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Redaktionen 
 
Dette er et nyt klubblad fra Skakforeningen ØBRO, og der udkommer 2 blade årligt. 
Klubbladene vil blive sendt ud i april og oktober måned. Der vil være deadline for at 
indsende materiale inden d. 1. oktober for det næste klubblad, som udkommer i 
oktober måned 2012. 
 
Materialet skal sendes til oebro@oebroskak.dk og i et word-dokument. Det samme 
gælder for tekster til vores hjemmeside. Redaktionen vil se frem til at medlemmerne 
skriver ind med artikler omkring turneringer, partier, analyser, historier og meget 
mere. 
 
Vi ønsker fra redaktionen alle medlemmerne en god læselyst og håber at i vil nyde 
dette nummer af klubbladet. 
 
Mvh. 
 
Redaktionen 
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Praktiske oplysninger 
Af Holger Lodahl 
 
Som kasserer håndterer jeg ud over regnskabet også vores medlemskartotek og 
kontingentopkrævning.  
 
INDMELDELSE I ØBRO: Skulle du have lyst til at blive medlem af vores klub skal 
du maile til: kasserer@oebro.dk med følgende oplysninger: Fulde navn, adresse og 
fødselsdato. Du kan oplyse telefonnummer og e-mail, som vi kun vil anvende til at 
sende nyhedsmail og ringe, hvis vi vil høre, om du vil deltage i vigtige arrangementer 
som holdskak, eller der er afbud til et parti, du skal spille. Du har også mulighed for 
at melde dig ind på vores hjemmeside www.oebroskak.dk, under menuen – 
indmelding. 
 
Herefter vil du modtage en kontingentopkrævning. Når den første opkrævning er 
betalt, er du medlem! 
 
Kontingentet er 350 kr/kvt for seniorer, 260 kr/kvt for pensionister og studerende og 
230 kr/kvt for juniorer. Kontingentet dækker medlemskab af ØBRO, Københavns 
Skak Union og Dansk Skak Union (udgiver Skakbladet). Et B-medlemskab 
forudsætter, at du er medlem af KSU og DSU via en anden klub. Kontingentet er for 
B-medlemmer 150 kr/kvt. 
 
UDMELDELSE: En betragtelig del af kontingentet sender vi videre til KSU og DSU. 
Det er derfor vigtigt, at du sender en mail til kasserer@oebro.dk med navn, 
fødselsdato og adresse, hvis du ønsker at melde dig ud. Det er ikke nok bare at 
undlade at betale sit kontingent, for vi skal stadig betale for dig i KSU og DSU. 
Kontingentopkrævningen sker via Betalingsservice, de sender enten et girokort eller 
opkræver kontingentet via Betalingsservice. På girokortet står der alle de oplysninger, 
du skal bruge for at tilmelde din kontingentopkrævning til Betalingsservice i din 
bank. Jeg har selv prøvet, og det virker.  
 
Adresseændringer er I nødt til at maile til kassereren også, så skakbladet bliver sendt 
til den rigtige adresse.  
 
Feedback modtager vi gerne, også uden at I melder jer ud! 
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Generalforsamling - referat 
 
Mandag den 12. marts 2012 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, Albert Schulz og Nikolai Skousen) er 
på valg.  
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år. 
9. Evt. 
10. Hansens legat 

 

Referat  

Generalforsamling, mandag den 12. marts 2012 - referat 
 
 
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 
 
I foråret blev ØBRO Forår spillet med 16 deltagere. Der blev afholdt 40-års 
lokalejubilæum i maj med reception og efterfølgende lynturnering med 20 deltagere. 
I efteråret afholdtes klubmesterskabet i hurtigskak, som Dennis Jørgensen vandt. 
Desuden var ØBRO også på besøg i Limhamn til Limhamnmatchen, hvor ØBRO 
vandt overbevisende med 25-15. 
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ØBRO’s store efterårsarrangement var 75-års jubilæumsturneringen, som blev fejret i 
to omgange: reception med foredrag af SBH og lyn på stiftelsesdagen og en 9-runders 
jubilæumsturnering i efterårsferien. Den var samtidigt også KM, og IM Nikolai 
Mikkelsen vandt og blev samtidig Københavnsmester. Ole Bo Andersen bedste 
ØBRO’er. 
 
ØBRO’s klubmesterskab sluttede med, at Søren Bech og Dennis Jørgensen begge 
havde 5½. Da de 2 indbyrdes havde spillet remis, blev det til en omkamp med 
livedækning med kommentator. Dennis Jørgensen vandt efter armageddonparti. 
Gruppe 2 af klubmesterskabet blev vundet af Holger Lodahl. CXU Nytår, tidligere 
ØBRO Nytår havde for første gang nogensinde helt fyldt hus med 70 deltagere. GM 
Henrik Danielsen vandt med 6½ af 7. Tak til Claus Mikkelsen som sponsor. 
 
I starten af året blev ØBRO Frost afholdt med 14 deltagere. I holdturneringen spillede 
1. holdet i 1. division gruppe 1. Holdet var blevet tydeligt forstærket og rykkede op til 
skakligaen. Tak til Mads for holdledelse. 2. holdet blev der særligt satset på i år, da 
de særdeles gerne måtte rykke op. Situationen er dog svær inden sidste runde. 
 
3. holdet, som spiller i 2. række gruppe 1 har haft en blandet sæson og ligger inden 
sidste runde i midten af rækken. 4. holdet er et nyt hold bestående af de stærkeste 
juniorer under ledelse af Martin Reib. De er rykket op i 2. række inden sidste runde. 
I juniorrækken vandt juniorholdet en 2. plads ud af 12 deltagende hold. Holdet har 
vundet 459 ratingpoint. Der har også været et særligt arrangement med Peter Heine 
Nielsen om deltagelse i Worldcuppen. 
 
Der har været vandskade i klubben i sommers. De 3 toiletter løb over og ødelagde 
gulvet i alt pånær turneringslokalet, garderoben, kontoret og biblioteket. Der har 
været en længere process med forsikringsselskabet. Der bliver lagt nyt gulv i de 
berørte områder fra medio marts. Arbejdet forventes at tage 2 måneder. 
 
ØBRO er udkommet med 2 klubblade. Deadline for næste blad er 1. april. Der er 
blevet afholdt arrangementer med livedækning, bl.a. til Nytår og 
jubilæumsturneringen. Klubben har systematiseret seniortræning. I første omgang har 
Nikolai Skousen og Martin Reib stået for træningen, som Christian Sylvester nu har 
overtaget. Juniorskakken: (ved Martin Reib) 4 juniorer har deltaget i KM i Skoleskak 
og opnået gode resultater. Desuden blev 14/22 point på ØBRO’s 4. hold hentet af 
juniorer mod voksne spillere. Der blev afholdt Københavnsmesterskab for juniorer i 
klubben. 1 ØBRO-hold kvalificerede sig samt 2 yderligere ØBRO-juniorer på 
skolehold. 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Lars Pomerencke: Hvorfor blev konceptet i ØBRO Snefnug ændret? SMH: Der skal 
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søges dispensation for at rate en turnering med 1 times betænkningstid. Martin Reib 
og SMH besluttede, at Snefnug skulle være til udelukkende juniorer.  
 
Lars Pomerencke: På generalforsamlingen sidste år blev et udvalg for idéudvikling 
foreslået. Hvorfor er et sådant ikke nedsat af bestyrelsen? SMH: Så langt er 
bestyrelsen ikke kommet endnu, da der har været meget andet at se til. I KSU er der 
ikke tale om en kontingentforhøjelse. Der skal sammenlægges med 8. hovedkreds, 
hvilket kan betyde, at man enes med 8. hovedkreds om den laveste 
kontigentomkostning.  
 
Mads Smith Hansen: Pokalturneringen manglede i formandens beretning, hvor 
ØBRO’s hold er kommet videre. SMH: Pokalturneringen kan desværre ikke afholdes 
i år pga. renovering. Klubben bestræber sig dog på, at pokal ’13 kommer i ØBRO’s 
lokaler igen.  
 
Simon Rise: Aktive medlemmer i ØBRO gør en stor indsats for klubben og han 
takker for det. Han kunne godt tænke sig til interne turneringer, at der er lidt mere 
tidsdisciplin.  
 
Nikolai Skousen: ØBRO’s koncept omkring chatroll og livedækning er blevet 
overtaget af Fynskredsen, Skakligaen og KSU. Det var i sin tid idéen at udvikle et 
omkostningsfrit system til livedækning.  
 
SBH: ØBRO er den klub i DK med højeste driftsomkostninger. DSU har ikke haft 
fokus på klubbernes økonomi. Faktuelt er, at medlemstallet og antallet af klubber er 
aftagende. Det indebærer at der er steder der går ind og andre klubber der er 
opadgående. Vi oplever sandsynligvis vækst i klubben de næste år. Vi skal indstille 
os på det, og træde varsomt med vores gamle medlemmer. ØBRO’s holdning må 
være, at vi ikke ukritisk tager et større ansvar. Vi skal tage os af vores lokaler og 
klubbens velvære. Simon Rise: Er der øgede omkostninger i sammenlægning af 
hovedkredse? Holger Lohdahl: Det vil man tage sig af så vidt som muligt i lokale 
puljer. 
 
4. Kassererens gennemgang af regnskabet til afstemning  
 
Kontingentet lå på over 80.000 kr., hvilket er bedre end budgetteret. Der er større 
indkomst i køkkenet end forventet. Der var overskud på 36.000 kr. Driften af 
lokalerne er nogenlunde som budgetteret. Materialeposten har været højere end 
budgetteret, da der er indkøbt Ikeamøbler og støvsuger, hvilket var en udgift på 6.000 
kr. Til næste år kommer der en udgift på ca. 15.000 kr. pga. fliselægning i nogle 
lokaler. Udgifterne til klubbladet har været større end 2010, da der har været gode 
klubblade. 
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Turneringer giver større overskud pga. sponsor. Ekstraordinære udgifter er 125.400 
kr. for facaderenovering. Det betyder et underskud på 88.000 kr. i år, som er dækket 
ind ved et lån. Årsregnskabet ser acceptabelt ud, revisor har ikke haft kritik endnu. 
Det er vigtigt at aktiviteterne holdes oppe, da det er essentielt for klubbens overskud. 
Omkostningerne stiger, derfor skal der gøres noget ved indkomsterne. 
 
Spørgsmål til regnskabet: 
Lars P: Savner statistik på medlemsudvikling og derunder også aldersgennemsnittet. 
Holger L: Hvis han får tid, prøver han at se på det. Lars P: Savner tal for 
rejseomkostninger for 1. og 2. hold. Holger L: Omkostningerne var 1.800 kr. for både 
1. og 2. hold i år. Især til næste år skal 1. holdet figurere på regnskabet pga. øgede 
udgifter for rejseomkostninger.  
 
Forsikringen går gennem ejerforeningens forsikring. Det vil sige det går gennem 
fællesudgifter, derfor figurerer den ikke som uafhængig post på regnskabet. 
1 blank, alle andre stemmer for regnskabet. 
 
5. Rettidigt indkomne forslag til afstemning 
 
Der er ikke kommet forslag til afstemning. Bemærkning af SMH: Bestyrelsen 
planlægger en modernisering af vedtægterne til næste år, da de ikke har været til 
revurdering i 15 år. 
 
6. Fastsættelse af kontigent 
 
Det er lang tid siden sidste ændring af kontigentet, sidste stigning skyldtes stigning af 
kontingentet i DSU. Der kan ses på regnskabet, at der er flotte resultater, men store 
udgifter. Kontingent og køkken er variable størrelser. Det kommunale tilskud falder. 
Der må forventes, at fællesudgifter stiger en smule pga. prisudvikling. Udgifter til el 
og varme stiger ligeledes. 
 
Desuden har der været store udgifter pga. facade og fliser til næste år. Derfor foreslår 
bestyrelsen en prisstigning på 25 kr. pr. kvartal for alle kontingentgrupper. Foreslaget 
er ikke medregnet i budgettet. Det vil udgøre en forskel på 7500 i 
kontingentindtægter - 2 blanke, alle andre stemmer for. 
 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for to år 
 
Kasserer Holger Lodahl er genvalgt.  
3 bestyrelsesmedlemmer:  
Martin Reib genvalgt.  
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Albert Schulz genvalgt. 
Nikolai Skousen genvalgt. 
 
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år 
 
Jesper Vej og Carsten Simonsen er valgt som revisorer. Thomas Vils er valgt som 
suppleant. 
 
9. Evt. 
 
Simon: Der er en post i passiver, der hedder Ted. Hvad skyldes den? Holger: Det 
bruges løbende til indkøb.  
 
Ted: Er der mange restancer? Holger: Restancer behandles rimeligt, der gives en vis 
line for at medlemmer har mulighed for at betale. Hvis gælden vokser gøres der kort 
proces. Der er ingen regel, kassererens mavefornemmelse styrer restancerne og 
indkrævningen. 
 
SBH omkring sæsonplanen: Der har været problemer med aktiviteter i foråret. Er der 
idéer til hvordan det nye forår kan håndteres? Vi har forsøgt at omtænke de sidste år, 
uden succes. Forslag: Genopliv “spil når du vil” - kaosturnering. Det er en turnering 
med mandage der er afsat til afbudskampe. 
 
Der kræves flere arrangementer, der ikke rækker over lang tid. Sidste år var der flere 
deltagere i korte arrangementer. Forslag til alternative turneringsformer: 25-timers 
turnering. Spiller hver 5. time. Simon vil gerne engagere sig en sådan turnering. 
 
Ted opfordrer bestyrelsen til at se på Frederiksberg skakklub og kopiere deres spil når 
du vil. Du møder hele tiden nogen på samme styrke, medmindre man taber hele tiden. 
Systemet har kunstige point der holder.  
 
Piratskak: 15-minutters kampe med fællesspisning. Der er ikke så meget præmie, 
men derimod hyggeligt. 
 
Marathonlyn med mange turneringer. Simon og Johan får mulighed for at arrangere 
noget nede i lokalerne. Klubben er alle medlemmers klub, hvor man bare kan 
arrangere noget.  
 
Claus Mikkelsen: Weekendturneringer med 7 runder på en weekend: ØBRO Vanvid, 
som var en stor succes. Skaklørdag er lagt på køl i efterårsstressen, men der er stadig 
mulighed for at genoplive den. 
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Mads Smith Hansen: 1. holdet er rykket op i skakligaen, hvad kommer det til at 
koste? Er der villighed til at fortsætte samme system med egenbetaling for dem der 
vil? Er der mulighed for at finde en lokal sponsor? Spillerne er villige til konstruktiv 
diskussion med bestyrelsen. SMH: Lige nu er det svært at sige, hvor meget det 
kommer til at koste. Der har allerede været dialog i bestyrelsen. Muligheden med 
tegning af mindre sponsorater fra lokalområdet kombineret med egenbetaling. Når 
der er overblik over omkostninger skal interessenterne sætte sig sammen og lave et 
budget. 
 
Jesper Vej er interesseret i at finde en sponsor til 1. holdet. Holdet trækker sig ikke 
fra divisionsturneringen. Forslag om at afholde en dobbeltrunde nede i ØBRO er en 
mulighed. Man kan forestille sig, at 1. holdet leverer en indsats for klubben og et 
mindre indskud til f.eks. workshops kan finansiere nogle rejseomkostninger. KSU har 
overskud, som kunne finansiere en workshop. Hvis 1.holdet gav en indsats, så kunne 
det dække udgifter. Der kan også arrangeres simultan med 1.holdet. Der er også 
mulighed for intensiv træning af 1.holdsspillere til nogle af de stærke juniorer af 
klubben, som så kunne bidrage. 
 
10. Uddeling af Hansens Legat af Søren Bech Hansen: 
 
Søren uddeler Hansens legat til Søren Møller Hansen.  
 
Generalforsamlingen er afsluttet, Jesper takker alle for relativt god orden  

Albert Johannes Mordechai Schulz, referent  
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Holdskak 2011-2012 - resultater 

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 ind 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 
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 2011-2012. 
 
 
1. Holdet 
Af Jesper Vej 
 
Det blev en fin sæson, hvor oprykningen til skakligaen blev en realitet. I forhold til 
sidste sæson, var holdet blevet forstærket med hele 3 klubbers stærkeste spiller, 
nemlig Mads fra AS04, Jacob fra Køge og Dennis fra Allerød. Inden starten var det 
da også budskabet fra ratingtallene, at vi var det stærkeste hold og dermed oprykker. 
Dog efter f.eks. tredje runde, virkede det ikke som om at oprykningen var lige om 
hjørnet. Efter en indledende remis med Evans og to (for) små sejre over Næstved og 
Furesø, var vi hele 2 point efter K41’s andethold, på en delt andenplads. Ganske vist 
krævede det nedrykning af K41 1, for at K41 2 skulle kunne rykke op, men alligevel 
var det ikke nogen betryggende position. I det meste af turneringen udmærkede 
rækken sig ved en ekstrem jævnbyrdighed, f.eks. endte alle kampe i første runde 4-4! 
 
Sæsonen fik også en noget kaotisk start, i og med en tilmeldt spiller gik ”under 
jorden” og ikke var til at få fat i, hvilket betød at vi havde mindst én reserve på i hver 
kamp. Kun 4 spillere var med i alle 7 matcher, 3 spillere havde to afbud og så spillede 
super-sub’en Søren Bech 4 kampe, og semi-super sub’en Sixten 3 kampe.  
 
Efter den lidt træge start begyndte maskinen at rulle for alvor, faktisk næsten som en 
supertanker, der er længe om at komme op i fart, men når den først er der, kværner 
den igennem alt (hvis man altså ikke flytter det). Rent talmæssigt passer det med at vi 
meget usædvanligt i de syv kampe, hver gang scorede det samme eller mere i næste 
match, måske lidt uklart formuleret, men så se på denne sekvens : 4, 4½, 4½, 5, 5, 5, 
5½.   
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Efter 4 runde, lå vi på delt andenplads, ½ point efter Evans og efter 5 runde, var vi nr 
1 og der blev vi! Inden sidste runde lå vi hele 3 point foran forfølgerne, Evans og 
K41 2. Derfor blev det heller aldrig rigtig spændende. Strategien var klar, vi skulle 
spille ”som vi plejede” så skulle pointene nok komme mod bundholdet 
Læseforeningen, og det viste sig at holde fuldkommen stik.   
 
Det har været en fornøjelse at spille i år. Dels gik det godt både for holdet og på det 
personlige plan, dels var stemningen god og inspirerende. Man kan så filosofere lidt 
over om det rent faktisk kan lade sig gøre at skabe en stemning, der gør at holdets 
spillere bliver bedre, en slags mentaltræning. Jeg mener klart ja, har man lyst til at 
spille, og ser holdets succes som en vision, man tror på, så virker det. En 
medvirkende faktor har været Mads’ upåklagelige indsats som holdleder, der både 
leverer struktur i lange baner, og mental opbygning. At han så brugte lang tid på at 
forklare sin egen rolle som holdleder ved de afgørende partier i sidste runde, og 
derefter forsvandt for at analysere, skal være tilgivet. Det var jo faktisk klart da. Et 
vigtigt element i skabelsen af holdånd, er den obligatoriske spisning efter kampene, 
hvor seriøse analyser veksler med useriøse drillerier og filosofiske funderinger over 
alt mellem himmel og jord.  
 
Som afslutning giver det mening at kikke lidt på næste sæson. Lige efter oprykningen 
fik jeg 5 kommentarer, de 4 lød noget i retning af: ”Tillykke, men I rykker ned igen!” 
Kun en enkelt sagde tillykke, I skal nok klare det! Den vælger jeg at lade stå lidt: Vi 
rykker ikke ned! 
 
Her følger en række partier først mit eget fra sidste runde: 
 
Hvid: Jesper Vej, ØBRO – Sort: Rene Rauer Hansen, Læseforeningen 
 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.d4 Sf6 4.Sf3 Lf5 5.c4 Dd8 6.Sc3 e6 7.Le2 Le7 8.0-0 0-0 
9.Db3 Dc8 
  
Hvid har fået en behagelig stilling, den sorte dronning står lidt usikkert. 
 
10.Lf4 c6 11.Tfd1 Td8 12.Tac1 Sbd7 13.h3 Se4 14.Sxe4 Lxe4 15.Se5, Sf6?  
 
Sort skal bytte af på e5.  
 
16.Lf3 Lxf3 17.Dxf3 c5 18.dxc5 Txd1+ 19.Txd1, Lxc5 20.b3 a5 21.Lg5 Le7 
22.Sd7 Sxd7 23.Lxe7 Se5 24.Dg3 De8 25.Dxe5 Dxe7 26.Db5  
 
Hvid har hele tiden stået lidt bedre og nu begynder fordelen at blive tydelig.  B-
bonden falder og sort må prøve at finde modspil.   
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26…Da3!? 27.Dxb7 Tf8 28.Df3!  
 
En god plan. Hvid kombinerer direkte trusler mod den sorte konge med støtte til den  
farlige c-bonde.  
 
28…Dxa2 29. Dc3 Tb8 30.c5 h6  
 

 
 
31.Td3  
 
c6 vinder måske endnu hurtigere efter 31.c6 Txb3 32.Dxb3 Dxb3 33.Tc8+ Kh7 
34.c7.  
 
31…a4 32.bxa4 Dxa4 33.c6 Tb1+ 34.Kh2, Df4+ 35.Tg3  
 
med mattrussel. 
 
35…g5 36. c7 1-0. 

Sort opgav. 
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Parti kommenteret af Carsten Simonsen. 
 
Hvid: Carsten Simonsen, ØBRO – Sort: Klaus Nielsen, Furesø 
 
1.c4  
 
Søndag og divisionsskak på vores hyggelige hjemmebane. Jeg føler mig veloplagt og 
har glædet mig i flere dage. Kampleder, Martin Reib, kommer først lidt senere, så 
formand Søren fløjter kampen i gang. Det passer mig fint - juniortræner Martin bliver 
altid lidt utilfreds når jeg åbner med c4. Det er for slapt. Søren er mere forstående. 
 
1…e5 2.g3 Sc6 3.Sc3 f5 4.Sf3 Sf6 5.d4 e4  
 
Min følelse af at være veloplagt er helt væk. Skal springeren til g5 eller h4? Et par 
minutter prøver jeg at huske hvad der står i teoribogen. Helt blank - suk. Jeg må selv 
finde ud af det. Kan springeren ikke blive fanget på h4 hvis sort spiller g5 på et eller 
andet tidspunkt? Så skal der være plads til springeren på g2, men der skulle løberen 
jo stå. Hvad så med springeren til h4 og løberen til h3. Men så kan løberen måske 
blive fanget efter et senere g5, Sg2 og bonden til g4. Holdkaptajnen plejer at se lidt 
træt ud når man taber en officer allerede i åbningen - med hvid!. Hellere spille 
sikkert. Fra g5 kan springeren da altid komme tilbage til h3. 
 
6.Sg5?!  
 
Hjemme finder jeg ud af at 6.Sh4 er bedre, fordi det angriber bonden på f5. Hvis sort 
i fjerde træk havde spillet bonden til d6, ville f5 være dækket og så skal springeren til 
g5. Sort har ingen chance for at fange springeren.  
 
6...Le7 7.d5?!  
 
Jeg vil forhindre sort i at spille d5, hvorefter springeren står lidt dumt på g5. Måske 
kan min hest senere hoppe ned på e6. 
 
7...Se5 8.Dd4  
 
Bonden på c4 er jo truet, så jeg dækker, men har en ubehagelig fornemmelse af at 
åbningen er gået galt. Dronningen står vist ikke særligt godt midt på brættet. Martin 
er forlængst på plads som kampleder. Jeg håber ikke at jeg skal forklare mit 
åbningsspil til ham efter partiet.   
 
8...Sg6?  
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Mit humør stiger væsentligt. Dette kan da ikke være rigtigt. Hvorfor spiller han ikke 
bare 8...d6, hvorefter sort står bedst?  
 
9.Lh3  
 
Hvordan skal han nu dække f5? Han må vel spille 9...d6 10.Se6 Lxe6 11.dxe6, og 
hvid vinder en bonde.  
 
9...Sh5  
 
Hov, kan han spille det? Stillingen skriger på et overfald. Ti minutter i boksen.  
 
10.Lxf5 Lxg5 11.Dxe4+ 
 
Jeg har ofret en officer for to bønder og den tredje bonde kan høstes ved at slå på g6 
hvis han ikke spiller det naturlige 11...Kf7. Jeg kigger spændt over på Klaus.  
 
11...Kf7?  
 

 
 
12.Df3!  
 
Yes - jeg er lige ved at spille trækket á tempo, men behersker mig. Hellere nyde 
stillingen og være helt sikker. Sort er færdig. Hvis ikke han slår løberen på c1 må han 
spille videre med en dårlig stilling og to bønder for lidt.  
 
12...Lxc1  
 
Præcis hvad jeg håber på. Klaus giver mig lov til at afslutte smukt.  
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13.Le6 Ke7 14.Df7 Kd6 15.Se4 Ke5 16.Df5 Kd4 17.Txc1 1-0 
 
Truslen er 18.e3 Kd3 og enten 19.Tc3 eller 19.Sc5 med mat. Det eneste træk der 
udsætter matten lidt er at sætte dronningen i slag på g5, så sort opgiver. Martin er 
efter partiet meget tilfreds med mit spil, næsten juniorskak, og glemmer helt at 
skælde mig ud over åbningsspillet. En herlig søndag.  
 
Parti kommenteret af Carsten Simonsen. 
 
Hvid: IM Mikkel Antonsen, Næstved – Sort: Mads Smith Hansen, ØBRO 
 
1.d4 e6 2.e4 c5  
 
Mikkel Antonsen er den stærkeste spiller i 1. division Øst, og plejer at gøre næsten 
rent bord på førstebrættet. Sidste år var Nikolai ved at få fat i ham. I år fik Mads 
fornøjelsen. Mads vælger med 2...c5 en usædvanlig variant, der giver sort en solid, 
men passiv stilling. Larsen spillede trækket i nogle år omkring 1970, men ikke mod 
de allerbedste spillere. Hvid går ofte bersærk på sorts kongefløj, men hvis sort holder 
hovedet koldt får han gode kontrachancer.  
 
3.d5  
 
En anden mulighed var 3.Sf3 med overgang til siciliansk.  
 
3...exd5 4.exd5 d6 5.Sf3 Sf6 6.Sc3 Le7 7.Sd2 O-O 8.Le2 Sa6 9.Sc4 Sc7 10.a4 b6 
11.O-O Tb8 12.Tb1 Lb7 13.Lf3 Dd7 14.g4  
 
Hvids chancer ligger på kongefløjen.  
 
14...h6 15.Se3 Tfe8 16.h4 a6?!  
 
Dette træk er ikke helt præcist. Sort skulle prøve at stoppe hvids fremmarch på 
kongefløjen med Sh7.  
 
17.g5 hxg5 18.hxg5 Sh7 19.Lg4 Dd8 20.f4 b5 21.Tf2 Lf8 22.Th2 g6 23.Sf5 Lc8  
 
Efter 23...gxf5 24. Lxf5 vinder hvid springeren på h7.  
 
24.Df1 gxf5 25.Dh3 Lg7 26.Dxh7 Kf8 27.Lf3 bxa4 28.Ld2 Sb5?  
 
En fejl ifølge computerprogrammet Rybka. Sort burde spille 28...a3! 29.bxa3 Txb1 
30.Sxb1 og først derefter 30...Sb5. Det er bedre for sort at få byttet tårne end 
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springere.  
 
29.Sxb5 Txb5 30.Kh1? a3  
 
Umiddelbart ser det ud til at hvids angreb er gået i stå. Løberen på g7 forsvarer 
kongen, og støtter den farlige a-bondes fremmarch. Er Mads ved at vinde?  
 

 
 
31. Dxg7!  
 
Nix - hvid ofrer bare dronningen, men 30. Dxg7!! havde været endnu bedre og givet 
hvid afgørende fordel. Efter offeret står hvids konge bedre på f2 end på h1. Det er 
tårnet fra b1 der skal til h1.  
 
31...Kxg7 32.Lc3 Te5  
 
32...Kf8 33.Lf6 taber øjeblikkeligt. Sort bliver sat mat i få træk.  
 
33.fxe5 Tb4 34.exd6 Td4 35.b4?  
 
Løberen på c3 er meget stærk og skal bestemt ikke byttes med tårnet på d4. Med b4 
forsøger hvid at underminere dækningen af tårnet, men hvid skulle hellere slå den 
farlige a-bonde. Nu er Mads ved at vinde.  
 
35...Dxd6 36.La1 Df4 37.Lg2 Kg6 38.bxc5 
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38...a2?   
 
Et logisk træk i tidnøden, men der er ikke tid til det. Sort skal prøve at bytte tårnet på 
d4 af med kollegaen på h2 for at aflaste presset mod kongen. At starte med 38...Tc4 
duer ikke pga. 39. Lf6, hvorefter sort må give dronningen for at undgå mat. Rigtigt er 
38....Tb4!, der truer på b1; fx 39.Tg1 (Ikke 39.Txb4?? Dc1 og mat i næste træk) 
39…Df2  40.c6 Th4 41.Tf1 Dg3 42.Txh4 Dxh4 43.Kg1 Dxg5. Sort står bedst, men 
det er selvfølgelig stadig meget kompliceret.  
 
39. Tg1 De3?  
 
Den afgørende fejl. Sort skulle have spillet Df2 med idéen Th4.  
 
40. Th3!  
 
Nu kan hvids tårn komme i nakken på fribonden.  
 
40…Dxg1 41. Kxg1 Td1 42. Kf2 Txa1 43. Ta3 Kxg5 44. c6 Kf6 45. d6 Le6 46. d7 
Ke7 47. Td3 Lxd7 48. cxd7 Kd8 49. Ta3 Kxd7 50. Txa6 Ke7 51. Lf3 Kf8 52. Le2. 
1-0  
 
Slutspillet er håbløst og Sort opgav. Et flot parti som begge spillere kan være stolte 
af. 
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Parti kommenteret af Nikolai Skousen. 
 
Hvid: Nikolai Skousen, ØBRO – Sort: Peter Thorsbro, Furesø 
 
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 e6 4.Ld3 c5 5.b3  
 
En Colle-Zukertort som var en af de partier jeg havde set Peter spille med de sorte 
brikker. Derfor faldt valget på denne åbning. I øvrigt en ganske simpel åbning at 
spille med de hvide brikker.  
 
5…Sc6 6.O-O cxd4 7.exd4 Dc7 8.a3 g6  
 
Peter vælger at sætte løberen på g7 i stedet for på d6, som han gjorde i det parti jeg 
havde set. Løberen på g7 lægger tryk på bonden, på feltet d4 og holder samtidig øje 
med løberen på b2. 
 
9.Lb2 Lg7 10.Sbd2 O-O 11.Te1 Te8  
 

 
 
Jeg har fået brikkerne ud og har en lille fordel. Jeg kunne nu have forsat med 12.c4 
efterfulgt af Tc1, men vælger en anden plan.  
 
12.b4 a6 13.Se5 a5 14.b5 Sxe5 15.dxe5 Sd7 16.Sf3 a4 17.h4  
 
Jeg vælger at gå til angreb mod kongen. Jeg vil gerne have byttet h-bønderne og sætte 
en springer på g5 og en dronning i h-linjen. 
 
17…Sb6  
 
Det havde nok været en bedre plan at flytte springeren til c5, for at evt. kunne slå 
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løberen på d3, hvis den skulle blive for farlig. Springeren kommer til feltet c4, men 
den generer bare ikke rigtigt mine løbere der.  
 
18.h5 Ld7 19.Ld4 Tec8 20.Sg5 Sc4 21.b6?!  
 
Der bliver spillet på begge fløje. Bonden kan ikke slås. 21…Sxb6 22.Df3 Le8 
23.hxg6 hxg6 24.Dh3 med kompensation og angreb på kongen. Mere præcist havde 
været at spille 21.hxg6 hxg6 (21…fxg6 22.Df3 Tf8 23.Dh3 h6 24.Lxg6 vinder en 
bonde) 22.Dg4 med angreb. I partifortsættelsen får Peter en mulighed for at forsvare 
sig.  
 
21…Dd8 22.Dg4 Le8?! 
 
Bedre havde været at sætte dronningen på e7 og derved have muligheden for at slå 
med f-bonden på g6. Nu får jeg den stilling, som jeg sigtede efter. 
 
23.hxg6 hxg6 24.Dh4 Tc6  
 
Første del af planen er fuldført og jeg havde brugt en del tid her. Jeg har fået en god 
angrebsstilling, men hvordan vindes stillingen?  
 

 
 
Jeg kunne have vundet bonden på g6 med følgende variant, da løberen ikke kan slås. 
25.Lxg6! fxg6 26.Dh7+ Kf8 27.Lc5+ Txc5 28.Sxe6+ Kf7 29.Sxg7! med afgørende 
angreb. Jeg synes dog også at det jeg spiller er et godt træk. 
 
25.Te3!  
 
Hvid ofrer en kvalitet for at få et tårn i f-linjen og derved true med at spille Lxg6, 
hvilket giver afgørende angreb. 
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25…Sxe3 26.fxe3 Tac8 27.Tf1 Txc2?  
 
Dette taber med det samme, men hvad skal sort gøre imod Lxg6? 
 
28.Dh7+ Kf8 29.Sxe6+ 1-0 
 
Vinder dronningen og partiet.  
 
 
2. Holdet 
Af Søren Møller Hansen 
 
ØBRO’s 2. hold gik ind til sæsonen 2011-12 med et klart mål: Oprykning til 2. 
division. De foregående to sæsoner havde det været tæt på – og denne gang skulle det 
så være…  
 
Vi havde dannet en solid 9-mandstrup, hvor Søren Bech Hansen og Sixten Thestrup 
udgjorde to markante forstærkninger i forhold til sidste års hold. Der var således en 
rimelig forventning om, at målet kunne nås. 
  
Det kom desværre ikke til at holde skik – og turneringen endte som en stor skuffelse. 
Det startede ganske fornuftigt med 4-4 mod de værste konkurrenter, BMS 2 – og det 
blev fulgt op af gode, store sejre i 2.-4. runde: 6½-1½ over Herlev 1 og KS 1 samt 
5½-2½ over Valby 1. I de to matcher mod Herlev og Valby havde vi en del held på 
vores side i slutfasen – men ofte er det et karakteristikum for gode hold, at opsøge 
heldet og profitere af det. 
 
I mellemtiden havde BMS tabt 5-3 til AS04, som igen havde tabt 3½-4½ til Brønshøj, 
som havde tabt til 2-6 til BMS… Altså havde de øvrige favoritter i feltet slået 
hinanden indbyrdes, hvilket ikke var til ulempe for os.  
Stillingen i toppen efter 4. runde var derfor yderst tilfredsstillende: 
 

1. ØBRO 2 22½ 7 mp. 

2. BMS 2 19½ 5 mp. 

3. AS04 1 18½ 6 mp. 

4. Valby 1 18 6 mp. 

Vi havde ganske vist udsigt til et hårdere afsluttende program end BMS, men vi måtte 
stadig siges at være favorit. 
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Men her – midtvejs i turneringen – tog det hele en katastrofal drejning, som ikke 
umiddelbart kan forklares nærmere.  
 
I 5. runde ventede Odysseus 2, som vi sidste år slog 5½-2½. Denne gang var vi 
tilmed i forstærket udgave (og en forventet score på 5,56-2,44 i vores favør) – men 
det blev til kun til uafgjort 4-4. Det var klart en streg i regningen – heldigvis havde 
BMS også spillet 4-4 (mod Herlev), så forspringet var intakt. 
 
Femte runde blev desværre et forvarsel om den egentlige katastrofe, som indtraf i 6. 
runde på hjemmebane mod AS04. På trods af en forventning om en lige kamp – vi 
var små favoritter (4,18-3,82) – så rendte vi ind et kollektivt kollaps – og et 
rædselsfuldt 2-6-nederlag.  
 
Da BMS i samme runde havde vundet komfortabelt 6½-1½ betød det, at både AS04 
og BMS havde overhalet os i stillingen – og kun et mindre mirakel i sidste runde ville 
kunne bringe os op igen. 
 
Det skete ikke – vi satsede hårdt mod Brønshøj, men efterhånden som resultaterne fra 
BMS’ kamp mod Valby tikkede ind og vi samtidig ikke fik meget ud af 
anstrengelserne, så var løbet kørt. Det sluttede med et 3½-4½-nederlag – meget 
symptomatisk… 
 
Slutstillingen i toppen: 
 

- BMS 2 36 10 mp. 

- AS04 1 33½ 11 mp. 

- ØBRO 2 32 8 mp. 

- Brønshøj 3 29½ 10 mp. 

Vi var ikke gode nok, da det gjaldt – og BMS’ samlede sejr kan der ikke pilles ved.  
En bemærkelsesværdig detalje: Kollapset i 5.-7. runde lå fortrinsvis på de sorte 
brætter – den totale score for Sort var således blot 1½p. (af 12) i de sidste tre runder! 
Her ligger – som man vil sige på moderne dansk – et udviklingspotentiale…   
 
De individuelle resultater: 
 
Søren Bech Hansen 5 (af 6) – uden nederlag og meget solid præstation 
Søren Møller Hansen 4 (af 5) – uden nederlag, men med meget svingende kvalitet 
Sixten Thestrup 4 (af 6) – fire flotte gevinster, to sure nederlag 
Max Hansen 4 (af 6) – ærgerlig afslutning i sidste runde, ellers fin turnering 
Claus Pakmor 3 (af 5) – tre flotte gevinster, to sure nederlag 
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Tjerk Sminia 3 (af 6) – flot start med 2½/3, fik det herefter svært 
Ole Bo Andersen 3 (af 7) – forrygende start med 3/3 – stort formdyk til sidst 
Niels Kirkegaard 3 (af 7) – blandet turnering med både op- og nedture 
Nils Petersen 3 (af 7) – seks remiser og fandt ikke topformen 
Martin Reib Petersen 0 (af 1) – eneste reserve – tabte kun dette ene parti (ud af 10) 
 
Min egen turnering var en blandet landhandel – den totale score på 4p. (tre gevinster 
og to remiser) må i sig selv siges at være godkendt, men det var ikke på baggrund af 
imponerende spil. 
 
Den ene gevinst, mod Thomas Nielsen fra Herlev, var aldeles ufortjent i den forstand, 
at jeg stod forfærdeligt gennem det meste af partiet – og skulle klart have tabt. Ved 
overgang til slutspil og i rasende tidnød fik jeg imidlertid vendt bøtten og vandt en 
officer. Det lykkedes mig til gengæld at forplumre igen – indtil jeg alligevel vandt på 
tid – suk… 
 
Gevinsten mod Anders Bering fra AS04 kom også i hus efter dramatisk afslutning – 
her var det dog en meget uklar stilling (og ikke som før en tabt stilling), som jeg fik 
vendt til min fordel. 
 
Remisen mod Erling Nilsson fra Valby blev sikret efter god fight – hvor jeg også 
havde en meget ufordelagtig stilling (bagud med en kvalitet).  
 
Remisen mod Steen G. Nielsen fra Odysseus var omvendt en brøler af betragtelig 
kaliber fra min side – jeg havde været oppe med to bønder, men var ved at sætte det 
overstyr med usikkert spil op mod tidnøden. Jeg fik heldigvis afviklet til et vundet 
tårnslutspil (stadig med to bønder i overvægt) – som jeg til gengæld smed i havnen 
efter en dum fejl. ØV. 
 
Eneste parti, hvor jeg havde rimelig kontrol hele vejen – som endte med sejr – var 
partiet mod Olav Kallenbach fra KS i 3. runde. 
 
Hvid: Søren Møller Hansen, ØBRO – Sort: Olav Kallenbach, KS   
 
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Sc3 g6 5.e4 Lg7 6.f3 a6 7.a4 0-0 8.Le3 Sbd7 9.Sh3  
 
En idé, som jeg kigget lidt på.  
 
9…Sh5 10.Dd2 Se5 11.Sf2 f5?  
 
Virker ikke rigtigt for Sort i denne stilling – jeg begynder at få fat nu. 
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12.f4 Sg4  
 
12…Sf7 er ikke så tiltalende heller.  
 
13.Sxg4 fxg4 14.g3  
 
14.Le2 eller Ld3 er vel bedre. 
 
14…Sf6 15.Ld3  
 
Jeg famler lidt her – mon ikke Lg2 er mere naturligt nu man har brugt kræfter på g2-
g3? Jeg pønser på et e4-e5-fremstød. 
 
15…e6 16.e5!? 
 
Med korrekt Sort spil, så er det ikke åbenlyst at fremstødet er godt nu – men et godt 
træk at komplicere med. 
 
16…Se8? 
 
Og det lykkedes… For 16…dxe5! er nødvendigt – og med 17.Lxc5,Te8 er det ikke så 
nemt, for på 18.fxe5 følger 18…Sd7! og Sort er fint med. 18.d6 skal prøves i stedet 
for 18.fxe5 i så fald. 
 
17.exd6 Lxc3 
 
Jeg får godt spil nu. 
 
18.Dxc3 Dxd6 19.0-0-0 b6 
 
Sort har svært ved at komme fri – det er nok nødvendigt at forsøge sig med 19…exd5 
i stedet for, men ikke nemt. 
 
20.The1? 
 
Uskarpt – 20.Le4! er stærkt. 
 
20…exd5 21.cxd5 Sf6 
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Der er gode muligheder i både 22.a5 og 22.De5 – men mit valg faldt på 
 
22.f5! 
 
Den sortfeltede løber skal i spil! 
 
22…gxf5 23.Lf4 Dd8 24.d6 Ta7 
 
Fungerer ikke – men alternativerne er få og små… 
 
25.Lh6! 
 
En af mine oprindelige planer med 22.f5. Sort taber materiale nu – forsøget på at 
holde fast i brikkerne holder nemlig slet ikke: 
 
25…Te8 26.Lc4+ Kh8 27.Dxf6+ 1-0 
 
 
4. Holdet 
Af Holger Lodahl 
 
ØBROs nye 4. hold sammensat af unge og erfarne kræfter fik en god debut og endte 
på 1. pladsen i 3. række. Det så længe ud til at blive en kamp med Amager om 1. 
pladsen, men i næstsidste runde slog vi dem ude med 6-2 og dermed var 1. pladsen 
sikker, selvom ØBRO var oversidder i sidste runde (nul point). Amager og Valby på 
henholdsvis 2. og 3. pladsen mødte hinanden i sidste runde. Det blev til Valby sejr og 
dermed overhalede de knebent Amager. 
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Holdets øverste 3 brætter var besat med Martin Reib, Christian Sylvester og 
undertegnede, hvor kun jeg måtte afgive et halvt point. Det kunne lyde fint, men 
svarede bare til vores forventede score og fortjener som sådan ikke nærmere omtale. 

På 4. bræt lagde Morten Renneberg lidt blødt ud men kom stærkt igen og fik 2,5 af 5 
svarende til forventet score. I de første partier stod Morten til mere, men det løb ud i 
sandet. Morten blev stærkere og stærkere for hver runde, det skal nok gå til næste år. 

På 5. bræt scorede Hjalte 5 af 6 og uden nederlag. Hjalte spiller stabilt og sikkert, 
stod aldrig i nærheden af tab. Hjalte mangler måske lidt gambler tricks mod forsigtige 
modstandere som bare skal slås. Men – ok – når Hjalte slog Ole Bo i 
jubilæumsturneringen og Martin Reib i klubmesterskabet – så bør jeg tie stille. 

Samuel scorede på 6. bræt 4,5 af 6 og deltog også på det andet junior hold og hentede 
tilsammen 92 rating point. Jeg tror Samuel er den junior der arbejder mest med sit 
spil og deltager i næsten hele JGP serien. I Ishøj fik jeg tid til at se Samuel spille 
sikkert mod sin modstanders isolerede d-bonde, helt efter bogen. Sådan. 

På 7. bræt scorede Gabriel 3 af 5, ingen remiser. Med deltagelse på junior holdet 
hentede Gabriel mere end 100 rating point, flot. Mod Amager troede jeg at 
Amagermanden (ja altså ikke forbryderen – blot Gabriels modstander) kunne fiske en 
bonde. Men der havde Gabriel set lidt dybere i stillingen – for den var ikke sådan til 
salg. Det er sjovt at spille mod Gabriels ukonventionelle stil og kombinatoriske 
tricks. Gad vide om Benoni er på hans åbnings repertoire? 

Michael Rosborg besatte 8. bræt og kæmpede bravt og hentede ca. 30 rating point i 
holdturneringen. Michael spiller kompromisløst, ingen remiser og kun de skarpeste 
åbninger. Jeg så kongegambit fremme og dragevarianten i siciliansk. Det er åbninger 
hvor man skal betale lidt lærepenge i starten, men efterhånden som man bliver dus 
med åbningerne, kan de blive stærke våben. 

Generelt tror jeg at vore juniorer fik et godt udbytte af turneringen, fik prøvet at spille 
mod rutinerede modstandere og med lang betænkningstid, hvilket kan være kedeligt 
(Gabriel) og kræve tålmodighed. Med oprykningen skal vi spille i 2. række og det 
bliver noget sværere modstandere, omkr. 1400 – 1600 på de 5 nederste brætter. Der 
bliver en opgave til juniortræning for at nå det niveau. 

Lars Emil og Simon Rise Madsen var gode reserver med tilsammen 3,5 af 4. 
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Parti kommenteret af Christian Sylvester Christensen. 
 
Hvid: Christian S. Christensen, ØBRO – Ole Pedersen, Taastrup 
 
1.Sf3 Sf6 2.b3 d6 
 
En begavet reaktion. 3.Lb2 e5 4.d4 e4 og man spørger sig selv, hvad i alverden 
løberen skulle til b2 efter. Muligvis er 5.Sfd2 e3 6.fxe3 Sg4 allerede et problem. 
 
3.d4 b6 
 
Igen et fornuftigt træk. Hvids første tre træk, specielt b3 og d4, indikerer at der kunne 
være en Zukertort på vej, så sort gør sig klar til at møde den med en god 
modopstilling. Men jeg er ikke en Zuke. Jeg er en cobra. Jeg skifter ham. Han vil 
have en løber på b7, tænker jeg. Så vil jeg have en bonde på d5, og en springer på c3. 
 
4.c4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Lb2 
 
6.e4 er naturligvis kritisk. Jeg regnede på det, men kunne ikke rigtig lide det. Jeg 
fornemmede at svagheden i den lange diagonal gjorde min stilling for løs til at jeg 
kunne være så ambitiøs i centrum. Jeg ræsonnerede: For det første har sort endnu 
ikke forpligtet sig på Lb7, og for det andet bliver løberen ikke dårlig dér, med mindre 
jeg kan få både e4 og d5 ind – og det kan jeg ikke. Men nu truer det! 
 
6…d5 
 
Med teksttrækket forhindrer sort både e4 og d5, men prisen er tempotab. 
 
7.e3 c6 8.Se5 e6 9.Le2 
 
Sort befæster sit centrum, men nu har vi fået en normal stilling, hvor sort har spildt et 
træk med d7-d6-d5. Sammenlign med Knezevic – Ivkov, 1978: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 
Sf6 4.Sc3 g6 5.Sf3 Lg7 6.Le2 O-O 7.O-O e6 8.b3 b6 9.Lb2 Lb7 10.Se5 Sbd7 
11.Sxd7 Dxd7 12.cxd5 cxd5 13.Tc1 Tfc8 14.La3 Se4 15.De1 Sxc3 16.Txc3 Txc3 
17.Dxc3 Tc8 18.Dd2 Tc7 19.Tc1 Lf8 20. Lxf8 Kxf8 21.Ld3 Dc8 1/2-1/2. 
 
Vi har samme stilling (dog uden rokader) som efter 10.Se5, bortset fra at sort mangler 
et træk – hans løber er stadig på c8. Men er det overhovedet en ulempe? Står den ikke 
ligeså godt dér som på b7? Mjoe – den er godt nok ikke specielt aktiv på b7, men den 
dækker dog c6, og Ivkovs Sbd7 er derfor umuligt – og det var netop fordi c6 var blød 
jeg valgte planen med Se5. I Larsen – Petursson og Ligterink – Torre foretrak hvid en 
plan med 10.Dc2 og et tårn til d1, men der havde sort allerede forpligtet sig på Lb7. 
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Alt det var dog ikke noget jeg bekymrede mig om under partiet af en meget god 
grund – jeg var ude af bogen i træk 2. Som det står nu, må sort enten bruge et tempo 
mere på at dække c6 eller, som min modstander gjorde i partiet, vælge det noget mere 
klodsede 
 
9…Sfd7 
 
Hvorefter hvid, med mere terræn og bedre udvikling, står aldeles behageligt og må 
have en lille fordel. 
 
10.Sd3 0-0 11.0-0 e5 
 
Mit udviklingsforspring er ikke ubetydeligt, så dette må være dårligt. Det var i hvert 
fald sådan jeg ræsonnerede inden han spillede det. Da det så kom alligevel, opdagede 
jeg at det ikke var så klart som jeg havde troet. Jeg brugte en del tid her på at finde en 
fortsættelse, som bevarede den fordel jeg mente at have. Hvad ville du have valgt? 
 

 
 
12.dxe5,dxc4! syntes jeg ikke var noget særligt for hvid, og heller ikke 12.cxd5,exd4! 
I bagklogskabens skarpe lys ser 13.exd4,Lxd4 14.Sb4 dog ret stærkt ud. Jeg valgte 
imidlertid 
 
12.Sxe5 Sxe5 13.dxe5 Le6? 
 
Helt uforståeligt. Efter partiet blev det klart at min modstander simpelthen havde 
glemt, at transaktionen i centrum momentant har kostet ham en bonde. Men selv hvis 
han ikke havde manglet bonden var det oplagte 13…dxc4 naturligvis korrekt. 
Herimod havde jeg planlagt 14.f4(!) cxb3 15.axb3 med hvad jeg opfattede som en 
pæn fordel. Mine officerer er langt mere aktive end sorts, og hans damefløj er meget 
skrøbelig. Det er dog ikke så klart. 
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14.cxd5 cxd5 15.f4 Sc6 
Men det er det nu. Klart. Sorts bondetab er permanent, OG jeg har en bedre stilling. 
Spillet er slut.  
 
16.Lf3 Se7 17.Dd2 Tc8(?) 
 
17…Dd7 er mere stædigt, men holder naturligvis heller ikke i længden. Stillingen 
vinder sig selv. 
 
18.Tfd1 Txc3 
 
Desperation. Ellers falder d5. 
 
19.Lxc3 a5 20.Tac1 Dd7 21.Ld4 Sc8 22.Dc3 a4 23.Dc7 Db5 24.Dc6 Dxc6 
 
Ellers ryger der endnu en bonde. 
 
25.Txc6 axb3 26.axb3 b5 27.Tc7! 
 
Som en python om Sc8. 
 
27…Te8 28.Ta1 Se7(?) 
 
Fremskynder det uundgåelige. Mit forrige træk var rette mod netop dette. Hvid 
trækker. 
 
29.Txe7! Txe7 30.Ta8+ 1-0 
 
Der følger Lc5 med officersgevinst. 
 
Som i resten af sæsonen var modstanden ikke overvældende. Alligevel er det ikke så 
let at gøre rent bord. Så det gjorde vi: 8-0. Og 6-0 i matcher. 
- Hvordan gik sæsonen? blev jeg spurgt. 
- En olympisk otter, svarede jeg, af ustoppelig cobrakraft har udslettet KSU's tredje 
række. Skraldemænd i nærheden af københavnske andenrække-klubber klager over at 
det flyder med afbidte negle. Supermarkeder i området melder om udsolgt af 
toiletpapir. Krisepsykologer busses ind fra omegnskommunerne. Sådan gik sæsonen. 
Vi løftede rumskibet op af sumpen. Som himmelgængere. Brug kraften, Luke. Og 
husk at bruge den i sommerferien. 
 
Emeritus 
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Caïssentia 
Af Christian Sylvester Christensen 
 
Kapitel to 
- Hvornår kommer der noget om skak? 
Spørgsmålet kom fra en læser. Vi stod i forlokalet. Redaktørens sofaarrangementer 
flød som bølger af koncentreret hygge udover det vandskadede gulv. Jeg hævede 
øjenbrynene. 
- Hvad mener du? 
- Noget om skak. Du ved. 
- Men... Det hele handler jo om skak!? Om skakkens αρχη. Dens begyndelse og 
princip. Dens sjæl. 
- Ok? 
Han tøvede lidt.  
- Du ser ikke overbevist ud, sagde jeg. 
- Skal der slet ikke være nogen diagrammer? spurgte han så. 
- Ah... 
 
Diagrammer 
Diagrammer har formentlig været brugt lige så længe man har kunnet skrive. Eller 
tegne, måske snarere. Og spille skak. Spillet foregår kun i to rumlige dimensioner og 
er derfor let at overføre til et fladt medie. Ler. Træ. Pergament. Jeg kan ikke forestille 
mig det ikke har været gjort allerede tilbage i Indusdalen, men ingen eksempler er 
bevaret. For at finde de første skal vi lidt længere frem i tiden, nemlig til håndskrifter 
fra den arabiske guldalder i det 8 – 10 århundrede. Fra de 1001 arabiske nætter. 
 
Arabian Knights 
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Er det to riddere på billedet? Det er ikke til at se. Man spillede ikke til hest. Som man 
kan se sad man ned på jorden. Og bar turban imens. I dag kræves ingen af delene. 
Lad os derfor se et andet diagram. Uden jord og turban. Men med masser af arabiske 
riddere.  
 

 
 
Man spiller shatranj uden dronninger og løbere. Til gengæld har man vezirer. Det er 
dem på e5 og g1. Med turban på. Så det går alligevel ikke. Man kan ikke spille 
shatranj uden turban. Og elefanter. Det er dem på b1,c1,c4 og f8. 
Veziren går ét skridt diagonalt i alle retninger og elefanten to – og må hoppe over. 
Fordringen er: Sort trækker og sætter mat i 36 træk! Det er ikke så svært som det 
lyder. Men tålmodighed er en dyd. Og opgaven har ventet på dig i 1001 år. Nu er det 
din tur til at vente på den. På at du får løst den færdig. Gør det før du læser videre. 
Det ville kong Arthur have gjort.  
 
Ridderen af det runde, Bohr 
- Fy! 
- Jamen det er så kedeligt at være konge. 
- Ridderskab! Sande Dyder først! Bushido! Wax on! Wax off! 
Og sådan blev skak til, som vi husker. En dannet mand spiller ikke ashtapadas. Og 
allermindst en konge. Det er hasard. Det lærer os ingenting. Kun at håbe på en sekser. 
Det oplærer os ikke i ridderskab og de Sande Dyder. 'God doesn't play dice', sagde 
Einstein. Bohr var uenig. Selvom han var ridder. Hans våbenskjold er rundt med 
ansigtet i begge retninger. Men det er en anden historie. Det er så kedeligt at være 
konge. Og så opfandt vismanden et spil som ikke var hasard. Et spil hvor vi både kan 
have det sjovt og samtidig lære om de Sande Dyder. Og den sidste del af konceptet 
tog man meget alvorligt dengang. En shatranjopgave ledsages af en fortælling. En 
pointe. Et navn. 'Vandhjulet' hedder den vi så. Vandhjul var en af datidens mest 
avancerede maskiner. Datidens rumskibe, om man vil. De drev sten, bælge og hamre 
i antikkens industrier. En uvurderlig kilde til motorkraft i en verden af blod og 
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muskler. Vandhjulet lærer studenten, at man puster og stønner og kommer rundt i alle 
hjørner af problemet for til sidst at ende tilbage, hvor man startede. Men på en ny 
måde. Og det er ikke det samme som at man ingen vegne er kommet. Tværtimod. Det 
er kilden til de mest forbavsende fornæelser, forvandlinger og fornyelser. 
 
Fornyelser 
Rundt og rundt. I cirkler og spiraler. Som en slange. Vi snor os. Skifter ham. Og vi er 
forvandlede. Eller er vi stadig ens? Hør... Pludselig får jeg en tanke. Hvordan var det 
nu det var? Jeg løber ud af klubben. Op i lejligheden. Finder en bog frem. Bladrer. 
Sætter mig ved mit bord. Flytter en tallerken. Skubber brættet hen foran mig. Kigger 
et øjeblik ud af vinduet. Ottos hus i Rosenvænget. Så fæstes mit blik på bogen. Jeg 
læser. 
 
1.e4 c5 
 
Jeg er 15 år. Tilbage ved begyndelsen. På en ny måde. Lægen banker på mit knæ og 
ryster på hovedet. Duhkha er sanskrit. D for lidelse. D for misfit. D for disharmoni.  
Mit vandhjul klemmer. Jeg skubber mig ud af min springham. Krænger mig ud af 
mig selv. Jeg er ny. Jeg mærker Caïssa spire. Misser med øjnene i morgensolen. 
 
2.Sf3  
 
Hvid starter vandhjulet.  
 
2…e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sb5 
 
Rundt og rundt. Den Sande Dyd? Eller er han blevet rundtosset? 
 
5…d6  
 
Sort sniger sig langs med baglinien. Herpein, sagde Aristoteles. At krybe. Serpent, 
sagde man senere. Οm den som går liggende. Eller krummer sig sammen? Som en 
fjeder? 
 
5.c4 Sf6 7.S1c3 a6  
 
Sort rasler med halen. En advarsel?  
 
8.Sa3 
 
Hvid vander hjulet. Stenene drejer, bælgene snurrer, hamrerne banker. Ding-Dang. 
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8…d5!?! 
 
Sort skifter ham! Han er ny! Han er poesi! Et frygteligt våben! Han hugger! Hvid er 
ramt! Forgiftet! Rundtosset? Eller puster han bare med bælgen? 
 
9.cxd5 exd5 10.exd5 Sb4 11.Le2 Lc5 12.O-O O-O 13.Lf3 Lf5 14.Lg5 Te8 15.Dd2 
b5 16.Tad1 Sd3 
 
Sort springer frem. Slangen retter sig ud. Kundalin kundalini. Serpent Power! Jeg 
blusser op af stolen. Det bruser i hovedet. Som en lotusblomst. Jeg springer ud af mig 
selv. 
 
17.Sab1 
 
Vandhjulet! Ridderen puster og stønner, kommer rundt i hele feltet, og ender tilbage 
ved start. Men på en ny måde. Har han fået det hvide snit? Lært den sande dyd? Eller 
smagt den sorte mamba? Doktor, doktor! Det er mit stikord! Pandespejl. 
Reflekshammer. Stetoskop. Tjek. Jeg stikker det i ørerne. Lad mig undersøge 
patienten. Skubber bogen til side. Hov! Rammer tallerkenen. Ud over kanten. Ned på 
gulvet. Slam! 
 
Den går ikke i stykker! Jeg samler den op. Banker vantro på den. Ding-dang. Hel lyd. 
Ikke en revne. Ikke en skramme. Ikke et skår. Porcelæn. En meter ned. Direkte på 
gulvplankerne. Jeg tror ikke mine egne øjne. Det er magi. Det er et mirakel. 
 
Ding-dang og tallerkenmiraklet 
I det samme hører jeg en lyd. Er det tallerkenen der knirker? Eller knækker? Har man 
besluttet alligevel at applicere tyngdeloven? Med tilbagevirkende kraft? Må man godt 
det? Jeg bliver pludselig i tvivl. Ser mig om efter Principia. Kommer i tanker om, at 
jeg ikke har den. Gad vidst om det er derfor? Gælder den så ikke her? Jeg vender og 
drejer tallerkenen. Tjekker begge sider. Kommer pludselig i tvivl om hvilken side der 
er opad. Den ligner i grunden en brilleslange, tænker jeg. Ansigt i begge retninger. 
Jeg prøver den på bordet. Vender den et par gange. Lægger i tankerne en sandwich 
på. Jo. Den kan bruges både op og ned. Det er jo i virkeligheden to tallerkener!? Eller 
hvad? Eller er det én? Eller to? Eller begge dele? Det er et svært spørgsmål, synes jeg 
pludselig. Nu jeg tænker over det. Jeg griber efter stetoskopet. For og bag, tænker jeg. 
Hvor lytter man? Op og ned? Ny og næ? Ding og dang? Er det det modsatte? Eller 
det samme? Så hører jeg lyden igen. Det er en stemme. Eller er det to? Pludselig får 
jeg øje på en lille mand med turban. Han sidder på den anden side af skakbrættet. Jeg 
skulle lige til at blive forskrækket, men kom i tanker om at jeg er holdt op med at 
forvente det forventede.  
- Øh, hej, siger jeg. 
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- Hej, svarer manden. 
- Hvem er du, spørger jeg? 
- Jeg hedder Abu Hafs Omar ibn Abdalaziz. Men mine venner kalder mig Ding-
Dang. 
- Ding-Dang? Det var da et underligt navn. 
- Man kalder mig også Ash-Shatranji – 'skakspilleren'. 
- Ah! Så du spiller skak? 
- Ja, hvis du går tilbage til begyndelsen. På en ny måde. 
- Hvad mener du? 
- Jeg spiller Shatranj. 
- Det spiller man da ikke længere. 
- Ikke det? Kaliffen, æret være hans navn, den store Harun al-Rashid, han elsker det. 
- Harun Al-Rashid? 
Kaliffen i Bagdad? tænker jeg. Fra 1001 Nats Eventyr? Det kan ikke passe. Jeg 
kigger uvilkårligt på mit ur. Klokken er 9. 
- Harun Al-Rashid har været død i 1200 år, siger jeg så. 
- Sludder, svarer Ding-Dang, og retter på sin turban. 
Den sidder mærkeligt, tænker jeg. Den ligner faktisk lidt et ansigt... 
- Din turban... 
- Sludder, afbryder han: Jeg spillede med kaliffen så sent som i går. 
Jeg ser mig omkring. Som for at sikre mig at kaliffen ikke gemmer sig under 
skrivebordet. Eller i turbanen. Der er noget der ikke stemmer. Så kigger jeg på Ding-
Dang. 
- Du spillede med kaliffen i går? 
- Ja da. 
- Hvor? I dødsriget, måske? 
- På paladset, selvfølgelig. I Bagdad. 
- Men, protesterer jeg, hvordan... 
- Sb1! råber han begejstret og peger på springeren. 
- Men, hør nu, 1200 år, hvordan er du kommet...  
- Vandhjulet, jubler han, og springer op som en tornado af strittende pegefingre. 
- Hov, hov... 
Jeg bliver bekymret for lampen. Beskytter den mod hans ophidsede fagter. Men hvad 
er det han peger på? Er det tallerkenen? Eller stukken? Eller skakbrættet? Eller Sb1? 
Eller... danser han... Travolta? Jeg forstår ingenting. I hans flagrende skygge blinker 
stukken som en discokugle. Sig mig... kuglen! Jeg mener ufoen! Antikkens 
rumskibe? Den ligner et vandhjul! Hvad nu hvis... Kaosteori! siger jeg til mig selv. 
Parallelle universer. Fraktaler. Mandelbrød. Naturen er fuld af fraktaler. Planter. 
Galakser. Og den slags. Er verden en fraktal? Den kopierer sig selv? I parallelle 
konstruktioner? Med ansigtet i begge retninger? Er den én? Eller to? Eller begge 
dele? Bohr, tænker jeg. Kvanteusikkerhed. Det er dét, jeg lider af! Jeg bankede på en 
tallerken. Ding-Dang kom ud. I enhver forstand! Er der blevet skabt en slags fraktal-



 

 36 

fortidsfremtids synæstetisk parallelkopi? En makroskopisk kvanteeffekt? Kan man 
godt det? Må man godt det? Dommer! Jeg ser mig igen om efter Newton. Eller 
Einstein. Er det fysikkens love der gælder her? Eller poesiens? Hvad er egentlig 
forskellen? Eller er det to sider af den samme tallerken? Ding-Dang? 
 
Poiesis 
Da jeg kigger op, opdager jeg at Ding-Dang er faldet ned og har ryddet brættet mens 
jeg mumlede for mig selv. 
- Hvad laver du? Jeg var i gang med et parti. Jeg skulle lige til at analysere en stilling. 
Og en fornyelse.  
- Ok. Men nu har jeg fornyet fornyelsen. Εν αρχη. 
- Ah. Lad mig gætte. Som en slange der skifter ham? 
- Netop. Som folder sig ud. Med ansigtet i begge retninger. Det er poesi. 
- Poesi. Af græsk poiein, at skabe. Deraf poema, noget skabt. Noget som eksisterer. 
- Præcis. Og jeg er poet, som min ven den berømte Abu Nuwas. 
- Nuwas? Eksisterer han virkelig? 
- Ja, selvfølgelig. Og han er fuld af poesi. Af skabelse. Ligesom mig. Og din stilling. 
Og hvis man er helt stille og lægger øret til, så kan man høre det alt sammen. Men 
man skal lægge det poetiske øre til. 
Og så tog han fat i en brik, stillede den på et felt, og endnu en og en mere. Kom, 
sagde han, og vi lagde ørerne til, og langsomt begyndte de at fortælle: 
 
Hjertets løsning 
Der var engang, i det gamle Arabien, en sultan som var så rig, at han havde flere 
koner end han kunne tælle. Men hans hjerte var tungt. Uden ophør dalede det i hans 
bryst og bandt sig i knuder, stik og knob og han vidste ikke sine levende råd. Så tungt 
var det, at han begyndte at græde. Hans gråd hørtes i hele paladset, og alle hans 
tjenere forsøgte at muntre ham op, men lige lidt hjalp det. Netop som intet håb var 
tilbage, trådte én af hans koner frem. Hun vidste besked om filtrede ting, og gik hen 
til ham og lagde hånden på hans bryst, og inden dagen var omme havde hun løst op 
for hans hjerte. Sultanen blev så glad at han kaldte hende for Dilaram – hjertets 
løsning – og gav straks ordre til at der skulle bygges en tronstol til hende ved siden af 
hans egen. På den måde kunne hun være ved hans side altid, så hans hjerte aldrig 
mere skulle blive tungt og filtret. 
Det skete som sultanen havde beordret. Dilaram var imidlertid fuld af liv og vidste 
ikke hvordan hun skulle sidde stille, så hun fik for vane at gå ud i haven, i aftentimen, 
hvor figentræerne hviskede og himlen var viis. En dag da Dilaram var ude, trådte en 
fin mand frem for sultanen. Han havde kostelige klæder på og en gylden turban med 
en mægtig diamant, så sultanen tænkte han måtte være sultan som ham, og var 
kommet for at sultanere. Men den fremmede trak blot et skakbræt frem af sin 
klædning og udfordrede ham til et spil. Sultanen mente nok at være en dygtig spiller, 
så han accepterede med en fornøjet mine.   
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Den fremmede stillede brikkerne op på deres rette plads og sagde: 
- Sultanen er vel ikke så fattig at han ikke tør gøre en indsats? 
- Naturligvis ikke, sagde sultanen fortørnet, og rettede på sin dragt så man rigtig 
kunne se hvor den skinnede af ædelstene. Og så satsede han en stor guldskat. 
Så gik spillet i gang. Brikkerne vandrede hid og did henover det kantede bræt, og 
hvergang sultanen skulle til at gøre sit træk talte den fremmede til ham. 
- Sådan en guldskat er jo ikke noget særligt. Man kan jo knap nok købe et lillebitte 
palads for de penge. Er sultanen virkelig så fattig at han ikke tør gøre en rigtig 
indsats? 
- Naturligvis ikke, svarede sultanen irriteret. Og så øgede han indsatsen, og satte alt 
sit guld ind. 
Så gik spillet videre. Brikkerne dansede højre og venstre over det ternede bræt, og 
hvergang sultanen skulle til at gøre sit træk talte den fremmede til ham. 
- Sådan noget guld er jo ikke noget særligt. Det er jo i grunden blot små gule 
klumper. Kun en skade samler på blanke ting. En klog mand skaffer sig land. Det er 
noget man kan bruge til noget. Er sultanen virkelig så fattig, at han ikke tør gøre en 
rigtig indsats? 
- Naturligvis ikke, svarede sultanen arrigt. Og så øgede han indsatsen til alt hans guld 
og alt hans land. 
Så gik spillet videre. Brikkerne hoppede ud og ind over det mørke bræt, og hvergang 
sultanen skulle til at gøre sit træk talte den fremmede til ham. 
- Sådan noget land er jo ikke noget særligt. Kun et dyr bor under åben himmel. 
Paladser giver én tag over hovedet og en seng at sove i. Det er hvad et menneske har 
brug for. Er sultanen virkelig så fattig at han ikke tør gøre en rigtig indsats? 
- Naturligvis ikke, svarede sultanen hidsigt. Og så øgede han indsatsen til alt hans 
guld, alt hans land, og alle hans paladser. 
Så gik spillet videre. Brikkerne hvirvlede op og ned over det vilde bræt, og hvergang 
sultanen skulle til at gøre sit træk talte den fremmede til ham. 
Sådan nogle paladser er jo ikke noget særligt. Selv en sultan lever ikke evigt, og hvad 
nytte har de døde af paladser? En klog mand skaffer sig sønner til at bo i paladset. Og 
koner som kan føde dem. Er sultanen virkelig så fattig at han ikke tør gøre en rigtig 
indsats? 
- Naturligvis ikke, svarede sultanen vredt. Og så øgede han indsatsen til alt hans guld, 
alt hans land, alle hans paladser, og alle hans koner. Undtagen hans elskede Dilaram. 
Hende ville han dog ikke risikere. 
Så gik spillet videre. Brikkerne buldrede frem og tilbage over det sorte bræt, og 
hvergang sultanen skulle til at gøre sit træk talte den fremmede til ham. 
- Sådan nogle koner er jo ikke noget særligt. Vel får man sønner, men heller ikke 
sønner lever jo evigt. Og heller ikke deres, og deres igen. Og i tidens fylde bliver alt 
til støv. Kun ikke ét. Kun ikke kærlighed. Er sultanen virkelig så fattig at han ikke tør 
gøre en rigtig indsats? 
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- Naturligvis ikke, svarede sultanen rasende. Og så øgede han indsatsen til alt hans 
guld, alt hans land, alle hans paladser, alle hans koner. Og Dilaram. 
Men netop som spillet skulle til at gå videre kom Dilaram ind fra haven. Forfærdet så 
hun hvad der foregik, for hun havde forstand på filtrede ting. Hun så at den fremmede 
ikke var en sultan men en djinn. Hun så at hendes mand var blevet narret til at spille 
skak mod Tankens Ånd. Og hun så at han ville blive sat mat i næste træk – for på 
brættet var fremkommet følgende stilling: 
 

 
 
Dilarams eneste håb var, at det stadig var sultanen i trækket. Fortvivlet råbte hun til 
ham... 
 
Ash-Shatranji løftede hovedet og kiggede over på mig. 
- Klokken er mange, sagde han. Resten af historien får du i morgen. 
- Hov! Du kan da ikke stoppe hér?  
- Jo, det er det helt rigtige sted at stoppe. 
- Jamen... 
- I morgen. I morgen nat. 
- Det mener du ikke! Vent... Det her minder mig om et eller andet... Hvad er det nu? 
Jo! Nej. Vent. Jeg har det lige på tungen... 
Jeg kiggede op i loftet. Hvad er det nu? Der var blevet halvmørkt i stuen. Ufoen hang 
som en hjulkapsel i gipsen. En bil kørte forbi nede på gaden. I forlygternes lys var det 
et øjeblik som om ufoen bevægede sig. Eller var det bilen? Eller hjulkapslen? Eller 
discokuglen? Tallerkenen? Stukken? Vandhjulet? Eller måske var det virkelig ufoen? 
På en ny måde? Som en slange der skifter ham? 
- Scheherazade! udbrød jeg triumferende. 
Men han var væk. Som en cobra der har skiftet ham. Men han havde ridset noget ind i 
brættet: 
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”Codex Cobrae 
Led efter slangen. Det er den, der bevogter poesiens port. Går den liggende? Så er det 
den. Har den ansigt i begge retninger? Så er det den. Er den rullet sammen i ring? Så 
er det den. Så er du på sporet. Så er du der næsten. Men pas på, for den springer! Og 
hvis ikke ud, så bliver det op. Det er netop derpå den kendes.” 
 
Andet stod der ikke. 
 
Er det skakkens αρχη?  
Måske. Det var i hvert fald sådan Ash-Shatranji spillede med Harun Al-Rashid i 
Scheherazades arabiske nætter. Og ideer, motiver, og ikke mindst historier spirede 
frem som græs. Og det er vigtigt i skak. Og mange andre steder. Og tror du mig ikke, 
så læg øret til stillingen og prøv selv. Men husk at det skal være det poetiske øre! Det 
du planter træer med. Ikke det andet. Det er til at tælle bjerge med. 
 
Men hvad med Dilaram? Og med stillingen efter 17.Sab1? Og med vandhjulet? Og 
var det virkelig antikkens rumskibe? Og hvordan kom Ding-Dang ud af tallerkenen? 
Og var det egentlig den flyvende eller den anden? Eller var det en brilleslange? Med 
ansigtet i begge retninger. Ligesom skak og filosofi? Og skakfilosofi? Og 
discokugler? 
 
Forvirret? 
Ikke efter næste kapitel af Caïssentia! 
 
 
 
 
Debriefing – i skak 
Af Holger Lodahl 
 
”How to improve your chess” – og lignende forjættende titler findes på utallige 
skakbøger, men virker det? Jeg er selv begyndt at anvende debriefing – til at forbedre 
mit skak. Debriefing er i militær regi når en gruppe officerer eller en mindre 
militærenhed efter en operation udspørges om slagets gang for at finde ud egne tab, 
fjendens tab og om de anvendte tekniker og taktiker er effektive. Jeg vil kort 
introducere metoden, vise et eksempel – ØBRO frost, men udelade nogle detaljer for 
ikke at afsløre for meget overfor kommende modstandere . 
 
Min debriefing metode går ud på at skabe et overblik over min egne styrker og 
svagheder set over en samlet turnering. Efter hver runde taster jeg mit parti ind i Fritz 
11 og lader den analysere partiet igennem. Indenfor 1-2 dage supplerer jeg med mine 
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egne tanker fra partiet, hvilke planer jeg havde osv. Det er vigtigt at få disse 
subjektive oplevelser skrevet ned hurtigt, for de glemmes efter få dage. Endvidere er 
det også vigtigt at notere om man var træt eller uoplagt, for det kan jo forklare svagt 
spil, eller man synes den valgte åbning var sjov og den slags, for at kunne træffe gode 
åbnings valg i kommende turneringer. Når turneringen er slut laver man en slags 
resume eller konklusion over, hvad der skal arbejdes med, hvor man synes man er 
god eller svag. 
 
Eksempel - ØBRO Frost i sidste runde mod Ted, hvor jeg har hvid. 
 
Hvid: Holger Lodahl – Sort: Ted Sandbech 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 Lb4 6.Db3  
 
Hertil følger partiet vores parti fra klubmesterskabet, hvor hvid kom klart bedst ud af 
åbningen. Ted spillede dengang 6.-,Da5.  
 
6…La5 7.Ld3 O-O 8.Ld2 dxc4 9.Lxc4 Sd5 10.O-O Sxc3 11.bxc3 Lc7  
 

 
 
Sorts konge står lidt ensom på g8. Hvid skal få rullet tropperne på plads til et angreb.  
 
12.e4 Sd7 13.Lg5 De8 14.Lc1 Ld6 15.e5 Le7 16.Dc2 Dd8 17.De4 Sb6 18.Ld3 g6 
19.Lh6 Te8 20.h4 Lf8 21.Ld2 Sd5  
 
På dette sted i partiet tænker jeg stadig på kongeangreb, men sort er ved at få 
mobiliseret sine officerer til forsvar og modangreb.  
 
22.c4 f5 23.De1  
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Bedre er 23.exf6.  
 
23…Sc7 24.a4 c5 25.Lc3 Ld7 26.Lc2 Lc6  
 

 
 
27.Sg5 h6 28.Sxe6 Sxe6 29.d5 Dxh4 30.dxc6 bxc6 31.f4 Dxe1 32.Taxe1 
  
En bonde nede, men det er en dobbeltbonde.  
 
32…Tad8 33.g4 Sg7 34.gxf5 Sxf5 35.Lxf5 gxf5 36.Td1 Le7 37.Kf2 Txd1 38.Txd1 
Td8 39.Tg1+ Kh7 40.Ke3 Tg8 41.Txg8 Kxg8 42.La5 Kf7 43.Kf3 Ke6 44.Kg3 Kd7 
45.Kh3 Ke6 46.Lc7 Kd7 47.La5 Ke6 48.Le1 Kf7 49.Lh4 Lf8 50.Ld8 Ke6 51.Kh4 
Kf7 52.Kh5 Ke8 53.Lc7 Kf7 54.Lb8 a6 55.Lc7  
 
Bedre er 55.Ld6.  
 
55...Ke6 56.Kg6 Le7 57.Kxh6 Lh4 58.La5 Lf2 59.Ld2 Lg1 60.Kh5 Lf2 61.Kg5 
Lg1 62.Kh4 Lf2+ 63.Kh3 Kf7 64.Kg2 Lh4 65.La5 Le7 66.Kh3 Ke6 67.Le1 Ld8 
68.Lf2 Le7 69.Lh4 Lf8 70.Lg5 Lg7 71.Kg3 Kd7 72.Kh4 Ke6 73.Kh5 Lf8  
 
73...Lxe5 74.fxe5 Kxe5 holder remis.  
 
74.Kg6 1-0 
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 Åbning Åbning Midtspil Slutspil Resultat 
Runde 
1 

Sort - 
Siciliansk 

Kunne 
teorien 

Men det gik helt 
skævt, forstår 
ikke åbningen. 
Bem. 1 

Ikke aktuelt 0-1 

Runde 
2 

Sort – d4.. Helt kikset – 
bem. 2 

Se bem 2.  1-0 

Runde 
3 

Hvid d4, d5 OK OK OK Remis 

Runde 
4 

Sort d4, d5 OK Spændende Ikke aktuelt 0-1 

Runde 
5 

Hvid; D45 Fint, godt Både godt og 
skidt. Bem. 3 

Ligefarvede 
løbere 

1-0 

    
Bem. 1: jeg kan åbningstrækkene, men sort skal kende og forstå at spille stillingen, 
hvis det skal gå godt. Jeg valgte at gå ind i en variant hvor jeg fik to bønder for en 
springer, det holdt ikke. I en 7 runders turnering er der 5-10 % risiko for at havne i 
samme situation. Skal trænes. Fritz bemærkning til partiet: ”white passes the door to 
victory” – rent held at jeg ikke tabte.   
 
Bem. 2: jeg kender kun åbningsspillet overfladisk – og her kom jeg på glatis. At jeg 
senere i midtspillet gik ind i tvivlsomme varianter mod Søren formand holder ikke, 
han er kold og kørte mig jævnt over. 
Bem. 3: efter åbningsspillet havde jeg pres mod sorts kongestilling – jeg havde 
kongeangreb i tankerne. Men Ted fik flyttet rundt på officererne og jeg forstod ikke 
at stillingen havde skiftet karakter – til fokus mod et centrum, der kunne åbnes op. 
Stillingen gik fra hvid fordel til sort – jeg skal have fulgt op på, hvad jeg overså.  
Slutspillet blev spillet næsten OK; på et tidspunkt kunne jeg bytte løbere af og give 
en bonde for et vundet bondeslutspil. Men jeg troede ikke nok på det og satsede på at 
vinde løberslutspillet. Ted overså en remismulighed, og jeg fik det hele point 
alligevel.    
 
Skemaet kan laves på mange måder, glade/sure smileys, røde/gule/grønne 
trafiklysfarver – man må vælge, hvad man finder bedst. 
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Seniortræning i ØBRO 
 
Skakforeningen ØBRO har træningscafe for seniorspillere hver mandag i tidsrummet 
18:00-19:00.  
 
I dette tidsrum vil der være en træner til stede. Du får lejlighed til, i en hyggelig men 
seriøs atmosfære, at stille spørgsmål til alt hvad der har med skak at gøre. 
Åbningsspil, midtspil, slutspil, bindinger, springergaffel, rokade, en passant, 
dobbeltskak, offer, officerer, forvandling, centrum, minoritetsangreb, kongeangreb, 
træktvang, isolani, dobbeltbonde, blokade, skakmat, skak, notation, analyse og meget 
mere. 
Uanset om du har spillet derhjemme, på caféer, på internettet, i klub, eller aldrig har 
spillet før, så har du her chancen for at lære mere. 
 
I ØBRO får du mulighed for at træne, for at analysere med andre, for at spille 
turneringer, for at spørge erfarne spillere, og for at have en masse gode, sociale 
oplevelser med andre mennesker, rigtige mennesker, som brænder for at spille skak.  
Kort og godt: Du får de redskaber du skal bruge for at have det sjovt og samtidig 
blive en bedre skakspiller. 
 
Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen. 
 
 
 

Skak er sjovt og billigt. 
 

Skak er kongernes spil og spillenes konge. 
 

Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning. 
 

I skakklubben kan man få nye venner. 
 

Kom og lær hvordan man spiller det. 
 

Kom og lær hvordan du vinder over venner og bekendte. 
 

Kom til ØBRO og lær om skak! 
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ØBROs kalender:  
 

Maj 2012  
 
7. maj lukket på grund af renovering 
14. maj lukket på grund af renovering 
21. maj lukket på grund af renovering 
28. maj lukket 
 
Juni 2012  
 
4. juni foredrag 
11. juni parlyn  
18. juni hurtigturnering (15. min.) 
25. 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. 

 

 


