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Redaktionen 
 
Dette er et nyt klubblad fra Skakforeningen ØBRO, og der vil fremover udkomme 2 
blade årligt. Klubbladene vil blive sendt ud i april og oktober måned. Der vil være 
deadline for at indsende materiale inden d. 1. oktober for det næste klubblad, som 
udkommer i oktober måned 2011. 
 
Indsendt materiale skal sendes som et word-dokument til 
skakforeningen.oebro@gmail.com. Det samme gælder for tekster til vores 
hjemmeside. Redaktionen vil se frem til at medlemmerne skriver ind med artikler om 
turneringer, partier, analyser, historier og meget mere. 
 
Vi ønsker fra redaktionen alle medlemmerne en god læselyst og håber at I vil nyde 
dette nummer af klubbladet. 
 
Mvh. 
 
Redaktionen 
 
 
 
  
Praktiske oplysninger 
Af Holger Lodahl 
 
Som kasserer håndterer jeg ud over regnskabet også vores medlemskartotek og 
kontingentopkrævning.  
INDMELDELSE I ØBRO: Skulle du have lyst til at blive medlem af vores klub skal 
du maile til: kasserer@oebro.dk med følgende oplysninger: Fulde navn, adresse og 
fødselsdato. Du kan oplyse telefonnummer og e-mail, som vi kun vil anvende til at 
sende nyhedsmail og ringe, hvis vi vil høre, om du vil deltage i vigtige arrangementer 
som holdskak, eller der er afbud til et parti, du skal spille. Du har også mulighed for 
at melde dig ind på vores hjemmeside www.oebroskak.dk, under menuen – 
indmelding. 
Herefter vil du modtage en kontingentopkrævning. Når den første opkrævning er 
betalt, er du medlem! 
Kontingentet er 325 kr/kvt for seniorer, 235 kr/kvt for pensionister og studerende og 
205 kr/kvt for juniorer. Kontingentet dækker medlemskab af ØBRO, Københavns 
Skak Union og Dansk Skak Union (udgiver Skakbladet). Et B-medlemskab 
forudsætter, at du er medlem af KSU og DSU via en anden klub. Kontingentet er for 
B-medlemmer 150 kr/kvt.  
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UDMELDELSE: En betragtelig del af kontingentet sender vi videre til KSU og DSU. 
Det er derfor vigtigt, at du sender en mail til kasserer@oebro.dk med navn, 
fødselsdato og adresse, hvis du ønsker at melde dig ud. Det er ikke nok bare at 
undlade at betale sit kontingent, for vi skal stadig betale for dig i KSU og DSU. 
Vi har modtaget en enkelt udmeldelse grundet travlhed og private forhold, men 
vedkommende skrev faktisk en mail til ØBRO i den anledning om, hvor vi er gode og 
hvor vi kunne blive bedre. Det er super godt at få den slags feedback. Feedback 
modtager vi gerne, også uden at I melder jer ud! 
Kontingentopkrævningen sker via Betalingsservice, de sender enten et girokort eller 
opkræver kontingentet via Betalingsservice. På girokortet står der alle de oplysninger, 
du skal bruge for at tilmelde din kontingentopkrævning til Betalingsservice i din 
bank. Jeg har selv prøvet, og det virker.  
Adresseændringer er I nødt til at maile til kassereren også, så skakbladet bliver sendt 
til den rigtige adresse.  
 
 
 
 
Generalforsamling (referat) 
 
Mandag den 26. marts 2010 afholdt ØBRO ordinær generalforsamling med følgende 
dagsorden og forslag: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning  
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning 
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Kassereren (Holger Lodahl) og tre 
bestyrelsesmedlemmer (Martin Reib Petersen, Sixten Thestrup samt en fri plads) er 
på valg.  
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år. 
9. Evt. 
10. Hansens legat 
 

Referat  

Generalforsamling, mandag den 26. marts 2011 – referat 
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1. Valg af dirigent 
 
Jesper Vej er valgt. 
Han konstaterer at generalforsamling er lovligt varslet og beslutningsdygtig.  
 
2. Valg af referent 
 
Albert Schulz er valgt. 
 
3. Formandens beretning 
 
Søren Møller Hansen beretter om klubbens sportslige resultater: 
- Holdturnering: 
 1. hold: 1. division: 3. plads 
 Carsten Simonsen scorede 6/7 og Henrik Porte opnåede 
 kandidatresultat. 
 
 2. hold: mesterrækken: 3. plads 

Holdet var kun et point fra oprykning, men det lykkedes desværre ikke at 
rykke op, Søren Møller scorede 7/7. 

 
 3. hold: 2. række, gruppe 1: 5. plads 
 Efter holdet rykkede ned i sidste sæson, har det etableret sig i i 

midten af rækken, Hjalte Skov Hemmingsson scorede 5/7. 
 
 Juniorholdet: 1. plads i juniorrækken 
 Juniorholdet vandt suverænt juniorrækken, Emmet Smith scorede 5/5. 
 
Ambitioner til de næste år er at etablere to hold i divisionsturneringen. Det er bestemt 
et mål klubben kan gå efter. 
 
Udover holdturneringer har en del andre sportslige begivenheder fundet sted i 
klubben, bl.a. 
 
- ØBRO Forår 2011: 
       Turneringen havde i år ti deltagende, og Søren Bech Hansen vandt. 
 
- ØBRO Klubmesterskab 2010: 
       Klubmesterskabet havde i år 24 deltagende, og Søren Bech Hansen vandt 
suverænt med 7/7, mens Holger Lodahl vandt basisklassen med 6½/7. 
 
- Limhamnmatch 2010: 
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       ØBRO vandt for andet år i træk suverænt med 19½-10½. 
 
 
- ØBRO Nytår 2010: 
Turneringen havde i år 63 deltagere, og den blev suverænt vundet af GM Johnny 
Hector med 7/7, IM Jens Kristiansen fik 2. plads med 6/7. 
Søren Møller Hansen udtaler en stor tak til alle, der hjalp med – samt til turneringens 
sponsor. 
   
- Internationalt: 
En del ØBRO-medlemmer har spillet internationale turneringer i år, bl.a. Søren Bech 
Hansen, Nikolai Skousen, Søren Møller Hansen, Henrik Porte og Sixten Thestrup. 
 
- Facaderenovering 
Efter en langsommelig proces er klubben glad for, at projektet omsider er færdigt. 
Sagen er afsluttet, det endelige beløb blev omkring 125.000 kr, som finansieres 
gennem en lånaftale, som sikrer, at klubben kan finansiere lånet. 
 
- Aktivitetsweekender: 
Der er blevet afholdt flere aktivitetsweekender i år, alle deltagende skal have en stor 
tak, især Søren Bech Hansen for organisering af samme. 
 
- ØBRO Klubblad: 
Nikolai Skousen har som redaktør af klubbladet fået en vis regelmæssighed i 
klubbladet igen. Klubben bestræber sig på at udgive klubbladet 2 gange årligt. 
Nikolai Skousen tilføjer, at der er deadline for den næste udgave 1. april, og at 
artikler skal sendes til ham. 
 
ØBRO har desuden indgået en udvidet 5-årig sponsoraftale med MainFrameSupport 
og Claus Mikkelsen. 
Derudover har ØBRO 75-års jubilæum, som fejres med en turnering i efteråret, og 
ØBROs lokaler fylder 40, som fejres med en weekendturnering i slutningen maj. 
 
Formanden udtaler desuden en stor tak til samtlige foredragsholdere og arrangører af 
skaklørdagene, samt tak for livedækning af turneringer, som er vigtige for klubbens 
billede udadtil. 
 
- Juniorskak (beretning ved Martin Reib Petersen): 
ØBRO har i øjeblikket 4 trænere, som skiftes til at afholde træning to gange om ugen 
for 20-22 juniorer.  
Juniorholdet siger desuden tak til seniormedlemmer, der er gode til at tage imod 
juniorer til turneringer, så de kan blive en del af klubbens aktiviteter. 
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Desuden er trænerne glade for juniorernes succes i holdturneringen, hvilket også 
betyder, at ØBRO's juniorer har en god omtale i juniorkredse. 
Der kan tilføjes, at Samuel Peter Heine May vandt KSU's junior-grand prix, mens tre 
juniorer har scoret middelmådige resultater til skoleskak-DM. Derudover formåede 
Hjalte Skov Henningsson at vinde 5/7 partier og samtidigt vinde over 100 ratingpoint 
på 3. holdet. 
  
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning 
 
Holger Lodahl fremlægger regnskabet: 
I 2010 opnåede ØBRO et ganske tilfredsstillende regnskab med et overskud på 
37.130 kr. Det gode regnskab kunne bl.a. opnås gennem gaver, højere 
kontingentindtægter og køkkenet. Et pænt beløb kunne afdrages til 
facaderennovering, men der skal stadig arbejdes for at finansiere det 5-årige lån. 
Søren Bech Hansen nævner, at det sandsynligvis er det bedste regnskab, der har været 
i klubbens historie. Der er stor sandsynlighed for, at klubben kan beholde lokalerne 
på trods af den store regning. Køkkenregnskabet har en stor betydning, derfor skal 
der sørges for billige indkøb, og tingene skal låses væk under juniorskak. 
 
Budgettet for 2011 er enstemmigt vedtaget. 
 
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning 
 
Ingen forslag. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 
Søren Møller Hansen foreslår uændret kontingent, med forbehold om evt. 
kontigentstigninger af KSU eller DSU.  
Holger Lodahl foreslår, at kontingentet i tilfælde af en stigning fra DSU/KSU 
forhøjes med yderligere 5 kr udover stigningen fra KSU/DSU for at bevare klubbens 
procentuelle andel af kontingentet. 
Søren Bech Hansen siger, at DSU's kontingentstigninger og investeringer ikke er 
noget, der støttes af klubben. 
Martin Reib Petersen påpeger, at kontingentforhøjelser er farlige grundet ØBRO's 
stigende medlemsantal. 
 
Til afstemning: Uændret kontingent medmindre KSU's og DSU's kontingent sættes 
op. I så fald forhøjes klubbens andel af kontingentet med 5 kr. pr. kvartal. 
 
1 stemme imod, resten stemmer for forslaget. Forslaget er hermed vedtaget. 
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7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år. Formanden (Søren Møller 
Hansen) og to bestyrelsesmedlemmer (Søren Bech Hansen og Christian 
Sylvester Christensen) er på valg. 
 
Søren Møller Hansen, Søren Bech Hansen og Christian Sylvester Christensen 
fortsætter. 
 
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år. 
 
Jesper Vej er valgt som 1. revisor. 
Carsten Simonsen er valgt som 2. revisor. 
Thomas Vils Pedersen er valgt som suppleant. 
 
9. Evt. 
 
Jubilæumsturnering 
 
ØBROs 75-års jubilæumsturnering bliver afholdt som en 9 runders 
invitationsturnering og forhåbentlig som KM. Turneringen skal foregå i uge 42. Claus 
Mikkelsen melder sig som frivillig hjælper til jubilæumsturneringen. Historikeren 
Søren Bech Hansen opfordres til anekdoter inden hver runde. 
Torsdag den 29. september 2011 bliver der afholdt en reception i anledning af 
ØBROs jubilæum. 
 
Aktiviteter i ØBRO: 
 
Christian Sylvester mener, at der er for få turneringer og foreslår, at der nedsættes 
RND-udvalg (produktudvikling). 
 
Det har i de seneste år været vanskeligt med forårsturneringer, derfor har ØBRO i 
dette forår fortrinsvis satset på endagsarrangementer. Desuden er der arrangeret 
ØBRO Forår og weekendturneringer i april og maj. 
Der er generelt tilfredshed omkring foredrag og turneringer i sammenspil, som det 
har været i foråret. Desuden er der store ros til Nikolais seniortræning.  
 
Martin Reib Petersen påpeger desuden, at der er potentiale i hele træningsområdet 
(både senior og junior). Der skal laves flere tilbud til "ikke så rutinerede" og 
opbakning omkring konceptet. 
 
Turneringer og arrangementer skal annonceres bedre. Derfor har Nikolai Skousen og 
Albert Schulz lavet informationspapirer omkring junior- og seniortræning. Der 
arbejdes også på et officielt nyhedsbrev via hjemmesiden. 
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Vi skal blive bedre til de praktiske og hyggelige rammer omkring koordinerede 
turneringer. Rengøringen skal forbedres, det er essentielt, selvom 
arbejdsweekenderne har givet klubben et godt løft. 
 
Derudover bliver der foreslået dagsturneringer, som i øjeblikket er en pengemaskine 
for K41 og KSU, men det hænger på en, der har tid til det. 
 
Finansielt: 
Søren Bech Hansen foreslår, at ØBROs kuvertbeholdning bliver tømt af interesserede 
mod et selvvalgt beløb til klubben. 
 
Der skal købes elektroniske ure til næste sæsons holdturnering. 
ØBRO har stadigvæk penge hos dansk skaksalg, desuden vil Holger Lodahl bestræbe 
sig på at søge nogle fonde i efteråret. 
 
KSU/DSU: 
Der overvejes strukturændringer grundet faldende antal af medlemmer i DSU. Der 
forventes sammenlægning af 1. og 8. hovedkreds, hvilket betyder længere rejsetider.  
 
KSU/DSU har en afstemning lige i øjeblikket, som skal beslutte, om der skal bruges 
matchpoint i stedet for brætpoint til divisionsturneringen. 
De fleste deltagende er ligeglade, så længe konceptet kendes på forhånd. Generelt 
spilles der mindre individuelt og mere som hold, når matchpoint indføres. Desuden 
kan man forvente, at lige kampe bliver mere spændende, mens ulige kampe bliver 
mere kedelige. 
Generalforsamlingen tilkendegiver, at formanden stemmer for matchpoint i 
divisionsturneringen. 
 
10. Uddeling af Hansens Legat af Søren Bech Hansen: 
 
Stort tillykke til kassereren Holger Lodahl for Hansens Legat. 
 
Dirigenten Jesper Vej erklærer generalforsamlingen for afsluttet. 
 

Albert Johannes Mordechai Schulz, referent  
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Spillerprofil: Samuel Heine May 
Alder: 10 
Rating: 1191 
Højeste rating: 1191 
Yndlingsskakspiller: Anand, Peter Heine og Victoria 
Yndlingsforfatter: Bent Larsen 
Yndlingsbog: Harry Poter 
Yndlingsfilm: James Bond 
Yndlingsret: tarteletter 
Bedste turnering: Posten Cup i 2010, hvor jeg slog en 1540 modstander. 
Angstgegner: Magnus Carlsen. 
 
Hvornår begyndte du at spille skak? Omkring 5 år. Mod Peter Heine er det mest 
Wii, vi spiller. 
 
Hvad kan du bedst lide ved skak? Det at man skal koncentrere sig rigtig meget. Og 
at man får nogle rigtig gode venner og kommer til at grine. 
 

 
 
 
Jubilæumsår i ØBRO 
Af Søren Møller Hansen 
 
Vinteren har været lang og kold i år – men samtidig god for ØBRO, hvor 
aktiviteterne har været mange og givende – og hvor den langstrakte facaderenovering 
endelig fik sin afslutning. 
 
Udover et særdeles vellykket ØBRO Nytår – med 63 deltagere og højt humør – så har 
vi i december haft besøg af GM Peter Heine Nielsen, som holdt foredrag om VM-
matchen mellem Anand og Topalov, som han oplevede på allernærmeste hold – 
nemlig som sekundant for Anand. Det var overordentligt interessant at høre om – og 
Peter sluttede af med at give en ursimultan. 
 
Jeg vil benytte lejligheden her til at takke vores lokale foredragsholdere i 
efteråret/vinteren – Søren Bech Hansen, Henrik Porte, Nikolai Skousen, Peter 
Dürrfeld og Karsten Larsen – det er vigtigt med et alsidigt tilbud til både nye og 
gamle medlemmer, og vi vil helt sikkert i den næste periode byde på flere 
arrangementer af denne type. 
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Generelt gode præstationer i årets holdturnering – specielt juniorholdet, som vandt 
juniorrækken! – blev desværre overskygget af 2. holdets mislykkede forsøg på 
oprykning til 2. division. 1. holdet blev nr. 3 i 1. division – samme placering fik 2. 
holdet i Mesterrækken (blot 1 point fra oprykning), mens 3. holdet i 2. række opnåede 
en 5. plads. 
 
Både i efteråret og det tidlige forår har vi haft aktivitetsweekender, hvor klubbens 
lokaler har fået et flot, tiltrængt løft. Tak til alle hårdt knoklende medlemmer og ikke-
medlemmer, som har givet en hånd med – lækkert stykke arbejde! Vi satser på at 
holde endnu en sådan weekend til efteråret. 
 
Kigger vi frem mod det næste halve års tid ser vi, at klubben løber ind i to store 
milepæle – nemlig vores 40-års lokalejubilæum i foråret – og ikke mindst vores  
75-års jubilæum til efteråret.  
 
Begge jubilæer bliver afholdt med turneringer og receptioner – lokalejubilæet som 
weekendturnering den 27.-29. maj (reception om lørdagen) – 75-års jubilæet som stor 
turnering i skolernes efterårsferie (uge 42) og reception torsdag den 29. september.  
Sæt kryds i kalenderen allerede nu – og følg med på vores hjemmeside! Invitationen 
til lokalejubilæet ligger på KSU’s hjemmeside. 
 
Foråret byder traditionen tro på ØBRO Forår (5 runder), som starter mandag den 9. 
maj – tilmelding via KSU’s hjemmeside. 
Jeg vil ønske alle klubbens medlemmer og venner et rigtigt godt forår – på gensyn i 
ØBRO! 
 
 
 
  
Holdskak 2010-2011 
 
Holdskak har altid været en stor del af Skakforeningen ØBROs velansete 
turneringsaktivitet, og klubben sætter en stor ære i at stille med så mange hold som 
muligt. Der spilles typisk med 8 spillere på et hold, mens enkelte rækker har 4 
spillere på et hold. 
Holdskakken har altid været en god social måde at komme nærmere på de andre 
medlemmer og giver et fantastisk sammenhold, når man skal spille imod de andre 
hold. Holdskakken er den turnering, som de fleste klubspillere spiller hvert år og 
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sætter en ære i at klare sig godt i, for sit hold. Der var fire hold i år og her kan du 
læse, hvordan det er gået nogle af disse hold i sæsonen 2010-2011. 
 
1. holdet 
Af Carsten Simonsen 
 
Søndag den 7. november. Det var min debutsæson på Øbros 1. hold, og jeg var  
spændt, da jeg mødte op på vores hyggelige hjemmebane til første holdkamp mod 
oprykkerne fra Køge. Til min store overraskelse vrimlede det med gamle 
landsholdspillere, Svend Hamann, Thorbjørn Rosenlund, Hvenekilde osv. Jeg 
tvivlede på, at de var kommet for at heppe, og det var da heller ikke tilfældet. De 
spillede i den anden halvdel af lokalet mod min gamle klub AS04 og tabte 
overraskende 5-3. 
 
Vores kamp gik over al forventning. Køge fik kun 2 remiser, og på DSUs 
hjemmeside var vi allerede favoritter til oprykning, kun truet af det andet 
oprykkerhold, Frem fra Odense, der vandt 6-2.  
 
Selvtilliden var stor da vi i 2. runde tog til Helsingør for at spille mod Sune Berg og 
co. Sune Berg stillede dog ikke op og co. var ikke gode nok til at slå os. 5-3 til Øbro.  
Jesper bragte os hurtigt foran med et tidligt Lxf7 og mos. Nikolai spillede et 
spændende parti mod Erling Mortensen. Stillingen var længe lige, men i tidnøden 
kiksede Nikolai desværre. Sixten måtte overraskende nøjes med remis efter at have 
vundet en million holdkampe i træk. Frem scorede 5½ så vores forspring var 
reduceret til et ½ point - men næste runde så overkommelig ud, da vi skulle møde 
Hillerød, som kun fik 4½ point mod Køge. 
 
Jeg tror, at vi alle regnede med en komfortabel sejr på hjemmebanen, men kampen 
blev en kæmpe skuffelse. Fem remisser blev det til, og vores førsteplads og 
favoritværdighed var pist væk. Søren Bech var vist den, der var tættest på at vinde i 
en g3-sicilianer, men det smuldrede, og til sidst fik Hillerød-manden faktisk en 
chance for at afgøre partiet med en fiks vending, som heldigvis først blev fundet en 
halv time efter partiet var slut. 
 
Hvis vi skulle tilbage i oprykningskampen, skulle udekampen mod Allerød vindes, og 
vi var da også fulde af optimisme i toget mod Allerød indtil en fintælling af spillerne 
viste, at der manglede én - Alexei. Et hurtigt telefonopkald gjorde os mere rolige. 
Alexei var i et tog på Lyngby Station. Ingen problemer. Et senere telefonopkald viste 
dog, at hans tog var på vej mod Østerbro, hvor Alexei troede vi skulle spille. Alexei 
blev omdirigeret, kom en halv time for sent og vandt et glimrende parti. Vi andre 
fulgte godt op, så vi fik 5½ point mod et stærkt hold. Det skulle selvfølgelig fejres på 
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Allerøds førende pizzeria, hvor vi samtidig prøvede at finde ud af, hvordan det var 
gået i kampen mellem vores to konkurrenter Frem og Hillerød. Da Hillerød vandt 
kampen 5-3 var Øbro igen i front, nu tæt forfulgt af  både Frem og Hillerød. “Vi 
ligger nummer et…“ og vi huskede heldigvis at nyde det. 
 
Kampen mod Frem i femte runde var meget afgørende, men desværre tabte vi den 
med 5-3, og var dermed reelt ude af kampen om førstepladsen. Henrik Porte vandt 
som den eneste og sikrede sig med sejren et kandidatresultat. Stort tillykke til Henrik, 
der gjorde det godt både på brættet og som holdkaptajn. Pizzaerne smagte knap så 
godt denne gang, især da Danmark, mens vi spiste, tabte EM håndboldfinalen mod 
Frankrig. 
 
Sjette runde mod Næstved gav en ny sejr mod et godt hold. 5½ point til Øbro. Jeg sad 
som sædvanlig ved siden af Sixten, og kunne se ham fuldstændig udspille sin 
modstander med sort efter en lidt blød åbning, som han spiller godt. Jeg fik snydt min 
modstander i slutspillet, og afslutningen kan ses sidst i beretningen. Nikolai tabte til 
Mikkel Antonsen efter at have haft en lovende stilling i en skarp Grünfeldinder. Surt - 
Mikkel, der scorede 6½ points på bræt 1, ville have været en flot skalp. 
 
I sidste runde skulle vi møde Furesø og kun et mirakel kunne sende os i XtraCon-
ligaen. Miraklet kom, men desværre i Island, hvor Søren Bech for sit islandske hold 
slog verdens nr. 114, en ægyptisk stormester. Det kunne vi andre slet ikke leve op til 
og med et 3-5 nederlag endte vi på en hæderlig 3. plads. Hillerød løb med 
førstepladsen efter en særdeles flot turnering. Et stort tillykke herfra. 
 
Jeg blev topscorer med 6 point af 7, skarpt forfulgt af Søren, Thomas,  Alexei, Henrik 
og Sixten. Thomas lavede en Elo præstation på 2278, flot. Alt i alt kan vi være 
rimelig tilfredse med turneringen. Vi var med i kampen om førstepladsen, men 
kiksede desværre i de afgørende kampe. Næste år skal det være! 
 
Hvid: Carsten Simonsen, ØBRO – Sort: Jacob Høyer, Furesø 
 
1. c4 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sc3 O-O 5. e4 d6 6. Sge2 e5 7. O-O Sc6 8. d3  
 
Dette er den solide Botvinnik-variant i engelsk.  
 
8...Se8 9. Le3 f5 10. Dd2 Sf6 11. Lg5  
 
Sorts plan med Se8 og f5 har kostet tid, og det er ikke nemt at jage løberen på g5 
væk. Hvid har en lille men klar fordel. 
 
11…Le6 12. Sd5 Dd7 13. b4 Tae8 14. b5 Sxd5 15. cxd5 Sd4 16. Sxd4 exd4 17. 
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exf5 Dxf5 18. Lxf6 Lxf6  
 
Hvid har gjort fremskridt. En merbonde på kongefløjen, åben c-linie og to dejlige 
felter på e4 og e6. Det er svært at finde en aktiv plan for sort. 
 
19. Tae1 Lg5 20. Dc2 Dd7 21. Dc4 Lf6 22. Te6 Kg7 23. Tfe1 Ta8   
 
Sort prøver at få lidt modspil. Planen er selvfølgelig at spille a6 og åbne a-linien. 
 
24. Lh3 Dd8 25. Db4  
 
Nu duer a6 ikke pga. b6 og sort får problemer med d6. Derfor skal d6 dækkes.  
 
25…Le5 26. f4 Lf6 27. a4 g5?  
 
Dette er desperat. Sort vil gerne have feltet e5 til løberen, men dette koster en bonde 
og svækker sorts kongestilling. Når man forsvarer en dårlig stilling, er det vigtigt ikke 
at gøre noget, der svækker stillingen yderligere. Det er dog ikke altid så nemt at 
gennemføre. 
 
28. fxg5 Le5 29. Te4 a6 30. De1 Tf7 31. bxa6 bxa6  
 

 
 
Nu bryder angrebet bare igennem. 
 
32. T4xe5 dxe5 33. Dxe5 Kg8 34. g6 Tg7 35. gxh7 Txh7  
 
En anden mulighed var 35...., Kh8 36. Lf5 med afgørende fordel. Sort kan ikke røre 
sig, og en god plan for hvid er at spille h-bonden til h6. Hvis sort i stedet for 35…., 
Txh7 spiller 35....., Kxh7  er 36. Dh5 Kg8 37. Th6 er øjeblikkeligt dræbende.  
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36. Tg6 Kf8 37. Le6 Ke7 38. d6 Dxd6 39. Df6 1-0 (Der er mat i to træk). 
 
Hvid: Carsten Simonsen, ØBRO – Sort: Martin Hansen, Næstved 
 

 
 
50. d6 Td3?! 
 
Dette er ikke en fejl, men meget nemmere havde været 50...., Lxf3 51. dxe7 Lc6 52. 
e8=D Lxe8 53. Txe8 Kxf5 osv. Hvid taber e-bonden, men vinder i stedet a-bonden og 
tårnslutspillet er klart remis. Nu bliver det meget kompliceret.  
 
51. dxe7 Txf3 52. Kg4 Tf4 53. Kg3 Tf3 54. Kg4 Tf4 55. Kh5 Lc6 56. Td7! Lf3 57. 
Kh6 Th4 58. Kg7 Lh5 59. Td8!  
 
Tårnet skal have fat i løberen på h5.  
 
59...Kxf5??  
 
En grov overseelse. Rigtigt var 59...., Tg4 60. Kf8 Te4 61. e8=D Lxe8 62. Kxe8 Kxf5 
62. e7 Kg4 63. Kf7 f5 64. Td4 Txd4 65. e8=D Td3!! Ifølge databasen (6 brikker 
tilbage) er dette det eneste træk, der holder remis. Idéen med Td3 er at spille tårnet til 
f3, hvor det står helt idéelt i nærheden af kongen og dækker f-bonden, uden at blokere 
for bondens fremrykning til f4. A-bonden er vigtig for sort – uden den holder heller 
ikke Td3 remis. Årsagen til dette er, at hvid skal sætte sort i træktvang for at vinde f-
bonden, og derfor må spilde tid på at vinde a-bonden. Sort kunne altså godt spille Td3 
i træk 50, hvis han spiller det igen i træk 65!.  
 
60. Td5 Kxe6 61. Txh5 Tg4 62. Kf8 Tg8 63. Kxg8 Kxe7 64. Ta5 ¢e6 65. Txa6 Ke5 
66. Kg7 f5 67. Kg6 f4 68. Kg5 og sort opgav 1-0. 
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2. holdet 
Af Søren Møller Hansen 
 
ØBROs 2. hold sluttede for andet år i træk på 3. pladsen i Mesterrækken. I 
modsætning til sidste år var dette års afslutning ærgerlig og præget af bitterhed, da vi 
havde sat næsen op efter oprykning – og vi var meget tæt på… 
 
Det startede forrygende i 1. runde med en flot hjemmebanesejr på 5½-2½ over et 
stærkt BMS 2-hold, som også viste sig i turneringen at være blandt 
oprykningskandidaterne! 
 
I 2. runde kom vi desværre ned på jorden igen efter et smalt 3½-4½ til Damhus 1. Vi 
var stadig foran Damhus, men var kommet et lille skridt bagefter KS, som vi skulle 
møde i næste runde. 
 
Matchen mod topholdet KS 1 i 3. runde blev vundet med 5-3 – efter en stærk indsats. 
Det gav fortsat anledning til oprykningsdrømme – men imidlertid skete der noget i en 
anden kamp i denne runde, som skulle give bekymringer. Nemlig, at Damhus havde 
vundet med hele 7-1 over Herlev, som bestemt har et ganske habilt hold … 
Sensationelt – og nu var Damhus foran os med 1 point. 
 
I 4. runde var det vores tur til at spille mod Herlev 1, som vi har haft vanskeligheder 
med de senere år. Vi fik aldrig rigtig fat – og måtte ned med et igen spinkelt 3½-4½-
nederlag… Samtidig havde Damhus vundet 6-2 over Odysseus – så vi nu var 3½ 
point efter – det tegnede rigtig skidt.  
 
I 5. runde fik vi dog indhentet 1 point, da vi vandt 5½-2½ over Odysseus (efter at 
have været bagud med 0-2!), mens Damhus ”kun” vandt 4½-3½ over Lyngby-Virum. 
Efter et par gode sejre var BMS også begyndt at melde sig ind i kampen – blot 1 
point efter os…  
 
Kampen mod Lyngby-Virum i 6. runde blev vores mest overbevisende præstation i 
årets Mesterrække – en klar og flot sejr på 6½-1½ med mange gode partier! Damhus 
viste dog ikke svaghedstegn i deres kamp mod Vestegnen, som blev vundet med 6-2 
– hvilket var de samme cifre BMS vandt med over KS! 
 
Stillingen i toppen inden 7. runde var således: 
 

1. Damhus 1 31½ point – 10 mp. 
2. ØBRO 2 29½ point – 8 mp. 
3. BMS 2 28 point – 9 mp.  
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Det finurlige ved afslutningen var, at Damhus og BMS tørnede sammen – mens vi 
skulle møde bundproppen Vestegnen, som kun havde spillet en enkelt uafgjort match 
hele sæsonen og ellers lutter nederlag. 
 
Mit håb var, at BMS-Damhus skulle blive en tæt affære – helst med lille sejr til BMS 
– og at vi så kunne nuppe 1. pladsen med en god 6-2-sejr… Det kom slet ikke til at gå 
som ønsket – men det var udelukkende vores egen fejl… 
 
Vi bragte os hurtigt foran 2-0 efter fine og sikre præstationer af Martin Reib og Niels 
Christian Schiødt, men lige så hurtigt kom vi ned på jorden, da Claus Pakmor og 
Niels Kirkegaard røg ind i stormvejr og måtte ned, 2-2. I den anden match var de 
første partier endt remis – plus en enkelt gevinst til BMS, så det var sådan set helt 
okay. 
 
Tilbage sad vi med svære partier – uden egentlige gevinststillinger. Ole Bo Andersen 
og Max Hansen tabte på de øverste brætter – og selvom Nils Petersen vandt (bestemt 
ikke uheldigt), så var der ikke noget at gøre… Mine desperate gevinstforsøg i 
matchens sidste parti gav til sidst pote – særdeles ufortjent – men alt i alt var 
resultatet 4-4 og dermed ikke tilstrækkeligt…  
I nabomatchen havde BMS trukket fra i slutspurten – og vandt 5½-2½ - men det var 
lige akkurat et halvt point for lidt! Damhus kunne derfor med det yderste af neglene 
hive oprykningen i hus – stort tillykke herfra! 
 
Slutstillingen i toppen: 
 

1. Damhus 1 34 point – 10 mp. 
2. BMS 2 33½ point – 11 mp.  
3. ØBRO 2 33½ point – 9 mp.  

 
Bittert – især i betragtning af den store hjælp vi fik fra BMS i sidste runde, så vi 
faktisk kunne have klaret os med en 5-3-sejr. Men vi var desværre ikke stærke nok, 
da det gjaldt… 
 
De individuelle scorer: 
 
Søren Møller Hansen 7 p. (af 7) – ja, holdlederen må prøve at gå forrest…! 
Ole Bo Andersen 4½ p. (af 7) – flot indsats af Ole på 1. bræt! 1,40 point over 
forventet! 
Niels Christian Schiødt4 p. (af 5) – også flot indsats – 1,05 point over forventet! 
Nils Petersen 4 p. (af 7) – del remiser i starten, fin slutspurt med 2/2 i 6.-7. 
runde.  
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Martin Reib Petersen 3½ p. (af 4) – super reserve! 
Niels Kirkegaard 3½ p. (af 7) – alt eller intet spil – mange skarpe partier!  
Claus Pakmor 3 p. (af 5) – godt spil, men surt nederlag i sidste runde. 
Max Hansen 1½ p. (af 7) – fik slet ikke spillet til at køre – op på hesten 

igen, Max! 
Peter Dürrfeld 1 p. (af 2) - følte sig rusten og gav plads til reserver i flere 

runder 
Antti-Pekka Jauho  1 p. (af 3) – den ene gevinst i 6. runde var et flot og stilsikkert 

angreb 
Christian Sylvester ½ p. (af 1) 
Sebastian Bender 0 p. (af 1) 
 
Min egen præstation ser på papiret fornem ud – og jeg kan selvfølgelig være særdeles 
tilfreds! Med en forventet score på 5,20 skulle der også gerne komme point i hus – 
men ren champagne-skak var det dog ikke i alle runder.  
 
Specielt i den afsluttende runde mod Vestegnen var jeg grumt på hælene – og kun et 
helt uprovokeret officerstab i tidnøden fra min modstanders side gav mig gevinsten. 
 
Også i partiet i 5. runde mod Odysseus skulle jeg kæmpe voldsomt for at få sejren i 
land. I det hele taget var jeg god til at udnytte mine modstanderes store og små fejl i 
afgørende situationer.  
 
Et par smagsprøver fra min turnering: 
 
1.runde 
Hvid: Kim Nyvang Andersen, BMS 2, 1907 
Sort: Holdlederen 
 
Hvid har netop spillet 15.Sb3-d4 – og følgende stilling er opstået: 
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Sort trækker! 
 

Hvid har fået skabt sig problemer i de sortfeltede diagonaler a1-h8 og g1-a7 – derfor 
kan hvids sortfeltede løber passende elimineres… :  
 
15…Txc1! Av… Der fulgte 16.Taxc1 Db6 17.Tc4 Der er ikke bedre for Hvid 
17…Lb5 18.Td1 Lxc4 19.Dxc4 Dxb2 – en bonde og klar fordel!  
 
I det følgende prøvede hvid at ofre yderligere et par bønder for at opnå modspil – det 
lykkedes til dels også, da jeg ikke spillede helt skarpt nok og tillod for meget. I sidste 
ende fik jeg dog afviklet korrekt og vandt. 0-1 
 
2. runde 
Hvid: Leif Jensen, Damhus 1, 1873 
Sort: Holdlederen 
 
1.d4 g6 2.Sf3 Lg7 3.Lf4 d6 4.Sbd2 Sf6 5.h3 0-0 6.e4 Sbd7 7.Ld3 Sh5 8.Lh2 e5 
9.c3 Lh6!? 
 
Ikke så tit, at jeg har prøvet den slags udskejelser – men hvis man aldrig prøvet noget 
nyt, så lærer man ikke. Og desuden er der altid gode chancer for at forvirre 
modstanderen! 
 
10.Dc2 Sf4 11.Lxf4 Lxf4 12.g3 Lh6 13.0-0-0 c5 14.d5? 
 
Jeg synes, at det virker forkert af hvid at lukke centrum af i denne stilling – i de 
følgende træk viser det sig også meget svært for hvid at få plads… 
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14…Da5 15.Kb1 b5 16.g4 Hvem kommer først? 16…c4 17.Le2 Lf4 Et smørhul til 
løberen!  
 
18.g5 Db6 19.Tdf1 a5 19…f5! havde været et stærkt alternativ 
 
20.h4 Sc5 21.h5 Lg4! Der begynder at tegne sig en solid fordel til Sort! 
 
22.hxg6 fxg6 23.Th4 Lh5 24.Tfh1 
 

 
 

Hov – hænger der ikke en officer nu? Nej – man skal passe på! 24…Lxd2 25.Dxd2 
Lxf3 26.Lxf3 Txf3?? 27.Txh7 Taf8 28.De2! T3f4 29.T1h6! og sort er helt væk… Jeg 
havde heldigvis luret, at officeren var forgiftet – men jeg skulle ikke forcere noget 
alligevel, så jeg tager det roligt og nyder min gode stilling: 
 
24…Ta7 25.Sg1  
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Virker ikke rigtigt for hvid, det er dog svært at finde gode alternativer – en mulighed 
var selvfølgelig at ofre kvaliteten på h5, men næppe brugbart i længden. 
 
25…Lxe2 26.Sxe2 Lxg5 27.Tg4 Lxd2 28.Dxd2 Txf2 29.Dh6 
 
Har hvid alvorligt modspil? Nej – jeg har styr på det… 
 
29…Tf6 30.Sg3 Taf7 31.Sh5 
 
Sidste chance for fusk… Jeg skal hele tiden have øje på det mulige tårnoffer på g6 – 
men når der er overblik over det, så er det hele ikke så svært. 
 
31…Tf1+ 32.Txf1 Txf1+ 33.Kc2 Dc7 34.Sg3 34.Txg6+ giver ikke noget – tjek selv 
efter! 
34…Tf2+ 35.Kd1 Df7 36.Sf5 Sxe4 37.Se7+ Dxe7 38.Txg6+ hxg6 39.Dxg6+ Dg7 
40. Opgivet, 0-1 
 
6. runde 
Hvid: Thomas Nygren Hansen, Lyngby-Virum, 1602 
Sort: Holdlederen 
 
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 d6 4.e4 f5  
 
Et gammelt Tjele-træk, som jeg nogle gange hiver op af hatten, hvis jeg føler mig 
ovenpå… 
 
5.Le3 Sf6 6.exf5 Lxf5 7.h3,0-0 8.g4? Virker lidt for ivrigt. 
 
8…Le6 9.Ld3 Lf7 10.Dd2 Sc6 11.f4? Der spares ikke på krudtet, men det kan give 
bagslag… 
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11… e5! Der skal spilles til! 11…d5 er heller ikke noget dårligt træk. 
 
12.d5 exf4! Pointen 13.Lxf4 Te8+ 14.Sge2 Se5 15.0-0-0 Sfd7 16.Sd4 Sc5 17.Lf1 c6!  
 
Nu skal der åbnes for sluserne ned mod hvids kongestilling… 
 
18.Lxe5 På 18.dxc6 spilles 18…Sxc4 18…dxe5 19.Sf3 cxd5 20.cxd5 e4! Nu kører 
det for alvor!  
 
21.De3? men det er ikke nemt at være hvid 21…Tc8(?)  
 
Jeg så desværre ikke 21…Db6!, som er ret direkte.  Men Tc8 vinder naturligvis også. 
 
22.Sd2 Sa4 23.Lc4 Sxc3 24.bxc3 b5 25. Opgivet, 0-1 
 
Hvid gjorde det let for mig til sidst, men det er da trods alt en sejr man bliver i godt 
humør af! 
 
Tak til hele holdet samt reserverne – vi fatter mod og er klar til at tage kampen op 
igen i næste sæson! 
 
3. holdet 
Af Holger Lodahl 
 
3. holdet har spillet i 2. række i år efter, at vi måtte rykke ned sidste år efter et par år 
med fantastisk fight og feberredninger. 
I år gik det bedre, det blev til en 5. plads komfortabelt langt fra nedrykning. 
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Vi havde det lidt hårdt på de fire første brætter, hvor kun Claus scorede lidt over 
forventet, og det endda selvom at han måtte afgive point uden kamp (Musik havde 
flyttet spillested). 
Anderledes stærkt klarede holdet sig på de nederste fire brætter. Ted lavede 2 af 3 
som reserve og holdleder – flot. Johann vandt et par rigtig flotte tidsnøddramaer, og 
samlet set fik han 3,5 af 7. Mathias har haft en enorm fremgang i forhold til sidste år. 
Sidste år bebrejdede jeg Mathias, at han adskillige træk inde i partiet stadig ikke 
havde udviklet sine lette officerer. Det sker bestemt ikke længere. Åbningsspillet er 
skarpt og med hurtig udvikling af brikkerne. Mathias scorede 4 af 6. 
Holdets suveræne topscorer blev Hjalte med 5 af 7, superflot!! Belønningen blev en 
ratingfremgang på over 150 point, tillykke. 
 
 
 
ØBRO Klubmesterskabet 2010 
Af Søren Bech Hansen 
 
Jeg har jo efterhånden spillet klubmesterskabet en del gange. Inden 2010 udgaven 
havde jeg otte mesterskaber i posen, men tre helt friske kiksere øverst. Kigger man på 
klubhistorien siden starten i 1936, er det kun M. Marius der tidligere har vundet 
klubmesterskabet otte gange – han gjorde det til gengæld 8 gange i træk. Den med de 
otte i træk bliver meget svær at tangere, men ni mesterskaber i alt ville jo være 
klubrekord. 
 
Jeg stillede op som ratingfavorit med Peter Erik Olsen rimeligt tæt på. Vores 
indbyrdes parti var et fejlfyldt kampparti, hvor jeg trak det længste strå. 
 
Ellers var der undervejs tale om flere ekspeditionssager, især mod slutningen af 
turneringen. Vi skal se de sidste to runder af turneringen, hvor jeg havde besøg af et 
par gode, solide, faste kunder – den slags er jo altid godt. 
 
Hvid: Brian Baerentsen (2111) – Sort: Søren Bech Hansen (2288) 
ØBROs Klubmesterskab (6), 25.10.2010 
 
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 d6 4.Sf3 g6 5.g3 Lg7 6.Lg2 0–0 7.0–0 De8 
 
Leningradvarianten med De8. En udmærket sildebørste. 
 
8.Sd5 Sxd5 9.cxd5 Db5 
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Måske Brian havde fundet et gammelt parti hvor jeg med 9...c6 taber til en stormester 
(Alexander Khuzman) i 1992. Partitrækket er hovedvarianten, spillet flittigt i snart tre 
årtier af stormester Malaniuk. 
 
10.Se1 Sd7 11.a4 Db6 12.e3 a5 13.Sd3 Sf6 
 
Begge parter har spillet fornuftigt, og stillingen er formodentligt i ligevægt, måske 
lidt bedre for hvid. 
 

 
 
14.h4? 
 
Brian ville formentlig undgå en sort bondestorm med h6, g5 og f4, men trækket h2-
h4 svækker den hvide kongestilling. Rart når man med sort ikke skal fremtvinge 
svækkelserne i den hvide stilling, men de i stedet kommer ganske frivilligt. 
 
14...e6 
 
Modstød i centrum med det samme. 
 
15.dxe6 Lxe6 16.Ta3 Ld5 17.f3? 
 
Et fælt træk der svækker kongestillingen meget betragteligt. Sort stod allerede godt, 
men nu går det stærkt. 
 
17...Sh5 18.Kh2 Tae8 19.Te1 
 
Den sorte stilling er indlysende god grundet svækkelserne i den hvide kongestilling 
og de aktive sorte officerer. Der er imidlertid en enkelt af de sorte officerer, der laver 
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for lidt – dronningen skal med. 
 
19...c6 20.Ld2 Dd8 21.b4 f4 
 

 
 
En simpel sag at lukke op. Sorts officerer peger jo både på h4 og d4. Kom indenfor i 
butikken kære kunde. 
 
22.exf4 Lxd4 23.Lh3 Df6 24.Lg4 Sg7 25.Kg2 Sf5 26.Lxf5 gxf5 27.bxa5 
 
Hvid vandt en bonde, men han står uhjælpeligt til tab. Sort står aktivt og har to 
forbundne fribønder i centrum. 
 
27...c5 28.Sc1 Lc4 
 
Et meget dominerende løberpar. 
 
29.Dc2 d5 30.Sb3 Txe1 31.Lxe1 Te8 32.Db1 Te2+ 33.Kh1 De6 34. Opgivet 0-1 
 
 
Hvid: John Holm Nielsen (2047) - Sort: Søren Bech Hansen (2288) 
ØBROs Klubmesterskab (7), 15.11.2010 
 
Jeg har spillet mod John et utal af gange, både i koordinerede turneringer og i 
firmaskak. John er mærkeligt nok tro mod en tvivlsom åbning, og de seneste par 
gange har jeg taget just denne åbning over knæet. 
 
1.Sc3 c5 
 
Et supergodt svartræk når hvid ikke vil spille siciliansk. 
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2.d4 cxd4 3.Dxd4 Sc6 4.Dh4 d5 
 
Denne stilling har vi haft tidligere, og sort er allerede sluppet fint fra åbningen. 
 
5.e4 d4 6.Sd5 Sf6 7.Sxf6+ exf6 
 
Sort har spillet friskt til – et alternativ havde været 6...e6 og dronningafbytning. 
Stillingen her er en smule giftig, og jeg er overbevist om, at hvid må og skal spille 
8.a3, hvorefter stillingen formodentlig er lige. 
 
8.Ld2? Lb4! 9.Sf3? h5! 
 
Hvid har spillet et par naturlige træk og får så h7-h5 smidt i hovedet. Grundet sorts 
bondestilling på kongefløjen har hvids dronning pludseligt pladsproblemer. 
Springeren på f3 står i vejen for den hvide dronnings flugt til dronningfløjen. 
 
10.Dg3 g5! 
 
Sømmet i bund. 
 
11.h3? 
 

 
 
Der må skulle spilles 11.h4, hvorefter sort skal være forsigtig, idet der er bondeofre, 
der er særdeles gode for hvid, eksempelvis 11...Ld6 12.e5! Sxe5 13.Sxe5 Lxe5 
14.Db3. På 11.h4 havde jeg spillet 11...g4 12.Sh2 med nogen fordel til sort. 
 
11...h4 12.Dh2 Ld6 13.g3 Dc7 
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Denne stilling er jo decideret pinlig for hvid, en stor dreng med 2047 i rating. 
 
14.0–0–0 hxg3 15.fxg3 g4 16.e5 
 
Så absolut snedigt spillet, men sort kan fortsætte på en sådan måde, at hvid ikke får 
noget modspil. 
 
16...Lc5 17.Sh4 Le6 
 
Det er vigtigt at få kontrol med diagonalen e6-a2. Der er ingen grund til at bruge tid 
på at slå for mange bønder. 
 
18.exf6 Ld6 19.De2 0–0–0 
 
Samme princip. Bare varerne ud. 
 
20.Sg6 
 
Det er da nuttet, men den kommer i slag. 
 

 
 
20...d3(!) 21.Dxd3 fxg6 22.Dxg6 Lxg3 23.Lg2 Sd4 24.hxg4 Lf5 25. opgivet 0-1. 
 
Det var da et meget sødt lille gevinstparti. Rart med en fast kunde i butikken. 
 
Det blev til 7 af 7, og selv om jeg lavede masser af tvivlsomme træk, kunne scoren jo 
ikke blive bedre. Jeg bør alligevel blive skarpere, for der var unægtelig meget sjusk 
undervejs i turneringen. 
 
Det var klubmesterskab nummer 9 – der er jubilæum næste gang. Stil op og få klaps, 
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drenge. 
 
 
ØBRO Nytår 2010 - et overlevelseskursus 
Af IM Jens Kristiansen 
 
Skakforeningen Øbro har i snart mange år afholdt en turnering mellem jul og nytår, 
derfor kaldet Øbro Nytår. Da selv skakspillere jo også skal nå at bøvse af efter 
julemåltiderne og i den anden ende gøre sig klar til nytårskallaserne, har det været 
nødvendigt at afvikle turneringen over kun fire dage. Da der jo gerne skal være 
mindst syv runder i en sådan, må den afvikles med tre dobbeltrunder, dvs. tre dage 
med to partier. 
 
Sådan noget, altså "dobbeltrunder", er jeg principielt imod. Jeg synes ikke det er 
rigtigt seriøs skak. Det er selvfølgelig hårdt og anstrengende, men det er jo ens for 
alle. Men tidsskemaet levner heller ikke plads til ordentlige forberedelser og 
efteranalyser af partierne, og det er nu engang, efter min ringe mening, en integreret 
del af rigtig turneringsskak. 
 
Men hvad kan man gøre? Her til lands er det næsten umuligt at undgå dobbeltrunder, 
hvis man vil spille turneringer. Kolding indbyder pt. til en fin turnering (Sontex-cup), 
men med fem runder over en weekend. Min egen klub, BMS, vil så hjertens gerne 
have mig med i Copenhagen Chess Challenge til foråret. Men den spilles med ni 
runder over fem dage (!), altså med FIRE dobbeltrunder. Nej tak, siger jeg bare. 
Jo, jeg fatter at det nogle gange, f.eks. i Øbro´s tilfælde, er nødvendigt at presse 
programmet sammen. Men det ser desværre ud til at blive mere reglen end 
undtagelsen. Rent ud sagt: Et gammelt gnækkehovede som jeg anser denne udvikling 
til skade for dansk skak! 
 
Nå, men Øbro er en fin klub - "Københavns hyggeligste" skriver de selv, og det er der 
sgu noget om. Jeg var i øvrigt selv medlem fra 1978 til 1986, sågar i en overgang som 
næstformand. Jeg har stadig masser af gode skakvenner i klubben, og gennem årene 
er der gjort mange behjertede forsøg på at overtale mig til at spille med i 
nytårsturneringen. Men jeg har hidtil været standhaftig og opretholdt mine 
principper....indtil 2010. 
 
For det første havde jeg simpelt hen lyst til at spille, bare et eller andet. Og så var Jes 
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og Lars forbi til juleaften for de ensomme gamle, og så passede det nogenlunde med 
at vi, efter at have fordøjet andestegen og sildemadderne og hvad dertil hører, drog 
ind til Københavnstrup, indlogerede os hos Lars på Vesterbro og så ellers kastede os 
ud i det. 
 
Jeg havde faktisk nogle uger inden mandet mig op til at udtænke en slags 
turneringsstrategi. Da jeg, som nævnt, ikke regner sådan noget som rigtig seriøs skak, 
var det bare med at spille "med let hånd", sådan cirka som i hurtigskak. Ikke nogen 
forsøg på at være dybsindig og kreativ, bare se at få spillet nogle fornuftige træk, 
undgå tidnød og lade være med at ærgre sig over eventuelle overseelser og svipsere 
undervejs. 
 
Og minsandten: Det gik som en leg, jeg scorede 6 af 7, tog andenpræmien og vandt 
rating for første gang i flere år. Ok, jeg tabte til Johny Hector, der suverænt lavede 7 
af 7, men han er nu også speciel skrap til sådan noget. Sagen er nok at han netop i 
årevis har praktiseret den turneringsstrategi, jeg skitserede ovenfor: Ikke noget 
specielt spektakulært, men heller ingen grove fejl, og et hurtigt og flydende spil. 
Måske skal jeg bare til at spille endnu mere ligesom Johny? 
 
Og dog, nej, så pragmatisk bliver jeg nok aldrig. Jeg tog faktisk nogle gevaldige risici 
i nogle af partierne, men de var dog som regel taget ret bevidst. Nedenstående parti er 
et godt eksempel. 
 
Arrangementet i Øbro er det svært at finde på klager over. Sågar internet-livedækning 
sørgede man for. Men...det kan undre at ingen af partierne blev gemt for eftertiden, 
eventuelt lagt på nettet som pgn-filer. Forklaringen er enkel, om end ikke nem at 
forstå: Alle partier blev spillet med noteringspapir uden gennemslag til en kopi! 
Således er partierne nu kun gemt hos spillerne, et forhold jeg vil prøve at råde lidt 
bod på. 
 
Men først lige min personlige konklusion på resultatet: For en 58-årig er det jo 
mærkeligt, men også ganske opløftende, at man er i stand til at konkurrere fint med 
væsentlige yngre modstandere under sådanne betingelser. På den anden side, det sker 
også stadig nu og da at jeg i et godt lag falder i vandet og fester i gennem til den lyse 
morgen – og det går fint. Men...jeg må erkende, at jeg er væsentligt længere tid om at 
komme over strabadserne end for 30 år siden. Således var jeg efter Øbro Nytår også 
træt som et alderdomshjem op til en uge efter. Så jeg har stadig min grundlæggende 
modstand mod turneringer med dobbeltrunder. Skal jeg kaste mig ud i det igen, vil 
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jeg have god tid til at slappe af før og efter turneringen. Akja, om føje år venter jo 
heldigvis seniorturneringerne... 
 
Og så går vi til turneringens næstsidste runde: Sort mod sidste års vinder, IM 
Thorbjørn Bromann. Som nævnt: Absolut ingen tid til forberedelser, andet end de 
tanker man kunne gøre sig under den ca. 20 minutter lange bustur til spillestedet. 
 
Hvid: Thorbjørn Bromann – Sort: Jens Kristiansen  
ØBRO Nytår, 30.12.2010 
 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Lg5 Db6!? 
 
Hmmm...Thorbjørn har et åbningsrepertoire med mange snedige specialvarianter, og 
han holder sig normalt langt væk fra de mest gængse spillemåder. Derfor stak jeg 
ham en sicilianer – og så spiller han sørme "mainstream", altså Rauzer med 6.Lg5 
hvilket er fleste GMeres foretrukne. 
Nå, så må jeg jo give ham en af mine gamle specialvarianter, som jeg har spillet ved 
festlige lejligheder siden jeg var en ganske ung mand. Inspirationen er (selvfølgelig!) 
fra Bent Larsen, der før jeg fattede ret meget af skak havde anvendt 6.-, Db6 en del. 
 
7.Sb3 e6 8.Lf4! 
 
Ups! Hvad foregår der? Nu troede jeg at have overrasket Thorbjørn og så spiller han, 
efter kort betænkning, en af mest kritiske fortsættelser for sorts spillemåde. Jeg 
husker at have set 8.Lf4!? første gang i et parti Speelman-Gulko i slutningen af 
80erne. Allerede dengang, og flere gange senere gennem årene, analyserede jeg på en 
meget skarp og principiel, men også meget farlig fortsættelse for sort. Jo, i nyere tid 
har jeg endda også haft computerhjælp til analyserne. Men praktisk brug for det 
havde jeg ikke haft før NU! 
Selvfølgelig kunne jeg ikke huske ret meget af varianterne, men ihukom da visse af 
konklusionerne. Men hvad, omstændighederne og turneringsstrategien taget i 
betragtning var der jo ikke andet end at kaste sig ud i det, vel? 
 
8.-,Se5 9.Le3 Dc7 10.f4 Sc4!? 
 
DETTE er trækket som måske er en form for "teoretisk nyhed" (måske en "Øbro-
nytår-variant"?). Alternativer som 10.-,Sc6 giver sort en kendt stilling med et tempo 
mindre, og 10.-,Sed7 11.g4! ser heller ikke rart ud. Men sort kommer nu langt bagud 
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i udviklingen... 
 
 11.Sb5! Dc6 12.Lxc4 Dxc4 13.Dd3 Dc6 
 

 
 
Sort har nu en fin stilling af en sicilianer at være: Løberpar og tryk mod hvids 
centrum. Der er altså bare lige det med udviklingen og hvids initiativ, og hans 
interesse er selvfølgelig rettet mod c7! 
NU tænkte Thorbjørn længe og - som det ofte går i sådan en situation – kom han op 
med det forkerte. 
 
14.Sa5!? 
 
Og DET mente jeg fra mine analyser at kunne huske ikke var det bedste! 
Efteranalyser med hjælp af både Fritz og Rybka tilsiger da også at hvid skal spille 
14.S3d4!. Der kommer så ret forceret: 14.-,Dd7 15.Dc4 d5 16.Da4 Sxe4 17.Sc7+ Kd8 
18.Dxd7+ Lxd7 19.Sxa8 Ld6, og det ender med at sort vinder springer-a8 og dog har 
en vis kompensation for kvaliteten, f.eks.: 20.Sb3 Ke7 21.Lxa7 Txa8 22.Le3 Lb5 
osv..  
Ok, de sidste varianter giver selvfølgelig hvid fordel, men nemt at finde ved brættet 
var det ikke, heller ikke for en IMer - slet ikke én der (også!) er lidt mør efter to 
dobbeltrunder. Og...man skal ikke regne med at jeg spiller 10.-,Sc4!? igen lige med 
det første! Tihi... 
 
14.-,Dd7 15.Dc4 d5 16.Da4 Sxe4 17.0-0-0?  
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Og herfra går det helt skævt for hvid. Selvfølgelig skulle der spilles 17.Sc7+ og så 
ville følge 17.-,Kd8 18.Dxd7+ Kxd7 19.Sxa8 Lb4+ 20.c3 Lxa5 21.Lxa7 Kc6, men 
her har sort ganske god kompensation for kvaliteten. 
 
17.-,Ld6! 18.c4 0-0 19.cxd5 a6 20.Sc3 Sxc3 21.Dxd7 Lxd7 22.bxc3 La3+ 23.Kd2 
b5 24.dxe6 Lxe6 
 

 
 

Uden at der kunne gøres meget ved det, er hvid endt i et rigtigt skidt, formentlig 
uholdbart slutspil. Men det omtalte "lette spil" fører til en smule sløseri fra min side 
som gør det nødvendigt at binde nogle sløjfer tilsidst. 
 
25.Ld4 Tfd8 26.Ke3 Tac8 27.Sb3 h6 28.Thf1 Lb2 29.Sc5 Lxa2 30.Tf2 Lxc3 
31.Txa2 Txc5 32.Lxc5 Txd1 33.Txa6 Td5 34.Ta8+ Kh7 35.Lf8 Td2 36.Kf3 f5 
37.Tb8 Tb2 38.h3 b4? 
 
Igen med lidt for løst håndled. 38...h5 burde være spillet. Sorts b-bonde er bare ikke 
til at bremse.  
 
39.g4 b3 40.Ke3 Lf6 41.Ld6 Th2!?  
 
Og her er 41...Kg6 42.Le5 Th2 mere dræbende. Her omkring tænkte Thorbjørn længe 
og jeg regnede med at han bare ikke kunne bekvemme sig til at opgive. Men han 
fandt faktisk et lille halmstrå at klynge sig til. I en af mine tænkepauser her omkring 
opdagede jeg også pludselig den lille finesse i hans forsvar. 
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42.gxf5 Txh3+ 43.Ke4 h5 44.Le5 h4 45.Tb7  
 

 
 
45...Tg3!!  
 
Pyyhaaa! Jeg havde, ligesom Thorbjørn, opdaget at det umiddelbare 45...Kh6 46.Tb8 
Kh5 47.Lxf6 gxf6 48.Th8+ jo er remis ved evig skak lige netop på grund af sorts 
tårns placering på h3. Nå, heldigvis var der lige et lille slutspilsstudie der kunne 
komponeres. 
 
46.Lxf6 h3! 47.Lxg7 h2 48.Ld4+ Kh6 
 
Og hvid opgav. Han kan ikke stoppe begge mine fribønder og tak for det! 
 
Det må man sige var et parti vundet i en gambling med et dristigt 
åbningseksperiment. Men, som Bent Larsen sagde om den slags: "Erfaringen viser at 
det går godt i de fleste tilfælde". Jeg kom også til at tænke på Bents gevinst med sort 
over Szabo i Hastings 1956, kommenteret i "Skakspilleren 2". Her fyrede Bent også 
en sådan "frækkert" af som han havde analyseret flere år tidligere. Det kan vi måske 
komme tilbage til. 
Men man har det ikke fra fremmede, vel? 
 
Et indlæg fra IM Jens Kristiansens blog: http://forskak.blogspot.com/ 
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ØBRO Nytår 2010, sidste runde og så ham der Henrik 
Af IM Jens Kristiansen 
 
30.december, 2010: Den afsluttende dobbeltrunde i Øbro Nytår. 6. runde med start 
klokken 13. Ok, i Øbro fatter man dog at de fleste skakspillere er B-mennnesker. Til 
gengæld sluttede 5. runde dagen før først hen ad midnat. 
 
Lars og jeg nåede hjem til hans lejlighed ved Vesterbro Torv ca. kl. 1. Så ordnede vi 
noget dybfrossen suppe med nogle skiver rugbrød til, kiggede lidt på og snakkede om 
vores partier langsomt inhalerende et par luksusøl, jeg havde købt i Irma om 
formiddagen, og så tørnede vi i god ro og orden ind ved 3-tiden. Jo, jeg faldt vist i 
søvn efter en times ret formålsløse blindanalyser af dagens parti, som jeg havde 
vundet i ikke særligt overbevisende stil mod en af de talentfulde, unge 
badutspringere, Aleksander Rosenkilde. 
 
Op igen ved 10-tiden, tjekke dagens modstander på nettet. Nå! Ham? (Altså IM 
Thorbjørn Bromann – ikke specielt overraskende, de gode var ved at trække fra). Det 
havde jeg dog en vis fornemmelse af hvad drejede sig om, havde spillet mod ham 
før. Afsløring: Jeg havde bevidst IKKE taget min ellers skakmæssigt mht. (databaser) 
veludstyrede laptop med til Vesterbro. Den form for forberedelser havde jeg bevidst 
fravalgt. Når man alligevel kan forudse at man, på grund af omstændighederne, ikke 
gider eller orker at foretage sådanne forberedelser, skal man heller have sådan et 
apparat stående til at give én dårlig samvittighed, vel? 
 
Nå, hvordan 6. runde mod Thorbjørn gik, kan man læse om i et tidligere indlæg. 
Partiet sluttede hen ad klokken 18 og vi nåede at lige at diskutere det lidt, inden vi så 
hinanden i øjnene og blev enige om et blodsukkeret vist var for lavt til sådanne 
ekscesser. Og så ud og ned til Nordre Frihavnsgade til Shawarma-baren – hurra for 
den! Tilbage igen i Øbro ca. et kvarter før 7.runde: Sort mod Henrik Danielsen. 
Forberedelse? Jo-tak, en kop kaffe og et stop Rød Orlik, inhalleret i ca. 5 grader 
kulde. 
 
Og så…altså Henrik Danielsen. Stormester i skak, i starten af årtusindet skiftet fra 
dansker til islænding og så min nye holdkammerat i BMS. 
 
Flashback: Et af mine første programmer for P1 efter jeg meget hurtigt røg ind og 
afløste Palle Arleth (han døde bare lige pludselig, bum! – vi kan eventuelt komme 
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tilbage til denne rare og vennesælige mand, der har betydet utroligt meget for dansk 
skak) var om skoleskak. Interview med formand Jørn Lorentzen (gad vide om jeg 
også havde nestor Børge Borgå inde over ved den lejlighed. Beklager, kan ikke huske 
det) og så ned til et stort skoleskakstævne i Nykøbing Falster. Jo, sagde man, der er et 
stort talent der er blevet mesterspiller i en ung alder, han sidder der, han hedder 
Henrik Danielsen. Nagra´en klar og nogle spørgsmål til den lidt langhårde meget 
unge mand, men det kom der nu ikke meget ud af. 
 
Henrik er helt dernede fra under stødgrænsen, hvor man som bekendt ”bevarer roen”, 
og dengang havde jeg endnu ikke været på kursus i Nagra-brug og kunne ikke 
indstille lydstyrken til at få sådan nogle provinsielle underdrivelser med. Jeg husker 
svagt, at han sagde noget med ”Jeg prøver…” (altså på lollisk). 
 
Og så spillede jeg i de år for Øbro i 1.division. I starten af 80erne kom en rigtig 
gammel hippie ind i kluben: Hans Jørgen Lassen, arbejdsløs filosof fra Nykøbing 
Falster og en ganske god mesterspiller og direkte ind på vores førstehold. Jo, det hold 
var et rigtigt ”champagnehold” (de rigtigt gamle husker og ligner det med B93 i sin 
tid) hvis resultater var mildest taget op og ned, alt efter hvor sjovt vi havde synes det 
havde været i byen natten inden. Men vi tog da en del tredjepladser i divisionen 
(farverige detaljer kan muligvis og i et vist omfang (forældelsesfristen for injurier) 
viderebringes her på bloggen på opfordring). 
 
Og så stod Hans Jørgen dér en dag nede i klubben og introducerede et nyt medlem, 
Henrik Danielsen, langhåret og med bumser og med et ratingtal som satte ham 
direkte på vores førstehold, OK, godt et stykke nede på listen. Og så spillede Henrik, 
og det gik op og ned, men en og anden bemærkede noget lille smule ekstra: Han blev 
aldrig rigtigt færdig med partierne, søgte stadig svar hos sig selv og os andre om 
hvordan man kunne have spillet en smule bedre. Jo,da, Henrik var et ”ung talent”, 
men noget helt specielt regnede vi ham ikke rigtigt for, men…men… 
Lige der omkring, eller måske lidt før, det kan jeg sgu ikke lige huske, var der en del 
rivalisering mellem Henrik og hans jævnaldrende, Lars Bo Hansen, der kom nede fra 
de samme, flade kanter. Ved et Junior-DM, afholdt dernede ved roemarkerne, var det 
Henrik der vandt, hvilket vist var lidt overraskende og ikke helt efter en vis form for 
drejebog. En anden gæv gammel Øbro-dreng, Peter Dürfeld, havde noget om det i 
Information, kørende på, at Lars Bo, søn af den daværende hovedskredsmand på de 
kanter, kom efter Henrik, der kom out of nowhere, hvilket vist ikke var helt rigtigt, 
men skidt...Nå, uanset al den tids rivalisering, ved jeg positivt, at Henrik og Lars Bo i 
mange år derefter er kommet udmærket ud af det med hinanden. 
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Henrik var så i København og bumsede vist sådan lidt rundt. Nogen uddannelse har 
han vist aldrig rigtig fået, men lidt småjobs hist og her var der selvfølgelig også 
dengang til en begavet ung knægt. Han var vist meget med i det alternative skakmiljø 
i København i de år, så som Capablanca-klubben og Saxo. Og han var et fast inventar 
i den varme tid på året på Strøget foran Frelserkirken, hvor rimeligt gode skakspillere 
kunne platte forbipasserende turister for en tyver med et lynparti. Fra indtil flere 
uafhængige kilder har jeg fået fortalt at Henrik i den sammenhæng har spillet en 
lynmatch mod selveste Najdorf, der som gammel mand var gennem København som 
turist. Men DEN historie synes jeg Henrik selv skal fortælle! 
 
Men…Henrik fortsatte og søgte. I slutningen af 80erne var han oppe i nærheden af 
det øverste danske skaketablishement, hvor sådan en som mig jo for længst havde 
indtaget mit magelige sæde: Bare kom, knægte! Og så blev han så en af disse 
etablerede landsholdspillere. Og så blev han IM. Og så vandt han i øvrigt en hulens 
masse hurtigturneringer i de år, altså dem med rigtigt gode pengepræmier. Og så 
fandt han en sød pige i Nykøbing Falster og stiftede lidt familie. Og så blev han 
stormester i skak. 
 
Ja, nu gider jeg ikke rigtigt researche grundigt, men jeg ved da (fra ChessBase) at 
Henrik er fra 1966, hvilket jeg også sådan cirka ville have gættet på. Hvornår blev 
han GM? Sådan cirka da han var 30. Hans jævnaldrende, Lars Bo Hnsen, der havde 
taget den meget straight med skakkarrieren med 3-4 fjumreår før de kedelige jobs på 
HandelsAkademiet ventede, fik GM-titlen allerede i 1990 (var selv med til at fejre 
den under OL i Novi Sad). 
 
Og hvordan gjorde Henrik det så? Ja, han ARBEJDEDE for det. Hårdt og atter hårdt 
med studier og analyser af alle af de store mestres partier og tanker. Og han tænkte 
dybt og inderligt over, hvordan han i praksis kunne blive bedre. Og så var Henrik den 
første i landet blandt eliten, der brugte ørepropper under partierne for at lukke af for 
støjen – en lille detalje jeg fremdrager mest til en understregning af mandens nogle 
gange for os andre pudsige engagement. Da jeg så det første gang ved Copenhagen 
Open i 1991 kunne jeg ikke helt kvæle en latter. Ved samme turnering var jeg en dag 
lidt tidligt på den og inspicerede lige spillelokalerne. Dér sad Henrik allerede ved 
brættet ved de endnu urørte brikker med sine ørepropper og søgte efter 
koncentrationen. Jeg gik lige hen forbi og husker jeg fik et lille skævt, men også 
høfligt afvisende sidesmil til hilsen. Pjat? Ja, måske…og dog…det engagement var 
der vist mange af os der burde komme efter. 
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Og så holdt Henrik i de år ellers foredrag om hans ”10.punkter”. Angiveligt, sådan 
nærmest efter hans egne ord, havde han nedkogt al gængs skakvisdom til bemeldte 10 
punkter. Nåååååå…jaaaa…var vi en del der sagde, men hans resultater stod jo 
uimodsagt, så det var vel trods alt værd at høre på manden. Ok, jeg overhørte aldrig 
hans foredrag, men har fået dem refereret dem af mange, der var med. Sådanne, altså 
når man går dem rigtigt på klingen, ligner det bekendte store spørgsmålstegn. Men 
også med et eller andet glimt i øjet, indikerende at de intuitivt har fattet noget større. 
Allerede som meget ung havde Henrik det med at komme med, i hvert fald 
forsøgsvis, instruktive kommentarer, også til mig. Jeg husker nogle sådanne ved 
Ballerups IM-turnering i 1985, som jeg vandt ret overlegent og Henrik endte i de 
slagne felt. Han kritiserede blandt andet mit spil i et parti mod en af de bløde 
ungarske IMere, hvor jeg måtte afgive en remis: Jens, du skulle have spillet det mere 
roligt. Ha! hvad bildte han sig ind? Men…i grunden havde han jo ret, hvilket jeg også 
indså henad vejen (selv om jeg aldrig rigtigt har fået implementeret lærdommen J). 
Henrik er en genial karl. Hvordan han i detaljer gjorde det, har jeg ikke meget tjek på. 
Men…fra han var i slutningen af 20erne og var blevet en rimeligt god 
landholdspiller, men heller ikke mere, huggede han frem og blev stormester. Og det 
er i virkeligheden, sådan internationalt set, ikke ganske normalt, nærmest 
eksseptionelt. Han har gennem årene ved lejlighed banket mig noget så grusomt 
gennem et stort anlagt strategisk design, hvor jeg flere dage efter ikke rigtigt fattede 
hvad der var foregået. Men jeg har altså også banket ham ind i mellem. 
 
Jo, for en spiller som Henrik har også sine svage punkter, som man muligvis kan 
aflede af hans ovenfor skitserede udvikling som skakspiller. Han er FORTÆNKT! 
Sådan er det med sådanne typer, der gennem dybe studier er blevet rigtigt gode til 
skak: Ideerne bliver nogle gange for store til den praktiske kamp som skak 
grundlæggende er. Og så går det nogle gange galt når de kommer op mod en 
streetfighter som mig – høhøhø….MIG? ”Streetfighter”? – metaforerne løber vist af 
med mig. Jeg tror, efter lidt eftertænksomhed, at det handler om Bent og 
inspirationen fra ham. Den har jeg! Har Henrik det i samme grad? 
 
Og så stod jeg der i Rosenvængets Allé klokken 19 den 30. december, altså udenfor i 
5 graders kulde, med en kop kaffe og et stop rød Orlik. Hvordan ville Henrik anlægge 
partiet? Tænke-tænke… 
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Hvid: Henrik Danielsen – Sort: Jens Kristiansen 
ØBRO Nytår, 30.12.2010 
 
1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 d6 4.Sc3 e5 5.e4 Sc6 6.Sge2 f5 7.d3 Sh6!? 
 
Ok, altså ikke noget med Henriks forholdsvis nye specialvåben 1.f4!?. Det var noget, 
han begyndte med, efter han var blevet GM. Og så kan jeg altså ikke lige dy mig: 
1.f4!? har jeg i min mere modne, voksne skakkarriere brugt to gange mod kompetente 
modstandere og scoret to af to! Den første var mod Klaus Berg ved DM i 92. Den 
anden var mod Henrik i en divisionskamp i starten af 90erne. Hvis jeg kan finde 
partiet et eller andet sted i den kasse, jeg gennem årene har smidt formularerne ned i, 
kan det være jeg publicerer det. Han holdt ikke meget mere end 20 træk – ha! 
 
Men... Henrik er altså med på noderne og spiller den for tiden meget populære og 
meget irriterende Botvinnik-opstilling med c4, Sc3, g3, Lg2, d3, e4, Sge2, og så er 
brikkerne nogenlunde på plads og spillet kan begynde og man behøver ikke tænke sig 
om de første 7 træk. 
 
Jeg har været udsat for den måde at spille på mange gange gennem årene. Nu har jeg 
jo ikke spillet så forfærdelig meget praktisk skak i mange år, men altså en hel del 
lynskak på ICC (Internet Ches Club), og dér møder jeg den ustandseligt. Jacob Vang 
Glud sværger også til den, og vi haft den i et parti ved DM i 2007, som jeg vandt efter 
noget værre rod. 
 
Men...så har den rumænske stjerneforfatter, Michail Marin på Jacob Aagaards forlag 
Quality Chess for meget nylig udgivet en såkaldt ”repertoirebog” om engelsk, altså 
sådan som denne guru mener, sådan noget skal spilles. Ja, den er i TRE bind! Et godt 
råd: Husk altid lige at kigge i sådanne bøger, når I falder over dem på jeres vej! Der 
er mange usikre skakspillere, der bruger dem som krykker! Er der i sådanne bøger en 
anbefaling af, hvordan man skal spille imod jeres varianter, kan I således med stor 
sandsynlighed regne med at løbe ind i dem ved brættet i praktisk skak. Når det 
kommer til ”Engelsk” – hvad det så er – bør I pt. kaste et blik i Marin. Hvis I skal 
spille mod 1.d4 – kig lidt i Avruks bøger. Og find så på noget selv! 
 
Min gamle ven (ja, det går sgu helt tilbage til barndommen) Carsten Randløv er 
begyndt at spille skak igen. Det gjorde han også som ganske ung, men har holdt en 
laaaaaang pause, bortset fra lynskakken i diverse usunde miljøer rundt omkring. Ja, 
jeg har selvfølgelig presset på, og så syntes han, at han virkelig skulle være seriøs 
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(hvad har jeg dog gjort?), og så anskaffede han sig Marins bøger om engelsk i tre 
bind. Dem kiggede han så lidt på, og så kom jeg forbi, og han kom forbi hos mig, og 
så snakkede vi lidt om det, og så byttede vi Marins bind 1 ud med Botvinniks ”My 
best games”. Og så kiggede jeg lidt på Marins varianter - undskyld, her kommer Bent 
lige ind, for første (nånej, anden) gang i dette indlæg: Jeg STUDEREDE Marins 
varianter.. I øvrigt var jeg sammen med og snakkede meget med denne Marin under 
en åben turnering i Barcelona, 2006. Flink fyr, der var meget interesseret i de mange 
underlige åbningsvarianter, jeg fyrede af, dog uden den store succes. 
 
Men...Marin forekom mig i hans bog at være lidt for meget ovenud begejstret for 
denne Botvinnik-opstilling. Især var der en variant, hvor hvid pludselig spillede h4!? 
Med udråbstegn og kryds og slange som jeg var dybt skeptisk overfor. 
 
Nu spiller jeg jo også sådan noget med omvendte farver, altså ”lukket siciliansk” med 
hvid. Og mod en sådan opstilling er det rimeligt snedigt at udvikle springeren til h3, 
her altså h6. Men nogen, i høj grad Marin, mener nærmest hvid får fordel med et 
flankeangreb med h4!?.....OG….stakkels Henrik… DET havde jeg tilfældigvis set 
lidt på i ugerne op til Øbro Nytår. Tak til Carsten Randløv – han var selv med i 
turneringen og tog en ratingpræmie. Han havde nemlig ”studeret” Botvinnik! 
 
8.h4!? 
 
Sådan! Og den kom HURTIGT! 
Ok, hvid kan spille forsigtigere, men han er allerede i nærheden af landminerne. De 
her varianter antyder lidt af hvor forsigtigt han skal træde: 8.0–0 0–0 9.Sd5 f4!? 
10.gxf4 Dh4 11.Sxc7 exf4 12.f3 Sg4 13.fxg4 Lx:g4 14.Lf3 Lxf3 15.Txf3 Se5 osv.. og 
bolden ruller. (Ok, det var en Fritz-variant, undskyld). 
 
8.-,0–0 9.Lg5 Dd7 10.Sd5 Sf7 11.Ld2 Se7 12.h5 Sxd5 13.hxg6!? 
 
Vi var allerede kom ind i noget jeg havde set på derhjemme. Det er i øvrigt noget der 
meget sjældent sker for mig. Man skal ikke overvurdere betydningen af konkrete 
hjemmeforberedelser. 
 
Når jeg nu sidder mere i ro og mag og har tændt piben og har en kop kaffe indenfor 
rækkevidde, tænker jeg på om13.cxd5 g5 14.exf5 Dxf5 måske alligevel ville give 
hvid en slags fordel. Men...jeg er skeptisk, et træk som 8.h4!? NÆGTER jeg at tro 
kan være specielt godt for hvid. Så kan Marin og Henrik sige hvad de vil. 
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13.-, Sf6 14.gxf7+ Dxf7 
 

 
 
Men nu har sort i hvert fald en fortræffelig stilling. Jeg pudsede næse og briller et par 
gange og satte mig i kampstilling. 
Henrik havde ørepropperne på og så meget dybsindig ud og tænkte længe. 
 
15.Dc2 Le6 16.exf5 Lxf5 17.Lg5 c6 18.Lxf6 Dxf6 19.0–0–0 Lg4 20.Le4 h6 21.Th2 
Tad8 22.Sc3! 
 
Og han tænkte og han tænkte og så kom han op med den der, der lige fik mine 
pulsslag op at køre igen på langt over normalt niveau, fysiologisk formentligt usundt 
efter de sidste seks runder strabadser. Jeg syntes jo, at jeg var nogenlunde i gang med 
en fornuftigt plan: Lf3 og d5, og så ruller jeg ham da vist. Hmmm…men 
stormesteren ofrer bare en kvalitet. Henriks ører var dog blevet lidt røde her... 
 
22.-,Lxd1 23.Dxd1 Df7 24.Dh1 Df6 
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Det var først her omkring jeg fattede en smule af hvad der foregik. Stormesteren 
havde givet en ren kvalitet for en blokade på de hvide felter. Jo, det er stort tænkt, 
men kan hvid bryde igennem på nogen måder – eller kan sort? Prøver han et eller 
andet, der forandrer bondestrukturen, åbner han jo op for vildbasserne, altså mine 
tårne. Nå, men Henrik fortsatte selvfølgelig med at opstille forskellige trusler. Så vidt 
jeg dog kunne se – og bagklogskabens ulidelige klare lys (Fritz og Rybka) bekræfter 
mig i det – danser vi bare rundt med hinanden uden at nogen af os rigtigt kan blive 
frugtsommelige. 
 
25.Kb1 Kh8 26.Th5 Tf7 27.Dh3 Tdf8 28.f3 Td8 29.g4 Kg8 30.Dg2 De6 31.Lf5 
De7 32.Dh3 Tdf8 33.Le4 De6 34.Lf5 De7 35.Le4 De6 36.Dh1 Td8 37.Dh4 Df6 
38.Dh1 De6 39.Lf5 De7 40.Lg6 Tf6 41.Le4 Tf7 42.Lg6 Tf6 43.Le4 Tf7 
 
Og her skete så følgende, en beretning fra den reale skakverden: Klokken var ca. 23. 
Vi havde trukket en del frem og tilbage. Henrik havde prøvet forskelligt uden 
fremskridt. Jeg var dødtræt. Jeg var overbevist om, at vi nu havde samme stilling for 
tredje gang, hvilket vist nok ikke er rigtigt, men jeg har ikke gidet tjekke det. Jeg 
syntes at det var på tide at vi sluttede af og delte den andenpræmie. 
 
Inden jeg spillede 43.-,Tf7 sagde jeg til Henrik, at jeg mente at det med det træk var 
remis ved trækgentagelse (der er nogen der senere har påstået at det ikke passer. Har 
ikke gidet tjekke det.). Nu er der det med ørepropperne – han kunne måske ikke 
rigtigt høre hvad jeg sagde. I hvert fald så han uforstående ud. Så kunne jeg 
selvfølgelig have tilkaldt en turneringsleder. Men...tro mig...i min efterhånden ret 
døsige tilstand, fik jeg lige det solstrejf af en tanke, at han måske ville overspille. Og 
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så spillede jeg altså Tf7 og tilbød remis. 
 
Og så...Henrik virkede som om han vågnede, kiggede på mig og sagde: ”Skal vi 
kontrollere det?” Og så kiggede han sig lidt distræt omkring i lokalet og sagde: ”Jens, 
jeg vil gerne spille.” OG… for første gang i mange år, sagde jeg noget til en 
modstander, der var i trækket: ”Ok, så spil Henrik!”. Og så rejste jeg mig op, hentede 
en kop kaffe og tog mig et bap på piben udenfor i frostvejret. (Måske var det denne 
dårlige vane, der gjorde, at jeg var forkølet under det meste af turneringen). 
 
Ha! Henrik har været professionel skakspiller i vel 20 år eller mere. Men verdensfjern 
og distræt overfor spillets konkrete omstændigheder er han stadig. 
Men, men, men…. SÅ tænkte han og SÅ kom: 
 
44.g5! 
 
Og SÅ var det min tur til at tænke. Faktisk havde vi begge tidligere overset noget i 
denne stilling, som vi vist havde på brættet lige op til tidskontrollen. 44.-,hxg5 går jo 
ikke på grund af Lh7+ fulgt af Lg6!. Ups! Nå, man må jo bare fortsætte med at 
spille…. 
 
44.-, De6 
 
Min lille digitale hjælper påstår her hårdnakket, at gxh6 giver hvid klar fordel. Jeg er 
nu ikke så sikker, og sådanne tvivlsomme hjælpere har det også generelt svært med 
langtidsvejrmeldingerne. Hvids problem er grundlæggende, at hvis han er aktiv og 
ændrer strukturen bliver sorts tårne til nogle monstre, uanset den imponerende bonde 
der dukker op på h7. 
 
45.g6 Tff8 46.Sd5 Td7 47.Se3? 
 
Øv-bøv- Henrik havde røde ører nu, havde tænkt og tænkt og tænkt og her kommer 
fejlen. Den beror vist på en ren overseelse, om end ikke en triviel sådan. Jeg var 
meget træt her omkring, men havde dog (og netop derfor!) besluttet mig for at tage 
den meget pragmatisk herfra. Og jeg havde forudberegnet resultatet af den følgende 
slagsudveksling, hvilket i grunden heller ikke er den store skakkunst. 
 
47. d5 48.cxd5 cxd5 49.Lf5 Txf5 50.Sxf5 Dxg6 
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Den er kritisk nu for hvid, men den følgende afvikling fører durkt til et klart tabt 
slutspil. Praktisk set burde hvid her træde vande med eksempelvis Ka1!?. 
 
51.Sxh6+ Lxh6 52.Txh6 Dxd3+ 53.Ka1 Th7! 
 
Hovsa! Hvid får nu et meget klart  tabt dronningslutspil En ting er, at sort har en ren 
bonde mere, værre er, at sorts konge – med Nimzowitsch – har et ”rejsemål” – det vil 
sige, at alle hvids skakker til kongen kun forbedrer dens stilling. 
 
54.Dg1+ Kf7 55.Txh7+ Dxh7 56.a4 d4 57.Dc1 Kf6 58.Dc5 b6 59.Dd5 Dc2 
60.Dd8+ Kf5 61.Df8+ Kg5 62.f4+ 
 
Og her opgav Henrik, også fordi han stort set ikke havde noget betænkningstid 
tilbage. I Øbro Nytår var der ikke noget så fint som ”time increment” på de 
sædvanlige 30 sekunder. At der ikke var det, gav Henrik lige efter partiet i øvrigt 
udtryk for sin forbløffelse over!? Nå, sagen er nok, at Henrik i slutfasen var mindst 
lige så træt, som jeg var. Og så var der jo nok et større pres på ham – altså GMeren 
mod IMeren. Og hold kæft hvor han pressede mig. Men engang i mellem holder 
diget. 
 
Henrik Danielsen er pt. på banen med nogle videoer med skakundervisning, han 
sælger for det der umiddelbart lyder som en ganske fornuftig pris. Jeg har endnu ikke 
set nogle af dem, men har mine velunderbyggede forestillinger om deres form og 
indhold. 
 
Jeg tror de er tørre og meget grundige og omstændelige i deres form, ligesom Henrik 
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nu engang er. De vil ikke være for alle nye skakinteresserede. 
 
Men... Henrik har arbejdet og fightet sig til det, han kan i skak, og det er ikke så lidt. 
Giver han noget videre til andre skakspillere, kan man være sikker på, det er 
gennemarbejdet og –tænkt. For den dedikerede skaklørner, uanset spillemæssigt 
niveau, er jeg derfor sikker på, at Henriks materiale er et must-have. Ja, sikkert langt 
bedre end al det blærestof, der udgives i digital form på de store etablerede 
skakforlag. 
Men det vil stille krav til sin student, krav som studenten vil være meget ensom i sit 
arbejde for at opfylde. Ligesom Henrik var det, da han huggede frem til GM-titlen, og 
det er måske netop derfor, det han kan byde ind med er så godt. 
 
Og så ses Henrik og jeg og gutterne fra BMS ellers på søndag til ligakamp mod 
Nordkallotten. Stakkels dem! 
 
Og efter mit parti skal han nok være der med nogle dybsindige betragtninger  - som 
altid. 
 
Et indlæg fra IM Jens Kristiansens blog: http://forskak.blogspot.com/ 
 
 
 
Spillerprofil: Lars Pommerencke 
Alder: 41 
Rating: 1511 
Højeste rating: 1619 (2008) 
Yndlingsskakspiller: Anatolij Karpov 
Yndlingsforfatter: Kafka 
Yndlingsbog: Processen – af Kafka 
Yndlingsfilm: Life of Brian 
Yndlingsret: Stegt flæsk med persillesovs 
Angstgegner: Ted Sandbech 

Hvornår begyndte du at spille skak? Begyndte at spille skak ved 7-8 års alderen, da 
jeg lærte det af en onkel. Senere spillede jeg noget skoleskak i Nordjylland. 

Hvad kan du bedst lide ved skak? Der er ingen terninger, intet held. Simpelt spil 
med hensyn til regler, men det er komplekst, selv med få brikker. 
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Succes på Island 
Af Nikolai Skousen  
 
Jeg har haft nogle gode sæsoner i den islandske liga, hvor jeg spillede 1. bræt på KRs 
1. hold, som spillede i 2. Division. Jeg havde spillet deroppe i den foregående sæson 
2008-2009, og det var gået ganske udmærket. Denne gang var det sæsonen 2009-
2010 i den islandske 2. Division. Søren og jeg var yderligere blevet tilbudt at spille 
med i en 9 runders turnering, som hed Bolungarvik (oktober 2010) og der var 3 
GMer, 5 IMer og 6 Fmer med. Derved var der masser af titelholdere at møde, og 
således masser af udfordringer at få. Det var samtidig træning til holdturneringen, 
som lå umiddelbart efter. 
 
Turneringen blev afholdt lidt uden for centrum og der spilledes 2 partier om dagen 
med 90 minutter + 30 sek. pr. træk. Det er den samme betænkningstid som i den 
islandske division. Jeg var vant til betænkningstiden og synes egentlig, at den er 
meget god. Det gælder om at være praktisk og ikke at bruge for meget tid, selvom det 
nogle gange kan være svært. 
 
Hvid: IM Silas Lund (2392) – Sort: Nikolai Skousen (2264) 
Bolungarvik (3) 
 
1. d4 d5 2. c4 Lf5 3. cxd5 Lxb1 4. Da4+ c6 5. Txb1 b5N!?! 
 

 
 
Dette træk er, så vidt jeg ved, ikke blevet spillet før. Trækket var en sjov idé som jeg 
havde kigget på inden turneringen og Silas havde heller ikke set det før. Hvilket i 
denne sammenhæng var godt for mig. 
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6. Db3 a6 7. Sf3 cxd5 8. Lf4 e6 9. e3 Sf6 10. Ld3 Ld6 11. Lxd6 Dxd6 12. Tc1 O-O 
13. O-O Sc6  
 
Sort står udmærket og nyheden virkede. Silas tilbyder kort tid efter remis, da han 
mener, sort står bedre. 
 
14. Tc3 Sa5 15. Dd1 remis. 
 

 
 
Sort kan fortsætte med at få et tårn i c-linien eller springeren til c4 med fint spil. 
 
 
Hvid: Nikolai Skousen (2264) – Sort: IM Dagur Arngrimsson (2396) 
Bolungarvik (9) 
 
1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Sf3 Lg7 7.cxd5 O-O 8.Lc4 a6  
 
Dette træk virker lidt mærkeligt, og jeg har selv spillet disse stillinger med sort, hvor 
man normalt fortsætter med 8…Sbd7-b6, for derved at få fat i bonden på d5. 
 
9.a4 b6?  
 
Her skulle der stadig være spillet 9…Sbd7 for at gå efter bonden på d5. At bruge 
løberen mod d5 i stedet for springeren er dog en fejl. Her har trækket 2.e4 vist sig 
godt, da jeg ikke tror at Dagur spiller Caro-Kann med sort. Han spiller ihvertfald ikke 
stillingen ordentligt. 
 
10.O-O Lb7 11.Lg5 
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Hvid fortsætter med at være en bonde foran, og sort har ikke umiddelbart nogle 
måder at få den tilbage på, hvilket giver hvid fordel. 
 
11…h6 12.Lxf6 exf6 13.Te1 Sd7 14.Tc1 f5 15.Se5 Dc7 16.Sc6 Lxc6?  
 
Efter at have siddet med en passiv stilling, prøver Dagur at få noget spil. Han er en 
spiller af meget taktisk karakter og spiller gerne partier, hvor hele brættet er i 
flammer. Dette er dog et skidt træk, og Tfe8 eller evt. det andet tårn havde været at 
foretrække, men hvid har en fornuftig merbonde. 
 
17.dxc6  
 
Bonden kan selvfølgelig ikke slås på grund af 17…Dxc6 18.Ld5 og sort taber en 
kvalitet. 
 
17…Sf6 18.d5 Sg4 19.d6!  
 
Hvids centrumbønder er utrolig stærke og ruller ned med taktiske finesser og sort kan 
bare se magtesløst på dem. 
 
19…Dd8 20.g3 b5 21.Le2 b4 22.Sd5 Te8 23.Sc7  
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Dagur havde fået nok og gav op i denne håbløse stilling 1-0. 
 
Jeg vandt også over FM Daniel Semcesen samme dag (partiet er vist i det forrige 
klubblad) og endte med at vinde 22 rating point og kom derved tættere på de 2300. 
Det var så videre til den islandske divisionsturnering. 
 
Hvid: Nikolai Skousen (2264), KR – Sort: Heini Olsen (2382) 
Holdkamp 2. Division, Island (3) 
 
1.c4 c6 2.Sf3 Sf6 3.g3 d5 4.Lg2 g6 5.O-O Lg7 6.d4 O-O 7.cxd5 cxd5 8.Sc3 Se4 
9.Sxe4 dxe4 10.Se5 f6 11.Db3+ e6 12.Sc4  
 

 
 
Efter trækket 10…f6, synes jeg, at hvid har fået en god stilling, og d-bonden kan ikke 
slås, da det giver for meget udviklingsforspring og aktive officerer. F. eks. 12…Dxd4 
13.Td1 Dc5 14.Lf4! med klar fordel til hvid. 
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12…f5 13.Lf4!  
 
Hvid fortsætter med sit aktive spil og stadig på bekostning af en bonde. 
 
13…Sc6 14.e3 g5 15.Ld6 Tf7 16.f3  
 
Jeg vil gerne bryde op i centrum, inden sort får spillet g4, hvilket gør f3 noget 
sværere at spille. Desuden har hvid udviklingsforspring, så der skal bare åbnes op. 
 
16…exf3 17.Lxf3 Td7 18.Le5 g4 19.Lg2 Se7 20.Tad1 Sd5 21.e4 fxe4 22.Lxe4 
 

 
 
Alle hvids officerer er kommet i spil, og sort har stadig problemer med sin 
hvidfeltede løber og tårnet på a8, som endnu ikke er kommet i spil. Derfor er det 
svært at finde nogle fornuftige træk for sort, hvilket skyldes at der i næste træk 
tilbydes en bonde for at få brikkerne ud. 
 
22…b5 23.Lxd5 Txd5 24.Se3  
 
Dette vinder en kvalitet idet at sort ikke kan tåle at miste bonden på e6 eller g4. 
 
24…Lxe5 25.Sxd5 Lg7 26.Se3 Lxd4 27.Td3 Kg7 28.Tf4 e5 29.Df7+ Kh8 
30.Tdxd4! (hvid vinder med 30…exd4 31.Txd4 og sort taber meget materiale) 1-0. 
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Hvid: Petur Atli Larusson (2095) – Sort: Nikolai Skousen (2264), KR 
Holdkamp 2. Division, Island (4) 
 
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.c3 Lg7 4.d4 cxd4 5.cxd4 d5 6.e5 Sh6!? 
 
Mere almindeligt er 6…Lg4, som er fint for sort. Dette træk syntes jeg så spændende 
ud og spillede det i stedet. 
 
7.Sc3 O-O 8.Db3  
 
Hvid truer bonden på d5 og regner med at sort skal spille 8…e6, men sort har masser 
af modspil. Derfor spilles der i stedet for meget aktivt, hvilket også sker i partiet. 
 
8…Sc6!  
 

 
 
9.Lxh6  
 
Hvis hvid spiller 9.Dxd5 Lg4 10.Le3 Sf5 11.Td1 Dxd5 12.Sxd5 Tad8, vinder sort 
bonden tilbage på d4 med godt spil. F.eks. 13.Sc3 (13.Lc4 Sa5 14.b3 b5! vinder en 
officer) Lxf3 14.gxf3 Sfxd4 med fordel. 
 
9…Lxh6 10.a3  
 
Dette træk overraskede mig meget og kan ikke være godt. Der er flere andre træk, der 
giver mere mening. 
 
10…Lg4! 
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Jeg synes stillingen skal spilles aktivt, og vil have mine brikker ud til nogle gode 
felter, også selvom det koster en bonde. 
 
11.Dxb7 Tc8 12.Td1 Lxf3 13.gxf3 e6 14.Db3?  
 
Her skulle hvid spille 14.h4 f6 15.h5 Tc7, og stillingen bliver skarp, men jeg kan godt 
lide den sorte stilling. 
 
14…Dh4  
 
Dette er et fantastisk felt til den sorte dronning, og med det har sort klar fordel. Sorts 
brikker spiller rigtig godt sammen, og hvid har stadig ikke fået sine brikker ud endnu. 
 
15.Se2 Tb8 16.Dc2  
 

 
 
16…Le3!  
 
Efter dette træk falder den hvide stilling sammen. De sorte felter vandt dette parti. 
 
17.Sg3 Sxd4 18.Dd3 Tb3 19.Dxb3 Lxf2+ 20.Kxf2 Sxb3 0-1. 
 
 
Hvid: FM Nikolai Skousen (2264), ØBRO – Sort: Henrik Andreasen (2238), K41  
Holdturneringen 2009-2010, 1. Division, gruppe 1., 3. Runde. 
 
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.e3 d5 6.b3 Ld6 7.Lb2 O-O 8.Sbd2 De7 9.Ld3 
Sbd7 10.Se5 Lxe5 11.dxe5  
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Her skulle sort have prøvet 11…Sc5, og efterfølgende være fortsat med 12…Sfe4, da 
partitrækket gør sorts stilling mere passiv og hvid får en ganske fornuftig stilling.  

11…Se8 12.O-O Sc5 13.Le2 dxc4 14.Sxc4 Td8 15.Dc2  

Alle hvids brikker spiller sammen, og jeg mangler bare at få tårnene med i d-linien og 
er parat til rykke bønderen frem på dronningefløjen og derved gøre sorts anden 
springer passiv. 

15…Lb7 16.Tfd1 g6 17.Txd8 Dxd8 18.Td1 Dg5 19.Lf1 Sg7 20.b4 Le4 21.De2 Sb7 

 

Et bedre forsøg havde været 21…Sa4 men hvid står allerede meget bedre og med 
sorts sidste træk, får hvid nu udnyttet at sorts brikker overhovedet ikke koordinerer 
med hinanden. 

22.Sd2! Ld5 23.e4 Lc6 24.Dc4 La4 25.Sf3 De7 26.Tc1 c6 27.Da6  
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Sort har en tabt stilling, og det er spørgsmål om tid, hvornår stillingen falder helt 
sammen.  

27…Lb3 28.Sd4 La2 29.Sxc6 Dd7 30.Sd4 f6 31.exf6 Txf6 32.Lb5  

Nu vinder hvid materiale. 

32…Dd6 33.Dxb7 h5 34.Sf3 Tf7 35.Tc8+ 1-0. 

Mine fire partier i den islandske division gav mig yderligere 22 rating point, og med 
2308 i dansk og 2317 i ELO, var FM titlen i hus, hvorefter jeg kunne spille med i 
Brønshøjs 75 års jubilæumsturnering, da det var gratis for titelholdere. Jeg måtte dog 
melde afbud til turneringen, men så at det også var gratis for titelholdere til 
Copenhagen Chess Challenge 2010. Derfor fik jeg meldt mig til turneringen, og 
målet var at få en masse point og nogle gevinster imod titelholderne. Min sæson for 
ØBRO 1. hold var ikke den bedste og med 2,5 af 6 og med 3 tabspartier imod bl.a. to 
IMer, men jeg spillede dog et udmærket parti imod GM Henrik Danielsen som endte 
remis. Jeg tabte lidt rating og kom under 2300.   

 
 

Copenhagen Chess Challenge 2010 
Af Nikolai Skousen 
Det var sjette gang at denne turnering blev afviklet og med 9 runder på 5 dage var der 
tale om 4 dobbeltrunder, hvilket er rimeligt intenst. Det var det samme, som jeg 
spillede i Bolungarvik, så det var vel nemt nok. Sixten Thestrup og jeg selv deltog fra 
ØBRO og med en startopstilling som nr. 18, var jeg spændt på at møde nogle 
titelholdere. Der var 5 GMer, 10 IMer og 12 FMer. 

Det var selvfølgelig vigtigt at vinde imod de lavereratede spillere, så man kom op og 
mødte de stærkeste i turneringen. Det var bare fremad og vinde en masse partier. 

Hvid: Daniel Andersen (1948) – Sort: FM Nikolai Skousen (2291) 
Copenhagen Chess Challenge 2010 (1) 
 
1.c4 e5 2.Sc3 d6 3.Sf3 f5 4.d4 e4 5.Sg5 h6 6.Sh3 g5 7.e3 Sf6 8.Le2 Le6 9.b3 Lg7 
10.Lb2 O-O 11.Dd2 c6 12.O-O-O a6 13.f3 
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Kongerne er rokeret til hver sin side. Partiet skulle meget gerne gå hen og blive et 
kapløb imod hinandens kongestillinger. Derfor begynder jeg at angribe med det 
samme og prøve at skabe nogle svækkelser i den hvide stilling. 

13…b5 14.Sf2 bxc4 15.bxc4 d5 16.c5 a5 17.Kb1 a4 18.a3 Tf7 19.Tc1 Tb7 20.Sa2  

Jeg holder gang i dronningefløjen, og prøver på at finde en måde at komme ind i 
stillingen på. Nu da bønderne er fastlagt, er det officerernes opgave at finde en vej.  

20…Se8 21.Sb4 Sc7 22.Ka2 Dd7 23.Lc3 Sba6 24.Tb1 Sxb4+ 25.Txb4 Txb4 
26.Lxb4  

Det lykkedes hvid at lukke et hul i b-linien, og derfor skal der nu spilles på flere fløje. 
Derfor sættes der nu angreb ind i centrum samtidig med at mulighederne på 
droningefløjen skal holdes fast af hvid. 

26…Lf7 27.Tg1 f4 28.Td1 exf3 29.Lxf3 fxe3 30.Dxe3 Te8 31.Dd3 Sb5 32.Lc3 
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Sort har fået brudt igennem i centrum og med taktiske midler vælter de sorte officerer 
nu ind i den hvide stilling. De sorte brikker står godt og er alle aktive, og hvid har 
ikke rigtigt noget modspil. 

32…Lg6! 33.Dd2 Df5 34.Lb2 Dc2 35.Le2?? Txe2 0-1 

Hvid: FM Nikolai Skousen (2291) – Sort: Dara Akdag (2167)  
Copenhagen Chess Challenge 2010 (2) 
 
1.d4 Sf6 2.Lg5 e6 3.e4 h6 4.Lxf6 Dxf6 5.e5 De7 6.Dd2 b6  
 
Dette træk er nok lidt passivt og bedre havde været 6…c5, for derved at angribe 
centrum. Der var en anden som spillede det imod mig senere i turneringen, og han fik 
udlignet ret hurtigt. 
 
7.Sc3 Lb7 8.O-O-O g6 9.d5  
 
Her var jeg godt tilfreds med min stilling, og der var mange muligheder for sort. 
Hvilken fløj skulle kongen hen til nu når hvid har rokeret langt, sort har også 
mulighed for at angribe der. Tilgengæld har hvid centrum og udviklingsforspring. 
 
9…Lg7 10.f4 a6 11.Sf3 b5 12.dxe6 dxe6 13.De3 Sd7 14.Ld3 Sb6 15.g4 Sc4?! 
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Dette træk er ikke godt, da det giver sort en svag bonde på c4 og tillader hvid at få 
kontrol med centrum. 
 
16.Lxc4 bxc4 17.Se4 Tb8 18.c3 O-O 19.h4 Lxe4?  
 
Dette træk giver sort problemer, og nu har hvid en springer, der er bedre end sorts 
løber på g7, som er spærret inde af hvids bønder. 
 
20.Dxe4 f5 21.gxf5 gxf5 22.Dxc4  
 
Hvid har klar fordel og sort prøver at få lidt spil imod den hvide konge, men hvid har 
kontrol med stillingen. 
 
22…Tb6 23.Td2 c5 24.Thd1 Db7 25.Se1 Tf7 26.Sd3 De4 27.Dxc5 Tc6 28.Df2 Tb7 
29.h5  
 
Det havde været bedre at spille 29.Sc5 og derved vinde en kvalitet, men muligheden 
opstår igen efter sorts næste træk. 
 
29…Da4? 30.Sc5 Txc5 31.Dxc5 Kh7 32.Dg1 Dxf4 33.Dg6+ Kh8 34.Kb1 Lf8 
35.Td8 1-0. 
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Hvid: IM Axel Smith (2408) – Sort: Nikolai Skousen (2317) 
Copenhagen Chess Challenge 2010 (3) 
 

 
 
Efter en start hvor Axel satte en bonde i slag i træk 5 efter 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 c6 
4.f4 Da5 5.Sf3? Sxe4, vinder han senere bonden tilbage, hvorpå jeg får en kvalitet. Vi 
overså begge, at Axel kunne vinde kvaliteten tilbage efter tidnøden. Hvad er planen 
her? 
 
Min var at få fat i hans bønder på dronningefløjen og afgive min bonde på g7 for det. 
Derved vil det blive K+L+g&h imod K+T+a&b, hvilket er vundet. 
 
44.h4 Txc4 45.Ld6+ Kc8 46.h5 Kd7 47.Lf8 ‚e6 48.Lxg7 Txc2+ 49.Ke3 Tc5 50.g4 
Txa5 51.h6 ‚f7 52.Lc3 Ta3 53.Kd3 Kg6 54.g5 b5  
 

 
 



 

 59 

Planen er fuldført og med truslen om en bondeforvandling samt truslen mod 
bønderne på g5 og h6, som er svage, er det et spørgsmål om tid før hvid mister 
materiale. 
 
55.Kc2 a5 56.Kb2 b4 57.Lf6 Th3 58.Le7 a4 59.Ka2 Th2+ 60.Kb1 b3 61.Kc1 Te2 
62.Ld6 Ta2 63.Kb1 Td2 64.Le7 Td7 65.Lb4 Kxg5 66.Kb2 Kxh6 67.Ka3 Ta7 
68.Lc3 Kg6 69.Lb2 ‚f5 70.‚b4 ‚e4 71.La3 Kd3 72.Lb2 Kc2 73.Ka3 Tb7 74.La1 b2 
75.Kxa4 bxa1(T) # 0-1. 
 
Med 3/3 så turneringen ud til at blive en god en. I næste runde havde jeg hvid imod 
GM Henrik Danielsen, som jeg havde spillet remis imod i holdturneringen. Jeg 
tænkte at partiet skulle have et skud energi. 
 
Hvid: FM Nikolai Skousen (2317) – Sort: GM Henrik Danielsen (2494) 
Copenhagen Chess Challenge 2010 (4) 
 
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4 Lg7 5.Sf3 O-O 6.Ld3 Sa6 7.O-O c5 8.d5 Lg4 9.h3 
Lxf3 10.Dxf3 Sb4 11.Tf2 Sxd3 12.cxd3 a6 13.Le3 Sd7 14.g4 b5 15.Taf1 Da5?!  
 

 
 
Stillingen er sikkert udmærket, men sorts sidste træk er ikke det bedste. I stedet havde 
15…b4 efterfulgt af Da5 været bedre. Nu har hvid et klassisk gennembrud i centrum, 
som er meget chancerigt. 
 
16.e5!? dxe5 17.f5 c4?!  
 
Jeg ved ikke om Danielsen undervurderede hvids næste træk, for så ville han nok 
have spillet et andet træk. Nu får hvid rullet op i den sorte stilling. 
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18.d6! e6  
 

 
 
18...exd6 19.fxg6 hxg6 20.Dd5 Sb6 21.Dxd6 ser godt ud for hvid, som truer  
springeren på b6 og bevarer initiativet. Her brugte jeg alt for meget tid på at finde et 
afgørende kongeangreb. Med denne betænkningstid, skal man tage nogle lidt 
hurtigere beslutninger. Jeg havde kigget på den rigtige fortsættelse, men fortsatte i 
stedet for med kongeangrebet, hvilket er en forkert beslutning, der giver Henrik 
praktiske chancer. 
 
19.Se4? 
 

 
Analyse 

 
Den rigtige fortsættelse er 19.fxe6 fxe6 20.Dc6! Dd8 21.Txf8+ Lxf8 (21...Sxf8 
22.dxc4 ) 22.dxc4 Tc8 23.Df3! (se diagrammet) og f.eks. 23…Lxd6 24.Se4 Lf8 
25.Td1 eller 23...bxc4 24.Df7+ Kh8 25.Se4 De8 26.Sg5 Dxf7 27.Txf7 med klar 
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gevinst. Jeg havde kigget på følgende variant 19.fxe6 fxe6 20.Dc6! Dd8 21.dxc4 
Txf2 22.Txf2 Tc8 23.Dxa6 Txc4. Jeg synes dog at Henriks brikker kom ud, men det 
er godt for hvid. 
 
19…exf5 20.gxf5 cxd3 21.f6 Lh8 22.Dg4?  
 
Her kunne jeg stadig have fået en god stilling med 22.Sc3! Sxf6 (22.Lxf6 23.Dd5 
med tryk på f7, hvilket giver hvid fordel) 23.Sd5 Sxd5 24.Dxd5 Lg7 25.Txf7  med 
afgørende angreb. Jeg havde brugt for meget tid og begyndte at se ting som ikke helt 
virkede. Herefter får Danielsen sine brikker ud og jeg taber ret hurtigt. Ærgeligt…. 
 
22…Tfd8 23.Sg5 Dxa2 24.Se4 Tac8 25.h4 Dd5 26.h5 Tc4 27.hxg6 hxg6 28.Th2 
Dxe4 29.Txh8+ Kxh8 30.Lf4 exf4 0-1 
 
Efter dette parti mødte jeg IM Nikolaj Mikkelsen (5. runde) med sort og spillede 
Nimzowitch Defence (1.e4 Sc6), da både ham og Peter Skovgaard sad med deres 
computere imellem hver runde og forberedte sig til næste parti. Det var en praktisk 
beslutning, og jeg fik en lidt presset stilling, og så ikke de rigtige fortsættelser og 
tabte til sidst partiet. 
 
Jeg tabte i 6. runde efter endnu en Trompowsky, men havde en fornuftig stilling det 
meste af partiet. Omkring tidnøden blev der taget nogle forkerte beslutninger og lige 
pludselig var jeg mat. Efter 3. nedelag var det lidt op ad bakke, og jeg tog en hurtig 
remis imod Peter Grove. Den sidste dag mødte en jeg en forberedt svensker (8. 
runde), som havde kigget lidt på Trompowsky, hvilket resulterede i denne ret vilde 
stilling. 
 
Hvid: FM Nikolai Skousen (2317) – Sort: Anders Johansson (2071) 
Copenhagen Chess Challenge 2010 (8) 
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22.Se5+ Ke6 23.Txe1 Ld7 3.Sd3+ Kf5 4.Tf1+ Kg6 5.Se5+ Kh6 6.Sf7+ Kh5….  

Her omkring lavede jeg nogle fejl, og troede hans konge var i vanskeligheder. Jeg 
skal selvfølgelig slå tårnet på h8 og stillingen er omtrent lige. Jeg måtte kæmpe længe 
i dette parti, som endte med K+T+L imod K+T, som blev remis efter 50-træksreglen. 
I sidste parti var det en hurtig halv og slut på turneringen, som startede rigtig godt, 
men sluttede meget dårligt. 
 
 

Urlaub in Deutschland og spændende skaklitteratur 
Af Holger Lodahl 
 
 
I forbindelse med mit arbejde er jeg af og til i Tyskland, hvor rejsevejen går forbi et 
par lufthavne eller større banegårde. En forskel, man vil kunne iagttage imellem 
Tyskland og Danmark, er det store udbud i tidsskrifter og bøger, der er i en standard 
banegårdskiosk. Her finder man næsten altid 2-5 forskellige skaktidsskrifter, og andre 
hobbyer, lige fra tatoverede damer til akvariefisk, er der også tidsskrifter for. 

Et af de tyske skaktidsskrifter, jeg vil anbefale, er Schach Zeitung i A4-format – man 
kan finde ældre udgaver af tidsskiftet på nettet hos Niggemann, hvis man vil 
smugkigge lidt. Det, der gør tidsskriftet specielt egnet, er en fast artikel, ”Zug um 
Zug”, hvor der vises diagrammer af stillingen for hvert eller hvert andet træk – man 
kan altså følge med i partiet uden bræt og brikker. I februarnummeret fra i år er der 
fire partier fra London Chess Classic med spillere som M. Adams, D. Howell, 
Kramnik, Magnus Carlsen, Short og Nakamura. Alle partier er kommenteret af bladet 
suppleret med kommentarer fra spillerne selv. 
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Der er også en fast artikel om en åbningsvariant og en artikel om slutspil, samt nogle 
træningsøvelser, hvor man kan øve sig i blindskak, variantberegning m.v. Der er 
simpelthen spændende underholdning nok til en hel flyvetur til USA. 

Et alternativ, hvis man gerne vil læse mere om skak i gamle dage, er Kaissiber, hvor 
Bent Larsen skrev. Hvert nummer har en specialartikel om en eller anden sjælden 
åbningsvariant. Man kan derfor over nettet finde et katalog over ældre numre af 
tidsskiftet med angivelse af tilhørende åbninger. 

Vil man i stedet gerne følge med i Bundesligaen (den skaklige) så er SCHACH, 
Deutsche Schachzeitung lige sagen. 

Der er også en fast artikel om en åbningsvariant og en artikel om slutspil, samt nogle 
træningsøvelser, hvor man kan øve sig i blindskak, variant beregning m.v. Der er 
simpelthen spændende underholdning nok til en hel flyvetur til USA. 

Et alternativ, hvis man gerne vil læse mere om skak i gamle dage, er Kaissiber, hvor 
Bent Larsen skrev i. Hvert nummer har en specialartikel om en eller anden sjælden 
åbningsvariant. Man kan derfor over nettet finde et katalog over ældre numre af 
tidsskiftet med angivelse af tilhørende åbninger. 

Vil man i stedet gerne følge med i Bundesligaen (den skaklige) så er SCHACH, 
Deutsche Schachzeitung lige sagen. 
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Seniortræning I ØBRO 
 
Skakforeningen ØBRO har seniortræning hver mandag i tidsrummet 18:00-20:00, 
hvor der vil blive undervist i forskellige aspekter af skakspillet. Alle der har lyst til at 
spille skak og måske har spillet i skolen eller på café med sine venner, har nu 
muligheden for at lære noget mere om dette fantastiske spil. 
  
Et skakparti består af åbningsspil, midtspil og slutspil, og der vil blive undervist i 
dem alle. De har alle nogle komplicerede positionelle og taktiske facetter og der 
bruges begreber som bindinger, springergaffel, rokade, en passant, dobbeltskak, offer, 
officerer, forvandling, centrum, minoritetsangreb, kongeangreb, træktvang, isolani, 
dobbeltbonde, blokade, skakmat, skak, notation, analyse og meget mere. 
 
Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen og give dig nogle 
redskaber til at blive en bedre skakspiller samt nogle sociale oplevelser med at 
analysere og snakke med og ikke mindst spille turneringer imod andre skakspillere. 
 
 
 

Skak er sjovt og billigt. 
 

Skak er kongernes spil og spillenes konge. 
 

Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning. 
 

I skakklubben kan man få nye venner. 
 

Kom og lær hvordan man spiller det. 
 

Kom og lær hvordan du vinder over venner og bekendte. 
 

Kom til ØBRO og lær om skak! 
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ØBROs kalender:  
 

Maj 2011  
 
2. maj Forårslynturnering 
9. maj ØBRO Forår (1. runde) 
16. maj ØBRO Forår (2. runde) 
23. maj ØBRO Forår (3. runde) 
27. maj ØBRO 40 års Lokale-jubilæumsturnering (1. runde) 
28. maj ØBRO 40 års Lokale-jubilæumsturnering (2+3. runde) 
29. maj ØBRO 40 års Lokale-jubilæumsturnering (4+5. runde) 
30. maj ØBRO Forår (4. runde) 
 
Juni 2011  
 
6. juni ØBRO Forår (5. runde) 
13. juni 2. pinsedag – lukket  
20. juni Sommerafslutning 
 

HUSK – ØBROs kalender er altid en dynamisk størrelse – følg derfor med på 

vores hjemmeside for nye initiativer og arrangementer på www.oebroskak.dk. 

 

 


