flere gange un-
der partiet havde følt at det var som om han
spillede mod en computer, men det kan ind-
vendes, at han som den tabende part havde in-
teresse i at hans modstander skulle afsløres i
snyd.
Partiet mod Smirin var en kølig udspilning:

◦ Ilya Smirin (2659)
• Eugen Varshavsky
World Open 2006, 7. runde

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6
5.O–O Nxe4 6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6
9. Be3 Be7 10.c3 Nc5 11.h3 Nxb3 12.axb3
O–O 13.Re1 Qd7 14.Nbd2 a5 15.Nf1

Bf5 16. Ng3 Bg6 17.Qd2 h6 18.Rad1
Rad8 19.Qe2 b4 20.Rd2 Rfe8 21.Qd1 Qe6
22.Nd4 Nxd4 23. cxd4 f6 24.Bf4 fxe5
25.Bxe5Qd7 26.Rde2 c5 27.Re3Bg5 28.f4
Bh4 29.Rf1 Rf8 30. Kh2 Rf7 31.Qd2 cxd4
32.Qxd4 Qa7 33.Ne2 Qxd4 34.Nxd4 Be4
35.g3 Re8 36.Rc1 g5 37. f5 Rxe5 38.gxh4
gxh4 39.Re2 Ree7 40.Rf2 Rc7 41.Rcf1
Rf6 42.Rf4Rg7 43.R1f2Kf7 44.Rxh4Ke7
45.Rg4 Rgf7 46.Kg3 Bxf5 47.Rgf4 Bd7
48.Re2+ Kd6 49.Rh4 Rg7+ 50.Kh2 Rg5
51.Rd2 h5 52.Re2Rf1 53.Rd2Be8 54.Rg2
Rxg2+ 55.Kxg2 Rd1 56.Kf2 Rd3 57.Ke2
Bg6 0-1

Efter dette parti tog turneringslederne fat. De
trak Varshavsky til side og førte ham til et af-
sides lokale, hvor de bad ham tage hatten af,
så han kunne blive visiteret for eventuelt elek-
tronisk udstyr. Varshavsky udbrød pludseligt
at han måtte på toilettet, og stormede ud ad
døren. Efter at have tilbragt et kvarters tid
i en bås på toilettet, kom han i ro og mag
tilbage, og lod sig undersøge. Man fandt in-
tet, og måtte lade ham gå. Men hvorhen gik
han? Ud på samme toilet, han havde benyttet
umiddelbart før, og han tilbragte lige så lang
tid derude som første gang. Ingen havde gjort
sig den ulejlighed at undersøge det i mellemti-
den.
Da 8. runde skulle til at begynde, ankom Var-
shavsky i sit sædvanlige antræk, men nu havde
turneringslederne fået nok. De forlangte at
han tog hatten af under partierne, og han gav
modvilligt efter. Hans to partier herefter tabte
han i helt banal stil. Partiet mod den indiske
stormester Magesh Panchanathan var et rent
selvmål:

◦ M. Panchanathan (2525)
• E. Varshavsky (2169)
World Open 2006, 9. runde
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1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nge7 4.O–O a6
5.Bc4 h6 6.c3 b5 7.Bb3 Ng6 8.d4 d6 9.a4
Bb7 10.Qe2Na5 11.Bc2 c6?
Fratager springeren muligheden for retræte.
Nu scorer Panchanathan en gratis bonde, og
sorts bondestruktur på dronningfløjen bliver
ødelagt.
12.Na3 Be7 13.b4 Nc4 14.Nxc4 bxc4
15.dxe5 dxe5 16.Qxc4
Gnam! som Søren Bech ville have sagt.
16. . . O–O 17.Be3 a5 18.Rfd1 Qc7? 19.b5
Kh8 20.b6Qc8
Hvid har nu fået driblet en fribonde til 6.
række, og sorts stilling er forkrampet. Sprin-
geren kan ikke komme til dronningfløjen for at
hjælpe; dronningen lukker både Bb7 og Ra8
inde, og samtidig er hun nødt til at holde øje
med tårnets indgangsfelt d7. Varshavsky flyt-
ter nu brikkerne helt planløst frem og tilbage.
21.Rab1 Kg8 22.Rd2Qb8 23.Rd7Rc8
Tårnet kommer over for at hjælpe til. . .
24.Bb3Rf8
. . . men må tilbage igen.
25.Ba2 Bc8 26.Rc7 Be6 27.Qe2 (D)

rl0Z0skZ
Z0S0apo0
0OpZbZno
o0Z0o0Z0
PZ0ZPZ0Z
Z0O0ANZ0
BZ0ZQOPO
ZRZ0Z0J0

27...Bc8?? 28.Rxc8! Rxc8 29.b7 1-0

Det kan virke ganske usandsynligt at det er
den samme spiller der spiller disse to partier.
Men der er stadig ingen direkte beviser mod
Varshavsky, kun stærke indicier. Der er sågar

faktorer der peger på det modsatte. For det
første kan stress over at blive anklaget for snyd
sagtens kunne knække en spiller i topform,
og ingen skakspiller kan undgå fejl. Selveste
Kramnik overså f.eks. i sin 2006-match mod
computeren Deep Fritz en trussel om mat i
ét træk, hvilket computeren selvfølgelig øje-
blikkeligt udnyttede. Således kan beskyld-
ningerne om snyd i sig selv have været nok
til at forårsage Varshavskys skaklige sammen-
brud i de sidste runder. For det andet tabte
Varshavsky sit parti i 5. runde Ű før han blev
tvunget til at tage hatten af Ű til GM Georgi
Kacheishvili, efter i 9. træk at have mistet en
løber på en simpel bondegaffel. Det er muligt
at Varshavsky ikke anvendte computerhjælp
før et stykke inde i partierne, måske fordi han
ville styre partiet ind i varianter, han var sikre
på, ikke var tvivlsomme. Det er også muligt at
han slet ikke snød.
GM Larry Christiansen har testet partiet mod
Varshavsky - GM Smirin i det kommercielle
PC-skakprogram Shredder, og fandt at de sid-
ste 25 træk i partiet matchede programmets
førstevalg.
Varshavskys ratingpræstation med den blå hat
var 2707. Uden hatten var den 2233.

Der er ingen tvivl om at vi kommer til at se
mere til computer-assisteret snyd i nærskak i
fremtiden, efterhånden som teknologien ud-
vikles, og der er ingen nemme løsninger. Da
FIDE forsøgte at få skak med i de olymp-
iske lege var der fokus på doping i skakken,
men selv om dette kan forekomme, er prob-
lemet langt mindre end det, der præsenteres
af trådløs kommunikation og det at alle kan
have en ’stormester’ med i tasken. Man har
foreslået at benytte elektronisk udstyr til at
forstyrre radiosignaler, men det er en kostelig
affære, især hvis turneringer spilles i større
haller med mange deltagere. Det samme
gælder sikkerhedskontrol i lufthavn-stil. Man
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må som turneringsleder holde øjnene åbne, og
så koncentrere indsatsen om enkeltpersoner,
som man har fået mistanke til, måske på grund
af ’urealistiske’ resultater, for høj Fritzværdi

eller brug af hørebøffer.
Men selv om man, som i flere af ovennævnte
tilfælde, kan finde overvældende indicier, er
der meget sjældent en rygende pistol.

Ny mesterspiller i ØBRO
Af Martin Reib Petersen

Så skete det endelig, jeg er blevet mester-
spiller! Ud og få lavet visitkort med “stud.
phil. Martin Reib Petersen, Skakmester”.
Tvære basist efter basist, mens jeg sidder og
spiller lange indviklede teorivarianter på top-
brættet i klubmesterskabet mod d’herrer Sk-
ousen og Bech Hansen . . .
Nå ja, der er jo ingen grund til at foregribe
begivenhederne, og med et foreløbigt ratingtal
på 1907 er der stadig et stykke vej til ‘toppen’.
Men alligevel, fedt!
I den forbindelse må jeg vel også ønske
hjerteligt velkommen i mesterspiller-klubben
til den stoiske jyde Sebastian Bender, og
voldspsykopat-kassereren Andreas Lund Ert-
bjerg - og her er så et par partier:

◦ Sebastian Bender
• Martin Reib Petersen
Øbro Ispind 2007

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3
Denne Hr. Bender er en voldelig ung mand
(på skakbrættet), og hans skotske gambit over-
raskede mig ikke.
4...Nf6 5.e5 Ne4 6.Bd3 d5 7.O–O Bg4
8.Re1 Bxf3 9.Qxf3 Nxe5 10.Bb5+ c6
11.Qh5 Qf6 12.f3 g6 13.Qh3 Nd6 14.cxd4
Nxb5 15.Rxe5+ Be7 16.Bg5
Hvor ækelt! Der er nogen kompensation for
dronningen, men irriterende at denne opkom-
ling skulle få sådan en chancerig stilling, der
vel nok er noget bedre end min. Nå hvad

pokker, der er stadig masser af brikker på
brættet!
16...Qxe5 17.dxe5 Bxg5 18.Nc3 Nd4
19.Rd1Be3+ 20.Kh1Ne6 (D)

rZ0ZkZ0s
opZ0ZpZp
0ZpZnZpZ
Z0ZpO0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0M0aPZQ
PO0Z0ZPO
Z0ZRZ0ZK

Med tårn + løber + fribonde for dronningen
har sort nok materiale, men stillingen er kom-
pliceret.
21.g3 b5
Mystisk træk, men hvis sort skal spille d5-
d4 må hvid helst ikke kunne besvare det med
Nc3–e4. Altså må springeren gerne lige flytte
sig fra c3 først.
22.f4 O–O–O 23.b4 h5 24.Rd3Kb7
Med truslen Be3xf4. Jeg kan ikke huske
hvorfor jeg ikke ville spille 24...d4, måske på
grund af 25. Nd1.
25.Nxb5 cxb5 26.Rxe3 d4 27.Re1Rc8 28.f5
Ng5 29.Qg2+ Kb6 30.h4 Nh7
Føj.
31.Qd5Rhd8 32.Qxf7Nf8 33.e6 gxf5 34.e7
Re8
Sidste fusk...
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35.Qf6+Kb7 (D)

0ZrZrm0Z
okZ0O0Z0
0Z0Z0L0Z
ZpZ0ZpZp
0O0o0Z0O
Z0Z0Z0O0
PZ0Z0Z0Z
Z0Z0S0ZK

Næsten alle træk vinder for hvid, så det er
vel meget naturligt at tage en ny dronning og
aflive en springer...
36.exf8=Q Rxe1+ 37.Kg2 Rc2+ 38.Kf3
Rf1#
Black mates. 0-1

◦ Andreas Ertbjerg
• Martin Reib Petersen
Øbro Forår 2007

1.e4 e5
Jeg kender jo efterhånden denne hr. Kasser-
erens repertoire ganske godt, og havde kigget
en smule på de vigtigste varianter hjemmefra.
Normalt ville jeg ikke røre 1. . . e5 med en ild-
tang, men her gør jeg en undtagelse (ligesom i
partiet mod Bender - hvor mange partier mon
der skal til før det ikke er en undtagelse læn-
gere?)
2.f4 exf4 3.Nf3Be7
Cunningham-forsvaret! Selvom Andreas
kender Kongegambit langt bedre end jeg, tror
jeg ikke han regnede med at jeg ville spille
1. . . e5 i dette parti, og jeg tror derfor at jeg var
bedre forberedt på lige netop denne variant,
selvom han godt vidste at det er min favorit-
variant mod Kongegambit (idet vi har spillet
adskillige Kongegambitter i lyn).

4.Bc4 Nf6 5.Nc3Nxe4
Er dette nu ikke en ønskedrøm for en så an-
grebslysten angrebsspiller som Ertbjerg hin
Yngre? Tjo, måske, men jeg mente at
have godt styr på varianterne hjemmefra (det
er stadig teori), og sort kan godt undvære
rokaden.
6.Bxf7+ Kxf7 7.Ne5+ (D)

rmbl0Z0s
opopakop
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0M0Z0
0Z0Zno0Z
Z0M0Z0Z0
POPO0ZPO
S0AQJ0ZR

Typisk Andreas! Sort kunne nok vinde en
officer med 7...Ke6, men at have kongen
stående på e5 efter 8 træk mod en angreb-
sspiller af Andreas’ kaliber havde jeg bestemt
ikke lyst til, officer eller ej!
7...Kg8 8.Nxe4 d5q 9.Qh5 Be6
9...g6. 10.Nxg6, hxg6. 11. Qxg6+, Kf8. 12.
0–0! ser ud til at give hvid et temmelig stærkt
angreb til trods for den ofrede officer (samt en
til afhentning på e4).
10.Nf2Nd7 11.d4Nf6 12.Qe2 g5 13.h4Ne4
Sort vil gerne bytte brikker, og specielt dron-
ninger, selvom det koster en bonde. Andreas
er kendt for omskrivningen af citatet "Alle
tårnslutspil er remis" til "Alle slutspil er tabt",
så han må have stor tiltro til sin stilling, siden
han vælger at bytte brikker af. Navnlig da han,
ligesom eks-formand Christian, er af den op-
fattelse at jeg er god til at spille slutspil (hvad
der somme tider er rigtigt, og somme tider
ikke...)
14.Nxe4 dxe4 15.Qxe4 Qd5 16.Qxd5 Bxd5
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17.O–O h6 18.c4 Bf7
En lille fejl, da bonde-f4 nu er bundet. Det
er muligt at qdet havde været godt for hvid at
indskyde afbytningen på f7 her.
19.g3 Rd8
Jeg kan ikke holde bondefronten på kongeflø-
jen, så der skal findes noget kompensation et
sted, f.eks. ved aktivt spil.
20.b3
Typisk Andreas! Evig og altid skal der findes
voldelige løsninger, selv i en stilling med så få
brikker. Uheldigvis er der et (alvorligt) hul i
den tilsigtede kombination, som jeg prompte
udnytter.
20...Rxd4 21.Bb2 Rd2 22.Nxf7 Rxb2
(D)

0Z0Z0Zks
opo0aNZ0
0Z0Z0Z0o
Z0Z0Z0o0
0ZPZ0o0O
ZPZ0Z0O0
Ps0Z0Z0Z
S0Z0ZRJ0

Opgivet! På grund af 23. Nxh8, Bc5+.
24. Kh1, fxg3 (med mattrussel). 25. Rf2
(eneste træk), Rxf2 (truer stadig mat).26.
Kg1 (eneste træk), Rxa2+ og 27...Rxa1+ og
28...Kxh8. – 23. gxf4, Kxf7 er bare slutspil
med officer mindre. 0–1
Og så skulle det være sat på plads!
Jeg kan ikke huske om Sebastian nogensinde
har vundet over mig i et koordineret parti (det
er beklageligvis sket et par gange for meget i
lyn. . . ), men da kassereren vandt et nydeligt
og hæsligt parti over mig efter tvivlsomt (men
kreativt) åbningsspil fra min side, må jeg som
med-redaktør opfordre kraftigt til at han får

kuglerammen ud og kommenterer et parti eller
to til bladet, og på den måde fejrer sin ny-
fundne mesterspiller-status, og måske inspi-
rerer nogle af de øvre basister til at gå ud og
gøre ligeså!
Min opskrift på at blive mesterspiller har
været temmelig simpel, og kan vel bedst op-
summeres som følger:

• Slå de lavereratede, spil remis mod de
højereratede

• Remis med sort mod spillere med højere
eller samme rating som en selv er fint.

Dog har der været et par undtagelser fra disse
punkter, her følger en af dem - det parti der
sikrede mig 41

2
points i ØBRO Forår, hvilket

var hvad jeg behøvede for at runde de 1900:

◦ Martin Reib Petersen
• Carsten Rønnow Lohdal
Øbro Forår
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.O–O d5
5.d4 O–O 6.c4 Na6
Mystisk, men spilleligt. Det er en mulighed i
visse varianter i Grünfeld-Indisk, som jeg selv
spiller med sort, og derfor passer jeg i det føl-
gende på ikke at få for meget Grünfeld i still-
ingen, da jeg ikke bryder mig om at spille mod
mine egne åbninger.
7.cxd5 Nxd5 8.Nc3
Med bonden på e2 bliver det ikke for alvor en
Grünfeld-struktur, derfor dette træk.
8...c5 9.Nxd5 Qxd5 10.Be3 Qh5 11.Qa4
cxd4 12.Bxd4 e5 13.Bc3
En god diagonal for den hvide løber. Sorts
vigtigste forsvarsbrik er Bg7, så den er god
at holde lidt øje med.
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13...Bg4 14.h3 (D)

rZ0Z0skZ
opZ0Zpap
nZ0Z0ZpZ
Z0Z0o0Zq
QZ0Z0ZbZ
Z0A0ZNOP
PO0ZPOBZ
S0Z0ZRJ0

Smart. Hvis løberen går, følger 15. g4, Qh6.
16. Bd2, g5. 17. Bxg5 med fremragende
hvid stilling. 14...Bxf3. 15. Bxf3, Qxh3. 16.
Bxb7, Nc5. 17. Qc6, Nxb7. 18. Qxb7 giver
hvid en klassisk minimal Grünfeld-fordel (2
mod 1 på dronningfløjen), men stillingen er
nok remis ved korrekt spil.
14...Bxh3 15.Bxh3 Qxh3 16.Bxe5 Bxe5
17.Nxe5 Rfe8 18.Ng4 Nc5 19.Nf6+
Smart mellemtræk. Da 19...Kg7 ikke går pga.
20. Nxe8+, kan denne springer blive stående
og se truende ud i et lille stykke tid.
19...Kf8 20.Qb4 Re5 21.Rac1 b6 22.Rfd1
Kg7 23.Qf4 Rf5 24.Qg4
Dronningafbytning må give et lige slutspil,
men sort er åbenbart af den opfattelse at den
åbne h-linie er til hans fordel. Det er den bare
ikke.
24...Qh6 25.Ne4 Ne6 26.Kg2
Med den stærke og irriterende trussel
Rd1–h1. Man bemærker at sorts dronning
ikke har nogle frie felter, og at h-linien dermed
er til hvids fordel.
26...Rh5 27.Rh1 ”Hvis min modstander gør
et præventivtræk mod et af mine træk, så er
det et meget stærkt træk, og så spiller jeg
det naturligvis alligevel.” (Miguel Najdorf).
Desuden var Rh5–h2+ en generende trussel...

27...Rd8 (D)

0Z0s0Z0Z
o0Z0Zpjp
0o0ZnZpl
Z0Z0Z0Zr
0Z0ZNZ0Z
Z0Z0ZQO0
PO0ZPOKZ
Z0S0Z0ZR

28.Qf3
Et stærkt træk, der peger kraftigt på diag-
onalen a1-h8, idet både Dc3+ og Df6+ er
generende trusler for sort. Sådan er det
når man bytter sin fianchetto-forsvarsl ber af
(Gnæk!)
28...Kf8 29.Qa3+ Nc5
Dette træk ser ud til at tabe mere eller min-
dre øjeblikkeligt, men alternativet 29...Kg7
(29...Ke8/Kg8 besvares naturligvis med 30.
Nf6+) ser ud til at tabe til enten 30. Qc3+
og angreb, eller det simple 30. Qxa7 med et
vundet slutspil i horisonten.
30.Nxc5 bxc5 31.Rxh5 gxh5
31...Qxh5. 32. Rxc5! og den sorte dron-
ning kan ikke gemme sig for den efterfølgende
afdækkerskak.
32.Qxc5+Kg8 33.Qe7Qxc1 34.Qxd8+Kg7
35.Qd4+ Kg6 36.Qd3+ Kf6 37.Qc3+ Qxc3
38.bxc3 Ke5 39.Kf3
Opgivet.

Og et ganske nydeligt fra Klubmesterskabet
sidste år:

◦ Martin Reib Petersen
• Erling Nielsen
Øbro klubmesterskab 2006
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1.Nf3 b6 2.g3Bb7 3.Bg2Nf6 4.Nc3 e6 5.b3
Dobbelt-Indisk Angreb! Mine med-redaktører
ville givetvis kede sig halvt ihjel over sådan en
åbning ("Hvor skal man ofre henne!?"), men
denne rolige og hypermoderne opstilling er
helt fin.
5...c5 6.Bb2 d5 7.d4
Det ville være en mindre katastrofe at tillade
d5-d4. Sort ville have fuld kontrol over cen-
trum, og hvid ville få en smule vanskeligt ved
at befri Lb2.
7...Nbd7 8.e3
Hvis sort spiller c5xd4 er det godt at kunne slå
med e-bonden, da e-linien er mere interessant
for hvids tårne end d-linien pga. sorts bondes-
tilling. 8...Bb7–a6 var måske et godt træk for
sort her.
8...Be7 9.O–O Rc8 10.Ne5 Ba6
Men her må det være en fejl! Diagonalen a6-
f1 er kun vigtig med hvids konge på e1 (med-
mindre felter som d3 eller c4 er svage, hvilket
de ikke er her), og med dette træk hjælper sort
Rf1 til et stærkere felt...
11.Re1 cxd4 12.exd4
...og giver det ovenik bet en dejlig halvåben
linie at kigge på.
12...Bb4 13.Re3 Nxe5 14.dxe5 Nd7
(D)

0ZrlkZ0s
o0ZnZpop
bo0ZpZ0Z
Z0ZpO0Z0
0a0Z0Z0Z
ZPM0S0O0
PAPZ0OBO
S0ZQZ0J0

14... d4. 15. exf6, dxe3. 16. fxg7, exf2+. 17.
Kh1, Rg8. 18. Ne4, Be7. 19. Qh5! giver
hvid en stærk stilling for kvaliteten.
15.Nxd5
Fra at spille åbningen som Petrosjan, til at
smadre igennem med et centralt springeroffer
a laRal. Smukt!
15...Be7
15... exd5. 16. Qg4!, Bc5. 17. e6, Nf6. 18.
exf7++,Kxf7. 19. Qe6+,Kf8. 20. Rf3,Be7.
21. Re1, Rc7. 22. Rxf6+!, gxf6. 23. Bxd5,
Qe8. 24. Ba3! er en af den mange varianter
der kunne opstå hvis sort modtager den ofrede
springer. Til trods for sit ekstra tårn er sort
færdig. Nydeligt!
16.Nxe7 Qxe7 17.a4 Nc5
Taber officer, men stillingen var formodentlig
allerede tabt.
18.b4
18...Nc5–b7 og 18...Nc5–d7 taber begge pga.
19. b4–b5 med løberfangst.
18...Nxa4 19.Rxa4 Bb5 20.Ra1 Rd8
21.Qg4 O–O 22. Be4 g6 23.Qh4 Qxb4
24.Ba3 Qd4 25.Rb1 Ba6 26.Bxf8 Rxf8
27.Bd3 Opgivet.
Det er lidt trist fra en redaktør-synsvinkel at
der er kommet hele tre nye mesterspillere i
klubben siden sidste klubblad, og det er ham
med den kedeligste spillestil der skriver den
eneste artikel desangående. Nu har de i hvert
fald fået publiceret tabspartier, så mon ikke
d’herrer kunne lokkes til at tage revanche!?
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Venskabsmatch mod Limhamn og Simultanprygl til Søren
Af Martin Reib Petersen

Så nærmer tiden sig igen til en af årets største begivenheder, vores traditionsrige venskabsmatch
mod Limhamn! Den vil i år blive afholdt i ØBROs egne lokaler Lørdag d. 29. September 2007
(Skakforeningen ØBROs 71 års fødselsdag!), med start klokken 12.00.
Sidste år tabte vi under skandaløse omstændigheder, så vi har revanche til gode. Hvis du, kære
ØBROer kunne tænke dig at tæve en svensker (og selvfølgelig kan du det!), kan du kontakte
Søren Bech Hansen på sorenbh@post10.tele.dk, eller en af os andre i bestyrelsen eller redak-
tionen eller en der kan sige det videre eller hyre en brevdue. . . hvis bare vi ved i forvejen at du
dukker op med en sund appetit efter at lave en svensk konge til savsmuld, så er det sådan set fint!
Fra bestyrelsen og redaktionen kan jeg meddele at der bliver set meget venligt på medlemmer
der i bedste selvopofrende ØBRO-stil møder op en halv til en hel times tid inden kampstart, for
at hjælpe med at gøre klubben klar til vore gæster ankommer. Således lover redaktionen at de
medlemmer der er til stede klokken 11.30 vil kunne læse næste klubblad med fred i sindet, da de
ikke vil blive negativt omtalt i dette, forudsat naturligvis at de tæver en svensker!
På de interne linier gøres det hermed vitterligt at FM Søren ”panserbasse jr.” Bech Hansen spiller
simultan mod alle interesserede den 3. December 2007, med start ca. 19.30. Søren har haft en
særdeles ringe sidste sæson, og er i skrivende stund tvunget til massivt lobbyarbejde for at prøve
at sikre sig plads på 2. holdet. Det er derfor en såret kæmpe der spiller simultan - kom og fejr en
sejr mens der stadig er nogen der kan huske at han har været over 2300 engang!

Turneringer

Det Åbne ØBRO-mesterskab i hurtigskak
Skakforeningen ØBRO indbyder til vores åbne mesterskab i hurtigskak. Turneringen afvikles
over 9 runder på tre mandage (13., 20. og 27. august) i klubbens egne lokaler, Rosenvængets
Allé 31, kld., 2100 Kbh. Ø.
Spilletid: 3 runder hver af de 3 spilleaftener. Første runde kl. 19.30, anden runde kl. 20.30 og
tredje runde kl. 21.30.
Betænkningstid: 25 min. pr. spiller pr. parti.
Indskud: 150 kr. Ved tilmelding pr. mail senest fredag den 10. august dog kun 120 kr. Indskuddet
betales senest kl. 19.00 på første spilleaften.
Præmier: Hele indskuddet går til præmier.
Turneringsform: Afhænger af deltagerantal - inddeling i grupper efter rating. Evt. én stor gruppe.
Tilmelding: Senest på første spilleaften kl. 19.00 ved fremmøde i klubben. Tilmelding med
navn, ratingtal og klub kan også ske via e-mail til Søren Møller Hansen, formand@oebroskak.dk.
Bemærk: Lavere indskud ved tilmelding senest fredag den 10. august.
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Det Åbne ØBRO-klubmesterskab 2007
Skakforeningen ØBRO indbyder til vores åbne klubmesterskab 2007. Turneringen afvikles over
9 runder i klubbens egne lokaler, Rosenvængets Allé 31, kld., 2100 Kbh. Ø.
Spilledage: Mandagene 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 29/10, 12/11 samt 26/11. Der er
mulighed for at spille udsatte partier 15/10 samt på mandage i de uger, hvor der er KSU hold-
turnering.
Spilletid: Rundestart kl. 19.00. Betænkningstiden er 2 timer/40 træk + 30 min. til resten, i alt 5
timers spilletid.
Indskud: 200 kr. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier.
Turneringsform: 10-mandsgrupper (alle-mod-alle). Evt. nederste gruppe som monrad.
Tilmelding med navn, ratingtal, klub, fødselsdato og gerne telefonnummer og e-mailadresse til
Ted Sandbech, ted@adslhome.dk, mobil 20 10 37 03, senest mandag den 3. september.
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Sæsonprogram - efterår 2007
6. august Sæsonstart og lynskak

13. august Det åbne ØBRO-mesterskab i hurtigskak (runde 1-3)
20. august Det åbne ØBRO-mesterskab i hurtigskak (runde 4-6)
27. august Det åbne ØBRO-mesterskab i hurtigskak (runde 7-9)
3. september Holdskakaften

10. september Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 1)
17. september Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 2)
24. september Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 3)
29. september (lør.) Limhamn-match (i ØBRO)
1. oktober Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 4)
8. oktober Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 5)

15. oktober Udsatte partier og lynskak
22. oktober Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 6)
29. oktober Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 7)
5. november KSU Holdturnering (runde 1)

12. november Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 8)
19. november KSU Holdturnering (runde 2)
26. november Det åbne ØBRO-mesterskab (runde 9)
3. december Simultanopvisning ved Søren Bech Hansen

10. december KSU Holdturnering (runde 3)
17. december Juleafslutning
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