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Í desember 2015 tefldi ég aftur á mótinu Øbro CXU Nytår eins og í fyrra. Þetta er 7 umferða 

mót sem teflt er á fjórum dögum. Það þýðir auðvitað að það eru tefldar tvær umferðir á dag 

alla daga nema einu sinni. Ég tefldi í stigaflokki U2000 ELO og var númer 45 af 65 

keppendum.  

Mótið er haldið í húsnæði skákklúbbsins í 

Øbro að Rosenvængets Allé á Østerbro, 

aðstaðan er fín og daglega rútínan var að 

taka lestina frá Vesterbro og ganga svo að 

skákstað frá lestarstöðinni skammt frá. 

Milli umferða tók því ekki að fara upp á 

hótel svo við fengum okkur að borða og 

fórum í gönguferðir. Veðrið var stórfínt og 

hverfið í kringum skákstaðinn flott, góðir veitingastaðir og margt að sjá.   

 

Ég tefldi við stigahærri andstæðinga allar skákirnar og í fystu umferð var ég með hvítt á móti 

Henrik Porte 2215, ég gerði jafntefli í þessari skák og í raun lítið hægt að segja um hana 

meira. 

Í annari umferð var ég með svart á móti 

Henrik Mortensen 1980 og ég vann hann í 

jafnri skák þar sem hann lék af sér í 29. 

leik, Hb5 sem tapar skiptimanni og ég vann 

stuttu síðar. 

Í þriðju umferð var ég aftur með svart á 

móti Jens Olaf Svanholm Fogh 2128 og 

vann hann í glæsilegri skák eftir 54 leiki. Í 

leik 34 lék ég Rf4 sem vinnur skákina. 

Í fjórðu umferð hafði ég hvítt og tefldi við Brian Jørgen 

Jørgensen 2275 sem var 8. í stigaröð keppenda og vann hann 

eftir að hann var með betri stöðu eftir byrjunina. Ég hélt að ég 

væri búinn að tapa en svo lék hann af sér Drottningunni í 28. 

leik. 

Í fimmtu umferð tefldi ég við Jan Nordenbæk Pedersen 2213 og 

var með hvítt og gerði jafntefli eftir að hafa verið með lélega 

stöðu út úr byrjuninni en náði að þráleika í endann.  

Í sjöttu umferð var ég með svart á móti FM Jesper Mørch 

Lauridsen 2320 og gerði jafntefli. Hann sagði við mig eftir 



skákina: „I have never been out of the book after three moves“. Ég fékk fékk mjög góða stöðu 

eftir byrjunina og hélt jöfnu.  

Í lokaumferðinni var ég aftur með svart og tefldi við Thomas Schou-Moldt 2210 sem ég gerði 

jafntefli aftur. Ég tefldi byrjunina lélega og fékk þar vonda stöðu en náði svo einhvernveginn 

að vinna Drottninguna hans með smá taktík og náði þannig að halda jafntefli og ég ætla að 

sýna hana.   

Þetta var auðvitað bara frábært mót fyrir 

mig, enda hækkaði ég um 141 elo stig, 

endaði í 5.sæti og vann minn stigaflokk 

að auki.Þó það sé erfitt að tefla svona 

stíft á fáum dögum þá er það samt mjög 

gaman og ég sé ekki eftir því að hafa 

eytt jólafríinu mínu í taflmennsku milli 

jóla- og nýárs. Ég vil þakka GM Henrik 

Danielsen fyrir að hafa hjálpað mér, 

fyrir mót og á meðan á því stóð.  

Kveðja, Hilmir Freyr  

 


