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58. årgang Nummer 2 Juni 2003 

 

ØBRO Kaos 2½ – fra mandag den 4. august! 
 

Temalyn og hurtigskakturnering i august/september! 

Limhamn-match lørdag den 13. september! 

Sort trækker! 

(se side 10-11) 
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Skakforeningen ØBROs bestyrelse: 
 
Formand: 

Christian Sylvester Christensen 

Grønjordskollegiet, vær. 4704, 

Grønjordsvej 15, 2300 København S 

E-mail: heraklit@ofir.dk 

Telefon: 32 87 66 94 

Ansvar: Juniorskak, nye medlemmer. 

 

Kasserer: 

Carsten Ertbjerg 

Hanevangen 31, 2730 Herlev 

E-mail: carsten.ertbjerg@tellabs.com  

Telefon: 44 44 22 34 

Ansvar: Økonomi, kontingent. 

 

Indkøber: 

Ted Sandbech 

Brammingegade 2, st. tv.,  

2100 København Ø 

E-mail: ted@adslhome.dk 

Telefon: 35 43 07 35 

Ansvar: Indkøb, rengøring. 

 

Redaktør:  

Søren Møller Hansen 

Drejøgade 26F, 2-202,  

2100 København Ø 

E-mail: smhansen76@ofir.dk 

Telefon: 77 55 46 85 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Søren Bech Hansen 

Livjægergade 35, 1. tv,  

2100 København Ø 

E-mail: sorenbh@post10.tele.dk 

Telefon: 35 26 50 32 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Thomine Stolberg-Rohr 

P. G. Ramms Alle 64, 2. tv 

Frederiksberg 

E-mail: thomine@c.dk 

Mobil: 28 29 53 56 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Hedin Björnson 

Tingbjerg kollegiet 

Terrasserne 16, vær. 166 

2700 Brønshøj 

E-mail: hjaltested@hotmail.com  

Mobil: 29 21 23 25 

 

Uden for bestyrelsen: 

 

Webmaster:  
Anders Bilfeldt.  

E-mail: bilfeldt@yahoo.dk.  
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Leder 
 

Sommeren er kommet og sæsonen 2003-03 er ved at være til ende. Når dette læses er 

vores 2. ØBRO Kaosturnering netop blev afsluttet og klubben holder lukket. Vi 

starter op igen mandag den 4. august med 1. runde i den tredje Kaosturnering, som 

med enkelte pauser løber frem til oktober. 

 

Indtil oktober er der afsat tre aftener til hurtigskakturnering og som noget nyt en 

temalynturnering samt en holdskakaften for dem, som skal spille med i 

holdturneringen i den kommende sæson. Se sæsonprogrammet og indbydelserne 

andetsteds i dette blad. 

 

Fra oktober begynder Klubmesterskabet, der ligesom sidste år bliver en åben 

turnering over syv runder. Holdturneringen indledes fra slutningen af oktober 

(Divisionsturneringen) og begyndelsen af november (KSU). Til den nye sæson vil vi 

stramme op på deltagelsen i holdskak, da vi i den foregående sæson har været præget 

af mange afbud og udeblivelser. Læs mere om de nye tiltag i bladet. 

 

Der skal lyde en varm velkomst til alle de nye medlemmer i klubben. Jeg håber, at I 

vil føle jer veltilpas og vil være med til at sætte jeres præg på klublivet ved at deltage 

i turneringer og arrangementer. 

 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle medlemmer og venner af ØBRO en rigtig god 

sommer! 

 

Søren Møller Hansen 
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Sommerafslutning 
 

Torsdag den 19. juni holdt vi en festlig sommerafslutning i klubben med fælles 

spisning og lyn-holdturnering. Da jeg – som den første nøglebærer – ankom til 

Rosenvængets Allé lidt over halv syv, stod der allerede folk i kø udenfor for at være 

med. Hvor herligt, som vores egen Søren Bech ville udtrykke det! 

 

Få øjeblikke senere myldrede det med folk – og pludselig – en hel hob af unge 

mennesker inklusiv det halve Bekker-Jensen-dynasti. Og de er mange, skulle jeg hilse 

og sige… Herligheden kendte på dette tidspunkt ingen grænser! 

 

Efter nogle ekstra indkøb ovenpå det store rykind, kunne vi veltilpasse sætte os til 

bordet og guffe lækkerierne i os. På denne plads må ikke undlades at nævne 

Christians pære-blåskimmelost-tærte, Christians kærestes leverpostej og Edgar Pauls 

små franske delikatesser – mums!  

 

Maden blev skyllet ned med pæne mængder øl og vand, og derpå var vi alle klar til 

aftenens næste programpunkt, lyn-holdturneringen. Der kunne dannes fire hold a tre 

spillere – og det store holdnavngivningsritual kunne begynde. Teds Escort, Vi holder 

Ted og To Mand Frem For En Dorte var tre af navnene, mens det sidste hold havde 

et så langt navn, at det falder uden for den afsatte spalteplads at nævne det her…
1
 

 

Men da slaget skulle stå på brætterne, måtte vi – med anstændige(!?) holdnavne – 

erkende, at det lange navns hold (Jakob, Christian og Thomine) var stærkest og vandt 

suverænt. Tillykke! Kampen om anden pladsen var tæt (ikke at forveksle med Ted!), 

men gik i sidste ende til Vi Holder Ted (David, undertegnede og Anne) – som også 

ganske fortjent(!) tog sig af specialpræmien for bedste navn. 

 

Sluttelig blev vores tidligere formand, Thomas hyldet for sin store arbejdsindsats i 

bestyrelsen gennem flere år.  

 

Tilbage er blot at ønske alle en rigtig god og lang sommer! 

Søren Møller Hansen 

                                                 
1
 Redaktøren udtaler: Redaktøren synes, at det er uforskammet og lumpent, at et deltagende hold i 

en festlig sommerafslutning kan formaste sig til at komme med et ekstraordinært langt navn, som er 

tåbeligt og i øvrigt helt uden mening. Har folk da efterhånden overhovedet ingen respekt for den 

skrivende presses arbejde, ve og vel? Tilmed bestod holdet af fremtrædende bestyrelsesmedlemmer 

og et enkelt nordjysk B-medlem – men det er måske i virkeligheden takken for vores åbenhed 

overfor folk af fremmed herkomst. Redaktøren vil nu tage initiativ til at drøfte situationen med både 

den russiske og svenske ambassade – samt Ted – og andre offentlige myndigheder, som også kunne 

tænke sig at sætte en stopper for disse udskejelser. Det kan ikke passe, at (fork. red.) 
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ØBRO Kaos 2003 (1. del) 
 

I dette forår har vi lanceret et nyt koncept ØBRO Kaos – spil-når-du-vil-og-kun-når-

du-vil-turnering. Med tilmelding på spilleaftenen – senest et kvarter før 

starttidspunktet kl. 19.30 – og uden krav om at spille mere end en runde, er det den 

ultimativt mest fleksible turneringsform man kan tænke sig.  

 

Fra januar til april afholdt vi den første turnering af slagsen – og fra påske til 

sommerferiens begyndelse har vi fulgt succesen op med den anden turnering. Straks 

efter sommerferie tager vi fat på den tredje turnering, som vi har valgt at kalde 

ØBRO Kaos 2½… Første runde starter 4. august – se sæsonprogram og indbydelse 

andetsteds i bladet. 

 

Den første turnering havde i alt 35 deltagere fordelt på de 8 runder. Og det 

resulterede i en særdeles stor portion partier med god og gedigen kampskak. Det var 

en stor fornøjelse at være tilskuer til de mange forrygende kampe – spil-når-du-vil-

og-kun-når-du-vil gør jo at både ens modstander og en selv er topmotiveret til det 

enkelte parti. Og kun få partier endte remis. 

 

Præmier (1. ØBRO Kaos 2003): 

 

1. præmie:  Jacob Aabling-Thomsen, Brønshøj SF 7½ (7 partier) 

2. præmie:  Kristian Juul, Helsingør  7 (7 partier) 

 

Ratingpræmier: 

<1900  Frode B. Nielsen, Frederiksberg SF 3½ (5 partier) 

<1700  Hans Hurvig   5½ (8 partier!) 

<1500)  Niels Erik Kaaber Rasmussen, ØBRO 5 (5 partier) 

 

Pointene er inklusiv bonuspoints, som man opnår ved at spille mere end 3 og 6 

partier. 

 

Den 2. ØBRO Kaos har ved redaktions slutning haft deltagelse af 29 spillere – og har 

ligesom den første turnering været præget af hård fight og dejlig kampskak. Vi 

glæder os meget til at starte den tredje turnering efter sommerferien. Kom og vær 

med! 

 

Søren Møller Hansen 
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ØBRO Kaos 2003 (2. del) 
 

En turnering hvor man kan spille med hvis man har tid og lyst, ikke behøver melde 

afbud og ikke binder sig for noget. Lige en turnering for mig, tænkte jeg. Hvilket da 

også viste sig at være meget rigtigt, da jeg efter 5. runde fandt på at tage til Bruxelles 

for et halvt års tid. 

Turneringen bød mig på et par gode partier, et af dem kommer her... 

 

Hvid: Niels Erik Kaaber Rasmussen, ØBRO 

Sort: Søren Hemmingsen, Frederiksberg SF  
3.parti. 10/02-2003. 

 

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, a6 4. La4, Sf6 5. 0-0, Le7 6. c3, d6 7. Te1, Lg4 8. h3, 

Lh5 9. d3, b5 10. Lc2, 0-0 11. Le3, Te8 12. Sd2, d5 13. d4  

 

Min modstander havde brugt god tid under åbningen, så jeg tænkte at d4 kunne give 

ham lidt ekstra at regne på. Men han rykkede videre uden videre  

 

13.-,dxe4 14. Sxe4, Sd5 15. g4  

 

Fordi d-bonden kommer til at stå vældigt svagt efter Lxf3.  

 

15.-,Sxe3 16. Txe3, exd3 17. cxd4  

 

En isoleret centrumsbonde, men efter 17. Sxd4, Sxd4 18. Dxd4, Dxd4 19. cxd4 sidder 

jeg tilbage med en mindst lige så svag d-bonde.  

 

17.-,Lg6 18. a3 

 

Noget passivt træk, forebygger Sb4.  

 

18.-,Sb8?  

 

Springeren står og keder sig på c6 og sort vil have den ud via d7.  

 

19. Se5, Lxe4.  

 

Sd7 havde nok været bedre.  

 

20. Lxe4, Ta7  
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Hvid trækker! 

 

21. Sxf7!  

 

Efter Dc8 og 22. Db3 truer 23. Sh6+ Kh8 24. Dg8+ Txg8 25. Sf7++ og 23. Sd6+ med 

dronninggevinst. Ved 21. ... Dd7 vinder 22. Db3, Lf6 23. Se5, De6 og 24. Ld5 med 

dronninggevinst.  

 

21.-,Kxf7 22. Db3+, Kf8.  

 

Kf6 taber efter lidt flere træk.  

 

23. Lxh7, Med uundgåelig mat ved Dg8. Opgivet. 1-0 

 

Niels Erik Kaaber Rasmussen 
 

 

Limhamn-match 
 

Den traditionsrige Limhamn-match spilles til efteråret 

 

Lørdag den 13. september! 
 

Sæt kryds i kalenderen!!! 
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 Frederiksborg Amtsmesterskab 2003 

 

Sort trækker og vinder!  

Når man som eneste deltagende jyde vinder et amtsmesterskab på Sjælland, er der vel 

ikke noget mere passende end at benytte sin B-medlemsret til at ytre sig på selv 

samme ø? Derfor skal I ikke snydes for et lille bidrag. På fastlandet gør vi ikke så 

meget i vandrepokaler – men jeg tog da pænt imod den jeg fik, og spørgsmålet, som 

jeg flere gange (før jeg åbnede munden) blev stillet: "Hvor på Sjælland ligger 

Jetsmark?", vil sandsynligvis lade sig gentage ud i fremtiden, hver gang 

vandrerpokalen kommer til beskuelse... 

Det følgende parti er fra 4. runde og sikrede mig titlen, da jeg herefter havde 4/4, 

hvorefter et lidt dumt nederlag i sidste runde tvang mig til at gøre brug af min 

udmærkede korrektion (Ted havde tørret mig af i lyn kort forinden, hvilket forståeligt 

nok psykede mig helt i knæ). Jeg har sort og modstanderen er Erling Christiansen fra 

Valby. 

1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.e5  

Dagen før havde jeg vundet et stilrent parti i lukket siciliansk, så min modstander 

ville have mig "ud af bogen".  

3...Sc6 4.f4 d6 5.Sf3 a6  

Et fikst lille træk, som tager feltet b5 fra både Lf1 og Sc3.  

6.a4 Dc7 7.exd6  

At holde forposten på e5 er ikke muligt: 7.De2 dxe5 8.fxe5 Sge7 Med idéen Sg6.  

7...Lxd6 8.g3 Sf6 9.Lg2 0–0 10.0–0 b6  
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Jeg vil gerne spille Lb7 og bytte den for modparten på g2, hvorefter hvids 

kongestilling er meget "luftig".  

11.b3 Lb7 12.Lb2 Tad8 13.d3  

Diagramstilling fra indledningen af artiklen. Der er mange gode træk, men hvad er 

skarpest?  

13...c4! 14.bxc4  

Hvis hvid forsøger at lukke diagonalen g1–a7 igen, er problemerne ikke væk: 14.d4 

Lb4 Med truslen cxb3 efterfulgt af Sxd4 og slag på c3. 15.Sa2 c3! Nu er alt skidt for 

hvid. 16.Sxc3 (16.Sxb4 cxb2 17.Tb1 Sxb4) 16...Sxd4 17.Sxd4 Lxc3 18.Lxc3 Lxg2 

19.Kxg2 Dxc3 Og Sd4 falder.  

14...Lc5+ 15.Kh1 Sg4 16.De2 Se3 17.Tf2  

Hvid redder tårnet, men fraværet af Lg2 kommer til at koste alligevel.  

17...Sxg2 18.Txg2 Sd4  

Sikrer kvalitetsgevinst pga. Lb7.  

19.Sxd4 Lxd4 20.Tb1 Lxg2+ 21.Dxg2 Dd7 22.Ta1  

Nu vinder den rigtige plan hurtigt. Hvor skal tårnene hen?  

22...Tb8 Dér. 23.h4 Tfc8 Og dér. 24.Dd2 b5  

Nu bryder jeg igennem. Bondetrækket e5 med idéen Dh3+ lurer også.  

25.axb5 axb5 26.cxb5 Lxc3 27.Lxc3 Txb5  

Truer sort nu Dc6+ og slag på c3? Nej! - så er der mat i bunden!  

28.Ta5 Tb1+ 29.Kh2 Dc6  

Matten kan kun dækkes med Dg2, hvorefter Lc3 falder uden videre. Hvid gav op!  

0–1 

Jakob Rathlev 
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Lynafslutning! 
 

 

Hvid: Kenneth Pedersen, Amager 

Sort: Christian S. Christensen, ØBRO 

Sort trækker! 
 

Tirsdag den 17/6 2003 spillede jeg en lynturnering i Amager Skakklub og fik 

undervejs blandt andet ovenstående stilling med sort. I en benoni gjorde hvid tidligt 

mine til at lave et eller andet i h-linien, men han fik hurtigt andet at tænke på, og her 

er der allerede gået et eller andet alvorligt galt for den hvide mand. Sort er langt mere 

aktiv, og hvids kongestilling indgyder ikke ligefrem tillid, og det prosaiske 1...d3 

vinder formentlig rimelig hurtigt. Sådan spiller en ægte ØBRO’er imidlertid ikke – 

der er jo et langt smukkere træk i stillingen! 

 

Hvis du vil have lidt taktisk træning, så prøv - uden at flytte brikkerne – at gætte hvad 

jeg trak. 

 

Alle sorts brikker er aktive, undtagen damen, så den skal bare fyres af... 

 

1...Da5+!! 

 

Sådan spiller en rigtig mand, drenge! 

 

Igen – har du lyst til lidt taktisk træning, så stil stillingen op, hvis ikke du gjorde det 

før, stil et ur på et kvarter og se hvor langt du kan regne uden at flytte brikkerne.  

 

Slutningen blev: 

 

2.Dxa5 ellers hænger damen. 

2...Tb2+ 

3.Kc1,Tc2+ 
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4.Kb1,Tb8+ 

5.Ka1?,d3+ 

6.Sc3 hvid regner med 6...Lxc3+ 7.Dxc3,Txc3 og han lever endnu. Men... 

6...Txc3! og tæppe. Hvid har intet forsvar mod en dødbringende afdækkerskak fra 

Lg7. Han slog ud med armene. 

7.Dxc3,Lxc3 mat! 
 

Den kritiske variant er selvfølgelig 5.Sb4, men også 5.Sb6 skal man regne på – ikke 

at jeg gjorde det under partiet; det var jo lyn. Jeg mente der måtte være noget. Det er 

der også: 

 

5.Sb4,Txc4+ 6.Kb2,d3+ 7.Kb3,Tc3+ 8.Ka4,Ld7+ 9.Lc6,Txc6! 10.Db5 eneste forsvar. 

10...Ta6+ 11.Sxa6,Lxb5+ 12.Ka5,Lc3+ 13.Sb4,Lc4 14.a3 (14.Tb1 gør ingen 

forskel),Tb6! Og sort vinder springeren på grund af mattruslen og dermed partiet. 

 

5.Sb6 vinder lidt mere prosaisk. Sort vinder med det samme damen tilbage, har en 

svikmølle på anden række og ender med et slutspil med alt for meget materiale. 

 

Det parti var jeg meget stolt af! 

 

Christian S. Christensen 
 

 

Temalyn – mandag den 18. august kl. 19.30! 

 

Program: 

Der holdes nogle korte oplæg om udvalgte åbningsvarianter, hvor mulige planer og 

strategier gennemgås. 

Herefter spilles en lynturnering, hvor de første træk i stillingen er tvungne. Man 

spiller to partier mod hver modstander, således at man kommer til at spille begge 

sider af stillingen. 

Det er en skæg mulighed for at prøve kræfter med andre sider af skakken end man 

normalt beskæftiger sig med. 

 

Indskud: 10 kr. Senest tilmelding kl. 19.15. 

Turneringen lynrates ikke. 
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Holdskak 2003/04 
 

Holdturneringen i sidste sæson var både for 1., 2. og 3. holdets vedkommende 

desværre præget af mange afbud og udeblivelser. Og i flere matcher stillede vi kun 

med 7 mand – ja, i enkelte tilfælde helt ned til 5 mand… 

 

Dette er brandærgerligt – ikke bare sportsligt – men også overfor ånden og 

sammenholdet på holdet. Når alt klapper er det smadderskægt at spille på hold – at 

følge med i kammeraternes op- og nedture og om vi lige i aften har marginalerne på 

vores side til at hive en sejr hjem. Så meget desto mere frustrerende for hele holdet er 

det, når man ikke er fuldtallig, men bagud på points fra start. 

 

Derfor vil vi i år stramme op på holdturneringsdeltagelsen udfra følgende punkter: 

 

 Deltagelse på et hold forudsætter, at man har lyst til at være med! Også i 

runder, som spilles på udebane.  

 Det forpligter at spille på hold – man kan ikke bare melde afbud få dage før, 

fordi man ikke lige gider den aften eller har travlt. 

 Planlagte afbud, som fx skyldes ferie eller lignende skal meldes i god tid. Man 

kan sagtens være på hold, selvom man ikke kan være med i en eller to runder. 

 Melder man sig som reserve skal man forvente at kunne blive ringet op – og 

være klar til at springe til. Også til udekampe! 

 Til hvert hold laves en bruttotrup på 10 spillere – dette gør, at der nemmere kan 

tages hensyn til planlagte afbud eller sygdom. 

 

Med udgangspunkt i dette håber vi at få en god og stærk holdturneringsindsats for 

ØBRO! 

 

Tilmelding til holdskak senest: Mandag den 25. august! 

 

Til Ted Sandbech, tlf. 35 43 07 35 eller på e-mail: ted@adslhome.dk.  

 

 

Hurtigskakturnering – mandag den 1. september kl. 19.30 
 

Betænkningstid: 15 min. pr. spiller pr. parti 

Indskud: 30 kroner. 100% går til præmier. Der er også ratingpræmier. 

Tilmelding: På spilleaftenen – senest kl. 19.15. 

 

mailto:ted@adslhome.dk
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Ny Danmarksmester i ØBRO! 
 

Vort unge, nordjyske B-medlem Jakob Rathlev var på det hold, som Pinsesøndag den 

8. juni vandt Pokalturneringen for Jetsmark Skakklub. Jetsmarks hold vandt med 17 

points foran Brønshøj med 16 points, mens Skolerne 2 med 15½ points løb med 

bronze. 

 

Triumfen blev banet med en sejr på 3-1 over Skolerne 2 i næstsidste runde og 

afsluttet med sejr på 4-0 over Frederiksberg i sidste spillerunde. 

 

Redaktionen ønsker Jakob tillykke med titlen! 

 

Søren Møller Hansen 
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ØBRO Kaos 2½ 
  

Spillested: ØBROs lokaler, Rosenvængets Alle 31 kld., 2100 Kbh. Ø.  

 

Spilles på følgende datoer: 4/8, 11/8, 25/8, 8/9, 15/9, 29/9 og 6/10 –  i alt 7 runder 

over 10 uger. 

 

Bemærk: Man behøver ikke spille mere end en runde!!! 

 

Spilletid: Start kl. 19.30. Tilmelding forud for hver runde senest kl. 19.15. 

 

Betænkningstid: 1 time og 45 minutter til 40 træk – herefter 15 min til resten. 

 

OBS: Turnering rates dansk, men den ELO-rates ikke. 

  

Til rundelægningen anvendes der accelereret Monrad med følgende tildeling af 

kunstige points: 

 

2100+ får 2½ kunstige points 

1900+ får 2 kunstige points 

1700+ får 1½  kunstige points 

1500+ får 1 kunstigt points 

1300+ får ½ kunstigt point 

  

Endvidere beregnes rundelægningen med et halvt point for hver tidligere runde, man 

ikke har spillet. 

 

Indskud: Den første runde koster 30 kr. dernæst koster det 20 kr. pr parti. Indskud 

betales samme aften. Alt indskud minus EMT-afgiften tilbagebetales i præmier. 

 

Præmier: Ved 3. og 6. parti man spiller, får man i præmieberegningssammenhæng et 

halvt bonuspoint ekstra. Der vil være hovedpræmier samt præmie til vinderen i hver 

ratingklasse (under 1900, under 1700, under 1500) 

 

Følg med på ØBROs hjemmeside: www.oebroskak.dk  

http://www.oebroskak.dk/
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En opfordring! 
 

Tak til Christian, Niels Erik og Jakob for de kommenterede partier. Partier og 

analyser – gerne med kommentarer – er meget velkomne i redaktørens mail-boks: 

 

smhansen76@ofir.dk 

 

eller pr. post: 

 

Søren Møller Hansen 

Drejøgade 26F, 2-202 

2100 København Ø 

 

Vær med til at sætte dit præg på klubbladet med dine egne partier – eller analyser… 

 

For hvad er et skakblad uden skak??? 

 

mailto:smhansen76@ofir.dk
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Sæsonprogram: 
 

4. august: ØBRO Kaos 2½ - 1. runde   

11. august:   ØBRO Kaos 2½ - 2. runde   

18. august:   Temalyn kl. 19.30  

– tilmelding kl. 19.15 – indskud 10 kroner.  

25. august:   ØBRO Kaos 2½ - 3. runde   

1. september: Hurtigskakturnering kl. 19.30  

– tilmelding kl. 19.15 – indskud 30 kroner. 

8. september:   ØBRO Kaos 2½ - 4. runde   

13. september (lørdag!) Limhamn-match 

15. september:  ØBRO Kaos 2½ - 5. runde    

22. september:  Holdskakaften – Hvem spiller jeg på hold med? 

29. september:  ØBRO Kaos 2½ - 6. runde   

6. oktober:   ØBRO Kaos 2½ - 7. runde   

13. oktober:  Klubmesterskab – 1. runde  

20. oktober:  Klubmesterskab – 2. runde 

27. oktober:  Klubmesterskab – 3. runde 

3. november:  Holdskak – 1. runde 

10.november:  Klubmesterskab – 4. runde 

17. november:  Holdskak – 2. runde 

24. november:  Klubmesterskab – 5. runde 

1. december:  Klubmesterskab – 6. runde 

8. december:  Holdskak – 3. runde 

15.december:  Klubmesterskab – 7. runde 

18. december (torsdag!): Juleafslutning!   

 

 
 


