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FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være 
sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles interesse. 

 

BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer ca. 4 gange årligt og uddeles 
gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden medlemslisten 
beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister m.v. 
 
FREMs bestyrelse: 
 
Formand:  Niels Erik Nielsen tlf. 66 14 76 74 
 mail: niels.e.nielsen@mail.tele.dk 
 

Kasserer:  Peter Kinggaard tlf. 65 96 37 63/20 74 48 63 
 mail: peter.kinggaard@get2net.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Lean Lønne Pedersen tlf. 66 19 30 69 
 mail: lean@hunderupnet.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Tom Frantsen tlf. 65 96 79 06/40 84 73 95 
 mail: tf@gf-forsikring.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Jonas Nilsson tlf. 23 20 70 31/77 55 10 12 
 mail: jona00@samnet.sdu.dk 
 

Ungdomsleder:  Kim Skaanning tlf. 66 14 76 15/24 85 87 13 
 mail: skaanning32@hotmail.com 
 

Webmaster:  Mathias Meunier tlf. 23 20 63 04 
 mail: thewarder@webspeed.dk 
 
Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 
 5000 Od. C. (brug dørtelefon til "FREM"). 
 
Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 
FREMs hjemmeside: www.fremskak.dk 
 
 
BRIKKEN nr. 3 udkommer medio august 2004 – deadline er d. 9. august. 
 
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg - helst via mail eller på 
disketter sat op i hele tospaltede A4-sider, hvor punkt 14 foretrækkes, men kommer 
du i god tid, vil der for det meste kunne forhandles om andre afleveringsformer. 
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FREM fik initiativprisen!!
Begrundelsen: 
Fyns Skak Union indstiller 
Skakklubben Frem til året Initiativpris, 
som en anerkendelse for klubbens 
meget omfattende og effektive 
ungdoms og rekrutteringsarbejde.  
For ganske få år siden var det ikke 
barnestemmer der var den dominerende 
støjkilde i klubben. Med flytning til 
andre lokaler i byens centrum, traf man 
en beslutning om øget satsning på 
ungdomsarbejde, ved siden af klubbens 
i øvrigt meget høje aktivitetsniveau. 
Via energiske medlemmer, som har 
stor kontakt til lokale 
skoleskakorganisationer, startede man 

systematisk på at gøre 
skoleskakspillerne interesserede i 
voksenklubben.  
Det har efter et par års ihærdigt arbejde 
resulteret i at der i dag tumler 17 børn 
og juniorer rundt i klubbens lokaler, 
ikke alene som elever, men også som 
aktive turneringsspillere.  
Klubben har haft mange af dem i gang i 
den netop afsluttede holdturnering, 
hvor man måtte eftertilmelde et 
"ungdomshold" pga. den store 
tilstrømning. Intet kan være mere 
fortjent end en påskønnelse for et 
sådant velgennemført initiativ.
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Generalforsamling i Frem 29/3 2004 

Beslutningsreferat: 

1. Valg af dirigent: Lean blev valgt 

2. Formandens beretning: Niels Erik gav en lang og detaljeret beretning om en 

sæson med både op- og nedture. Undervejs blev der delt præmier ud til dem, 

der havde gjort sig fortjent til det. 

3. Kassereren aflægger regnskab: Peter Kinggaard knyttede nogle enkelte 

kommentarer til regnskabet. 

a. Der blev stillet spørgsmål til det lave nettoudbytte i kantinen (lav moral i 

Frem?). 

b. Alex tilbød at ”stå for kassen” fra gang til gang. 

Regnskabet vedtaget uden vilde protester. 

4. Kontingent: Uændret i det kommende år. 

5. Indkomne forslag: 

a. Per Arnt – hold 2004/05: En sund debat med gode argumenter både for 

og imod – GF virkede ca. 50/50 omkring forslag. Medførte en debat om 

træning af holdene fremover og evt. vejledere. Bestyrelsen tager de 

nævnte ideer og argumenter med og arbejder videre med tankerne. 

b. Per Arnt – 1. bræt: Foreslået at det formuleres blødere; fx ”klubmesteren 

har ret til 1. brættet” eller ”klubmesteren tilbydes 1. brættet”. Dog skal 

denne ordning lige jævnføres med DSU/FSU’s reglement for 

holdturneringen. 

Vedtaget med stor majoritet. 

c. Per Arnt – Klubturnering: Foreslået at spille klubturneringen i perioden 

september-december og en knockout turnering i foråret (bestyrelsen 

overvejer). 
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d. Per Arnt – Bibliotek: Matthias tilbød at stå for at få system i det 

nuværende bibliotek (klubben er blevet abonnent på New In Chess for 

en 2-årig periode). 

6. Kasserer for 2 år: Peter Kinggaard genvalgt. 

7. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Lean valgt, Jonas genvalgt. 

8. 2 bestyrelsessuppleanter: Anton genvalgt (1.), Alex valgt (2.). 

9. Revisor: Alfred genvalgt, Hans ikke på valg. 

10. Revisorsuppleant: Dan genvalgt. 

11. Evt.: 

a. Kim opfordrede til at flere ville arbejde med juniorerne (+tak for de 

mange pæne ord) 

b. Pierre Dahl har tilbudt at hjælpe mod hjemmesiden mod et b-

medlemskab. 

Et ”9-foldigt” leve for Frem Skakklub 

Referent: Jonas Nilsson 
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KLUBMESTERSKABET 
 

 
 



 7 

 
Kim i lynskak–finalen ved DM  

 
Foto: Niels Erik Nielsen 

 

Kim Skaanning var tæt på den helt store triumf ved DM i lynskak i Køge, hvor han 
på sin vej til finalen satte mange stærke spillere til vægs, men her måtte han trods en 
indledende gevinst med de sorte bøje sig for IM Steen Fedder, som vandt de to næste. 
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3. division af Niels Erik Nielsen 
7. runde: 
Divisionsturneringen 2003-04 vil 
hurtigt gå i glemmebogen her i FREM, 
idet vi trods et pænt resultat i sidste 
runde mod oprykkerne fra Haderslev 
må en tur ned i Fynsserien, og her har 
klubbens bedste mandskab ikke været 
siden sæsonen 1977-78, hvor en 
førsteplads i den daværende 
mesterrække sikrede fornyet 
divisionsstatus efter ti magre år for 
klubben, som ellers var med fra 
turneringens opstart i 1962 indtil 
nedturen satte ind i 1968. Vores 
målsætning er selvfølgelig et hurtigt 
comeback, men lige så vigtigt er det at 
finde en formation, der kan begå sig i 
rækken. Vores førstebræt sagde farvel 
med manér: 
 

Hvid: Carsten Krog, Hdl. (2302) 
Sort: Tom Frantsen, FREM (2082) 
[noter: NEN] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 &f5 4.(f3 e6 
5.&e2 )b6 6.0-0 (d7 7.c4 dxc4 
8.(bd2 )c7  9.(xc4 (b6 10.b3 
(d5 11.&d2 &e7 12./c1 h5!? 
13.&g5 3f8?! 14.&xe7+ (gxe7 
15.(g5 f6 16.(f3 (f4 17./e1 /h6  
Sorts officerer står noget 
usammenhængende, så der er ikke 
noget til at sige til, at Tom forsøger 
at stable et kongeangreb på 
benene  
18.(d6 /d8 19.)d2 (fg6 20.(xf5 
(xf5 21.exf6 gxf6 22.&d3! )f4 

23.)b4+ )d6 24.)xb7 (gh4 
25.(xh4 (xh4 26.)xc6?!  
Klart stærkere var 26. xc6! 
26...)xd4 27.&c2? 
27.$xe6! %f3+ 28.)h1! og sort må 
tilbage med dronningen, da 
28...$xd3?? er en hurtig mat eller 
dronningetab efter 29.$e7+ )g8 
30. c7! 
27...)g4 28.h3 )g5 29./cd1 /e8 
30./d7 f5 31.)d6+ 3g8 32.)g3 
/g6 33.)xg5 /xg5 34./xa7? 
(f3+ 35.3f1 (xe1 36.3xe1 /c8!? 
37.&d3 /xg2 38.&c4 /e8 39.a4 f4 
40.a5!?  
40.)e2! ville undgå det, som nu 
kommer 
40...f3! 41.a6?? 

Hvid aner fred og ingen fare − efter 
41. d7! ville han stadig have fordel  
41.../d8!!  
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Dagens træk i Nyborg − hvid får lov 
at slå en bonde, og det sker endog 
med skak, men alligevel er han 
grundet mattemaet i bunden i store 
vanskeligheder  
42.&xe6+ 3h8 43./d7?? 
Eneste mulighed var 43.5d7, men  
efter 43... g7! går løberen tabt, og 
de to hvide fribønder er ikke langt 
nok fremme til at kompensere for et 
helt tårn 
43.../e8 44.a7 /xe6+ 45.3d1 /a6 
46.b4 /g1+ 47.3c2 /ga1 48.b5 
/xa7  
0-1.  
 

Per stod for dagens anden gevinst: 
 

Hvid: Kai C. Bjørnskov, Hadersl.  
Sort: Per Arnt Rasmussen, FREM 
[noter: NEN] 
1.d4 f5 2.c4 (f6 3.(f3 d6 4.(c3 
g6 5.&g5 &g7 6.)c2 (bd7 7./d1 
c6 8.g3 )a5 9.&d2 )c7 10.&g2 e5 
11.0-0 0-0 12.dxe5 dxe5 13.e4?! 
I netop denne stilling er dette 
fremstød ikke særlig velanbragt 
913.b4 
13...(c5! 14.(g5 h6 15.&e3 b6!? 
16.b4!?  
16.5xc5! bxc5 17.%f3 fxe4 18.%h4! 
og hvid har de bedste udsigter.  
16...hxg5  
16...%a6! var også en god 
mulighed.  
17.bxc5 f4 18.&c1 /f7 19.f3 &f8 
20.&a3 fxg3 21.hxg3 (h5 22.(e2 
bxc5 23.)c3 &e6 24.&b2 &g7 

25.3h2 )e7 26.&h3 &xh3 
27.3xh3 /af8 28.3g2 )e6 
29.&a3?  
 

29...g4! 30.fxg4 )xg4 31.)d3 
(f4+ 32.(xf4 exf4 33.)f3 )e6 
34.g4!?  
934.5xc5.  
34...&e5 35.&xc5 /b8! 36.&d4 
&xd4 37./xd4 /b2+ 38./f2 /xf2+ 
39.3xf2 )f6 40./d3  
40. d2.  
40...)h4+ 41.3g2 /h7 42.)h3 
)f6 43.)f3 )b2+ 44.3f1??  
Rigtigt var 44.)g1!, derimod ikke 
44.$f2??  h2+! 
44...)c1+ 45./d1 /h1+! 46.)xh1 
)xd1+ 47.3g2 )xg4+ 48.3f2 
)g3+ 49.3e2 )e3+ 50.3d1 )d3+ 
51.3c1< )xc4+ 52.3b1 )d3+ 
53.3b2 f3 54.)h4 )d4+ 
0-1.

 
STATUS: FREM 1 begyndte sæsonen 
med en klar sejr over Springeren, der 
efter rating stod til at vinde matchen, så 

vi så naturligvis optimistisk på den 
videre færd trods den store åreladning 
vi var ude for op til sæsonstart, men i 
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de følgende opgør kneb det med at 
score tilstrækkeligt med point og især 
gjorde 2 x 2,5-5,5 til hhv. Tønder og 
Ribe ondt, ligesom julebudskabet fra 
TL Finn Larsen om tre nedrykkere fra 
3. division, gruppe 3 naturligvis 
forværrede vores situation betydelig. 
Inden mødet med rækkens stærkeste 
mandskab Haderslev var vi helt 
afhængige af andres resultater, så skønt 
resultatet 3-5 mod det nye 2. 
divisionshold isoleret betragtet var 

blandt sæsonens bedste, var der ingen 
hjælp at hente fra 
oprykningskandidaterne fra Ribe, som 
tilsyneladende slet ikke troede på 
chancen for at hente Haderslev – i 
hvert fald vandt de kun med mindst 
mulig margin mod Aabenraa, der ellers 
var det mandskab vi skulle hænge 
vores ret så udsatte hat på, da vi 
regnede med at Nyborg nok selv skulle 
klare paragrafferne mod midterholdet 
Tønder, hvilket da også skete.

 

  FREM 1 Haderslev 1 3 5 

1. Tom Frantsen Carsten Krog 1 0 

2. Mathias Meunier Søren Brautsch 0 1 

3. Per Arnt Rasmussen Kai C. Bjørnskov 1 0 

4. Jørn B. Andersen Jacob Gemzøe 0 1 

5. Brian Nielsen Carsten Hansen ½ ½ 

6. Niels Erik Nielsen Jan Garbrecht ½ ½ 

7. Jesper Knudsen Claus G. Mogensen 0 1 

8. Morten Balle Hansen Allan Hye 0 1 
 

Øvrige resultater: Aabenraa – Ribe 3½-4½, Nyborg – Tønder 5-3. 
 

Slutstillingen i 3. division, gruppe 3: 1. Haderslev 31(10) 2. Ribe 28,5(9) 3. Tønder 
24(6) 4. Nyborg 23(6) 5. Aabenraa 22,5(6) 6. FREM 21,5(4)  
7. Springeren 17,5(1) 8. Søndersø – udgået. 

 
Café Vestergade 1 

5000 Odense C, tlf. 66 12 52 53
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SERIE 1 KREDS 2 
 

7. runde: 
 

Frem 2  - Assens 1  6½ - 1½ 
Jesper Bruun - Anders Storebjerg 1 - 0 
Jess Nykjær  - Søren Plovgård 1 - 0 
Jonas Nilsson - Anker Bihlet ½-½ 
Hans Hansen - Simon Juhl  1 - 0 
Alex Sørensen - John Algreen-Ussing 1 - 0 
Lean Lønne Petersen - Michael Frimodt 1 - 0 
Alfred Andersen - Ib Cyrill Brix Juhl 0 - 1 
Anton Kjeldsen - Arne Clausen 1 - 0 
 

Slutstillingen  IP MP IP+MP 
Frem 2  38½ 6 44½ 
Søndersø 2  27½ 4 31½ 
Odense 2  23½ 4 27½ 
Assens 1  22½ 3 25½ 
Indslev 1  20 3 23 
Nr. Åby Junior 2 17 ½ 17½ 
Tommerup-Vissenbjerg 17 ½ 17½ 
 

Status: FREM 2 var som ventet alt for gode til den plads i 
serie 1, vi måtte tage til takke med efter den frivillige exit 
fra 3. division. 
Holdet levede op til såvel egne som andres forventninger 
ved at vinde samtlige matcher klart – her ville jeg gerne 
kunne sige alle syv, men i realiteten var det kun fem, da 
Nordvestfyn 2 trak sig i julepausen, mens Indslev 1 slet 
ikke kunne stille hold, så vi vandt 6-0 uden kamp! – en 
temmelig flad fornemmelse, men heldigvis fik det ingen 
indflydelse, da FREM 2 allerede inden sidste rundes møde 
med Assens var sikker på oprykning.  
To spillere, nemlig Jesper Bruun og Hans Hansen scorede 
5/5p. og vandt hermed hver et gavekort til Dansk Skaksalg. 
 
SERIE 2 KREDS 2 
Slutstillingen  IP MP IP+MP 
Vejle-Allested 1 36 6 42 
Frem 3  31½ 5 36½ 
Korup-Ubberud 27½ 3½ 31 
Gelsted 1  28 2½ 30½ 
Fiber  23 3 26 
Nr. Åby Junior 3 15½ 1 16½ 
Indslev 2    6½ 0   6½ 
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Status: FREM 3 var på forhånd tiltroet en god 
oprykningsmulighed fra serie 2, starten var dog ikke for 
prangende og mod de direkte konkurrenter til 
oprykningen Vejle-Allested tabte vi knebent, så 
landklubben løb i sidste ende med den direkte oprykning, 
men tredjeholdet fik dog endnu en chance for at spille sig 
op i serie 1 i en match mod Nr. Aaby 2, der sluttede helt 
lige Tommerup-Vissenbjerg, men siden tabte kampen om 
at undgå at møde FREM 3. Oprykningskampen fandt sted 
torsdag d. 29. april hos Nr. Aaby, hvor et Frem-hold i 
stærkeste opstilling var tillagt pæne chancer, men stort 
set alt gik galt, og ifølge pålidelige kilder kunne det 
endda være gået endnu værre! 
 
Frem 3 - Nr. Aaby Junior  2 - 6 
1. Bent Jensen - Arne Bech Madsen 0 - 1 
2. Erling Jørgensen - René Jørgensen ½-½  
3. Dan Terkildsen - Uffe Høj Lauridsen 0 - 1 
4. Jørgen Rasmussen - Steen Dahlberg 1 - 0 
5. Torsten Baden - Benny Sørensen 0 - 1 
6. Peter Morling - Villads Andersen 0 - 1 
7. Christian S. Larsen - Kasper Larsen 0 - 1 
8. Yann Le Besq - John Dahlberg ½-½ 

 

Dermed må Frem 3 tage en ny tørn i Serie 2, men det 
bliver ikke nødvendigvis nogen let opgave, for nu står 
Frem 4 klar på sidelinien. Det bliver spændende! 
  
SERIE 3 KREDS 1 
 

7. runde: 

 
Kerteminde 2 - Frem 4  1 - 4 
Kristian Millgaard - Klaus Skadegaard 0 - 1 
Christian Thrane - Anders Storkehave 1 - 0 
Mogens Nørsøller - Bent Carl Christensen 0 - 1 
Ole Erlandsen - Jacob Lykke Barnewitz 0 - 1 
Jonathan Nørsøller - Finn Lorenz Nielsen 0 - 1 
 
Frem 5  - Odense 4  4 - 1 
Christian Steen Larsen - Leif Rasmussen 0 - 1 
Marie Vang Nielsen - Kaj H. Pedersen 1 - 0 
Thorbjørn Lind Jensen - Bjarne Jakobsen 1 - 0 
Jens Jakob Sigurdarson - Thomas Kier 1 - 0 
Simon Siggaard Jensen - Gert Ejton  1 - 0 
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Frem 6  - Ullerslev 2  3 - 2 
Emil Held  - Ulrik Hansen 0 - 1 
Emil Bülow Pedersen - Jonas Petersen 1 - 0 
Andy Carlson - Morten Gammelgaard 1 - 0 
Emil Deleuran - Tonny Pedersen 0 - 1 
Anders Holst Nielsen -   1 - 0 
 
Slutstillingen  IP MP IP+MP 
Frem 4  26½ 6½ 33 
Ullerslev 1  23 5 28 
Kerteminde 2 21 4 25 
Frem 5  19 5 24 
Odense 4  17½ 3 20½ 
Vejle-Allested 2 13 2 15 
Frem 6  11½ 2 13½ 
Ullerslev 2    8½ ½   9 
 
Status: FREM 4 var i store træk de samme unge spillere, 
som debuterede i holdskaksammenhæng sidste sæson på 
FREM 5, og da de her gjorde det rigtig godt, regnede vi på 
forhånd med, at de med et ekstra år på bagen kunne spille 
med om oprykningen til serie 2, og forventningerne blev til 
fulde indfriet, da holdet satte sig på en sikker førsteplads – 
Jacob Barnewitz gik foran med et godt eksempel og 
scorede imponerende 7/7p. 
 
Status: FREM 5 spillede i samme kreds som fjerdeholdet 
og efter en lidt tøvende start vandt de de sidste fem kampe 
og sluttede på fjerdepladsen – fortsætter holdet denne gode 
serie i næste sæson, vinker oprykningen forude. Her skulle 
vi så stoppe, i hvert fald efter det udsendte program, hvor 
der kun figurerede 7 hold i rækken, men det blev der lavet 
om på, da flere børn kom til og juniorleder Kim pludselig 
havde så mange i overskud, at flere ikke kunne være sikre 
på at spille på hold.  
 
Vi tog sagen i egen hånd og sørgede med oprettelsen af 
FREM 6 for, at ingen hold i kredsen skulle sidde over, og 
startede med at lade det lidt sent fødte barn møde FREM 5, 
hvorefter TL og de øvrige hold blev kontaktet. Alle var 
glade og det har holdet også grund til – efter at være blevet 
kastet ud på dybt vand, forsvandt benovelsen hurtigt, og to 
sejre og en samlet syvendeplads må siges at være en 
ovenud god begyndelse. 
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SIMULTAN MED SUNE 
Af Niels Erik Nielsen 

 
 

Simultanen med GM Sune Berg 
Hansen i Energi og Miljø Center 
Odense lørdag den 17. april blev en 
yderst vellykket forestilling, hvilket 
skyldes flere faktorer, hvoraf den 
vigtigste naturligvis var vores gæst, 
som til fulde levede op til 
forventningerne. Et godt sammensat 
felt med en passende styrkespredning 
ydede stormesteren hårdere modstand, 
end han efter eget udsagn var forvænt 
med; måske var det de perfekte rammer 
i hjertet af Odense Banegård Center, 
der virkede inspirerende på deltagerne 
– i hvert fald pressede de Sune, som 
sammenlignet med flere af de andre 
danske topspillere er kendt for at være 
meget hurtig på aftrækkeren, ud over 
den stipulerede tid, hvilket dog blev 
taget med højt humør af såvel Sune 
som vores vært Jens A. Møller, der 
som daglig leder af Odense Energis 
udstillingslokaler ydede en stor indsats 
helt fra opstartsfasen, hvor 
virksomhedens marketingskoordinator 

Dorthe Hinrichsen også deltog i 
planlægningen, til de sidste 
skakrekvisitter var pakket ned og ude 
af huset. Undervejs stod han desuden 
for fremstillingen af en flot plakat, der 
ud over at tjene sit primære formål, 
nemlig at lokke nysgerrige besøgende 
på banegårdscentret indenfor, bestemt 
også gav god PR om arrangementet i 
andre sammenhænge, blandt andet i 
Læseforeningen, hvorfra flere stærke 
spillere deltog, men de måtte nu alle 
tage tomhændede fra mødet med Sune! 
Efter velkomst ved klubbens formand 
tog Sune over; han gav et kort rids af 
sit hidtidige karriereforløb og 
gennemgik dernæst to partier fra egen 
praksis, samt svarede på spørgsmål. 
Denne fase blev vældig underholdende, 
ikke mindst fordi analyserne blev 
formidlet via stedets kæmpe 
storskærm, som efter lidt tekniske 
begynder vanskeligheder heldigvis gik 
perfekt i spænd med Sunes bærbare 
computer. 

Sune gennemgår sit parti mod GM Radjabov. 
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HOVEDRETTEN: 
Vi var nu klar til hovedretten, hvor 25 
håbefulde udfordrere ventede på 
stormesteren, som gik inderst i den 
hesteskoformede opstilling, hvorfra han 
ikke alene blev fulgt med interesse af 
de involverede, men også var i fokus på 
anden vis, idet to journaliststuderende 
ved SDU mandsopdækkede ham med 
håndholdt kamera under hele forløbet, 
ligesom han var udstyret med en 
mikrofon, så han kunne komme med 
kommentarer om udviklingen i 
matchen efterhånden som afgørelserne 
begyndte at indfinde sig. 
Ikke uventet handlede kapløbet i første 
omgang om at undgå ar tabe først, og 
her tegnede der sig snart to oplagte 
kandidater, nemlig Anton og Bent Carl, 
der begge kom til at indtage vigtige 
roller i journalisternes drejebog, inden 
de med korte mellemrum forsvandt fra 
arenaen. Den tømmermænds plagede 
Anton gjorde dog så stort et indtryk, at 
han blev fulgt til dørs med senere 
optagelser i privaten. Resultatet af de 
studerendes anstrengelser forventes at 
blive en lille film af 5 minutters 
varighed, og både Energi og Miljø 
Center Odense og skakklubben FREM 
er lovet en kopi af anstrengelserne på et 
videobånd, som naturligvis vil komme 
på banen ved en passende lejlighed! 
Første mand til at bryde den 
stormesterlige sejrsrække var Mathias, 
der tog Sune godt og grundigt ved 
vingebenet i en teorivariant: 
 

Hvid: Sune Berg Hansen 
Sort: Mathias Meunier  
[Noter: Thewarder] 

Før partiet havde jeg bestemt mig 
for, at sætte mig ved de sorte 
brikker i håb om at fa lov til at spille 
dragevarianten i siciliansk. En 
variant som Sune for nogle år siden 
var en af de førende eksperter i. 
Med bange anelser så jeg dog, at 
han spillede både c4, d4, Sf3, g3 
osv., så jeg lukkede øjnene og 
håbede det bedste.  
1.e4  
Yes!  
1...c5  
Og her spillede han så 2.Sc3 mod 
Per Arnt, så jeg måtte lukke øjnene 
igen!  
2.(f3  
Her var jeg godt tilfreds. Enten 
vinder en af os, ellers bliver det 
remis!  
2...d6 3.d4 cxd4 4.(xd4 (f6 
5.(c3 g6 6.&e3 &g7 7.f3 (c6 
8.)d2 0-0 9.&c4  
9. &c4 er nok det mest ambitiøse 
træk, hvid kan lave. Det forhindrer 
d5, trykker mod f7, samt beskytter 
dronningefløjen. Problemet for hvid 
er, at sort oftest spiller en springer 
til c4, hvor den truer både 
dronningen og løberen på e3, som 
hvid SKAL beskytte, ellers bliver 
sorts løber på g7 for stærk. Andre 
hvide træk er 9.0-0-0,hvor sort kan 
vælge mellem 9.− d5, Sxd4 og 
Ld7), 9. h4 (9.−d5!) og 9.g4 (9.−Le6 
eller 9.−Sxd4.  
9...&d7 10.0-0-0 (e5 11.&b3 )a5 
12.h4 /fc8 13.g4 (c4  
13.−b5!? er et andet træk sort kan 
vælge.  
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14.&xc4 /xc4 15.(b3 )a6 
16.3b1 /ac8 17.&d4?  
Hvid er allerede i store problemer! 
F.eks. besvares 17.h5 med 17.−
Lxg4!  
17...e5!  
Efter e5 så Sune noget bekymret 
ud, men han holdte dog masken...  
18.&e3 
��������	
 
�+�++�+� 
����+�+����� 
��+�����+� 
�++��+� 
�+�+ + � ! 
"+#�#�$ +% 
& �  'Q++) 
*+++,++,- 
./01234567 

18...&xg4!  
Sune: "Jeg tænkte nok det var 
sådan noget..."  
19.fxg4 /xc3  
Med en lettere overlegen mine 
tonsede jeg tårnet på c3! Hvorefter 
Sune bemærkede: "du vil mig ikke 
noget godt"! Tja, hvad siger man til 
det? Oh, nej ikke lige nu..?  
20.bxc3 (xe4  
Her vidste stormesteren godt (det 
gjorde han vel efter 17.−e5!), at den 
stod på tæsk! Der var dog en hvis 
person der nægtede at give op, 
selvom han stod (totalt) til tab, så 

Sune kunne ikke give op. Man 
taber ikke før man vinder i simultan, 
når man er mesteren altså! For alle 
jer nysgerrige var manden der ikke 
gav op Anton K, der dog til 
gengæld gjorde simultanen MEGET 
sjovere!! Spørg bare de arme 
journaliststuderende, der gang på 
gang prøvede at få et seriøst 
interview!  
21.)d3 (xc3+ 22.3c1 )xa2 
23./de1 
��������	
 
�+�++�+� 
����++����� 
�+��+�+� 
�++��+� 
�+++ � ! 
"+#��Q�$+% 
&�+ +++) 
*+8+9,+,- 
./01234567 

23...e4! 24.)xd6 (b5 25.)d1< 
)xb3  

Hov, der gav jeg ham en (lille) 
chance 26.Dd8+ holder noget 
længere. Sort vinder dog 
(sandsynligvis) uden de store 
problemer efter Td3!  
26./h2 )b2+  
Og der var så det! Det koster hat og 
briller (og mindst to paraplyer at 
fortsætte)! 
0-1.
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Mathias er tæt på at tilføje Sune dagens første nederlag. 

 
Sune kendte feltets klart stærkeste 
udfordrer særdeles godt, da de har 
optrådt sammen på Tjele en hel del 
gange, men bevidstheden om Kims 
styrke hjalp ham nu ikke: 
 

Hvid: Sune Berg Hansen 
Sort: Kim Skaanning  
1.e4 c5 2.(f3 g6 3.d4 cxd4 
4.(xd4 (c6 5.(c3 &g7 6.&e3 
(f6 7.&c4 )a5 8.0-0 0-0 9.&b3 d6 
10.h3 &d7 11.f4 (xd4 12.&xd4 
&c6 13.)d3 /ad8 14.f5 (d7 
15.&xg7 3xg7 16.3h1 )c5 
17.a4?! 
En svækkelse - bedre var 17.Tad1. 
17... (e5 18.)g3 (c4 19.&xc4 
)xc4 20./f4 )c5 21./af1 )e5 
22.)f2 f6 23.fxg6 hxg6 24.)xa7 
/a8 25.)b6 &xa4 26.(xa4 /xa4 
27.)xb7 /d4 28.c3 /d2 29./4f3?! 
/e2 30./f4 /h8 

Kim har mindst lige spil her, men 
derfor er der jo ingen grund til at gå 
direkte ind i en selvmat med: 
 

 
31./g4 ?? /xh3+  
0-1. 
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Hvid: Peter Morling 
Sort: Sune Berg Hansen 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.(f3 (c6 3.d4 cxd4 4.c3 
d3 5.&xd3 e6 6.&g5 )c7 7.0-0 
(ge7 8.(bd2 (g6 9.(b3 &d6 
10.(bd4 a6 11./e1 0-0 12./c1 
/b8 13.a3 b5 14.)d2 &b7? 
914...%ge5!  
15.(e2?  
15.5xb5! ser godt ud for hvid.  
15...(ge5 16.(xe5 (xe5 17.(g3 
(xd3!? 18.)xd3 f6 19.&e3 &c6 
20./cd1! &e7 21.f4 a5  
22.f5 /fe8 23.)f1 &d6 24./xd6!? 
)xd6 25.)f3 e5 26.)g4 )e7 
27.(h5 3h8 28.h4 b4 29.3h2 
bxc3 30.b4 axb4 31.axb4 /xb4??  
Efter 31... g8 har Peter intet for 
kvaliteten.  
32.&c5! /xe4 33./xe4 )f7 34./c4 
g6 35.(g3 /b8?  
935...$d5!  
36./xc3 /b2 37.(e4 gxf5 38.)xf5 
)g6 39.)xf6+ )xf6 40.(xf6 
/xg2+ 41.3h3 /g6 42.&d6!!  

Og da Sune jo ikke kan tage 
springeren på grund af bindingen i 
diagonalen, strakte han gevær med 
en bemærkning om, at han havde 
mødt en taktisk troldmand, så det 
blev en god lørdag for Peter!! 
1-0. 
 

Hvid: Alex Sørensen  
Sort: Sune Berg Hansen 
[noter: NEN] 
1.g3 c5 2.&g2 g6 3.d3 &g7 4.(h3 
(c6 5.0-0 d6 6.c4 e6 7.(c3 (ge7 
8.&e3 a6 9.)d2 h6 10./ab1 (d4 
11.(e4 /b8 12.b4 )c7 13.3h1 b6 
14.a4 f5! 15.(c3 g5  
16.bxc5 bxc5 17./xb8 )xb8 
18./b1 )c7 19.&xg5?!  
19...hxg5 20.)xg5?! 
920.%xg5.  
20...3f7 21.)d2 &f6 22.f4 (dc6  
23.(g5+ &xg5 24.fxg5 (e5 
25.e4!? 3g7 26.(e2 (7g6 
27.exf5 exf5 28.(f4 (xf4 29.gxf4 
(g6 30.)b2+ 3h7 31./f1 &d7?! 
32./f3 /b8??  
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Tillader mat i syv − efter 32... e8  
33. h3+ )g8! har Sune fuld 
kontrol, f. eks 34.$f6  e1+ 35.5f1 
 e6! eller 34.�h6 �e1+ 35.�f1 �e8! 
33./h3+ 3g8 34.&d5+ 3f8 
35.)f6+  

Og her opgav stormesteren, der 
sagtens kunne få øje på 35...)e8 
36.5f7+ )f8 37.5xg6+ )g8 
38. h8#.  
1-0. 

 
Sune grunder over sit næste træk mod Alex Hust, der fulgtes med sin onkel Chr. Winther,  
der sidder til venstre, mens det er Kim til højre. Alex var eneste deltager, som ikke spiller i 

klub, så at det senere i dagens længste parti lykkedes ham at holde remis, var godt gået. 
 

Efter cirka 3½ times hård kamp kunne GM Sune Berg Hansen trække sig tilbage med en 
samlet sejr på 20½ - 4½, men det var nu ikke cifre han var specielt tilfreds med, ja, faktisk 
var det hans værste resultat bortset fra ved et lignende arrangement i Århus, hvor han 
gæstede SK 1968, der ved den lejlighed kunne mønstre mange af spillerne fra klubbens to 
divisionshold, der som smertelig bekendt alle er gode mesterspillere! Under hele forløbet 
var der gratis kaffe og sodavand til alle, ligesom deltagerne ved stævnets afslutning blev 
betænkt med en Odense Energi T-shirt samt kasket og taske prydet med dette logo: 
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Deltagerliste: 
Lene Kuntz Læseforeningen 1470  
Morten Emil Jannik Odense 1485  
Mathias Meunier Frem 1916 GEVINST 

Niels Henrik Cappelen Læseforeningen 1627  
Alex Sørensen Frem 1733 GEVINST 

Peter Morling Frem 1243 GEVINST 

Hans Hansen Frem 1853  
Lean Lønne Petersen Frem 1642  
Bent Carl Christensen Frem 1292  
Søren Christensen Frem 1100  
Casper Emil Rouchmann Frem 1210  
Kim Skaanning Frem 2149 GEVINST 

Anton Kjeldsen Frem 1625  
Johnny Holler Johansen Læseforeningen 1920  
Per Arnt Rasmussen Frem 2016  
Tommy Lykkegaard Odense Energi 1650  
Ivar Dørup Odense 1644  
Marie Vang Nielsen Frem 1199  
Simon Siggaard Jensen Frem 1118  
Tobias Rostgaard Højby 1100  
Peter Ulrikkeholm Ullerslev 1441  
Jannick B. Skov Læseforeningen 2000  
Christian Winther Læseforeningen 1550  
Jonas Nilsson Frem 1700  
Alex Hust  1200 REMIS 

 

 
Partierne blev fulgt ivrigt fra ringside af flere forældre, bagerst i midten 

(foroverbøjet) ses lederen af Energi og Miljø Center Odense Jens Møller. 
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Fynsmesterskabet på slingrekurs 
Af Peter Kinggaard 

 

I samarbejde med restaurant Café 
Vestergade 1, Odense Energi og Fyns 
Skak Union havde Frem igen i år 
fornøjelsen at invitere til turneringen 
om Fynsmesterskabet. Spillestedet 
ønskede at turneringen kunne blive 
afviklet inden påske, hvilket blev klaret 
på nær sidste runde, og derfor blev 
turneringen indledt søndag d. 8. februar 
kl. 16. Det betød at vi ikke kunne 
gentage succesen fra sidste år med at 
gå udenfor og nyde det dejlige vejr 
efter partierne. Til gengæld havde Café 
Vestergade 1 stillet hele restauranten til 
rådighed for arrangementet en halv 
time før rundstart. 

9 – 11 – 9 – 9 – 10 – 7 – 6 
Talrækken angiver ikke sidste uges 7 
rigtige i lotto, men derimod antallet af 
afviklede partier af de 24 deltagere på 
spillestedet på de fastsatte tidspunkter, 
altså godt 70%, hvilket er lidet 
imponerende. Der har desværre bredt 
sig en ny mode blandt 
turneringsdeltagere, nemlig den, at man 
meddeler arrangør/turneringsleder, at 
man ikke kan komme til næste runde. 
Årsagen angives ikke, og der spørges 
ikke, om man eventuelt kan få partiet 
udsat. Ved dette FM var der eksempler 
på at en tur til København, en 
fodboldkamp og deltagelse i en anden 
turnering blev prioriteret højere. Et 
problem med en enkelt runde kan altid 
løses; hvis det drejer sig om 2 partier, 
mener jeg at man skal overveje sin 
deltagelse, men at man ikke møder til 3 
eller sågar 4 runder, er jo håbløst. Kun 

for 2 af deltagerne lykkedes det at 
spille alle 7 partier på Café Vestergade 
1. Det burde være 22. Et forhold, der 
bør ændres, ikke af hensyn til 
turneringslederens forfængelighed (jeg 
har heller ikke tænkt mig at køre rundt i 
byen for at få fat i deltagerne), og 
heller ikke for at glæde Skakklubben 
Frem, men derimod af hensyn til 
værterne. I øvrigt bruges der lige så 
meget tid på en turnering med 24 
deltagere, som hvis der var 48 eller 96. 
 

Fynsmesterskabets fremtid 
Med arrangementet af denne turnering 
har Skakklubben Frem opfyldt den 4-
årige aftale med Fyns Skak Union om 
FM. Det er endda blevet til 5 
turneringer, for der blev spillet om 
Fynsmesterskabet både i august 2000 
og i det sene forår 2001. Forskellige 
turneringsformer og tidspunkter har 
været forsøgt, men lige lidt har det 
hjulpet. Hvad skal der så ske med 
Unionens flagskib nu? Det er jo 
tydeligt, at interessen er yderst 
beskeden. I år var deltagerantallet som 
nævnt faldet 25 % og kun 7 klubber var 
repræsenteret. Argumentet med at man 
ikke vil bruge det meste af 7 søndage 
på en skakturnering, og at det hellere 
skulle være tirsdag kl. 18.30 eller 
lørdag kl. 13, kan ikke bruges til noget, 
for det er som bekendt den, som betaler 
festen, der bestemmer musikken. 
Apropos fodbold får jeg nok ikke noget 
ud af at ringe til Kim Brinck, for at få 
udsat søndagens superligakamp en 
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time, for lige at få tid til et skakparti. 
Jeg kan for øvrigt anbefale kampene 
mod FCK! I de 2 seneste turneringer 
har præmieniveauet fået et løft, primært 
for at skabe en stærk 
Mesterskabsklasse, hvilket kun 
lykkedes sidste år. Rimeligheden i at 
give knap 8000 kr. i præmie til en 
turnering med kun 24 deltagere kan 
absolut også diskuteres. Der er således 

mange spørgsmål at tage stilling til 
omkring Fynsmesterskabet i den 
kommende sommer. Afslutningsvis vil 
jeg på Skakklubben Frem’s vegne 
gerne takke Café Vestergade 1 for godt 
værtskab, sponsorerne, Odense Energi 
og Fyns Skak Union, alle medhjælpere, 
og sidst men ikke mindst de få, men  
tapre deltagere.  

God sommer!
 

Storfavorit til titlen 
Et er sikkert, når der indbydes til 
Fynsmesterskabet: FIDE- og i år 
forsvarende Fynsmester Carsten Bank 
Krøldrup Friis er klar ved startlinien, i 
år som først tilmeldte, hvilket mange 
kunne lære noget af. En 
drømmelodtrækning med hvid mod de 
3 værste konkurrenter i årets turnering, 
som desværre kun kunne opvise et 
ratinggennemsnit på 2034 mod sidste 
års 2151, gav Carsten alle muligheder 
for at få sit navn på pokalen for 13. 
gang og samtidig sikre sig den rare 
check på 3000 kr. Første runde bød på 
opgør mellem de 4 favoritter, og her 
spillede Carsten remis med Robert 
Vollertsen. Derefter fulgte 4 gevinster i 
rap, og dermed var mesterskabet i 
realiteten placeret. I det andet parti 
overraskede Mads Bilde Svendsen med 
gevinst mod Kim Skaanning, og Mads 
var med i kampen om titlen indtil 5. 
runde, hvor Fynsmesteren satte en 
effektiv stopper for de drømme, men 
det blev da til en 3.præmie. Hvem blev 
så nr. 2? Det gjorde Jesper Bruun ved 
at markere sig som turneringens helt 
store overraskelse. Med en forventet 
score på beskedne 1,75 skæpper 5 point 

for alvor i kassen, og det betød 
selvfølgelig en sikker returbillet til  
Mesterklassen. Meget flot!  

Jesper Bruun kommenterer: 
Her det mest spændende og nok også 
vigtigste af mine partier i FM. Det er 
absolut ikke fejlfrit op mod 
tidskontrollen ved træk 40, men det 
giver et godt billede af min turnering. 
Hvor det udslagsgivne for mig var min 
evne til at skabe pres i dynamiske men 
lige stillinger, krydret med en god næse 
for chancer: 
Hvid: Jesper Bruun 
Sort: Mads B. Svendsen, LF  
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 
5.exd5 Sf6 6.Sc3 Sxd5  
Denne stilling passede mig fint, jeg 
kender disse isolani-stillinger rigtigt 
godt og jeg føler mig godt hjemme med 
terrænovervægten og den hurtige 
udvikling af de lette officerer. Bemærk 
for øvrigt at åbningen ligeså godt 
kunne have været Panov varianten mod 
Caro-Kann. 
7.Lc4 Sb6 8.Lb3 Lg7  
Kigger på bonden på d4. 
9.Sf3 0–0 10.Se5!?  
Jeg kan godt lide dette træk, det viser at 
hvid har det sjovest. 
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10…S8d7 11.Lf4=  
Her tilbød jeg remis, mest fordi jeg 
stadig havde tømmermænd, det var dog 
under alle omstændigheder slapt. Jeg 
tilbød igen omkring 7 træk senere, det 
er en dårlig vane, der skal væk, vis man 
vil blive bedre. 
11…Sf6  
Så har sort god kontrol over 
blokadefeltet d5. 
12.0–0 Sfd5 13.Lg3 Lf5 14.Lh4  
Sært atypisk træk, der dog virker meget 
godt. 
14…Tc8 15.Df3  
Hvid sætter også spot på blokadefeltet. 
15…Le6 16.Se4 a5!  
Et godt træk, der ikke ser ud af det 
store, men viser at Mads godt ved, 
hvordan en sådan stilling skal spilles. 
Balancen er stadig bevaret. 
17.a4 h6 18.Tad1 Kh7  
Fritz forslår g5!? I stedet, nu begynder 
hvid at få noget at bide i. 
19.Tfe1 f6?! 20.Sxg6!  
Bonden beder selv om det. 
20…Kxg6 21.Sc5! Det svære træk, da 
det er kombinationen af angrebet på 
Le6 og de svage hvide felter om den 
sorte konge, der retfærdiggør offeret. 
21…Lg8  
Eneste træk 
22.Lc2+  
Bemærk for smukt Sc5 skærmer 
løberskakken for Tc8. 
22…f5 23.Dg4+ Kh7 24.Lxf5+ Kh8 
25.Se6?  
Nu gik det ellers lige så godt, i stedet 
havde Sxb7 fulgt af Lxc8 givet hvid 
fordel. Men sorts begyndende tidnød 
og stillingens mange valgmuligheder 
lokkede mig på afveje. 

25…Lxe6 26.Txe6 De8! 27.Lg3 Txf5  
I stedet havde 27…Tc6!? Givet sort 
fordel. 
28.Dxf5 Dxa4  
Søger efter fordel. 
29.Tde1 Tf8 30.Dg6?  
Her skulle jeg have spillet 30.De4!? 
Med cirka lige spil - men adrenalinen 
tog lige toppen af styrken hos begge 
spillere herfra. 
30…Dxd4  
Haps 
31.Dc2 Dg4 32.Db3 Db4 33.Dc2  
Spørger efter en remis, men sort vil 
vinde. 
33…Tc8 34.Dg6 Tf8 35.T6e2 Sf4?!  
Alle troede det tabte direkte, men det er 
ikke hele sandheden. 
36.Lxf4 Txf4  
Her er 36…Dxf4 37.Dxb6 Ld4!? En 
ide. 
37.Txe7 Dxb2?  
Utroligt nok har sort en halv med 
37…Dd4!? 38. h3 Sd7! 
38.Te8+!  
Trækket er ikke noget specielt, men det 
tog mig overraskende lang tid at finde 
denne vindende 3-træks kombination. 
38…Tf8 39.Txf8+ Lxf8 40.Tb1  
Vinder Lb6 og hvid ender med en 
kvalitet i overskud. 
40…De5 41.Dxb6 a4 42.Db2  
Sådan gør man arbejdet færdigt. 
42…Ld6 43.Dxe5+ Lxe5 44.Txb7  
Og sort opgav  
1-0. 
Et kanon spændende parti, det er meget 
komplekst og stiller store krav til at 
man mestre alle spillets facetter. Det 
gjorde ingen af os til fulde, men jeg er 
ret godt tilfreds med det alligevel.
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Jesper Bruun (th.) lægger ud med en sejr over Jens Lund. 
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Direktør Knud Steen Larsen, overrækker på vegne af Odense Energi fynsmesteren 

2004 Carsten Bank Krøldrup Friis førstepræmien på 3.000 kr., mens FSU’s formand 
Erik G. Andresen, Nyborg i midten venter på, at det bliver hans tur. 
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Fart over feltet og remisglæde 
I gruppe 2 kom højestratede Michael 
Timling elendigt fra start mod 2 af de 
senere præmietagere; måske havde han 
brugt for meget energi på Cykelturen 
fra Oure på Sydfyn – han skulle jo også 
hjem igen. Det blev der rettet op på 
med 3 gevinster, men det var altså ikke 
nok til præmie. Før sidste runde 

lignede Jens Rasmussen en sikker 
vinder med 4½/5, men det havde Brian 
Kristiansen forståeligt nok en anden 
mening om. Dermed fik Ivar Dørup 
chancen for en delt 1.plads, og han 
kunne samtidig glæde sig over at være 
ubesejret. Jan Kuntz udtrådte efter 3. 
runde. 
 

 

Forrest mødes John Clausen og Bent Carl og bagerst er det Alfred og Jonas. 
 

Morten Emil Jannik lagde hårdt ud i gruppe 3 med 3½ point i de 4 første partier, og 
dermed var grundstenen lagt til at forsvare favoritværdigheden med en forventet 
score på næsten 5½. Yderligere 3 remis’er var nok til at holde trioen Jeppe, Bent Carl 
og John på sikker afstand. Denne gruppe og Mesterklassen kan prale af nøjagtig 
samme remisprocent på knap 40.  
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SKAKMESTRENE 
Et teaterstykke i 6 akter opført af medlemmer af Giersings 

Realskoles Skakklub 
 

Hovedrolleindehavere: 

 
Foto: Niels Erik Nielsen 

 

Christian Boller, Emil Held, Mads Held, Alexander Hjorth, Philip Holmbech, 
Thorbjørn Lind Jensen, Kristoffer Dyrgaard, Alexander Pulli, Nicolai Rindal, Casper 
Emil Rouchmann, Sebastian Sandig, Jens Jakob Sigurdarson, Christian Steen Larsen, 
Anders Storkehave. Desuden ses mange andre i mindre roller. 

 

Instruktør:         Kim Skaanning 
Scenografer:         Pierre Dahl og Mads Bilde Svendsen 
Teaterdirektør:       Helge Larsen 
Idé og manuskript: Peter Kinggaard 

 

1. akt 
Sæsonpremieren foregik på 
hjemmebane på Nonnebakken den 
20.september, hvor stykket om Odense-
mesterskabet var på plakaten med 108 

medvirkende. Anders Storkehave 
snuppede titlen for 6.-7. årgang med 5 
point, tæt fulgt af Casper Emil 
Rouchmann med 4½. 2 x Alexander – 
Hjorth og Pulli delte bronzemedaljen 
for 4.-5. årgang, mens Philip Holmbech 
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blev en sikker vinder i 3. årgang med 
maksimumpoint. Christian Boller blev 
nr. 5 og Mathias Møller 7. Frederik 
Robin Christensen var helt suveræn i 1. 
årgang ved at vinde samtlige 9 partier 
foran Jonas Jonasson med 6 point og 
Theis Guldager 5. 
 

2. akt 
Teaterforeningen i Nyborg opsatte i 
begyndelsen af oktober stykket om 
”Det fynske Kommunemesterskab” på 
Borgeskovskolen, og det blev en stor 
succes i såvel hovedturneringen, som 
havde en deltager for hver af de fynske 
kommuner, som i de 9 alle mod alle 
grupper. Christian Steen Larsen og 
Casper Emil Rouchmann kørte parløb i 
gruppe 2 ved at opnå henholdsvis 6½ 
og 6 point. De blev dog begge overgået 
af Alexander Pulli, som gjorde rent 
bord i gruppe 4 med 7 af 7! Anders 
Storkehave repræsenterede på bedste 
vis sin hjemkommune ved at vinde 
mesterskabet med 6½ point i de 7 
partier. 
 

3. akt 
I løbet af året giver det succesrige 
ensemble fra Nonnebakken gerne flere 
forestillinger rundt om på Fyn, og 
specielt på Vestfyn har de dygtige 
skakspillere et stort publikum på 
scenerne på Nørre Aaby Realskole og 
Kommuneskolen samme sted, som 
trods en større ombygning af 
faciliteterne endnu en gang lagde 
lokaler til det individuelle 
Fynsmesterskab for knap 200 deltagere 
i denne specielle tankesport. Her er kun 
plads til at nævne de allerbedste 

resultater: Kasper Utoft blev 
Fynsmester i G-gruppen med 10 point 
af 11, og samme hæder nåede 
Alexander Hjorth i E-gruppen med 5½ 
af 7. Christian Boller fik sølvmedalje i 
F-gruppen med 6 point, mens der var 
bronze til Casper Emil Rouchmann (C) 
og Anders Storkehave (D) med 4½.  
 

4. akt 
Sæsonplanen bød endnu en gang på en 
velkendt scene, nemlig 
Abildgårdskolen i det nordøstlige 
Odense. Her gjaldt det 
Danmarksmesterskabet med 215 
deltagere, hvor de 2 bedst placerede i 
hver af de 6 grupper ville kvalificere 
sig til Nordisk Mesterskab i Sverige i 
februar. En af de yngste 
skak(skue)spillere, 10-årige Alexander 
Hjorth, var hele weekenden med i 
kampen om DM-titlen for årgang 1993-
94, og dermed en spændende 
udlandsrejse; slutresultatet blev en 
meget flot 5.plads med 6 point i de 8 
runder. Kristoffer Dyrgaard blev nr. 8 i 
B-gruppen og Anders Storkehave 
nåede lige ind på den præmiegivende 
10.plads i D-gruppen. 
 

5. akt 
Straks efter jule- og 
nytårsfestlighederne blev der taget fat 
på Fyns Skole Skak’s flagskib 
holdturneringen. Dog var der som 
traditionen byder indledt med 1. runde 
af B-holdsturneringen (til og med 6. 
årgang) på Giersings Realskole i 
december. De næste forestillinger løb 
over scenen på Nørre Aaby Realskole 
d. 10. januar og på Stenstrup Skole d. 
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31. januar, hvor det lykkedes 
hjemmeholdet at kvalificere sig til 
finalen om Fynsmesterskabet, der blev 
afviklet samme dag. Det blev dog en 
traumatisk oplevelse for de gæve 
sydfynboer, for efter mindre end en 
halv time tonede resultatet 8-0 til 
storfavoritterne fra Odense frem på 
storskærmen.  
I turneringen for A-hold, hvor eleverne 
fra 7.-10. klasse må deltage, var 
Giersings dominans tilsvarende stor, 
hvilket blev afspejlet af at 2.holdet 
erobrede en flot bronzeplads i det 
indledende gruppespil. Logisk nok må 
2 hold fra den samme skole ikke spille 
finale om Fynsmesterskabet (hvad nu 
hvis det ”forkerte” hold vandt?), og da 
Nr. Aaby Kommuneskole på 2.pladsen 
havde deltagere udefra, gik 
finalepladsen til Højby. De måtte dog 
regne med at skulle overgå sig selv for 
at blive Fynsmestre, da scenen blev 
gjort klar til finalen. Giersing kunne 
nemlig nøjes med uafgjort for at 
genvinde Fynsmesterskabet. Det blev 
”kun” 3-1 efter sejre til Kristoffer 
Dyrgaard og Casper Emil Rouchmann 
samt remis til Christian Steen Larsen 
og Nicolai Rindal. Med disse to 
Fynsmesterskaber kunne man tro, at det 
var slut med finaledeltagelsen, men 
sådan forholdt det sig ikke, for i B-
gruppen for de yngste spillere 
imponerede Mads Held fra 4. klasse, 
Christian Boller og Mathias Møller 
Rasmussen (2. kl.) og Frederik Jess fra 
børnehaveklassen ved at nå slutkampen 
om Fynsmesterskabet mod de noget 
ældre elever fra Nordagerskolen i 
Ringe. Efter to spændende dyster 

kunne de stolte finalister få 
sølvmedaljerne hængt om halsen. 
  

6. akt 
Sæsonens festforestilling blev spillet i 
weekenden 19.-21. marts i Borup på 
Sjælland, hvor det gjaldt 
Danmarksmesterskabet. B-holdet var 
aldeles suverænt blandt de 12 hold ved 
at vinde samtlige 6 matcher med i alt 
44½ point (inkl. 12 matchpoint) I tredje 
runde blev det sågar til en 8-2 sejr over 
Hornslet, som var langt efter på 
sølvmedaljepladsen med 36½. Bronzen 
gik til Jetsmark og Haderslev blev nr. 
4. Jens Jakob Sigurdarson sørgede for 
et ubrudt stakit med 6 point; øvrige 
topscorere var Anders Storkehave på 1. 
brættet med 5½ point, Alexander 
Hjorth 5 og Sebastian Sandig 4. Med 
denne flotte DM-titel i bagagen venter 
turneringen om Nordisk Mesterskab i 
Island efter sommerferien, så det er 
bare om at gå i træningslejr.  
Det ville blive spændende at se om 
Giersing’s A-hold kunne følge op på 
dette flotte resultat. Der var ingen 
problemer i de 2 første runder, som gav 
5-0 sejre (1 matchpoint pr. kamp) 
Derefter blev det til en kneben sejr over 
N. Zahles Gymnasieskole, og med en 
4-1 sejr over Mårslet var der lagt op til 
en nervepirrende afslutning. I 5. runde 
ventede de forsvarende 
Danmarksmestre fra Parkskolen i 
Struer, som med en sejr på 3½-1½ var 
lige ved at snyde fynboerne. Dermed 
var forspringet stort set spist op, og i 
sidste runde skulle Giersing møde 
Hinnerup Friskole med Jacob Vang 
Glud på førstebrættet. En alvorlig 
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udfordring for Kristoffer Dyrgaard, 
som med remis kronede en flot 
præstation og var med til at sikre den 
nødvendige 4-1 sejr. Parkskolen fik 
uden problemer 4½ mod Kjellerup, og 
dermed viste slutstillingen det tættest 
mulige opløb: 23 point til Giersing, 
22½ til Parkskolen, mens Mårslet og N. 
Zahle delte 3.pladsen med hver 21. 
Danmarksmestrene, som kan se frem til 
en tur til Nordisk Mesterskab i 
Stockholm, er Kristoffer Dyrgaard (5 

point), Nicolai Rindal (3½), Christian 
Steen Larsen (5½) og Casper Emil 
Rouchmann (5). Ved hjemkomsten til 
Odense blev de glade vindere modtaget 
af stolte forældre og søskende med 
flag, bannere og digitalkameraer. Med 
efterfølgende servering af sodavand og 
pizzaer på lærerværelset blev det en 
festlig afslutning på den hidtil største 
forestilling i Giersings Realskoles  
Skakklubs historie:

 

 
Foto: Niels Erik Nielsen 

 

Partier fra DM i Borup 
Af Niels Erik Nielsen 

 

A-holdet var ikke just i den rareste 
situation inden sidste rundes møde med 
Hinnerup Friskole, de rådede nemlig 
over DM-stævnets suverænt stærkeste 
spiller Jakob Vang Glud, der da også 
havde vundet de fem første partier. Da 

nærmeste konkurrent Parkskolen måtte 
forventes at få tæt på fuldt hus mod en 
væsentlig svagere modstander, var det 
derfor tvingende nødvendigt, at 
Kristoffer kom på tavlen mod denne 
2200-mand:
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Hvid: Kristoffer Dyrgaard, 
Giersing 
Sort: Jakob Vang Glud, 
Hinnerup 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.(d2 dxe4 
4.dxe4 &c5 5.g3 (c6 6.&g2 (f6 
7.(gf3 e5 8.0-0= 0-0 9.c3 a5 
10.)c2 )e7 11.(c4 b6 12.(e3 
&xe3!? 13.&xe3 /d8 14./ad1 

&a6 15./fe1 /xd1 16./xd1 /d8 
17.&g5= h6 18./xd8+ )xd8 
19.&xf6 )xf6 20.)d2 )e6 21.b3 
3f8 22.)d5! 3e7 23.&f1 &xf1 
24.3xf1 f6 25.)xe6+ 3xe6 
26.3e2 3d6 27.3d3 3c5 28.(h4 
(e7 29.(f5 (xf5 30.exf5 3d5 
31.f3 h5 32.h3= 
½-½.

 

 
Foto: Mads B. Svendsen 

 

Jakob Vang Glud modtager Kristoffers remistilbud. 
 

Hvid: Kasper Bek Aagaard, 
Århus (1368)  
Sort: Anders Storkehave, 
Giersing (1261)  
(noter: Kim Skaanning) 
1.e4 c5 2.(f3 g6 3.d4 cxd4 
4.(xd4 &g7 5.&e3 (c6 6.(c3 
(f6 7.f3 )b6?!  
Anders skal have styr på sine 
åbningsvarianter! Man rokerer 
inden man spiller dette træk. Ellers 
skal den til a5.  
8.(a4 )a5+ 9.c3 0-0 10.&d3 (h5  
En fidus. Anders håbede på at få 
lov til at slå på d4.  

11.&c2  
Godt træk. Nu er Sh5 bare til grin. 
11...d6 12.(xc6 bxc6 13.g4 (f6 
14.h4 &d7 15.h5 gxh5 16.gxh5 
(xh5!?  
Meget modigt! Anders tager 
bonden, men da hvid ikke har fået 
rokeret endnu, er det måske ikke så 
dumt.  
17.f4 (f6 18.)d2 (g4 19.e5!  
Hov, Anders ville gerne have byttet 
på e3. Men nu truer der på h7, der 
er dog en redning.  
19...f5 20.exf6 (xf6 21.)h2 &f5  
Op med paraderne.  



 32

22.&b3+ 3h8 23.0-0-0  
Så fik Kasper endelig rokeret.  
23...&g6? 24./dg1  
Ja, så kan man flytte den igen.   
24...&e4 25.)g3 (e8 26.&d4  
Hov nu er hvid ovenpå.  
26...e5 27.fxe5 dxe5 28./h5 )a6 
29.&f2?  

29.%c5!  
29...)e2!  
NU er det hvids kongestilling, der 
bliver usikker.  
30./xe5 &h6+! 31./g5 /xf2 
32.)e5+ (g7  
Og hvid kan ikke dække matterne.  
33./d1 )e3+ 34./d2 )xd2#  
0-1. 
 

Hvid: J. J. Sigurdarson, Giersing 
Sort: Morten Bille, Århus 
(noter: Kim Skaanning) 
Jens Jakob scorede 6 af 6 på bræt 
5. Flot! Jens Jakob spillede solidt 
og stærkt. Under hele turneringen 
var han et sikkert point for B−
holdet. Modstanderne blev hurtigt 
udspillet. Læg mærke til hvordan 
hvids stilling bliver bedre og bedre.  

1.d4 e6 2.c4 (f6 3.(c3 &b4  
Nimzoindisk  
4.)b3 (c6 5.e3  
Solidt  
5...&xc3+?!  
Det var der ingen grund til.  
6.)xc3 a5  
Forhindrer b4  
7.b3 d5?!  
Overser hvids næste træk.  
8.&a3  
Godt set! Sorts konge er fanget i 
centrum. 
8...a4 9.&d3 axb3 10.axb3 dxc4 
11.bxc4  
Den hvide bondestilling er stærk.  
11...b6 12.(f3 &b7 13.0-0  
God dreng − han huskede 
udviklingen.  
13...(a5 14.&e2  
4.%e5 var en anden løsning.  
14...c6?!  
Passivt  
15./fd1 (e4 16.)c2 c5? 17.dxc5 
bxc5?? 18./xd8+  
Ups! Jens Jakob spillede stille og 
roligt partiet til sejr. Han var en 
meget vigtig spiller for holdet.  
1-0. 
 
I den sidste kamp behøvede B-holdet 
kun at score 2 point, så ville de være 
danske mestre. Det startede dog skidt 
da både reserven Christian Boller og 
Phillip tabte. På rette køl kom de igen 
da Alexander Hjort tryllede en mat 
frem:  
 
Hvid: Alexander Hjorth, Giersing  
Sort: Simon Kjeldsen, 
Parkskolen Struer 
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21...)xb2? 

Sort valgte at tage sin bonde 
tilbage. Nu svinger Alexander sin 
tryllestav som en anden Tal. 
22./f4!!  
Flot set når man går i 4. klasse. Der 
er mat i alle varianter. Sort prøvede  
22...)xa1+ 23.3g2  
Iskoldt!  
23...)xd4?  
Alexanders pointe var 23...)g8 
24.$xf7+ )h8 25. h4#; og 
23... e7 24.$h8#.  
24.)xf7#  
En meget flot afslutning af 
Alexander!  
1-0.

 

Kerteminde Weekend 2004 
Af Michael Agermose Jensen 

 
Undertegnede havde ikke deltaget i 
nogle af de to foregående weekend 
turneringer i Kerteminde, men rygtet 
om turneringens fortræffelighed havde 
allerede bredt sig og jeg havde således 
allerede tilmeldt mig inden 
anbefalingen i Skakbladet 2003/9: 
”GM-norm til Kerteminde” tilmeldt 
mig.  
Jeg fik følgeskab fra København af 
Simon Riise, der vil være en bekendt 
herre for de fleste Frem’ere (tænk 
Vesterhavsturneringen!) og junioren 
Alexei Hansen, begge Taastrup, som 
jeg også var i gruppe med. Med næsten 
100 deltagere var jeg havnet i Mester 3 
som næsthøjest ratet, men da FREM 
kolonien blot talte Jørgen B. Andersen 
og Alex Sørensen var der håb om en 
seriøs turnering i lighed med den 

forrige i Faaborg hvor jeg vandt 30 i 
rating og næsten fik skovlen under IM 
Kim Pilgaard. 
Vi ankom i god tid og jeg blev 
indkvarteret på eget værelse på 
”stilleafdelingen”, fine forhold. 
Spillesalen var også i top, godt 
materiel, nok lys og gode borde. Eneste 
minus var stolene som larmede en del 
når de blev skubbet ud. Det blev 
åbenbart en sport for visse deltagere at 
se hvor højt og længe sådan en stol kan 
larme når man rejser sig fra bordet 
(hvad gør de hjemme?), så jeg måtte 
bede turneringslederen om tilladelse til 
at hente et par ørepropper.  
Nå, jeg fik en god start alligevel. Min 
modstander var tydeligt nervøs før 
partiet; det er ofte grunden til at nogle 
modstandere vil snakke om alt muligt 
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ligegyldigt før partiet, og så spillede 
han 1…e5. Partiet er ikke noget særligt 
men det er kort og afslutningen er 
nydelig, så her er det: 
 
Hvid: Michael Jensen, Brønshøj 
(2004) 
Sort: Leif Møller, Nordre (1974)  
[noter: Michael Jensen] 
1.e4 e5 2.f4  
Dette overraskede tydeligvis 
modstanderen. Han tænkte lidt før 
han hurtigt trak:  
2...exf4 3.(f3 d6 4.d4  
Og her faldt han så i dybe tanker 
igen. Det er ret almindeligt at folk 
kan 0 træks teori i kongegambit. At 
han vælger Fischer forsvaret var 
heller ingen overraskelse, og den 
selvsikre måde han trak 2...exf4 og 
3...d6 på narrede ingen: manden 
kunne ikke mere teori og var nu helt 
på herrens mark.  
4...(f6?  
Eneste træk er at dække bonden 
med 4...g5  
5.(c3 &g4  
Og her er 5...%h5 det mindst ringe.  
6.&xf4J  
Hvid fik bonden tilbage ganske 
gratis, tak for det. Nu har jeg bare 
fået f−linien og overvægt i centrum 
gratis. Som Jan Nordenbæk sagde: 
"Hvis man kan få den stilling med 
hvid, så vil jeg også spille 
kongegambit."  
6...&e7 7.&e2 c6 8.0-0 0-0 9.)d3!  
Dronningen har kig på h7 og der 
lurer allerede e4−e5.  
9...&h5  
Han bliver bange og vil svare 5g6.  

10.(h4  
Det får han så ikke lov til. 
Springeren er på vej til det gode felt 
f5. 10.e5 5g6 11.exf6 5xd3 12.fxe7 
$xe7 13.5xd3O er ret kompliceret. 
Hvid har rigeligt for damen og 
vinder yderligere tid med  ae1; 
10. ae1 er også godt for hvid.  
10...&xe2 11.)xe2 g6  
Forhindrer %f5 men svækker de 
sorte felter omkring kongen.  
12.&h6 /e8 13.)f3 (bd7?  
13...)h8 var nødvendigt. Derefter 
skal hvid passe lidt på for sort truer 
%g8 som gafler 5h6 og %h4. 
14.5g5 %bd7 15. ad1 er stadig 
klart bedst for hvid.  

 

14.(f5!+−  
Hvid spiller det bare alligevel.  
14...)b6 
"Truer" både på d4 og b2. 14...5f8 
15.5xf8 %xf8 16.%xd6 $xd6 
17.$xf6 $xf6 18. xf6 vinder en 
bonde; 14...gxf5 er helt godnat, se 
næste note.  
15./ad1 gxf5  
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Selvmord, men 15...$xb2? 16. b1 
$a3 (16...*xc2 17.�f2 fanger 
dronningen.) 17.%xe7+  xe7 
18.%d5 er den kendte dragefælde. 
Sort taber mindst et tårn.  
16.)g3+ (g4 17./xf5 (df6  
17...)h8 18.$xg4  g8 19.$f4 
$xb2 20.$e3+− og hvid vinder 
materiale i næste træk. 20...$xc2 
med mattrussel på g2 taber stadig 
dronningen efter 21. f2.  
18./g5+  
Nu går sort mat i 5 træk. 18. g5+ 
)h8 19.5g7+ )g8 20.5xf6+ )f8 
21. g8+! )xg8 22.$xg4+ )f8 
23.$g7#; Jeg sad længe og 
overvejde om 18.e5 dxe5 19.%e4 
vandt, men fik så øje på den 
forcerede mat; det "ondeste" var 
nok 18.%d5 der vinder dronningen 
og bevarer mattruslen. 
1-0. 
 

Samme aften fyldte Peter Grau 30 
hvilket medførte den surrealistiske 
situation at FREM’erne var i mindretal 
i forhold til Læsedrengene ved 
rundbordet til den efterfølgende øl, 
eller måske blev det til et par stykker 
mere… 
 

Næste morgen var det mærkbart tyndet 
ud i antallet af spillere i salen. Ved 
nogle brætter var det kun lyden af 
tårnuret der brød stilheden.  
 

Jeg skulle spille mod Alexei, der havde 
fået en hel nats søvn og valgte efter 
1.e4 c5 2.Sf3 e6 Morra gambitten med 
3.d4 cxd4 4.c3. I en sjælden variant 
blev det hurtigt kompliceret og jeg 
ofrede en kvalitet mere i den gode sags 

tjeneste. Han fandt desværre et godt 
officers-modoffer som jeg 
undervurderede og undlod et stærkt 
mellemtræk. Det endte med et lidt 
ubehageligt slutspil hvor jeg havde 
løber og springer mod tårn og to 
bønder, hvor merbønderne var 
forbundne fribønder der kunne rulle. 
Efter tidskontrollen og nogle præcise 
træk fik jeg byttet af til tårn og to 
bønder mod to løbere og tvunget ham 
ind i en trækgentagelse. Det var lige 
ved at blive uhyggeligt og på en god 
dag (dvs. efter en hel nattesøvn) havde 
det ikke været nødvendigt at komme i 
problemer. 
 

I 3. runde havde jeg fornøjelsen af sort 
imod Grau, der stadig var mærket af 
nattens strabadser (men ikke så mærket 
som en anden Læsedreng, jeg skal nok 
lade være med at nævne nogle navne, 
der kom en halv time for sent … til 
dagens andet parti!) og forsøgte sig 
med et remistilbud efter 3 træk. Jeg 
afslog selvfølgelig og vi spillede 18 
træk før der ikke var mere i stillingen, 
mest fordi jeg stadig ikke kan finde ud 
af at spille klassisk drage. 2/3 var heller 
ikke ringe og nok til en delt 1. plads 
inden den altid svære søndag. 
 

Samme aften gik det egentlig ret godt 
med lynskak, men da Mathias kom 
forbi, vidste man nok hvad klokken var 
slået. Vi endte på ”Den Røde 
Pimpernel” - Kertemindes in-sted. Jeg 
har ikke været på ”Den Røde” siden 
1991 og dengang stoppede musikken 
da vi kom ind ad døren; men denne 
gang var de lokale anderledes gæstfrie. 
Nu var der også sådan cirka 30 
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skakspillere der havde fået samme ide, 
inklusive min modstander i 5. runde 
som lige ville fortælle mig, at han 
havde set mig spille, at jeg spillede 
meget godt, men at han havde tænkt sig 
at vinde alligevel! Det var en lidt 
mærkelig melding syntes jeg. 
Thomines næste modstander, der 
prøvede at drikke hende under bordet 
kunne man da forstå. Dagen efter fandt 
jeg ud af, at han havde taget remis 
søndag morgen og havde regnet ud at 
det afgørende parti om 1. pladsen ville 
blive vores indbyrdes i sidste runde. 
 

Søndag blev lidt af en katastrofe. Om 
morgenen skulle jeg møde Jakob Kjær, 
der var startet på rulleskøjter allerede 
fredag aften og havde 0 eller ½ point. 
Han var åbenbart så færdig lørdag, at 
han slet ikke var nået i byen og havde 
fået sovet igennem. Jeg protesterede 
selvfølgelig til turneringslederen over 
denne åbenlyst usportslige opførsel, 
men uden held. Så prøvede jeg i stedet 
at spille Blackmar-Diemer gambit, med 
endnu mindre held. Det var så 4. gang i 
træk at det gav en bolle, hvornår bliver 
jeg klogere? 
I 5. runde skulle jeg således vinde for 
at få den delte 1. plads. Min 
modstander var knap så stor i slaget 
som aftenen før og forsøgte sig med et 
remistilbud efter 3 træk, som jeg endnu 
en gang afslog, men denne gang blev 
der spillet til den bitre ende: 
 

Hvid: Lars Nilsson, Hillerød 
(1968)  
Sort: Michael Jensen, Brønshøj 
(2004)  
[noter: Michael Jensen] 

1.e4 c5 2.(c3  
Hvorfor spiller de næsten altid 
sådan noget kedeligt noget. 
2...(c6 3.g3 g6 4.&g2 &g7 5.d3 
d6 6.&e3 /b8  
Sort vil spille b7−b5. 6...%f6 er 
også spilleligt.  
7.f4  
De fleste fortsætter her med 7.$d2.  
7...b5 8.)d2 b4 9.(d1 e6 10.(f3 
(ge7  
Nu kan sort spille f7−f5 ligeså snart 
hvid truer med det.  
11.0-0 0-0 12.a3 a5 13.c3 bxc3 
14.bxc3 a4 15.(b2 (a5 16./ab1 
(b3  
Her står den jo godt.  
17.)c2 )a5 18./f2  
En fælde var 18.%xa4? $xa4 (Jeg 
havde egentlig tænkt mig 18...�d7 
19./b2 *xc3 20.*xc3 �xc3 
21./c4= men det er kun lige spil 
efter 21...d5) 19.%d2 %xd2 
20.$xa4 %xb1 og sort har mere 
end rigeligt for dronningen da 
springeren slår på c3 næste gang.  
18...&d7  
18...5a6 ser bedre ud. Jeg var nok 
bekymret for at mine brikker ville 
blive bundet til at dække %b3 imod 
truslen %xa4.  
19.(c4 )a6 20.&f1 /b7  
20...5b5.  
21./d1 /fb8 22.(b2 )a5  
22...d5! er meget bedre.  
23.(c4 )c7 24./b1 (c6 25.e5 
dxe5?  
En stor fejl i begyndende tidnød. 
25...d5 26.%d6  b6 er ikke noget 
problem. Sort kan spille 5f8, hvis 
kan vil af med springeren.  
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26.fxe5 (e7 27.(g5 (f5 28.&f4 
(a5?L  
28...h6 29.%xf7P så ikke attraktivt 
ud, men var måske det mindst 
onde.  
29./xb7 (xb7 
29... xb7 30.%xa5 $xa5 31.g4 
%e7 32.5d2 5e8 33.%e4 kom ikke 
på tale.  
30.(e4 h6 31.g4 g5?  
Her havde jeg mindre end 2 
minutter.  
32.gxf5 exf5  
32...gxf4 33.f6 er selvfølgelig helt 
godnat.  
33.e6?  
33.%f6+!+− vinder glat: 33...5xf6 
(33...3h8 34./xd7 *xd7 35.e6 
taber også hat og briller.) 34.exf6 
gxf4 35. g2+ )h8 36.$f2 $d8 
37.$xf4 $xf6 38.$xb8+.  
33...gxf4  
On the road again!  
34.exd7 fxe4 35.dxe4 )xd7 
36./xf4 /d8  
36...%d6.  
37.(b6? )d6??  
Med vingen helt oppe overser jeg 
en lille detalje. 37...$c7-+ 38.%d5 
kan nu besvares med 38... xd5. 
38.(d5 )g6+ 39.)g2 )xg2+ 
40.3xg2 (d6M  
Slutspillet er godt for sort, idet hvid 
har svage bønder på sort på 
dronningefløjen.  
41./g4 3f8 42.&d3 /b8 43.e5 
/b2+ 44.3f3 &xe5 45./xa4 /xh2  
Sort vandt en bonde. Remisfaren er 
tvedelt. For det første er der 
uligefarvede løbere og sorts løber 
har den forkert farve i forhold til h−

bonden. Desuden er tårnslutspillet 
med h− og f−bonde ikke så 
attraktivt, men giver dog væsentlig 
bedre gevinstchancer end 
løberslutspillet. Den største 
remisfare var dog at jeg var godt og 
grundigt smadret efter en hård 
weekend og ikke havde fået noget 
mad hele dagen.  
46./a5 /h3+ 47.3e2 c4 48.&b1 
/h1  
48...5xc3 49.%xc3  xc3 50.)d2 
 h3 vinder uden problemer.  
49./a8+ 3g7 50./b8 h5 51.a4 
/h2+ 52.3f3 (e4??  
52... h3+ 53.)e2 5xc3-+ vinder 
stadig.  
53./b5 (xc3? 
Og det her er klart remis.  
54.(xc3 &xc3 55./c5 /h4  
55... f2+ 56.)e3  f1 57.5a2.  
56.&a2 &b4 57./xc4 /xc4 
58.&xc4 3f6  
En sidste joke.  
59.&xf7  
½-½. 
 

Bundlinien blev 2½/5 eller 50% og -4 i 
rating, ingen katastrofe, men med en 
lidt mere seriøs indstilling burde det 
have været 4/5 så jeg var ikke helt 
tilfreds.  
Til gengæld var det en kanon hyggelig 
turnering. Jørgen B. kom op på 1900, 
Alex’ partier så jeg ikke så meget til, 
men han var godt med både fredag og 
lørdag aften. Gode forhold, gode 
arrangører og en masse sjove 
mennesker.  
 

Kan klart anbefales til næste år.
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Stormatch: Læseforeningen - FREM 
Af Mads B. Svendsen, Læseforeningen 

 

For tredje gang blev der spillet om 
håneretten i det odenseanske 
skakmiljø. Stormatchen drejer sig i 
høj grad om at sætte hyggen 
omkring skakspillet i fokus, og 
hvor de fleste er vant til at være 
resultatorienterede og ultra-seriøse, 
når de sætter en hel dag af til skak, 
er dette en hel anden måde at spille 
holdskak på.  
Desværre var tilslutningen til 
matchen ikke så stor som de andre 
år. Forårssolen og det faktum at 
det i forvejen havde været en lang 
sæson, var efterfølgende oppe at 
vende under vores evaluering af 
turneringen. 
Der var et par nyskabelser i årets 
match: Bordene var stillet på en 

lang række, hvilket virkeligt skabte 
team-spirit på begge hold. Og i 
stedet for at spille med en times 
betænkningstid, som det ellers var 
annonceret, blev der spillet med en 
halv time, hvilket meget logisk gav 
kortere ventetid og flere partier. 
FREM stillede med 11 spillere 
heraf var tre tidligere medlemmer, 
men venligst udlånt fra Brønshøj, 
Ikast og Sydøstfyn. Christian 
Thrane, Kerteminde og Jan 
Svenssen, Fiber, optrådte 
endvidere på de regerende 
stormatchmestres hold. Da vi 
havde skrabet 14 spillere sammen, 
udlånte vi Jeppe, eftersom han var 
den, der så absolut mindst  
morgen frisk ud. 

 

1. runde: 
 

FREM Læseforeningen  
Mathias Meunier Per Stentebjerg 1-0 
Kim Skaanning Niels-Henrik Cappelen 1-0 
Alex Sørensen Robert Vollertsen 0-1 
Michael Jensen Johnny Holler 1-0 
Niels Erik Nielsen Jannick B. Skow 0-1 
Niels Henrik Sørensen Jan Kuntz 0-1 
Jesper Bruun Mads B. Svendsen ½-½ 
Jakob Barnewitz                 Søren Kristiansen 0-1 
Jeppe Jørgensen Tarek Sulaiman 0-1 
Emil Deuleran Villy Nielsen 1-0 
Jan Svenssen Morten Espersen 1-0 
Christian Trane Lene Kuntz 1-0 
Samlet  6½-5½ 
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2. runde: 
 

FREM Læseforeningen  
Michael Jensen Mads B. Svendsen 0-1 
Jesper Bruun Per Stentebjerg ½-½ 
Kim Skaanning Johnny Holler 1-0 
Niels Erik Nielsen Robert Vollertsen 0-1 
Alex Sørensen Jannick B. Skow 0-1 
Mathias Meunier Jan Kuntz 0-1 
Niels Henrik Sørensen Niels-Henrik Cappelen 1-0 
Emil Deuleran Lene Kuntz 1-0 
Jeppe Jørgensen Villy Nielsen 1-0 
Christian Trane Tarek Sulaiman 1-0 
Jan Svenssen Søren Kristiansen ½-½ 
Jakob Barnewitz                 Morten Espersen 1-0 
Samlet  7-5 
 

3. runde: 
 

FREM Læseforeningen  
Kim Skaanning  Per Stentebjerg ½-½ 
Michael Jensen Robert Vollertsen 1-0 
Jesper Bruun Jannick B. Skow 0-1 
Mathias Meunier Mads B. Svendsen ½-½ 
Niels Henrik Sørensen Johnny Holler 1-0 
Niels Erik Nielsen Niels-Henrik Cappelen 1-0 
Alex Sørensen Jan Kuntz 1-0 
Jan Svenssen Lene Kuntz 1-0 
Christian Trane Søren Kristiansen 1-0 
Jeppe Jørgensen Morten Espersen 1-0 
Jakob Barnewitz                Villy Nielsen 1-0 
Emil Deuleran Tarek Sulaiman 0-1 
Samlet  9-3 
 

Samlet blev det 22½-13½ til FREM, der siger på gensyn næste år, og belært 
af det lidet imponerende fremmøde lægger vi nok stormatchen noget 
tidligere på sæsonen. (NEN).  
Traditionen var der i løbet af dagen blevet bestilt pizza, som så ankom efter 
matchen. Anekdoter og øl flød herefter i en lind strøm indtil klokken 23, 
hvor baren lukkede (læs: løb tør for øl). Tak til Frem & co. for en  
superhyggelig dag! 
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