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Jubilæumsleder 

 
Velkommen til dette jubilæumsnummer – dvs. selve klubbladet har ikke jubilæum, 

som det fremgår af årgangsnummereringen på forsiden – men det har klubben! Og i 

skolernes efterårsferie fejrede vi det med en stor international IM-turnering under 

perfekt ledelse af Søren Bech Hansen. 

 

Det blev en herlig uge med masser af kampskak med store og mellemstore 

overraskelser iblandt – og for første gang i klubbens historie havde vi live-

transmission af de fire topbrætter. Trods lidt begyndervanskeligheder i de første par 

runder klappede dette også – med primusmotoren Ebbe Elsborg som kyndig 

elektronikbehersker.  

 

Turneringen tegnede fra start meget spændende med tre ungarer (GM Varga, IM 

Vajda og Judit Kiss), en polak (højst-ratede IM Antoniewski) og en svensker (IM 

Hermansson). Resten af feltet var dansk med IM Jacob V. Glud og FM Allan Stig 

Rasmussen som de mest prominente. 

 

I baren regerede Ted med Martin Reibs far som reserve – og i førerbunkerne sad 

Martin selv og Andreas Ertbjerg og tastede partier ind. 

 

Allerede fra første runde var der overraskelser, idet en meget velforberedt KSU’s 

formand Lars Bech Hansen spillede remis med IM Hermansson – og vor egen 

Andreas Ertbjerg fik remis mod Peter Skovgaard, som dog kom stærkt igen senere i 

turneringen og til sidst kunne udråbes som ny KM 2006.  

 

I anden runde kvaste ungarske Judit Kiss FM Allan Stig, turneringens umiddelbart 

bedste bud på en kandidat til en IM-norm – han fik ganske enkelte ikke et ben til 

jorden. En anden forhåndsfavorit GM Varga fik ørerne godt og grundigt i maskinen 

af Jørgen Hvenekilde, som lod til at have fundet sin anden ungdom! Nedturen 

fortsatte også for IM Hermansson, der igen kun fik remis – denne gang mod Poul 

Henrik Madsen. Svenskeren virkede meget træt og groggy efter de to første runder – 

men skulle senere vise sig at vågne gevaldigt op...  

 

Tredje runde bød overvejende på favoritsejre, men IM Vajda måtte give en halv til 

Alexei C. Hansen. Jørgen Hvenekilde måtte ned mod IM Glud, der sammen med IM 

Antoniewski førte med maksimum 3 point efter de første 3 runder. Søren Bech var på 

det tidspunkt af den overbevisning at polakken ville køre turneringssejren i hus – men 

den unge IM’er rendte efter denne runde ind i et dødvande og vandt kun eet parti i de 

resterende seks runder...  
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I fjerde runde endte topbraget mellem IM Glud og IM Antoniewski remis. Samtidig 

vandt vore to kvindelige islæt Judit Kiss og IM Vajda, så de fire lå i spidsen med 

3½/4. Judit gik efter 4. runde i stå – og opnåede kun 1 point i de sidste fem runder. 

 

I femte runde vandt IM Glud over Judit Kiss, mens IM’erne Antoniewski og Vajda 

spillede remis. IM Hermansson og GM Varga, som begge havde sat til i de første 

runder tørnede sammen – med Hermansson som vinder... Han havde for alvor fået fat 

igen... 

 

Hermansson vandt nemlig også i 6. runde over Jacob Glud. Da Antoniewski igen 

spillede remis (mod Allan Stig) og Vajda vandt (over Peter Skovgaard) –  lod det til 

at skulle blive en kamp mellem Hermansson og Vajda om turneringssejren.  

 

I 7. runde spillede de to førende remis og remis blev det også mellem Hvenekilde og 

Antoniewski. – mens GM Varga vandt over Allan Stig og dermed berøvede ham den 

sidste spinkle norm-chance.  

 

Ottende runde blev for alvor runden, hvor tingene blev sat på plads – med tre afgjorte 

partier på topbrætterne. Nemlig sejre til Hermansson, Glud og Vajda over hhv. 

Antoniewski, Varga og Nikolaj Mikkelsen, som havde rykket med frem i feltet over 

de seneste runder. 

 

Inden sidste runde var stillingen således den, at IM Hermansson og IM Vajda havde 

6½ point, IM Glud 6 point, Peter Skovgaard 5½ point, mens IM Antoniewski, GM 

Varga og FM Allan Stig var uden chancer med 5 point.  

 

I sidste runde skulle Hermansson møde Skovgaard – mens Glud og Vajda skulle 

tørne sammen. Der var lagt op til en spændende afslutning.  

 

Hermansson og Skovgaard spillede relativt hurtigt remis, men Vajda-Glud udviklede 

sig til en hård dyst, da Glud skulle vinde for at få del i turneringssejren. Vajda kunne 

vinde turneringen udelt ved gevinst. Men Glud fik allerede i åbningen særdeles godt 

fat – og han slap ikke sit tag... Dermed nåede han op på siden af Hermansson til delt 

turneringssejr. 

 

Hele tabellen – samt partier, billeder mv. fra turneringen kan ses via følgende link: 

 

http://www.oebroskak.dk/turneringer/jubi70.asp   

 

 

Redaktøren 

 

http://www.oebroskak.dk/turneringer/jubi70.asp
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ØBROs 70 års jubilæum 
 

Af Martin Reib Petersen 

 

…eller eventyret om den fulde viking, der mødte nogle karatemestre og verdens 

højeste mand, drak en hulens masse ølbajere, og tævede en svensker… 

 

Dag 0, fredag d. 13/10, 2006 
 

  Foreløbig var hin viking kun fuld af forventning.  

Tidligt op, ud på krigerudrustningsakademiet (KUA), og derefter ind midt i 

Dronningens stad og hente det kommende Bråvallaslags formodet stærkeste 

lejesoldat, (IM Antoniewski, Polen, 2509), der skulle bo i vikingens lejr under slaget. 

En venlig og sympatisk ung mand, der dog hurtigt viste sig som en sand 

dræbermaskine da han først fik adgang til ICC. 

  En meget stille og rolig dag, især med de 9 kommende dages kamp in mente. 

 

Dag 1, lørdag d. 14/10, 2006 
   

  Skønt hin viking havde introduceret lejesoldaten til den gode Danske mjød aftenen 

inden, var det i en (for vikinger) meget moderat mængde, og begge var de friske da 

første sværdslag skulle uddeles. 

 

  Idet kampen var arrangeret på en måde som Schweizergarden har opfundet (men i 

modificeret form), var de første dueller alle mellem stærke og erfarne krigere på den 

ene side, og talentfulde, men knap så erfarne krigere på den anden. 

 

  Hin viking dukkede op på valpladsen i god tid, for at pudse sværd og skjolde, fylde 

køle-jordhullet med mjød, og de andre småting der kan gøre et slag legendarisk, 

således at fremtidige krigere i ØBROs stamme kan sidde omkring lejrbålet og glæde 

sig over fordums bedrifter. 

 

  Hvorom alting er, så har hin viking endnu ikke overvældende megen krigserfaring, 

og derfor var det en ung men erfaren karatemester der stod klar med samurai-sværdet 

til den første duel: 

 

Hvid: ”Sensei” Jacob Kaaber af Taastrups stamme, 2143 

Sort: ”Bersærkeren” Martin Reib Petersen af ØBROs stamme, 1948 

 

1. e4, c6 

2. d4, d5 

3. Sc3, dxe4 
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4. Sxe4, Sd7 

En af verdens bedste skjold-brugere, Karpov af russernes stamme, var glad for denne 

måde at kæmpe på. Måske ikke et oplagt valg for en bersærker, men imod 

karatemestre er selv vikinger somme tider nødt til at starte roligt. 

5. Ld3, Sgf6 

6. Sg5, h6!? 

Efter at have konstateret at kavaleriets kamikaze-mission på f7 ikke var farligt, 

udførte jeg dette diskrete stik for at tvinge ham på retræte. Karatemesteren spottede 

imidlertid et hul i min tykke russiske uldvams… 

7. Se6, Db6 

8. Sxf8, Sxf8 

…men jeg er naturligvis ikke bange for hans biskopper. Vi vikinger er gode 

hedninge, og jeg er sikker på at mit kavaleri nok skal slagte hans præster. 

9. c3, Lg4 

10. Se2, Lh5 

Med aflivning af de hvidfeltede biskopper får mit kavaleri langt mere råderum, og 

desuden får jeg fjernet en af hans styrker – de to biskopper, der ifølge de gamle 

sagaer kan udføre mirakler på en slagmark. 

11. f3, Lg6 

12. Sf4, Lxd3 

13. Sxd3, S8d7 

De hvidklædte har etableret sig stærkt i midten af slagmarken, derfor skal halvdelen 

af kavaleriet understøtte et modstød på midten, selvom det midlertidigt mister en 

smule bevægelsesfrihed. 

14. Le3, Da5 

15. 0-0, 0-0 

16. c4, Tad8 

17. De2, Tfe8 

Mine krigere skal naturligvis organiseres, således at slaget kan begynde midt på 

slagmarken. 

18. Ld2, Db6 

19. Le3, Da6 

20. b3, e5 

Disse langsomme manøvrer passer utvivlsomt karatemesterens krigere bedre end 

vikingens, de skal helst storme frem, højt brølende, svingende med sværd og køller… 

21. dxe5, Sxe5 

22. Sc5, Da3 

23. Sxb7 

…selv om der selvfølgelig ryger enkelte brave kæmper til Valhalla med den 

fremgangsmåde. 

23… Td7 

24. Lc5, Da6 
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25. Sd6, Te6 

26. Tfd1, Da5 

27. b4, Dc7 

Skønt de hvidklædte har gjort indhug i de sortklædtes bondehær, er deres tidligere 

beherskelse af den midterste slagmark nu udryddet, og de foretager et strategisk 

tilbagetog – guf for vikingerne, der så kan komme hujende og blodtørstige efter dem. 

28. Se4, Sxe4 

29. fxe4, Txd1+ 

30. Txd1, Sd7 

31. Lf2, Sf6 

32. Td4, De7 

At blive nidstirret af en samlet vikingehær… bonden midt på slagmarken ville nok 

ønske han var blevet hjemme på gården. 

33. a3, Sxe4 

34. Dd3, g6 

35. Td8+, Kh7 

36. Dd4, Sf6 

37. h3, Te4 

En vikingekonge må kunne klare sig selv i et slag, mens resten af hæren hærger. 

38. Dd3, De5 

39. Dg3, Dxg3 

40. Lxg3, Sh5 

41. Lf2, Txc4 

42. Lxa7, Tc1+ 

43. Kh2, Tc2 

44. Ld4, g5 

45. Kg1, Sf4 

46. Lf2, Tc1+ 

47. Kh2, Tc2 

48. Kg3, Tc3+ 

49. Kg4? 

Nåda, Sensei sender kongen ud på slagmarken. Modigt, men ufornuftigt. 

49… Se6 

50. Ld4 
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De sortklædte trækker. 

 

50... Tc4?? 

 

Med dette træk tilbød jeg at vi afsluttede kampen og gik ud og drak mjød, hvilket min 

modstander tog imod. Hvis ikke biskoppen skal aflives uden kompensation, er de 

hvidklædtes eneste mulighed at blive ved med at true de sortklædtes konge i den 

nordøstlige ende af slagmarken. 

 

…men med 50… Sxd4. 51. Txd4, Kg6! er de hvidklædtes konge fuldstændig i 

bondehærens vold. 52. Td6+, f6. hjælper ikke, da flanken af bondehæren kommer 

kongen til livs i næste træk. 

Nå, der blev taget og givet mod en stærk kriger, og det blev uafgjort. Acceptabelt. 

 

  Den første dag af slaget var der kun 3 overraskelser, og 2 af dem blev skabt af 

krigere af ØBROs stamme. Udover hin viking, stod også vogteren af ØBRO-

stammens skatkiste for en, da han fik en uafgjort kamp mod den senere by-mester, 

den unge talentfulde kæmper Peter Skovgaard. Et stærkt resultat af overskatmesteren. 

 

  Derudover fik by-alliancens konge Lars-Henrik Bech Hansen (Der ikke er i familie 

med Bråvallaslagets valkyrie Søren Bech Hansen) uafgjort mod den stærke svenske 

lejesoldat IM Hermansson. Også et stærkt resultat. 

 

  Herefter stod den naturligvis på mjød i rigelige mængder, slaget var i gang! 
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Dag 2, søndag d. 15/10, 2006 
 

  I denne duel skulle hin viking møde by-alliancens konge. Dagen inden havde både 

kongen og krigeren som nævnt fået uafgjort imod stærk modstand… så det blev også 

uafgjort i denne dyst, uden alt for mange sværdslag. Mere mjød! 

 

Dag 3, mandag d. 16/10, 2006 
 

  Med 2 uafgjorte kampe i bagagen fik jeg i dette slag endnu en hård modstander, den 

unge men dog meget stærke kæmper Benjamin Skjoldan, der også er fra Taastrups 

stamme.  

 

  Med de første to resultater havde jeg fået fornyet tro på mine egenskaber i åben 

kamp, og besluttede derfor at prøve at bruge sværdet mere, og skjoldet mindre. Det 

gik sådan: 

 

Hvid: Benjamin Skjoldan af Taastrups stamme, 2188 

Sort: Martin Reib Petersen af ØBROs stamme, 1948 

 

1. d4, Sf6 

2. Sf3, g6 

3. c4, Lg7 

4. g3, c6 

Sværdet gør det ikke alene, skjoldet skal der også være plads til. 

5. Lg2, d5 

6. cxd5, cxd5 

7. Se5, 0-0 

De hvidklædtes tidlige kavaleriudflugt ligner mest et sværdhug i luften. 

8. Sc3, e6 

9. 0-0, Sc6 

10. Sxc6, bxc6 

De sortklædte må kæmpe om herredømmet over punktet c5, eller finde kompensation 

andetsteds… 

11. Lf4, Sh5 

12. Sa4, Sxf4 

13. gxf4, Dh4 

…for eksempel i en raseret palisademur foran den hvidklædte konge. 

14. Dd2, Lh6 

15. e3, g5 

Naturligvis med håbet om at den sortklædte konges vagter kan komme hurtigere ud 

på slagmarken end deres hvidklædte modparter. 
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16. fxg5, Lxg5 

17. f4, Le7 

18. Tac1, La6 

God diagonal, vinder et (ubetydeligt) tempo, og dækker indirekte c6 ved hjælp af 

modtruslen Lb5. Trækket tvinger dog den hvidklædte konges vagt ud i kampen, 

hvilket er en skyggeside. 

19. Tf3, Kh8 

20. Th3, Dg4 

21. Dc2, Lh4! 

Både et forsvars- og angrebstræk. Fjerner truslen på h7, og dækker de potentielt 

vigtige felter g3-f2-e1 

22. Sc5, Tg8! 

En biskop og et kavaleri kommer i Valhalla for at fjerne en af den hvidklædte konges 

vigtigste vagter. Dette slag skal kæmpes med sværd! 

23. Txh4, Dxh4 

24. Sxa6, Tg6 

25. Df2??,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sort trækker. 

25…Dg4?? 

 

Han lægger frivilligt hovedet på blokken, men jeg må have slagmarkens støv i 

øjnene, for jeg overser den gratis chance. Efter denne fejl når de hvidklædte at sætte 

effektive forsvarsværker på benene, og de sortklædtes chance er udspillet. Til sidst 

sendte jeg en af kongens vagter direkte i Valhalla uden nogen kompensation, og 

opgav kampen.  

 

I diagramstillingen skulle de sortklædte naturligvis bare tromle resterne af den 

hvidklædte konges palisademur ned – 25…Txg2+! 



 11 

1) 26. Dxg2, Tg8. 27. Dxg8+, Kxg8. 28. Txc6 er måske bedste chance, men sort bør 

vinde. 

2a) 26. Kxg2, Tg8+. 27. Kh1, Dxf2 er bare vundet for sort, det var denne variant jeg 

missede. Jeg fortjener 2 ugers køkkentjeneste i vikingeborgen… 

2b1) 26. Kxg2, Tg8+. 27. Kf1, Dh3+. 28. Ke2, Tg2 holder ikke for hvid. 

2b2) 26. Kxg2, Tg8+. 27. Kf1, Dh3+. 28. Ke1, Tg2 heller ikke. 

 

Øv! Mjød! Nu! 

 

Apropos mjød, så var det i disse 2 dage min far (Reibosan senior = Papasan) der var 

vagt ved spisekammeret og mjødtønderne. En opgave han klarede aldeles 

fremragende – man behøver ikke være en stærk (skak-)kriger for at være en god 

lejesoldat for ØBRO-stammen (selvom han nu nok i ærlig nævekamp kunne lægge de 

fleste af deltagerne ned…) 

 

Dag 4, tirsdag d. 17/10, 2006 
 

  Fyldt med blodtørst kastede jeg mig i denne runde ind i kampen mod karatemester-

opkomlingen Alexander Rosenkilde fra Taastrup-stammen. Han var imidlertid så fej 

at dukke sig for mine sværdhug, hvorefter han ikke havde de store problemer med at 

give mig en ordentlig omgang tæsk. Mit skjold var til reparation. 

 

… fortsættes i næste nummer!!! 

  

 

Her burde være en: 

 
 

…. Men det her er nok mere passende… 
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ØBRO’s Jubilæumsturnering 
 
Af Ebbe Elsborg 

 
Prolog 

------ 

Undertegnede spillede med i ØBROs 70 års jubilæumsturnering. Jeg  var ratet nr. 36 

af 36, fik skrabet 3 point sammen (1 sejr, 4 remiser, 4 tab) mod ELO-snit på 1993 og 

dansk snit på 1857 og sluttede som nr. 33. Jeg røg ind på ELO-listen med 1868 men 

tabte en smule dansk rating, fordi folk typisk har 150 point mere i ELO end i dansk 

rating. Altså en rimelig turnering resultatmæssigt. Jeg anser dog den vundne 

turneringserfaring mod stærkere modstand som det vigtigste udbytte. Fra læserens 

sysnpunkt er følgende dog nok mere interessent - nemlig to af mine partier fra 

turneringen. 

 

Det Danske Forsvar 

 

Hvid: Ebbe Elsborg (DK: 1756), ØBRO 

Sort: Thomas Larsen (Elo: 2109 / DK: 1949), Frederikssund 

Fransk (C01) 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 

 

Afbytningsvarianten. Kendt som remisagtig. Jeg vil lige advare om, at dette parti 

bestemt indeholder mange svage træk, men det er alligevel meget sjovt, synes jeg. 

 

4.Ld3 c5!? 

 

Flabet. Stiller spørgsmålstegn ved Ld3 fordi den spærrer for dronningens dækning af 

d4 og kan desuden trues med c5-c4. Hvid kan slå bonden og påføre Sort en isoleret 

bonde men med aktivt spil, eller Hvid kan give skakken med 5.De2 så Sort ikke kan 

slå på c5 med løberen. Jeg spiller ellers aldrig denne variant, så jeg fandt på det 

passive 

 

5.c3?! Sc6 Igen flabet. 6.Se2?! 

 

Igen for passivt. 6.Sf3 ser bedre ud. Man skal ikke være bange - heller ikke for 

spøgelser. 

 

6..Ld6?! 
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Flabet igen igen. Jeg tror dog mere på 6..Sf6 eller 6..c4, fordi Hvid nu kan slå på c5 

med tempogevinst. 

 

7.0-0?! 

 

Hvid bliver ved med at spille for passivt. Nu har Sort tid til c4. 

 

7..Sge7?! 

 

Ingen af os har fattet, at bonden på c5 bare skal nakkes eller flyttes. 

 

8.Sd2 Fortsætter med at spille defensive træk. 8..Lg4? 

 

Det må være en fejl, selvom det ser truende ud. Det truer dog ikke med noget og Hvid 

kan blot slå på c5 og f.eks. spille Sb3. 9.h3 duer måske også. Jeg havde dog allerede i 

træk fem besluttet mig for at stille mine bønder op på c3, d4 og f3. Altså, jeg 

fortsætter med planen - selvom den er alt for passiv. Men som man siger: "En dårlig 

plan er bedre end ingen plan."´ 

 

9.f3?! Ld7?! 

 

Hvorfor ikke stille den på f5 for at bytte Hvids gode løber? Nu må Hvid da slå på 

c5?! Nej. Suk. Hvid vælger at aktivere tårnet og gøre plads til dronningespringeren på 

f1, idet h2 kommer under beskydning efter Dd8-c7. 

 

10.Te1?! 

 

Nu kan Sort slå på d4 og binde springeren på e2 til dækningen af d4. Det så han dog 

ikke og spillede i stedet for det direkte 

 

10..Dc7. 

 

Det er en stilling. Sort står lidt mere aktivt, men Hvid har rimelig dækning af sine 

svagheder og kan give Sort en isolani på d5. 

 

11.Sf1  Det Danske Forsvar. 11..0-0-0 

 

Han kommer efter mig. Igen er det godt at slå på c5, men jeg valgte at få løberen ind 

på a7-g1-diagonalen, hvilket kan blive svært hvis jeg tillader Se7-f5. 

 

12.Le3 c4  Så fattede han det. 13.Lc2 Sf5 14.Lf2 h5 15.b3 Eneste modspil. 15..Sa5 
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Han blev lidt nervøs. Her bør man nok spille Dc2 for at få kommunikation mellem 

tårnene eller Tb1 for at true med at true med noget. Jeg fandt i stedet på planen med 

at avancere b-bonden med tempo selvom det lukker stillingen lidt på den fløj, hvor 

jeg skal angribe. 

 

16.b4 Sc6 

 

Her burde jeg have været konsekvent og fortsat med 16.a4, men jeg ville gerne lige 

have fejet løberen på d6 af brættet først, hvilket kan gøres med Lg3, hvilket igen 

kræver at springeren på f5 pløjes. 

 

17.Lxf5 Lxf5 18.Lg3 Se7 

 

Argh. Sort aktiverer sin springer, som han ellers havde sat ud af spillet på randen for 

få træk siden. 

 

19.Lxd6 Dxd6 

 

Der er ikke tid til angreb og Sort truer med at spille h5-h4-h3 på hvilket jeg bliver 

nødt til at kunne svare g2-g3. g3 skal dækkes helt vildt, hvis Hvids forsvar skal holde. 

 

20.Seg3 Ld3! 21.Dd2 Kommunikation mellem tårnene og dækning af f4.  

21..h4 22.Sh1!? Det Danske Forsvar! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22..h3?! Ser ikke så lovende ud for Sort pga. 

23.g3 Sf5 24.Se3 Dh6 Binder springeren på e3. 25.Df2 
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Lidt skummelt at spærre for springeren på h1 - måske 25.Sf2 var bedre, men det ville 

svække bonden på g3. 

 

25..The8 26.Sg4! 

 

Det bedste træk. Hvid skal sætte sig på feltet e5 og vinde e-linjen. 

 

26..Dh7 Ideen er, at efter 27.Se5 Sd6! kan Hvid ikke slå løberen på d3. 

28.Dd2 Lf5 29.Sf2 f6 30.Seg4 Sf7 med planen at true Hvids svage punkt på f3. 

31.Te3 

 

Det er måske bedre at aktivere dronningen på f4, men jeg valgte i stedet at gå direkte 

efter e-linjen. 

 

31..Sg5 32.Tae1?! 

 

Jeg havde overset 32..Lxg4! hvor man ikke, som planlagt, kan slå igen med 

springeren, idet Sort har 33..Df5!. 

 

32..Dg8 

 

Puha. Denne stilling må byde på ca. lige chancer. Jeg har ikke villet spille f3-f4 så 

længe damerne er på brættet, fordi så bliver de hvide felter omkring min konge meget 

svage. Jeg gjorde det alligevel for at kunne gå til f5 med bonden understøttet af Dd2-

c2 for at sætte et tårn stærkt på e6. 

 

33.f4 Lxg4 34.fxg5 

 

Ellers kommer den sorte springer til e4 med støtte af en sort bonde på f5 - ikke rart. 

 

34..Ld7 35.gxf6 gxf6. 

 

36.Te7 ser godt ud, men modstanderen var i tidnød, så jeg trak hurtigt for at presse 

ham 

 

36.De2?! Txe3 37.Dxe3 Te8 Øv. Nu har Sort pæn fordel. 

38.Dd2 Dh7?! 

 

Han burde nok bare have slået på e1 for at beholde sin løber på d7 med dækning af 

g4. 

 

39.Txe8+ Lxe8 40.Sd1? 
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Hurtigt trukket men dårligt. Ideen er 41.Se3, men 40.Dd1 var bedre. 

 

40..Df5?! 

 

40..Db1! ville gøre nas. Hm. Tænke, tænke...Hvid står passivt og kan muligvis holde 

sammen på det, men er meget svag på de hvide felter omkring kongen, så der skal 

forsvares præcist for at overleve. Jeg kunne ikke lide 41.Se3 Db1 42.Dd1 Db2, 

selvom Sort jo kun truer med at hente a-bonden. Altså: Modspil! 

 

41.De2!? 

 

41.Se3 ser ud til at holde for Hvid og kun pga. en regnefejl forkastede jeg det. 

 

41..Lh5!? 

 

Vil bytte springeren. 41..Ld7 ser ellers naturligt ud. Nuvel, 41.Se3 ser stadigvæk ud 

til at holde for Hvid. 

 

42.g4?! Frækt. For frækt. Men så fik han da noget at tænke over. 

42..Lxg4 43.De8+ Kc7 44..De7+ 

 

Sort kan vælge at bytte damer med 43..Dd7. Det leder til et slutspil hvor Sort har en 

bonde mere, men Hvid har god springer mod dårlig løber. Vi udregnede begge, at 

Sort kan vælge to varianter: 1) Kongen kan ende på c8 efter dameafbytning eller 2) 

på e7 hvor bonden på f6 er faldet eller e8 hvor bonden på f6 haves endnu, men dette 

er Hvids valg. Der er dog en tredje mulighed, som ingen af os to fjolser så! 43..Dd7 

44.Dc5+ Dc6 45.De7+ Ld7! og Sort fører bare med en bonde og damerne beholdes 

på brættet. Sort kunne forståeligt nok ikke lide de to varianter vi begge havde 

opdaget, så der blev spillet 

 

44.. Kc8 45.De8+ Kc7 46.De7+ ½-½. 

 

Ukorrekt så det basker, men Det Danske Forsvar med springere på f1 og h1 er et 

sjældent syn. 

 

 

Spil frækt, spil hurtigt, vær heldig! 

------------------------------------- 

Nogle gange slipper man afsted med at være fræk i skak. Andre gange gør man ikke. 

Her er et eksempel, hvor jeg slap afsted med det - og fik endda udlignet den 

indbyrdes score mod vor kære bladsmører Søren Møller Hansen. 



 17 

 

Hvid: Søren Møller Hansen (Elo: 1903, DK: 1782), ØBRO 

Sort: Ebbe Elsborg (DK: 1756), ØBRO 

Tartakower (A21) 

 

1.d4 d6 2.Sf3 Lg4 3.c4 Sd7 4.Sc3 e5 5.d5?! 

 

Det virker forkert af Hvid at opgive kontrollen over d4 allerede. 

 

5..f5?! Frækt! Sort svækker sin kongestilling for at slås om e4. 

6.e4?! 

 

Hvid lader sig provokere - 6.h3 ser stærkere ud for at udnytte den svækkelse af Sorts 

kongestilling der opstår efter f7-f5. 

 

6..Sgf6 7.Lg5? 

 

7.Le2! fordi man på 7..fxe4 kan spille 8.Sg5! med godt spil pga. terrænovervægt og 

fordi Sorts gode løber risikerer afbytning for Hvids dårlige. Med 7.Lg5 "truer" Hvid 

blot med at afbytte sin gode løber. 

 

7..Le7 8.Lxf6 Lxf6 

 

Bedre var nok 8..Sxf6 for at presse e4, men jeg ville gerne kunne spille Lg5 snart for 

at bytte min dårlige løber. 

 

9.Ld3?! 

 

9.h3 ser igen godt ud, specielt fordi Sort nu kan bytte på e4 og få åbnet f-linjen til sit 

tårn. Det gjorde jeg dog ikke, fordi uden bonden på e4 får Hvids dårlige løber 

pludselig en god diagonal til h7. 

 

9..Sc5 10.exf5 Sxd3 11.Dxd3 Dd7 12.Se4 Lxf5 

 

Jeg vil mene, at Sort har en lille fordel i sit løberpar, som Hvid måske bør aflive ved 

at slå på f6 med det samme. 

 

13.0-0 0-0 14.b4!? 

 

Hidsigt. Typisk Søren. Her er det enkle 14..Le7 stærkt, idet det bevarer løberparret og 

dækker c5, som jo er Hvids eneste mulighed for brud i centrum. 
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14..b6?! Bange for spøgelser. 15.Tac1 Le7 16.Tfe1 

 

Øv. Nu kan man ikke slå på e4 og spille et tårn til f4. Så prøver vi at underminere 

Hvids centrum via fjerde række fra den anden side. 

 

16..a5 17.a3 axb4 18.axb4 Ta4 

 

Må være fint nok. En anden plan jeg overvejede var at få min dame til g6 for at 

trykke i b1-h7-diagonalen, men jeg syntes ikke at kunne få tid til det. 

 

19.Db3 Tfa8 20.Sc3 Ta3 = 

 

Jeg havde tabt to partier i træk i turneringen og ville bare gerne på tavlen igen. 

 

21.Db2 Afslået. Hm. Utaknemmelige skarn. 

21..Lf6 22.Sb5 Ta2 23.Dc3 h6 

 

Luft til kongen og understøttelse af g7-g5. 

 

24.Ta1 Txa1 25.Txa1 Txa1+ 26.Dxa1 

 

Hm. Hvad så nu? Ld3 byder sig til, men c4 er nem at dække. Hvid truer med at 

trænge ind via a-linjen - jeg må forsøge modspil med g5, dameafbytning, kongen i 

centrum osv. 

 

26..Kf7 27.Sa7? 

 

Hvad? Skal den til a6 via c6 og b8 understøttet af damen på a7 og herefter den anden 

springer til b5 for at trykke maksimalt på Sorts ligtorn på c7? God plan, men 

langsom. Sort skal her spille 27..Ld3! fordi 28.Sd2 besvares med 28..Dg4!, 28.Dc3?? 

med 28..e4!! og 28.Dc1 med 28..Da4!. Hvid er kold her. Jeg havde dog misset svaret 

på 29.Sd2 så jeg spillede det underlødige 

 

27..g5? 28.Sc6 Dc8?! Passivt. 
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29.c5?? 

 

En "blunder" i begyndende tidnød. Det sker for os alle - i hvert fald "basister" som os. 

 

29..bxc5? e5-e4 skal spilles med det samme pga. Hvids halvredning 30.Sd2. 

30.bxc5?? Forsætter med planen uden at se 

30..e4! 

 

Her kunne Hvid fortsætte en officer nede men med modspil via 31.Da7!, men han var 

nok chokeret over at have overset det simple hiv e5-e4, så der blev spillet 

 

31.Sfd4? 31..dxc5 0-1. 

 

Epilog 

------ 

Udover disse to partier havde jeg for anden gang i træk godt fat i Nils Petersen men 

tog remisen, da den blev tilbudt i en ellers rigtig god stilling. Man skal turde spille 

færdig mod, på papiret, stærkere spillere! Se bare på IM Jakob Vang Glud, der 

nakkede alle tre ungarske deltagere heriblandt GM Varga og IM Vajda. Og så en 

enkelt nyhed: Reibosan skifter kælenavn til Remissan efter ti remiser og fire boller i 

sine seneste fjorten koordinerede partier; tre halve og to boller i klubmesterskabet 

samt syv halve og to boller i jubilæumsturneringen. ;-) 

 

Ebbe Elsborg a.k.a 

Elsburgeren a.k.a 

Webbe a.k.a. 

Pepe Pelsburger 
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ØBRO 70 år – Beretning fra bunden 
 

Af Søren Møller Hansen 

 

Det var med stor glæde – men også med en smule bange anelser – at jeg skulle være 

med i vores 70-års jubilæumsturnering. Glæde? Selvfølgelig! Det er ikke så tit jeg 

deltager i så store og stærke internationale turneringer – og så endda denne her på 

”eget” græs… Bange? Tjoh – med en seedning i bunden af feltet ved man jo godt på 

forhånd at hvert parti bliver hård fight fra først til sidst. Min score mod højere-ratede 

spillere er ikke imponerende – hvorimod jeg ofte er ret sikker mod lavere-ratede. 

 

Det blev en hård turnering allerede fra første runde – og fred i sjælen opnåede jeg kun 

lige akkurat med en sejr i runde 9… Her følger en beretning fra bunden. 

 

Runde 1: Skulle op imod den lille, kønne ungarske kvinde Judit Kiss. Jeg er kommet 

halvskidt fra åbningen med hvid og blevet presset. Jeg har forsøgt at lave en mur, 

som hun skal kæmpe for at komme igennem – men hun har en smart manøvre, som 

lykkes. Vi kommer ind i partiet efter 32….Kf8-e7. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvid trækker! 

 

Sorts konge er på ind gennem centrum – en detalje som jeg havde fået kigget på, da 

jeg lavede min opstilling for at dække b4-fremstødet. I tidnøden prøver jeg så på 

noget modspil på kongefløjen…  
 

33.g4!? Fristende! Giver mig en chance for lidt spil. 

33… Ke6?! 34.gxf5+?! 34.Dh4! skal prøves med det samme. 

34…Kd5!? Vildt! Judit er helt uanfægtet af mit forsøg – kongen skal til c4! 
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35.Dc1??  

 

En afsindig fejl – når man har sagt A må man også sige B… Dronningen skal helt 

klart til h4 for at fortsætte forsøget på modspil. Dette giver nogle komplikationer og 

uklart spil. I sådan en stilling kan man ikke spille på to heste… Nu går det bare galt. 

 

35…Tf8 36.Tg2,Txf5 37.De1  
 

Ja – havde opdaget den var gal…  

 

38.Tg5?  
 

Sidste chance havde igen været 38.Dh4! som kan komplicere… 

 

38…Txg5 39.fxg5,Kc4 40.Ld2,Tf7  
 

Tidnøden er overstået, men min stilling er kaput. Jeg kæmpede lidt videre – men 

måtte til sidst give fortabt. 0-1.   

 

Runde 2: Fik remis mod Horst Hubert Schmidt. Et OK resultat efter et omskifteligt 

parti, hvor ingen af os på noget tidspunkt fik egentlig gevinststilling. 

 

Runde 3: Tabte til Dennis Hellegaard. Fik presset ham i åbningen – og (vi) troede, at  

jeg havde godt fat – men han slog kontra og så faldt min stilling sammen.  

 

Runde 4: Tabte til Thomas Larsen. Thomas opbyggede langsomt, men sikkert en 

større og større fordel – og fik til sidst placeret en giftig springer midt i min stilling. 

Det kunne jeg ikke klare… 

 

Runde 5: Tabte til Ebbe. En kæmpe blunder kostede direkte en officer i en ellers 

fornuftig stilling. Ebbe har kommenteret partiet andetsteds i bladet! 

 

Runde 6: Tabte til Arne Møller. Et parti, hvor jeg slet ikke fik fat – nederlag i 22 træk 

– min værste indsats i turneringen. 

 

Runde 7: Tabte til Gert Werner. En fejl i åbningen udviklede sig til et ”mareridt” – 

forsøgte at få noget spil i gang, men der var lukket for det varme vand. 

 

Runde 8: Måtte melde afbud – min gamle onkel i Sønderjylland døde tirsdag aften. 

Så var til begravelse. Ikke rart midt i en turnering – og måske kostede det lidt 

koncentration i foregående partier.  
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Runde 9: Klar igen til dagens skak-udfordringer. Med ½ point af 7 kunne det ikke gå 

værre – men hvor ville det dog være rart med en gevinst at slutte af på… Jeg havde 

en god fornemmelse inden partiet… Og det viste sig at holde stik… 

 

Hvid: Christian S. Christensen, Formand 

Sort: Søren Møller Hansen, Redaktør 

 

1.e4,g6 2.d4,Lg7 3.Sc3,d6 4.Le3,c6  
 

En opstilling, som jeg har kigget lidt på i den senere tid – men som jeg dog hidtil ikke 

har fået så meget ud af at spille. 

 

5.Dd2,b5 6.Ld3,Sd7 7.0-0-0 

 

Christian kan ikke holde fingrene fra den lange rokade – men burde måske have 

overvejet en variant med kort rokade. 

 

7…Sb6 8.d5? 

 

Virker umiddelbart som en stor fejl – hvilket også viser sig senere i partiet. Christian 

forklarede bagefter, at idéen var at få kontrol over feltet c4 – specielt at få manøvreret 

en springer dertil, så b2 kunne dækkes på den måde. Men jeg arbejdede allerede fra 

nu af med en plan, som ville forhindre dette forsvar af feltet b2. 

 

8…b4 9.Sb1,c5 (9…Sa4 kunne være et alternativ – men jeg venter) 10.De2,a5 (skal 

gøre plads til La6) 11.Sd2,Sf6 12.h3,Sfd7 13.f4?! 

 

Igen et rigtig Christian-træk, men i det følgende får jeg bedre og bedre fat. 13.Lb5 var 

en anden mulighed. 
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13…Sa4! 

 

Nu skal der for alvor lægges tryk på b2. 

 

14.Sc4 Christians oprindelige plan med d5-fremstødet. Det går bare ikke så godt. 

 

14…0-0(?) Næppe nødvendigt, 14.La6! er mere effektivt og hurtigere. 

 

15.Sf3,La6 Lidt forsinket – men stadig effektfuld. 

 

16.Sfd2,Sdb6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nu har jeg fået den stilling, som jeg havde kigget efter igennem de seneste træk. Her 

vurderede jeg, at truslerne mod b2 er afgørende. Og det lykkes heller ikke Christian 

at vriste sig fri nu… 

 

17.e5 (alternativerne er ikke bedre) Lxc4 18.Sxc4,Sxc4 19.Lxc4,dxe5 

20.Kb1,Dd6(?) 

 

Godt nok – men 20…Sxb2! havde jeg ikke set, desværre! 

 

21.Lc1,exf4 22.Thf1,Df6! Det brænder for alvor på nu! 

 

23.Txf4,Sc3+! Gør meget ondt! 24.bxc3(?) 
 

Alternativet 23.Ka1 taber ”kun” yderligere en kvalitet – så er rimeligt håbløst også. 

Christian prøver det sidste fusk i tidnøden. 

 

24…Dxc3 25.Tfd4,Lxd4 26.Txd4,cxd4 27.Lh6 
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Vi er i markant tidnød begge to – og Christian vil selvfølgelig forsøge at forvirre med 

et par drilske løbere… 

 

27…Tfc8 28.Ld3,Dc7 29.h4,Dd6 30.De4,a4 31.h5,b3 32.Dxd4,bxc2+ 33.Lxc2,e5! 

 

Ikke mere pjat – nu triller bolden over stregen… 

 

34.Dg4,Tab8+ 35.Kc1,Dc5 36.De4,Tb4 37.Dd3,Td4 38.De2,Da3+ 39.Kb1,Tb4+ 

40.Lb3,axb3 41.Dxe5,Dxc2#… 0-1. 

 

En fed afslutning for mig på en hård turnering – det er ret trist konstant at ligge i 

bunden fra runde 1 til runde 9… 1½ point af 8 er skidt – og kostede også 40 

ratingpoint. Men et gevinstparti blev det dog til… Mere end man kan sige om vores 

Reibosan ;-) 

 

Og jeg skal nok komme igen, når vi fylder 75 år!!! 

 

Redaktøren 

 
 

ØBRO Ispind 2007 
 

Fra mandag den 22. januar holder vi 7-runders koordineret turnering. 

 

Spilledagene fremgår af sæsonprogrammet! 

 

Se hjemmesiden (www.oebroskak.dk), KSU’s eller DSU’s hjemmeside for 

detaljer senere…  

 
 

Arbejdsweekend, 24.-25. februar 

 

Vi holder arbejdsweekend den 24.-25. februar… Sæt kryds i kalenderen! 

 

http://www.oebroskak.dk/
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Holdturneringen 2006-07  
 

ØBRO har i denne sæson tre 8-mands seniorhold og et 4-mands juniorhold med i 

Holdturneringen. Ikke siden sæsonen 2002-03 har ØBRO haft tre seniorhold med – 

og dengang var endda et seniorhold bestående delvist af juniorer. Vi skal altså meget 

langt tilbage i historien for at finde 28 tilmeldte holdskakspillere i en sæson! 

 

ØBRO’s førstehold ligger i 2. division (gruppe 1) og har fået en middelgod start på 

turnering med nederlag 3½-4½ til K41 2 i 1. runde og sejr 5-3 over Helsinge 2 i 2. 

runde. Det er en tæt gruppe – så det gælder om at have marginaler med i de 

resterende runder. 

 

2.holdet rykkede sidste sæson op i 1. række (gruppe 2)– og med betydelige 

forstærkninger har vi haft en forventning om at klare os godt i den nye række. I de to 

første runder er forventningerne foreløbigt blevet indfriet med to sikre 6½-1½-sejre 

over hhv. KS 2 og Taastrup 2. Vi kommer nok til at kæmpe en brav kamp med 

Seksløberen om oprykning til Mesterrækken. De fører gruppen et halvt point foran 

os. Vi tørner sammen med dem i næste runde. 

 

Den nye 3.hold blev placeret i 2. række (gruppe 2) og har haft to tætte opgør i de 

første runder, 4-4 mod Brøndbyerne og 4½-3½-sejr over Frederiksberg – og ser 

dermed ud til at kunne klare sig fint i 2. række.  

 

Juniorholdet lammetævede Taastrup 4-0 i 1.runde – og i 2. runde gentog kunststykket 

sig mod Amager... Sådan skal det gøres drenge! Maksimumpoint efter 2 runder! 

 

Alt i alt en god start for ØBRO’s hold i den nye sæson (6 sejre, 1 uafgjort og 1 

nederlag) – og vi følger spændt de kommende runder… 

 

 

Søren Møller Hansen 
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Øbro Nytårskomsammen 2007 
 

Vi afholder par-hurtigskakturnering 

mandag den 8. januar 2007 

i ØBROs diskrete lokaler 

 

Så tør du registrere dit partnerskab for en aften, 

 så kom til Øbro.  

Stedet, hvor par møder par! 

 

Par af samme køn er også velkomne. 
 

Betænkningstid: 15 min. pr. spiller pr. parti 

Turneringsstart: 19:15 (der spilles 5 runder) 

Tilmelding: senest kl. 19.00 – men meget gerne før! 

Indskud: 60 kr pr. hold 

Ratingpræmier efter deltagerantal. 

Hele indskudet går til præmier! 

 

Adressen er : 

Skakforeningen ØBRO  

Rosenvængets Allé 31, kld. 

2100 København Ø 

 

Der sælges: 

Gløgg med rørepinde ad libitum 

øl  

andet 

 

Tilmelding til Thomine per email: Thomine@gmail.com 
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ØBRO Nytår 2006: 27. dec. – 30. dec. 
 

Skakforeningen ØBRO indbyder til ØBROs årlige nytårsturnering 27.-30. 

december. 

Turneringen afholdes som en ægte FIDE-Schweizer med én stor gruppe, 

som Elo-rates. 

 

Præmier: Garanteret 1. præmie på 5.000 kr! Deling ved ligestilling. Øvrige 

præmier afhænger af deltagerantal. Udover hovedpræmierne vil der være 

ratingpræmier. Der vil blive oprettet et passende antal præmiegrupper med 

(ca.) lige mange spillere i hver. 

 

Spillested: ØBROs lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø. 

 

Program: 27/12 kl. 13-18 og 19-24. 28/12 kl. 13-18 og 19-24. 29/12 kl. 19-

24. 30/12 kl. 13-18 og 19-24. 

 

Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter ½ time plus opsparet tid til 

resten af partiet. 

 

Indskud: GM og IM gratis. Andre kr. 400,- 

 

Indtegning og kontant betaling af indskud 27/12 inden kl. 12.30. 

 

Skriftlig tilmelding: Navn, fødselsdag, rating og klub sendes pr. e-mail 

eller brev til: Ted Sandbech, Brammingegade 2 st. tv., 2100 København Ø, 

E-mail: ted@adslhome.dk. Seneste tilmelding er 17. december 2005. 

NB: Der må ikke ryges i spillelokalet. 
 

 

mailto:ted@adslhome.dk
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Sæsonprogram:  
 

18. december  Juleafslutning og julelyn! 

27.-30. december  ØBRO Nytår 2006! 

1. januar   Godt nytår! Klubben er lukket! 

8. januar   ØBRO Nytårskomsammen – par-hurtigskak!  

Betænkningstid: 15 min. Start kl. 19.15! 

15. januar   KSU Holdturnering (4. runde) 

22. januar   ØBRO Ispind (1. runde) 

29. januar   KSU Holdturnering (5. runde) 

5. februar   ØBRO Ispind (2.runde) 

12. februar   ØBRO Ispind (3.runde) 

19. februar   ØBRO Ispind (4.runde) 

24.-25. februar  Arbejdsweekend! 

26. februar   ØBRO Ispind (5.runde) 

5. marts   KSU Holdturnering (6. runde) 

12. marts   ØBRO Ispind (6.runde) 

19. marts   ØBRO Ispind (7.runde) 

24. marts (lørdag)  KSU Fællesafslutning, Holdturn. (7. runde) 

26. marts   Generalforsamling 

2. april og 9.april  Påskeuge (lukket) 

16. april-11. juni  ØBRO Forår (7 runder EMT) 

14. maj   Simultan med Søren Bech Hansen 

28. maj   2. pinsedag (lukket) 

18. juni   Sommerafslutning! 


