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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 3-4 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:  Jesper Knudsen tlf. 23 63 23 10 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

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

Bestyrelsesmedlem:  Kristoffer Dyrgaard tlf. 25 75 76 78 
 mail: kristoffer_dyrgaard@hotmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem:  Lene Kuntz tlf. 25 15 77 12 
 mail: lene.skak@sol.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:  Hjemmeside under opbygning, se side 4  
 
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 4. december – deadline er d. 20. november 2006. 
 

Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg via mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk eller på disketter, men kommer du i god tid, vil der for 
det meste kunne forhandles om andre afleveringsformer. 
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Velkommen til sæsonen 2006/07!! 
Af Jesper Knudsen, formand 

 

Styrkeliste 
 

Bestyrelsen har vedtaget at overtage 
den mere eller mindre demokratiske 
proces, som medlemmerne stod for. 
Klubben har haft holdsætningsmøder 
så længe jeg husker (jeg har spillet i 
klubben i 7-6 år) og det med blandet 
succes. At medlemmer har 
indflydelse er ofte godt, men det er 
mit indtryk at modellen ikke passer 
ind i den nye struktur for fynsk skak. 
Man har, som bekendt, vedtaget at 

rate samtlige holdkampe fremover, 
hvilket gør alternative 
holdopstillinger usportslige overfor 
de medlemmer/spillere der placeres 
på et bræt som favorit hver gang der 
spilles holdkamp. Et eksempel er 
Bent Jensen der scorede 5½/7 men 
alligevel tabte rating fordi han var 
placeret meget lavt på holdet. Han 
ville aldrig have tilmeldt sig en 
koordineret turnering, hvor han fik 
samme sportslige vilkår fra starten. 
Vi skal undgå disse situationer. 
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Jeg anerkender samtidig argumentet 
om at et hold ikke laver flest point, 
hvis det sættes efter rating. De 
underliggende argumenter er, at den 
ene spiller er bedre til at slå svag 
modstand, og den anden spiller er 
god til at holde remis mod meget 
stærk modstand etc. Måske er det 
blevet for spekulativt? 
Styrkelisten er endnu kun lavet for 1. 
holdet eftersom erfaring fra sidste år 
viste, at der indtræffer et par nye 
medlemmer i august, som ønsker at 
spiller holdskak - det er nemmest for 
undertegnede kun at lave tingene én 
gang. Jeg håber at der vil være 
tilfredshed med den nye styrkeliste. 
 

Hjemmeside 
 

Det har længe været et problem, at 
klubben ikke var i stand til at 
kommunikere via nettet. Alt for 
mange mennesker har været 
behjælpelige uden, at vi har fået et 
produkt ud af det. Løsningen har 
været undervejs i lang tid, men jeg 
kan garantere at der pr. oktober ligger 
en fantastisk hjemmeside på samme 
adresse som hidtil. Et nyt design og 
et lille løft af de tekniske forhold for 
hjemmesiden, vil give vores 
medlemmer en bedre service. 
Hjemmesiden vil som noget nyt 
indeholde et forum, hvor vi kan 
kommunikere med hinanden. Denne 
kommunikation vil fra start ikke være 
sikret, idet alle kan skrive på siden. 
At lave ”log in” er meget resurse 
krævende, men et mål for fremtiden. 
To forskellige personer er med 
omkring det afsluttende arbejde. Den 

ene laver hjemmesiden, imedens den 
anden forsøger at oprette en database. 
Det sidste kræver ligeledes at vi 
etablerer en hjemmeside med 
brugernavn etc. Jeg er optimistisk på 
vegne af projektet. 
 

Nye kampagner 
 

Til sommermøde vedtog bestyrelsen 
at starte to nye kampagner i et forsøg 
på at få nye medlemmer. Lene Kuntz 
har ansvaret for at hverve nye 
medlemmer på universitetet. Her skal 
opstilles en stand ved studiestart, 
hvor vi skal vække nysgerrighed hos 
1. års studerende og informere folk 
der allerede spiller skak om, at hvis 
de ønsker at spille i Odense, er 
løsningen Frem Skakklub. 
Jonas Nilsson har påtaget sig 
ansvaret for at lede en kampagne på 
Odense Central Bibliotek. Ideen er 
den samme, men kan se anderledes 
ud i praksis. Her der mulighed for at 
lave lidt underholdning i form af 
simultan eller lign. Skulle du have 
nogle ideer til disse kampagner kan 
du henvender dig til de ansvarlige for 
projektet. 
 

Seniorskak 
 

I sidste udgave af ”Brikken” 
tilkendegav jeg, at der var et behov 
for træning af klubbens 
seniorspillere. Jeg vil i år forsøge at 
etablere et forum, hvor seniorspillere 
kan træne og blive bedre spillere. Kig 
i kalenderen og se hvornår der er 
fastlagt træning, men husk at man 
godt må træne ud over disse datoer. 

I ønskes alle en god sæson.
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Generalforsamling i Skakklubben Frem 27. marts 2006. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent: Alfred Andersen 
 

2. Formandens beretning v. Jesper Knudsen: Et godt år på mange områder, 
dog for mange hold i holdturneringen. Frem 7 blev nr. 5 og Frem 6 nr. 3 i Serie 2, 
kreds 3. Frem 5 nr. 2 i Serie 2, kreds 2. Frem 4 nr. 2 i Serie 2, kreds 1. Frem 3 nr. 
1 i Serie 1, kreds 2. Frem 2 nr. 2 i Fynsserien. Frem 1 nr. 2 i 2. Division, gruppe 
2. Alfred Andersen scorede 7/7!. Mads Hansen og Per A. Rasmussen 6/7. Marie 
Vang Nielsen 5/6. Alfred Andersen blev Odensemester i veteranskak for 8. Gang. 
Kristoffer Dyrgaard fik delt 3.plads ved NM i skoleskak. Kristoffer og Stefan 
Wiecker deltager i Kandidatklassen ved DM i Aalborg. Frem er Fyns største klub 
med 71 medlemmer (12 juniorer og 11 børn). Der skal være bedre serviceniveau i 
turneringer, og traditioner som Julecup og Frem Open skal bevares. Alex 
Sørensen og Mads B. Svendsen hjælper Kim Skaanning med juniorarbejdet. 
Kommentarer til beretningen: Niels Erik Nielsen savnede opbakning fra klubbens 
medlemmer, og Per Arnt Rasmussen mente at det ville gå lettere med arbejdet, 
hvis alle gav et bidrag. Beretningen blev herefter godkendt. 
 

3. Regnskab for 2005 og budget 2006 ved Peter Kinggaard: De vigtigste tal 
blev gennemgået: og resultatet var et overskud på 4500 kr. mod et underskud på 
knap 7000 kr. i 2004. Jesper Knudsen kommenterede, at sponsorindtægterne var 
faldet fra 9750 kr. til 750 kr., og nævnte et arrangement med Zap-in 
Kontorsupermarked som sponsor. Regnskabet blev herefter godkendt. 
4. Fastsættelse af kontingent: Uændret. 
 

5. Indkomne forslag: Ingen 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Peter Kinggaard blev genvalgt som kasserer for 1 år. Jonas Nilsson blev genvalgt 
og Kristoffer Dyrgaard blev nyvalgt for 2 år. 
 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:  
1. Niels Boller og 2. Mads B. Svendsen 
 

8. Valg af revisor: Alfred blev valgt for 1 år 
 

9. Valg af revisorsuppleant: Erling Jørgensen 
 

10. Eventuelt: 
Hurtigturnering d. 20. Maj blev omtalt. Stefan og Kristoffer ønskedes held og 
lykke ved DM. Per A. Rasmussen foreslog arrangementer, som ikke varer til 
midnat, og nævnede bl.a. blindskak, Fischer random og tematurneringer. Per vil 
gerne holde et par foredrag. Afslutning ved Jesper Knudsen.  
16 deltagere. 

Referent: Lene Kuntz 
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Hvad skal en holdleder? 
Sæsonen 2006-07. 

 
1 Indkalde holdet - klart nok, hvis ikke andet er aftalt, så er mindst 

en uge før kampen en god tidsramme. Skal andre af klubbens 
hold spille samme dag bør holdlederne for de respektive hold 
også lige tale sammen om lån af spillere og lignende. 

 
2 Ved hjemmekampe er det holdlederens ansvar, at der bliver: 

 
o Lavet aftaler med egne spillere om at komme tidligere og hjælpe, så 

der kan være sat bræt og brikker op i god tid, dvs. så alt er klart 10 
minutter inden kampstart. Klubbens skabe bliver låst op senest kl. 
18.30 som en del af den nye nøgleordning. 

 
o Snakket sammen med den nøgleansvarlige, så der er tilstrækkelige 

mængder af øl og vand og kaffe, samt indkøbt brød m.v. Lave aftale 
med to til kantinepasning.  
Ansvarlig for oprydning efter kampen, gerne med hjælp fra 
holdkammeraterne, så det ikke er andre, der ved midnat skal rydde 
holdets 8 brætter op efter kampen, mens holdet selv er gået hjem. 

 
o Sørge for at udfylde kampkort og få det mailet/indsendt til TL Erik 

G. Andresen, e-mail: formand@fsu-skak.dk. 

 
• Bemærk: De underskrevne holdlister skal gemmes til 

holdturneringen er endelig færdigspillet og protestfristen udløbet. 
Læs venligst bagsiden på de nye holdlister inden 1. runde! 

 

Held og lykke med den ny sæson!! 
 

Jesper Knudsen 
formand 
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Mads B. vandt FREM OPEN 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Den 13. udgave af FREM OPEN 
påbegyndtes helt tilbage i april med 
32 spillere til start, og undervejs i 
turneringen kom der uventet hele to 
danmarksmestre med i feltet, thi da 
deltagerne mødte frem til 3. runde 
efter påskens DM, havde Jørn 
Moestrup, Læseforeningen vundet 
veteranklassen og Kristoffer 
Dyrgaard, FREM sikret sig titlen hos 
juniorerne.  
I FREM OPEN var begge også 
kommet godt fra start, og efter remis 
i det indbyrdes møde i 4. runde var 
de begge ubesejrede og kunne stadig 
gøre sig forhåbninger om at løbe med 
førstepræmien på 1.000 kr.  
Begge DM-triumfatorer endte 
imidlertid i det slagne felt, da de var 
fælles om at gå helt ned i de 
resterende runder, og her hørte 
ligheden ikke op, for i begge tilfælde 
var det den senere turneringsvinder 
Mads Bilde Svendsen, FREM, der 
tilføjede dem det første nederlag.  
Først måtte Kristoffer Dyrgaard ned, 
og mandagen efter var det så blevet 
Jørn Moestrups tur: 
 
Hvid: Jørn Moestrup, LF 
Sort: Mads B. Svendsen, FREM 
[noter: Mads] 
1.�f3 g6 2.g3 "g7 3.d4 d6 
4."g2 �f6 5.c4 0-0 6.0-0 �c6 
7.�c3 "f5  
Jeg burde egentlig have forberedt 
mig på noget lignende det her, 
men fik det ikke lige gjort. I stedet 

kom jeg i tanke om denne lidt 
usædvanlige variant ved brættet.  
8.*b3  
Ikke det mest almindelige træk. At 
kalde det en fejl er hårdt, men det 
er nok ikke sådan at man opnår 
fordel med hvid. Mere almindeligt 
er: 8.d5 !a5 9.!d4 $d7 Hvilket 
giver en helt anden stilling. 
8...�a5 9.*a4 b6  
Selvom det åbner for løberen er 
det nødvendigt at dække 
springeren.  
10.�d2 -c8  
Under partiet var jeg lidt ked af at 
jeg ikke spillede: 10...,b8?! men 
11.b4 $d7 12.0a3 !c6 13.!b34 
gør at tårnet står fjollet på b8. 
11.-d1?!  
Moestrup påpegede også efter 
partiet at dette var tvivlsomt. Det 
er simpelthen for langsomt og 
omstændeligt. Han skal gå meget 
hårdere til mig her. Fx: 11.c5!? 
dxc5 12.dxc5 !d7 13.!de44; 
Men det bedste er nok: 11.b4! 
$d7 12.0a3 !c6 13.!b3 e5 
14.e3 exd4 15.exd4 a5 16.bxa5 
bxa59 Men kompliceret er vist 
den rette diagnose. 
11...c5 12.d5  
Det må ikke være rart at skulle 
spille sådan et træk. Nu bliver min 
løber på g7 en magtfaktor, mens 
hvid skal balancere for at finde de 
bedste træk, med en lidt krampet 
stilling.  
12...a6 13.e4 "d7  
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Tak! Den skulle alligevel tilbage 
og forberede fremstødet.  
14.*c2 b5 15."f1?!  
Ikke præcist nok. Bonden på c4 er 
lige meget, den kan hvid altid 
spise. Vigtigere er nok at 
forhindre yderligere indtrængen. 
15.h3 !xc4 16.!xc4 bxc4 17.$e3 
,b8 18.,ab1? Og selvom sort 
stadig står bedst, så er det ikke 
håbløst for hvid. 
15...-b8 16.-b1?  
Giver mig muligheden for lidt 
taktisk, som jeg opdagede ved en 
tilfældighed efter at have siddet 
og kogt i 15 min.  
16...b4 17.�a4  

��������	
 
��������+� 
�++�������� 
��+�����+� 
����� ++! 
"#�� + ++$ 
%+++� & 
' � Q�#� � ) 
*++�,++,-./ 
0123456789 

 

En bedre mulighed var: 17.!e2 
b3 18.!xb3 (18.axb3 �xb3∓) 
18...!xb3 19.axb3 !xe4∓. 
17...b3! 18.axb3 �xb3 19.�c3  
Selvfølgelig ikke: 19.!xb3?? 
$xa4-+. 
19...�d4  
En anden mulighed var at spille 
efter den statiske fordel med: 

19...!xc1 20.0xc1 og sort er 
bedre. 
20.*d3 �g4!? 21.f4  
Forhindrer at springeren kommer 
til e5, men svækker samtidig 
kongen.  
21...�b3  
Det var altså ikke planen at spille 
frem og tilbage med springeren. 
Selvom det ville have været en 
elegant måde at give hvid 
svækkelser på. Men indrømmet 
mistede tråden et kort øjeblik. 
21...f5 22.h3 fxe4 23.!dxe4 
overvejede jeg også, men kunne 
ikke helt gennemskue det. Det ser 
dog fint ud. 
22.-e1?  
Av for en fejl. Nu er der "happy 
hour" for de lette officerer i den 
hvide kongestilling. bedre var: 
22.!f3 !xc1 23.,dxc1 f5!?∓. 
22..."d4+ 23.2g2 �f2 24.*c2 
"h3+ 25.2f3  

��������	
 
��������+� 
�++���+�� 
��+��+�+� 
�+�� ++! 
"+ �� � +$ 
%+��#+.� �& 
'� Q�#��� ) 
*++�,�+,+/ 
0123456789 

 

En lidt sjov stilling − når man er 
sort, altså. De lette sorte officerer 
har infiltreret de hvide rækker, og 



 9

har tilmed tvunget den hvide 
konge frem.  
25.Hg1 !xe4+ 26.Hh1 !f2+ 
27.Hg1 $f5-+. 
25..."g4+ 26.2g2 �xc1  
Det nemmeste, når den nu stod i 
slag.  
27.-bxc1 *d7 28.�f3  
Pinen kunne være udskudt med: 
28.f5 gxf5 ... men de hvide felter 
er stadig betændte og 
forsyningslinierne synes stadig 
brudt. 
28..."xf3+ 29.2xf3 *g4+ 
30.2g2 *h3+ 31.2f3 *xh2 
32.-e2  
Da Moestrup er en gentleman, 
giver han mig lov til at afslutte 
partiet med mat.  
32...*h5+ 33.2g2 *h1#  
0-1. 
 

Mads blev på gevinstsporet og var 
inden sidste runde et helt point foran 
nærmeste forfølger Renè Raur 
Hansen, Læseforeningen, der dog 
selv kunne afgøre, om førstepræmien 
skulle deles, men deres indbyrdes 
opgør endte remis efter 43 træk, så 
Mads fastholdt forspringet.  
Med en imponerende slutspurt, som 
blandt andet gik ud over feltets to 
danmarksmestre, nåede Tom 
Frantsen op på en delt tredjeplads i 
gruppen på ligestilling med formand 
Jesper, der sammen med Mads B. var 
ene om at gå ubesejret gennem 
mestergruppen.  
Det blev dog kun til en enkelt sejr til 
Jesper undervejs, men som feltets 
lavest ratede spiller kunne han glæde 
sig over 42 ekstra point på kontoen.  

Apropos den, så var der naturligvis 
også bonus at hente for 
turneringsvinderen, der dog missede 
2100-grænsen med et mulehår, idet 
hans nye tal efter eget udsagn er 2099 
med et andet resultat indregnet, men 
han har tidligere været pænt over 
2100, og fortsættes takterne fra 
FREM OPEN, er han snart at finde 
der igen.  
 

I afslutningsrunden kom 
tilsyneladende formsvage Kristoffer 
allerede i åbningen i store problemer 
med hvid: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, 
FREM 
Sort: Tom Frantsen, FREM 
[noter: NEN] 
1.e4 e5 2."c4 �f6 3.d3 "c5 
4.�c3 �c6 5.f4 d6 6.�f3 �g4 
7.*e2?!  
J7.,f1 
7...�d4 8.�xd4 "xd4 9.�d1 
*h4+ 10.g3 *h3 11.c3 "b6 
12.�e3? exf4 13.�xg4 "xg4 
14.*f1 f3! 15.*xh3  

��������	
 
��++�+��� 
������+����� 
�����++� 
�++++! 
"+,+ +�+$ 
%+�  +�� Q& 
' � ++� ) 
*�+�,-.++/ 
0123456789 
15...f2+! 16.2d2 "xh3 17.d4 
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"g2 18.-d1 "xe4 19.-f1 d5 
20."d3 c5! 21."xe4 dxe4 
22.-xf2 cxd4 23.cxd4 "xd4 
24.-f4 0-0-0  

��������	
 
�+���+��� 
����++����� 
�++++� 
�++++! 
"+����++$ 
%+++� & 
' � -.+� ) 
*�+�,++/ 
0123456789 

25.2e2  
25.,xe4 $xb2+-+. 
25...-he8 26.-xf7 e3 27.-f3 
"xb2! 28.-b1 "d4 29."xe3 b6 
30.-c1+ 2b7 31.-c2 "c5 32.2f2 
-xe3 33.-xe3 
 

��������	
 
�+��++� 
����++���� 
���+++� 
�+��++! 
"++++$ 
%++�+� & 
' +++-.� ) 
*++++/ 
0123456789 

33..."xe3+  
33...,e8?? 34.,xc5! 
34.2xe3 b5 35.h4 2b6 36.h5 a5 
37.g4 b4 38.-f2 -d7 39.-f5 a4 
40.-f4 2c5 41.-f8 b3 42.axb3 
axb3 43.-b8 2c4 44.h6 gxh6 
45.-b6 2c3 46.-c6+ 2b2 
47.-xh6 2a2 48.-a6+ 2b1 
49.g5 b2 50.g6 hxg6 51.-xg6  
-a7 0-1.
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Officersoffer gendrevet 
 

I gruppe 2 var Jonathan Nørsøller 
mindst sikker på en delt førsteplads, da 
han satte sig til brættet i sidste runde; 
det var nu ikke denne behagelige 
situation, der fik ham til at prøve et 
dristigt officersoffer, men derimod et 
godt eksempel på hans foretrukne 
spillestil. Her går det imidlertid galt, 
da Theis viste sig at beherske 
forsvarets ædle kunst: 
 

Hvid: Jonathan Nørsøller, 
Kerteminde 
Sort: Theis Nielsen, FREM 
[noter: NEN] 
1.e4 d5 2.exd5 *xd5 3.�c3 *a5 
4.d4 c6 5."c4 �f6 6."d2 *c7 
7.�f3 "f5 8.*e2 e6 9.0-0-0 "d6 
10.�h4 "g6 11.�xg6 hxg6 
12."xe6!? 
Som partiet demonstrerer, er 
offeret næppe korrekt ved præcist 
forsvarsspil 
12...fxe6 13.*xe6+ "e7 14.-he1  

��������	
 
����+�+��� 
����������� 
�+�+Q���+� 
�++++! 
"+� ++$ 
%+�#++& 
' �  �,�  � ) 
*+-.+�++/ 
0123456789 

 

14...*d7! 15.*b3 �a6 16."f4 0-0-
0 17.d5 "d6! 18."e3 2b8 19.-d4 
"c5 20."f4+ 2a8 21.-d2 "d6 
22."e3 "c5 23."f4 cxd5 24.-ed1 
d4 25.�b5 �e4 26.-e2 *f5 27.g3 
g5 28.-de1  
28.,xe4. 
28...gxf4 29.-xe4 fxg3 30.fxg3 
-xh2 31.-e6  
En snedig fælde, der truer 32. 
-xa6!, bxa6 33. �c7++. 
31...*g5+ 32.2b1 "b6! 33.*c4 

��������	
 
��+��++� 
����++��� 
����++++� 
�+#++��! 
"+Q��++$ 
%+++� & 
' �  ++��) 
*+.+�++/ 
0123456789 

 

33...d3! 34.cxd3 *d2 35.*b3 �c5  
0-1. 
 

Alex Sørensen, der endte på 
andenpladsen, er altid garant for 
iderigt spil; her et godt eksempel fra 6. 
runde: 
 

Hvid: Michael Østergaard,  
Nr. Aaby 
Sort: Alex Sørensen, FREM 
Noter: NEN] 
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.�f3 
�c6 5.�bd2 f6 6.exf6 �xf6 7.a3 
"g4 8.h3 "h5 9.*a4 �d7 10.b4 
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a5 11.*b5 "g6 12.*xb7 �de5 
13.�xe5 �xe5 14.*b5+ �d7 
15.bxa5 "c5 16.�f3 0-0 17.g3 d3! 
18."e3?! *f6!?  
18...$xe3! 19.fxe3 $e4!?. 
19."d4 "xd4 20.*d5+ 2h8 
21.*xd4 d2+ 22.2d1!?  
22.Hxd2! 0c6 23.0d5 0f6 24.0d4 
ser ud til at holde balancen. 
22...*f5 23.*xd2?!  
J23.!xd2 
23...�c5 24.�d4 *xf2 25.e3 
*xg3-+ 26."g2 -ad8 27.-a2 �b3 
28.*c3?? �xd4 29.-d2 �e2!!  
 

��������	
 
�+����-�� 
�+��+���� 
�+++�+� 
�� +++! 
"+ +++$ 
%� �Q� �� & 
'+�+�+,+) 
*++.+++/ 
0123456789 

 

Og hvid havde set mere end 
rigelig, fx 30.Hxe2 0xg2+ 31.He1 
0xh1+ 32.He2 $h5#  
0-1 
 

Jan Kuntz lagde med 3,5/4p. ud som 
lyn og torden, men i de sidste tre 
runder blev det blot til en enkelt remis 
og en delt tredjeplads. 
 

Hvid:Jan Kuntz, FREM 
Sort: Michael Østergaard, 
Nr. Aaby 
[noter: NEN] 

1.c4 c5 2.g3 g6 3."g2 "g7 4.�c3 
�c6 5.�f3 �f6 6.d4 cxd4 7.�xd4 
0-0 8.0-0 �xd4 9.*xd4 d6 10.*d3 
a6 11.-e1 *c7 12.b3 "e6 13."b2 
-fd8 14.-ac1 -ab8 15.e4 *a5 
16.-e2 �d7 17.�d5! -e8 
18."xg7 2xg7 19.f4 -bc8 
20.*d4+ 2g8 21.b4 *a4 22.*b2 
"xd5 23.exd5 e5?  
Et for voldsomt befrielsesforsøg − 
bedre var 23...a5. 
24.dxe6 fxe6 25.-e3 �f8?  
25...a5! 
26."xb7 -b8 27.-a3! *d7 28."g2 
28.$xa6! var også muligt, da hvid 
sagtens kan undvære den 
hvidfeltede løber omkring kongen i 
denne stilling. 
28...-b6 29.-b3 d5 30.cxd5 exd5 
31.-d1 d4 32.*xd4 -e1+  
 

��������	
 
�++���+� 
�++�++�� 
����++�+� 
�++++! 
"� �Q� +$ 
%++++� & 
' +++,� ) 
*+++��-./ 
0123456789 

 

33."f1!  
33.Hf2?? ,xd1-+ 
33...-xd1 34.*xb6 *d4+?!  
Letter arbejdet for hvid, J34...!e6. 
35.*xd4 -xd4 36."xa6 -d1+ 
37."f1 �d7 38.-d3  
1-0.
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I gruppe 3 triumferede rutinen i 
skikkelse af Brian Kristiansen, LF, 
men såvel nytilkomne René 
Andreasen som flere af vores yngste 
medlemmer gjorde det rigtig godt, 
ikke mindst turneringens anden Mads, 
der endte på den udelte andenplads: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM 
Sort: Alexander Hjorth, FREM 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.�f3 g6 3.d4 cxd4 
4.�xd4 �c6 5.�c3 "g7 6."e3 
e6? 
Rigtigt var  6...d6 eller 6...!f6. 
7."e2?!  
Efter 7.!db5! ligner sorts stilling 
en ruin. 
7...�ge7 8.0-0 0-0 9.*d2 a6 
10.-ad1 d5 11.�xc6 bxc6 
12.�a4 f5 13."b6 *e8 14.exd5  
 

cxd5 15.b3 *c6 16.c4 "b7 
17.-c1 dxc4 18."f3 c3 19.*e2 
*c8 20."xb7 *xb7 21.*xe6+ 
-f7?! 22.�xc3 "xc3!? 23.-xc3 
�d5 24.-c6 �f4 25.*c4! -e8 
26."e3 -e4?! 27.-c8+ 2g7 
28.*c3+ 2h6 29."xf4+ -xf4 
30.*e3 *xc8 31.*xf4+ 2g7 
32.-c1 *e6 33.*d4+ 2g8  

��������	
 
�+++�+� 
�+++�+�� 
��++�+�+� 
�+++�+! 
"+�Q++$ 
%+ +++& 
' ++�  � ) 
*+�++-./ 
0123456789 

34.h3! 
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Et lufthul til kongen er næsten 
altid en god ide.  
34...-d7 35.-c8+ 2f7 36.*c5 
-e7 37.-c6 *e4?! 38.-xa6 *f4 
39.*d5+ 2g7 40.g3 *c1+ 
41.2g2 -e1 42.*d4+ 2f7 
43.*f6+ 2e8 44.-a8+ 2d7 
45.-a7+ 2c8 46.*h8+ 1-0 
 

Casper Emil var involveret i flere af 
gruppens mest underholdende partier, 
i det første eksempel går det helt galt: 
 

Hvid: Alexander Hjorth, FREM 
Sort: Casper Emil Rouchmann, 
FREM 
[noter: NEN] 
1.c4 g6 2.g3 "g7 3."g2 c5 
4.�c3 �c6 5.e3 e5 6.�ge2 
�ge7 7.0-0 d6 8.a3 0-0 9.f4 "g4 
10.e4 *d7 11.d3 -ab8 12.*d2 
a6 13.-b1 b5 14.-a1 �a5 
15.*c2 bxc4 16.dxc4 �xc4 
17.f5 gxf5 18.h3 "xe2 19.*xe2 
�a5 20.exf5 �xf5?  
20...!b3 eller 20...f6 var de sikre 
fortsættelser. 
21.*g4 �b3 22.�d5?  
 

��������	
 
���+���+� 
�++�+����� 
��+��++� 
�+��#���+! 
"+++Q+$ 
%� �++�  & 
'� ++,+) 
*�+�,++-./ 
0123456789 

 

22...2h8??  
22...0e6! ligner en gendrivelse af 
hvids stort anlagte spil. 
23."e4 �xa1 24."xf5 *b7 
25.*h5 "h6 26.�f6 -g8 27.2h2 
*b3 28.-g1 -g6 29."xh6 -xf6  

��������	
 
���++-�� 
�+++�+�� 
��+�����,� 
�+����,+Q! 
"++++$ 
%� �++�  & 
'� ++-.) 
*��++�+/ 
0123456789 

 

30.*g5! -g6 31."xg6 *e6 
32."f5! -xb2+ 33.-g2 -xg2+ 
34.2xg2 *d5+ 35.2h2 *a2+ 
36.2g1  
1-0. 
 

I det andet eksempel skal vi se 
Casper i sejrherrens rolle: 
 

Hvid: Casper Emil Rouchmann, 
FREM 
Sort: René Andreasen, FREM 
[noter: NEN] 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.�f3 "b4+ 
4.c3 dxc3 5.bxc3 "a5 6."c4 
*e7 7.0-0 �c6 8."a3 *f6 9.e5 
*f4 10.*b3 �ge7 11."c1 *f5 
12.-e1 "b6 13.�bd2 �a5 
14.*b4 �xc4 15.�xc4 h6 
16.�d6+! cxd6 17.exd6 "c5 
18.-xe7+ 2f8 19.*f4! *d5 
20."a3!! "xa3 21.-ae1 2g8  
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��������	
 
��+�++���� 
����+��+���� 
�+� +��� 
�++�++! 
"++�Q+$ 
%��� +#+& 
' ++�  � ) 
*++�+-./ 
0123456789 

22.�e5!? 
22.,1e5!! 0d1+ (22...�xd6 
23.�e8+ �h7 24.�g5+! hxg5 
25.&f5+ g6 26.&h3+ �g7 
27.&xh8#) 23.!e1+−. 
22..."xd6 23.-e8+ 2h7 24.*f5+ 
g6 25.-xh8+ 2g7!  
25...Hxh8? 26.!xf7++−. 
26.*f4! "xe5 27.*xh6+! 2f6 
28.-e8 "d6 29.*h8+ 2f5 
30.-xc8 *d2 31.-ce8?? -xe8??  
31...0xe1+!! 32.,xe1 ,xh8-+. 
32.*xe8 2f6 33.*e3 *xa2?? 
34.*d4+  
1-0 
 

René tabte kun til Casper Emil og 
endte på en delt tredjeplads. Her går 
det ud over en klubkammerat: 
 
Hvid: Alexander Hjorth, FREM 
Sort: René Andreasen, FREM 
[noter: NEN] 
1.c4 e5 2.g3 g6 3."g2 "g7 
4.�c3 c6 5.e3 d6 6.�ge2 "e6 
7.*b3 *c7 8.0-0 �d7 9.d4 �e7 
10.d5 �c5 11.*d1 "d7 12.-b1 
a5 13.a3 a4! 14.-e1 0-0 15.f4 
-fd8 16.fxe5 "xe5 17.�d4 �f5 

18.�xf5 "xf5 19.e4 "d7 20."h6 
f5 21.*d2 �b3 22.*g5 -e8 
23.-f1 �d4 24."h3 fxe4 
25."xd7 *xd7 26.�xe4 �f5 
27.g4?  
J27.,be1. 
27...�xh6 28.*xe5  
28.0xh6 0xg4+ 29.Hh1 (29.�g3 
�xg3) 29...0xe4+ hjalp heller 
ikke. 
28...*xg4+ 29.2h1 *xe4+ 
30.*xe4 -xe4 31.-f6 �f5 
32.dxc6 bxc6 33.-f1 2g7 
34.-6xf5 gxf5 35.-xf5 -xc4 
36.-f2 -e8 37.2g2 d5 38.2h3 
-e3+ 39.2g2 d4  
0-1. 
 

Tobias havde bestemt ikke nogen 
stor turnering, men en enkelt fiks 
afslutning som sort mod Gunner 
Andersen blev det dog til.  
Midtfyn−manden har netop spillet 
24.*g2? 
Tobias udnytter krydsbindingen 
på fornemste vis: 

��������	
 
�+���++� 
������+��� 
�+�++�+� 
�+++���! 
"+#� ++$ 
%� �,� +& 
'� -.+Q+) 
*+++�+/ 
0123456789 
24...�xd4!! 25."xd4 -xd4+ 

26.2e2 -xc4 0-1.
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Af Niels Erik Nielsen 
 

6. runde: 
 

FREM – NYBORG  
Vi gik ind til mødet med Nyborg 
velvidende, at kun en storsejr talte, hvis 
vi skulle forblive i oprykningssporet 
sammen med Sydøstfyn, idet vores 
eneste konkurrent til pladsen i 1. 
division havde vist forrygende takter 
efter julepausen.  
Deres forspring på 1,5 point skulle 
helst hentes inden sidste runde, og til 
det formål var det nok nødvendigt, at 
der kom 6,5-7 point ind på kontoen. 
Ganske vist var vi oppe mod rækkens 
absolutte bundhold, som kun mirakler 
kunne redde fra en tur ned i Fynsserien, 
men da der samtidig var tale om et 
lokalopgør, hvor der stod en del 
prestige på spil, gjaldt det om ikke at 
undervurdere nyborgenserne.  
Begge hold stillede helt som ventet i 
stærkeste opstilling, og på forhånd 
regnede vi med, at skulle de på tavlen, 
var topbrætterne deres bedste bud. Det 
kom da også til at holde stik, da Kim 
med de sorte brikker fik en noget 
trykket stilling mod John, der afslog et 
tidligt remistilbud, men det blev nu 
alligevel enden på det hele, da vores 
remiskonge diskede op med præcist 
forsvarsspil.  
På det tidspunkt førte vi allerede 1-0, 
da Mads havde sikret sig sin første 
divisionsgevinst i FREM-regi. Det gik 
ud over Preben Sig, der kom meget 
skidt fra åbningen: 

Hvid: Mads Bilde Svendsen, 
FREM 1 (2054) 
Sort: Preben Sig,  
Nyborg 1 (1915) 
[noter: NEN] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.�f3 �f6 4.�c3 
dxc4 5.a4 "f5 6.�e5 e6 7.f3 
7...�d5?!  
J7...$b4 8.e4!? $xe4! 9.fxe4 !xe4 
10.$d2 (10.&f3!? &xd4! 11.&xf7+ 
�d8∓) 10...$xc3 11.bxc3 0h4+?. 
8.e4 �xc3 9.bxc3 "g6 10.h4 "h5 
11."xc4 "d6?!  
J11...$e7 
12.*b3!  
��������	
 
�������+��� 
����++����� 
�+����++� 
�++�#+�! 
" +,�  +� $ 
%+Q� + +& 
'+++ +) 
*�+�,-.++/ 
0123456789 

 
12...*c7 13.�d3 "g3+ 14.2f1 0-0 
15.e5 *e7?? 16."a3 *d8 17."xf8 
"xh4 18.*xb7 �d7 19."d6 �b6 
20."c7 
1-0. 
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Stillingen 1,5-0,5 holdt sig helt hen til 
tidskontrollen, hvor Per Arnt 
udbyggede føringen: 
 

Hvid: Jørgen Hansen,  
Nyborg (1954)  
Sort: Per Arnt Rasmussen,  
FREM 1 (2048)  
[Peter Plys/Per/Fritz 8] 
Det er altid en fornøjelse at møde 
Jørgen Hansen, denne 
humoristiske mand med smag for et 
godt kongeangreb bevirker at selve 
partiets resultat er mindre vigtigt 
end det hyggelige selskab! Af 
samme grund havde sort rettet an 
til spillerne inden partiet med 
hjemmelavet Cafe Noir, chokolade 
og andet usundt. Kun en udsigt 
over havet manglede i at skabe 
gode spilleforhold..." Når man har 
spadseret i blæsten mil efter mil, og 
man så pludselig kommer ind i en 
eller andens hus, og denne ene 
eller anden siger: "Goddag, Plys! 
Du kommer akkurat i rette tid til at 
få en lille mundsmag af et eller 
andet", og man kom i rette tid, så 
synes jeg, ja så synes jeg, at dagen 
er en ualmindelig vellykket dag".  
1.e4 c5 2.�c3 �c6 3."b5  
En lille finesse, som sort imidlertid 
har kendskab til fra 
korrespondanceskak. Trækket er 
bedre end 3.f4 g6 4.!f3 $g7 5.$b5 
!d4, En lille gåde: gæt selv 
hvorfor..., der er et stykke 
chokolade i præmie til den der 
gætter det først i løbet af de næste 
par år!  
3...g6 4.�f3 "g7 5."xc6 dxc6 
6.d3 e5 7."e3 *e7 8.*d2  

��������	
 
��+�+�+���� 
����+������� 
�+�++�+� 
�+����+! 
"++ ++$ 
%+�# �,#+& 
' �  �Q�  � ) 
*�++-.++/ 
0123456789 

 

Hvids bedste plan i denne stilling er 
på sigt at gennemføre f4, sorts at 
plante en springer på d4 − hvem 
kommer først med dette, afgør ofte 
spillet − her går det dog anderledes  
8...�f6  
8...h6 var også en mulighed og er 
spillet før, viste det sig senere. 
9."h6 0-0 10."xg7 2xg7 11.*g5!  
Lægger pres på e5 og hindrer sorts 
idealopstilling med !f6−e8−c7−d4 
11...-e8 12.h4 h6 13.*d2 "g4 
14.�h2 "e6 15.*e2?!  
Tidsspilde, sort griber chancen, 
15.0-0-0. 
15...c4 16.0-0-0 cxd3 17.*xd3 
*c5  
Bemærk at dronningen på c5 
kompenserer for den manglende 
sortfeltede løber  
18.g4?! h5?!  
Manøvren er kendt fra Dragen, hvid 
kan blive svag på f4 eller g3, men i 
stedet 18...!xg4! var det rette − 
sort havde haft travlt med at 
beundre hvids aktive træk g4 og 
tilbuddet om bonden på f2− så 
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meget at en så enkel detalje som at 
slå på g4 ganske forbigik sorts 
opmærksomhed.  
19.gxh5?!  
19.g5 
19...�xh5 20.2b1 -ad8 21.*f3  

��������	
 
�+���++� 
����++�-�� 
�+�+�+�+� 
�+����+�! 
"++ +� $ 
%+�#+Q+& 
' �  +� �#) 
*+.+++++/ 
0123456789 

 

21...-d4  
"Man kan slet ikke lade være med 
at være livlig, når man har en 
ballon"   
22.-xd4 exd4 23.�e2  
"Plys kiggede på sine to poter. Han 
vidste at den ene af dem var den 
højre, og han vidste at når man 
havde besluttet, hvilket af dem, der 
var den højre, så var den anden 
den venstre, men han kunne aldrig 
huske, hvordan han skulle 
begynde" Men lidt svækkelser er 
vel altid godt, så sort prøver  
23...*a5  
23...f5 24.0d3 fxe4 25.0xd4+ 
0xd4 26.!xd4∓ (Fritz) var også 
godt, men hvorfor forenkle så tidligt. 
24.b3?!  
24.!c1! er det rette, som et 
spejlbillede af et tidligere parti 

mellem de samme 
menneskevæsener, hvor hvid 
dækkede sin kongestilling med !f1, 
og undgik at svække sig.  
Et lille tip hvis du vil redde mange 
½ points: Angribes din 
kongestilling, forsøg da at undgå at 
trække bønderne, for med 
bønderne kan man ikke fortryde og 
flytte dem tilbage... 
24...*e5 25.*d3 "c8  
Et lidt sjovt træk, bondemanden på 
e4 sættes under beskydning. 
26.f3 c5 27.�g4?  
Med et vundet slutspil for sort, hvid 
har dog ikke så mange fornuftige 
træk tilbage, da svaghederne i den 
hvide stilling træder frem efter 
ethvert aktivt træk fra hvids side, 
27.c3 f5 var måske hvids bedste 
chance.  
27..."xg4-+ 28.fxg4 *xe4 
29.*xe4 -xe4 30.�xd4 cxd4 
31.gxh5 gxh5 32.-h2 f5 33.2c1 
2f6 34.2d2 2e5 35.c3 dxc3+ 
36.2xc3 2f4 37.2d3?  
37.,g2 He3 38.,g3+ He2 39.,g2+ 
Hf1 40.,g5-+ Fritz.  
37...2g3 38.-h1 2g2 39.-c1 -e7  
J39...,xh4!? 40.,c2+ Hg3 41.,c7-
+ Fritz. 
40.-c5 -f7 41.2e3  
41.He2-+  
41...f4+  
"Hvis man ser sig rundt, og ser et 
meget vildt elefantdyr stirre ned på 
sig, kan man undertiden glemme 
hvad det var man ville sige" − men 
Jørgen sagde "Tak for spillet". 
41...f4+ 42.Hd2 f3 43.,g5+ Hh3-+. 
0-1. 
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Mathias var den næste som vandt. I de 
resterende fire partier var klokken til 
gengæld et tema – i tidnødsfasen kom 
Jens Rasmussen et helt tårn bagud mod 
Stefan, og da det var småt med fusk, 
var sejren blot et spørgsmål om tid. 
Inden matchen var vi mange, der havde 
partiet Tom Frantsen – Stig Gorm 
Jensen øverst på remislisten, men den 
vurdering blev heldigvis gjort godt og 
grundigt til skamme af Tom: 
 

Hvid: Tom Frantsen,  
FREM 1 (2036) 
Sort: Stig Gorm Jensen,  
Nyborg 1 (2028) 
[noter: NEN] 
1.e4 e5 2."c4 �f6 3.d3 c6 4.�f3 
d5 5."b3 "d6 6.�c3 dxe4 7.�xe4 
�xe4 8.dxe4 "g4 9."e3 �a6 
10.c3 0-0 11.*d2 "xf3 12.gxf3 
"c5 13.0-0-0 *f6 14.*e2 -fd8 
15.-dg1 "xe3+ 16.*xe3 b6 
17.-g5 �c5 18."c4 *d6 19.-hg1 
g6 20.-h5  
��������	
 
��+��+�+� 
���++�+�� 
������+�+� 
�+����++! 
"+,+ ++$ 
%+� �Q +& 
' � +� � ) 
*+-.+�+/ 
0123456789 

20...�d3+?? 
20...b5! 21.$xf7+ Hxf7 22.,xh7+ 
He8 23.,h8+ He7 = (23...�d7?? 
24.�xd8+ �xd8 25.�d1+−). 

21."xd3 *xd3 22.*h6 *xf3 
23.*xh7+ 2f8 24.*h8+ 2e7 
25.*xe5+ 2d7F  

��������	
 
��+��++� 
���+�+�+� 
����++�+� 
�++�Q++! 
"++ ++$ 
%+� +�+& 
' � +� � ) 
*+-.+�+/ 
0123456789 

26.-h4?! 
26.,xg6!! fxg6 (26...&xh5 27.�d6+ 
�c7 28.&e7+-+) 27.,h7+ og sort 
går mat i højest to træk. 
26...2c8 27.-f4 *d3 28.a3 *d2+ 
29.2b1 *d3+ 30.2a1 *c4 
31.-f6!? 2b7 32.*e7+ 2a6 
33.-xf7 *b3 34.*b7+ 2b5  
 

��������	
 
��+��++� 
���Q++++� 
����++�+� 
�+�+++! 
"++ ++$ 
%� �� ++& 
'� +� � ) 
*-.++�+/ 
0123456789 

 

35.-d7! -xd7 36.*xd7 -f8 
37.-xg6 -xf2 38.*xc6+ 2a6 
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39.*c8+ 2a5 40.-g5+ b5 
41.*d8+ 2a4 42.*d4+  
1-0. 
 
Det så længe ud til at Nyborg ville 
vinde på tredjebrættet, hvor vores 
gamle medlem Jørn Schmidt gennem 
hele partiet førte taktstokken mod 
Kristoffer, der dog fik afviklet til et 
tårnslutspil med bonde under, som var 
teoretisk remis.  
 

Det helt store drama opstod i partiet 
Michael Agermose Jensen – Jess K. 
Madsen, hvor vor mand kom til at stå 
klart bedst, men i gensidig tidnød 
mistede FREM-spilleren pludselig 
orienteringen, og pludselig var det Jess, 
der sad med alle trumferne, og så faldt 
hans vinge.  
 

Mens spillerne rekonstruerede partiet i 
det tilstødende lokale, for at se om de 
40 træk var nået, var det let for alle 
andre at fælde dommen. Havde Jess 
nået det, kunne Michael opgive på 
stedet, da der intet er mod matapparatet 
,ff2 fulgt af ,a2++: 

��������	
 
�++++� 
�+++���� 
��+++��� 
��Q��� +! 
"�� +++$ 
%+��+�+& 
'+�++� ) 
*-.+�++/ 
0123456789 

 

Det viste sig dog, at vingen var faldet, 
da Jess spillede 40.e5, og dermed vandt 
vi med hele 7-1. Med storsejren var vi 
atter på førstepladsen inden 
fællesafslutningen i Næstved, hvor vi 
skulle møde Ringsted, mens Sydøstfyn 
fik fornøjelsen af Dianalund. På papiret 
to ligeværdige modstandere; FREM 
ville rykke op i tilfælde af identiske 
resultater, mens Sydøstfyn med flest 
matchpoint var oppe, hvis de fik et 
halvt point mere end os – et tema som i 
den grad kom til at spille en hovedrolle  
på sidste spilledag!

 

Frem Nyborg 7-1 

Kim Skaanning John Frederiksen ½-½ 
Tom Frantsen Stig Gorm Jensen 1-0 
Kristoffer Dyrgård Jørn Schmidt ½-½ 
Mads Bilde Svendsen Preben Sig 1-0 
Per Arnt Rasmussen Jørgen Hansen 1-0 
Michael Agermose Jensen Jess K. Madsen 1-0 
Stefan Wiecker Jens Rasmussen 1-0 
Mathias Meunier Svend Veise 1-0 

 

Øvrige resultater: Sydøstfyn – Roskilde: 5-3, Nykøbing F. – Næstved 3-5, 
Ringsted – Dianalund 3,5-4,5. 
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7. runde: 
 

Ringsted – FREM 1 
 

Ved fællesafslutningen i Næstved 
skulle det afgøres, om FREM eller 
Sydøstfyn rykkede op i 1. division, og 
vi indtog førstepladsen med et halvt 
points forspring, men da Niels 
Højgaards tropper havde flest 
matchpoint, ville de rykke op i tilfælde 
af pointlighed. Den snævre margin 
betød, at afgørelsen meget let kunne 
trække ud, men at den bogstavelig talt 
først ville indtræffe ved spilletidens 
udløb, og det på så grotesk vis, at selv 
den mest ferme drejebogsforfatter 
næppe havde fantasi til at forestille sig 
det, kom alligevel bag på alle. 
Lad os starte forfra og se på, hvordan 
det overhovedet kunne komme så vidt. 
Vores to modstandere Ringsted og 
Dianalund lå side om side inden den 
afsluttende runde, men afstanden til 
nedrykningsstregen var ikke større, 
endt at et stort nederlag kunne være 
ensbetydende med nedrykning, hvis 
Nykøbing F. samtidig fik et godt 
resultat mod Roskilde. Efter den første 
time tegnede det jævnbyrdigt mod 
Ringsted, men heldigvis gik det hen 
over hovedet på de fleste af holdets 
spillere, hvor tæt vi var på en 
katastrofestart: 
 

Hvid: Morten H. Olsen, Ringsted 
Sort: Mathias Meunier, FREM 
[Noter: NEN] 
1.e4 c5 2.�f3 d6 3.d4 cxd4 
4.�xd4 �f6 5.�c3 g6 6.f3 "g7 
7."e3 �c6 8.g4 "e6 9.g5 �xd4?? 
9...!h5 eller 9...!d7 med lige spil. 
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10."xd4??  
10.gxf6! og hvid kommer ud af 
slagudvekslingen med en officer i 
overskud.  
10...�h5 11."xg7 �xg7 12.*d4 0-
0 13."d3 *a5 14.h4 �h5 15.b4?! 
*e5 16.*xe5 dxe5 17.�d5 "xd5 
18.exd5 �f4 19."e4  
19.0-0-0!? 
19...-ac8 20.2f2 -fd8 21.-hd1 
-d6 22.-ac1 -c3! 23.a4 
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23...f5! 24.gxf6 exf6 25.-e1 f5 
26."d3 -xd5 27.-cd1 2g7 28.-d2 
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2f6 29.-ed1 �xd3+ 30.cxd3 -d4 
31.2e3 -xb4  
0-1. 
 

Det endte heldigvis lykkeligt for 
Mathias og holdet, og da Kim atter 
holdt balancen mod en +2200-mand 
(Brian Jørgensen) samtidig med at 
Brian, Kristoffer og Per Arnt hen mod 
tidskontrollen også delte med 
modstanderne, var vi en kort stund på 
+1, men som frygtet tabte Tom, der i 
hele partiet var trængt i defensiven, til 
Jens Abildlund. Dermed stod der 3-3 i 
vores match efter første tidskontrol, og 
oprykningsdrømmene var sat på 
vågeblus, idet Sydøstfyn efter en noget 
famlende start var kommet foran 4-2, 
hvilket ikke mindst skyldtes de to 
topbrætter Lars Borbjerggaard og Jan 
Nordenbæk, der begge havde vundet i 
overbevisende stil, mens deres fire 
andre afgjorte partier var endt remis.  
Da der næste gang kunne gøres status, 
stod der imidlertid 4-3 i begge kampe, 
da Sydøstfyns Martin Strandby Hansen 
som håbet af os, ikke kunne holde sin 
vanskelige stilling, mens Mads havde 
bragt os foran for anden gang i 
matchen: 
 

Hvid: Hans−Henrik Madsen, 
Ringsted 
Sort: Mads Bilde Svendsen, 
FREM 
[Noter: NEN] 
1.d4 g6 2.e4 "g7 3.�c3 c5 4.�f3 
cxd4 5.�xd4 �c6 6."e3 �f6 
7.�xc6 bxc6 8.e5 �d5 9.�xd5 
cxd5 10.*xd5 -b8 11."c4  
11.0-0-0 og 11.$d4 var andre 
muligheder. 

11...e6  
11...0-0 kom også i betragtning. 
12.*c5  
12.0d6?! 0a5+ volder ikke sort 
problemer. 
12..."b7 13."b3 "xg2 14.-g1 "f3 
15.-g3 "c6 16.*c3 *h4 17.0-0-0 
0-0 18."xa7 -a8 19."d4 *xh2 
20.2b1 -fc8 21.*e3 *h5 22.-e1 
"h6 23.*d3 *f5?! 24.*xf5 exf5 
25.-eg1 "g7 26.f4 -ab8 27."c5 
"h6 28."e3 -b4 29.-f1 "e4 
30.-d1??  
J30.,f29. 
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30...-xb3! 31.axb3 "xc2+ 32.2c1 
"xb3+ 33.2d2 "xd1 34.2xd1 -c4 
35.-f3 "f8 36.2d2 f6! 37.2d3 -b4 
38."d4 fxe5 39."xe5 "g7 
40."xg7 2xg7 41.2c3 -b7 42.b4 
2f6 43.-d3 -c7+ 44.2d4 g5 
45.fxg5+ 2xg5 46.-g3+ 2f4 
47.-h3 -b7 48.2d5 2g4!  
48...,xb4?? 49.,h4++−. 
49.-xh7 -xb4 50.-g7+ 2f4 
51.-xd7 -b1 52.2e6 2e4! 53.2f6 
f4 54.-a7 f3 55.2g5 f2  
0-1. 
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Udfaldet af de sidste to partier ville nu 
blive altafgørende. Her sad Michael 
Jensen med en merbonde i et 
tårnslutspil med 4 bønder mod 3, og da 
en sejr ville være ensbetydende med 
oprykning, prøvede han af al magt at 
vinde. Selv om stillingen var teoretisk 
remis, er der jo mange eksempler på, at 
den underlegne part taber den slags, 
men modstanderen lavede ingen fejl, 
og med 2 minutter tilbage på klokken, 
var Michael nødt til at trække i 
nødbremsen og give remis.  
 

Snydt på målstregen 
 

Advarsel: Med mindre du har 
masochistiske tilbøjeligheder eller er 
medlem af Sydøstfyn, kan afslutningen 
på artiklen med fordel springes over. 
Al interesse samlede sig nu om det 
sidste parti, hvor Sydøstfyns Arne 
Andersen længe var en bonde op i et 
dobbelt springerslutspil, men da det var 
på bekostning af en meget passiv 
stilling, hvor de få bønder var svære at 
aktivere, lignede det på det tidspunkt 
en klokkeklar remis med FREM-
oprykning til følge. Den kunne allerede 
have været en kendsgerning, thi i en 
tidligere fase overså Dianalund-
manden to gange, at hans konge kunne 
hente den ene af Arnes vildfarne 
springere, hvorpå det ville have været 
nat med Sydøstfyns 
oprykningsdrømme uanset udfaldet af 
Michaels parti. 
Dramaet foregik på ottendebrættet, og 
selv om sjællænderen burde kunne 
spille frit, da hans hold på det tidspunkt 
var reddet, var han tydeligvis den af de 
to reserver, der var mest utilpas ved at 

være i begivenhedernes centrum. Sådan 
så det i hvert fald ud på brættet, hvor 
Dianalund-spilleren med 5 minutter 
mod Arnes 1 undlod at vælge en af 
mange veje til mindst remis, og vi 
kommer ind, da afgørelsen falder: 
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Hvid: Lars Vandrup, Dianalund 
(1700) 

Sort: Arne Andersen, Sydøstfyn 
(1834) 

 

1.�f4??  
Der skulle spilles 1.Hxd4! !f3+ 
2.He4 !xg5+ 3.Hf5 med en stendød 
remis 
1...d3! 2.�xd3??  
2.Hxe5! redder stadig situationen for 
hvid, idet såvel 2...d2 3.g6! hxg6 
4.He6!! som 3...d1(0) 4.!e6+ He8 
5.f7+ er remis. 
2...�xd3 og sort erobrede hvids 
bønder, førte h-bonden i mål og satte 
mat med 10 sekunder tilbage på uret!  
0-. 
 

Mens Sydøstfyn-spillerne naturligvis 
jublede over miraklet, var der dømt 
deja-vu for en flok slukørede FREM-
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spillere og supportere, der ikke kunne 
undgå at tænke tre år tilbage, hvor en 
overset mat i ét træk havde samme 
kedelige konsekvenser. At vi denne 

gang måtte se vores skæbne afgjort fra 
sidelinjen, hjalp bestemt ikke på 
humøret.

 

Ringsted Frem 3½-4½ 

Brian Jørgensen Kim Skaanning ½-½ 
Jens Abildlund Tom Frantsen 1-0 
Hans Henrik Hansen Kristoffer Dyrgård ½-½ 
Hans-Henrik Madsen Mads Bilde Svendsen 0-1 
Poul Buhl Per Arnt Rasmussen ½-½ 
Obert Frederiksen Michael Agermose Jensen ½-½ 
Lasse Appelquist Brian Nielsen ½-½ 
Morten Henrik Olsen Mathias Meunier 0-1 

 

Øvrige resultater: Dianalund – Sydøstfyn: 3-5, Næstved 1 – Nyborg 1: 5-3, 
Nykøbing F. – Roskilde 4-4. 
 

Slutstillingen: 1. Sydøstfyn 35(12) 2. FREM 35(11) 3. Næstved 30(9) 4. Roskilde 
29(7) 5. Ringsted 25,5(6) 6. Dianalund 25(6) 7. Nykøbing F. 24,5(3) 8. Nyborg 19(2). 
 

Endnu en tur til Nykøbing F. venter!!! 
Siden har Nykøbing F. fået medhold i en klagesag omkring tildeling af et strafpoint, 
og de redder derfor livet i rækken på bekostning af Dianalund. Med mindre TL’s 
anke går falstringerne imod, venter ifølge turneringsudkastet derfor endnu en tur til 
Nykøbing F., denne gang bliver det i næstsidste runde, søndag den 4. marts 2007.  
 

Her er turneringsudkastet, som skal endelig godkendes af HB på deres møde den 3. 
september 2006. 
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KALENDER FOR FREM  
EFTERÅR – 2006: 

 
AUGUST 

Mandag 28. august kl. 18.30: Klubmesterskab (1) 

SEPTEMBER 
Mandag 4. september kl. 18.30: Klubmesterskab (2) 
Mandag 11. september kl. 18.30: Klubmesterskab (3) 
Mandag 18. september kl. 18.30: Klubmesterskab (4) 
Mandag 25. september kl. 18.30: Klubmesterskab (5) 

OKTOBER 
Mandag 2. oktober kl. 18.30:  Klubmesterskab, opsamling 
Mandag 9. oktober kl. 18.30: Klubmesterskab (6) 
Mandag 16. oktober: Efterårsferie 
Torsdag 19. oktober kl. 10 - 21: OdenseMesterskab (1-2) 
Fredag 20. oktober kl. 10 - 21: OdenseMesterskab (3-4) 
Lørdag 21. oktober kl. 10 - 21: OdenseMesterskab (5-6) 
Søndag 22. oktober kl. 10 -15: OdenseMesterskab (7) 
Mandag 23. oktober kl. 19.00: Holdturnering (1) 
Mandag 30. oktober kl. 18.30: Klubmesterskab (7) 

NOVEMBER 
Søndag 5. november kl. 12.00: Frem 1 - Tølløse 
Mandag 6. november kl. 19.00: Pokalturnering 
Mandag 13. november kl. 19.00: Holdturnering (2) 
Søndag 19. november kl. 12.00: Frem 1 - Nr. Aaby 
Mandag 20. november kl. 19.00: Undervisning (Jesper K.) 
Mandag 27. november kl. 19.00: Pokalturnering (2) 

DECEMBER 
Mandag 4. december kl. 19.00: Holdturnering (3), BRIKKEN nr. 3 
Søndag 10. december kl. 12.00: Ringsted - Frem 1 
Mandag 11. december kl. 19.00:  Lynmesterskab 
Fredag 15. december kl. 18.00: Julefrokost 
Mandag 18. december kl. 18.00: Juleafslutning for juniorer 
Torsdag 28. december kl. 10.00: Frem JuleCup 
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FREM 2 missede også oprykningen 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Fællesafslutningen i Fynsserien fandt 
sted i Odense Skakklubs lokaler, og her 
blev der budt på såvel oprykningsfinale 
mellem FREM 2 og Nr. Aaby 1 som et 
intenst trekantdrama mellem Faaborg, 
Odense og Tårnet, om at undgå at følge 
allerede fortabte Søndersø ud af 
rækken.  
Vi mødte frem til mødet med Nr. Aaby 
med den imponerende serie: seks sejre i 
rap, men et kig på formbarometeret gav 
dog et lille plus til vestfynboerne, som 
efter julepausen med to 6,5-1,5 sejre 
var kommet så tæt på, især efter at vi i 
6. runde måtte nøjes med en 5-3 i 
Tårnet. Det var således kun antallet af 
matchpoint, der skilte parterne inden 
finaleopgøret.  
Sidste sæson stod der en 
kvalifikationsplads til 2. division på 
spil, da de to klubbers førstehold 
mødtes ved fællesafslutningen i FREM, 
og her trak vi som de fleste bekendt det 
længste strå, så Nr. Aaby tørstede 
selvfølgelig efter revanche, og deres 
motivation blev ikke mindre af, at en 
kikset oprykning med stor 
sandsynlighed ville splitte holdet for 
alle vinde, da et par spillere var på vej 
udenøs og derfor ikke kunne spille 
hverdagsaftener. 
Netop på motivationsområdet var Nr. 
Aaby et hestehoved foran klubbens 
divisionsreserver, idet flere af os fra 
andetholdet dagen før på nærmest 
traumatisk vis endnu en gang havde 
været vidner til, at klubbens førstehold 

på målstregen blev overhalet af 
Sydøstfyn og snydt for oprykningen til 
1. division.  
Udgangspunktet var samtidig ændret 
drastisk fra at skaffe FREM hold i 1. 
division, 2. division og Fynsserien til at 
få to divisionshold i samme række, 
hvilket alle klubber med erfaring på 
området har dårlige erfaringer med.  
 

Mobiltelefon i ny hovedrolle 
 
Ganske som det var tilfældet i 
Læseforeningens afsluttende 
divisionskamp i Århus søndag før, kom 
en mobiltelefon i centrum i 
Fynsserieafslutningen, men det skete 
under omstændigheder, hvor 
regelbruddet var knap så oplagt, som 
det var tilfældet i det jyske.  
Den intense oprykningsfinale var 
nemlig kun godt en time henne, da en 
af FREM’s spillere snakkede i 
mobiltelefon ude på gangen, og den 
hændelse kom til at sætte sit præg på 
det videre forløb, ikke mindst fordi 
partiet blev spillet til ende under protest 
fra Nr. Aabys side.  
En hel legitim reaktion, når der nu ikke 
kunne skaffes en afgørelse på stedet, 
men i forhold til det samlede regnskab 
var det frit svævende point en 
ubehagelig faktor for alle parter.  
 

Nr. Aaby kom på vinderkurs 
op mod tidskontrollen 
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Nu fik det heldigvis ingen betydning 
for oprykningen, da Nr. Aaby vandt 
hele 5,5-2,5 og derfor kunne de i sidste 
ende klare sig uden pointet, der oven i 
købet siden skiftede ejermand i deres 
favør ved en skrivebordsafgørelse. De 
klare cifre fortæller dog ikke hele 
sandheden om matchen, der op til 
første tidskontrol var en helt åben 
affære.  
Det kommende divisionshold kom for 
alvor på vinderkurs, da Martin 
Jørgensen trak det længste strå i 
matchens mest spændende parti, hvor 
han var oppe mod Mathias Meunier, 
der i denne sæson havde vundet 
samtlige partier i såvel hold- som 
pokalkampe. FREM-spilleren havde 
også her fordel undervejs, men i 
tidnøden gik det galt, og da Henrik 
Vorager fra Nr. Aaby øjeblikket efter 
vandt over Theis Nielsen, var løbet kørt 
for FREM, der skulle have 100% i de 
resterende partier, og det var 
stillingerne slet ikke til.  
Det blev kun til den enlige gevinst, jeg 
selv stod for som sort mod Carsten 
Sørensen efter at have stået lidt uldent: 
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Svage bønder har længe tvunget begge 
mine tårne til at indtage en meget 
passiv rolle, men hvid har svært ved at 
forstærke trykket; bedst var 33.Tf2 
eller 33.Tf3,og det er svært at komme 
videre for begge parter, men hvid 
øjnede fred og ingen fare og spillede: 
33.-h1?? 
Hvorefter hvids tårn på g5 står til 
afhentning på følgende instruktive vis: 
33...2f6! 34.2f4 
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34...e5+!! 35.-xe5 g5+! 36.-xg5 
-xg5 37.-h6+ -g6 38.-xg6+ 
2xg6 39.2e5 -d8!  
Og de sidste godt 20 træk vil jeg 
skåne jer for. 
0-1. 

 
Kongegambit i Fynsserien 

 
I 4. runde lammetævede FREM 2 hidtil 
førende Læseforeningen 2 med 5½-2½ 
og overtog førstepladsen.  
 
Bent Jensen har sat udførlige noter til 
et af matchens mest spændende partier: 
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Hvid: Bent Jensen,  
FREM 2 (1796)  
Sort: Niels Henrik Cappelen,  
LF 2 (1689)  
(noter: BJ) 
1.e4 e5 2.f4  
Kongegambit! Denne åbning ses 
ikke så ofte, og kom vist også som 
en overraskelse for min 
modstander.  
2...exf4 3.�f3 g5 4.h4 g4 5.�e5  
Kieseritzky gambitten.  
5...h5?!  
Den såkaldt "Long Whip" (lange 
pisk) variant, som ifølge Gallagher 
ikke er særlig populær, da sort 
kommer bagud med udviklingen.  
6."c4 -h7 7.d4 d6?!  
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Bronstein−Dubinin, Leningrad 1947 
fortsatte med: 7...$h6 8.!c3 !c6 
9.!xf7 ,xf7 10.$xf7+ Hxf7 11.$xf4 
$xf4 12.0-0 0xh4 13.,xf4+ Hg7 
14.0d2 d6 15.,af1 med stærkt 
angreb og klar hvid fordel.  
8.�d3  
I sin bog "Winning with the King's 
Gambit" angiver Gallagher: 8.!xf7 

,xf7 9.$xf7+ Hxf7 10.$xf4 med 
overvældende angreb for hvid, men 
en hurtig søgning på Chessbase 
online viste at hvid i 24 af 30 
fundne partier valgte at spille 8. 
Sd3. Blandt de hvide spillere findes 
navne som Kieseritsky selv, 
Tarrasch, Jaenisch, Anderssen og 
Morphy. Af de 24 partier vandt hvid 
de 15 og tabte 6 partier. 
8...*e7?!  
I ovennævnte 24 partier har sort i 
næsten alle tilfælde valgt 
fortsættelsen 8...f3 9.gxf3 $e7. 
9.*e2  
9.!xf4 0xe4+ 10.Hf2 g3+ 11.Hxg3 
$e7 12.Hh2 ,g7 13.!c3 0f5 
14.!cd5 $d8 15.,e1+ Hf8 er en 
skarp og måske for risikabel 
fortsættelse for hvid. 
9...f3 10.gxf3 gxf3 11.*xf3 "g4 
12.*g2 "g7 13."g5 "f6 14."xf6 
*xf6 15.e5J *f3 16.*xf3 "xf3 
17.-f1!J "g4 18.exd6 
18.!c3 er muligvis bedre. 
18...cxd6 19.�d2 �e7?  
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20.�e4!+−  
Giver hvid afgørende fordel.  
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20...2d8 21.�xd6 f5 22."e6  
22.!xb7+ er måske en hurtigere 
vej til gevinst. 
22...-g7 23.�xf5 -g6 24.�f4 -f6 
25.�xe7 "xe6 26.�ed5 "xd5 
27.�xd5 -xf1+ 28.2xf1 �c6 
29.c3 2d7 30.-e1  

Slutspil med to bønder merbønder 
til hvid.  
30...2d6 31.�e3 -g8 32.-e2 �e7 
33.-g2 -f8+ 34.-f2 -g8 35.�f5+ 
2d7 36.�xe7 2xe7 37.-f5 -h8 
38.-c5 2d6 39.-e5  
Og sort opgav.  
1-0.

 

FYNSSERIEN 
 
Slutstillingen IP MP IP+MP 
Nr. Aaby Junior 1 38 6 44 
FREM 2  35 6 41 
Læseforeningen 2 29 4½ 33½ 
Faaborg 1  28½ 3 31½ 
Odense 1  28½ 3 31½ 
Sydøstfyn 2 26½ 3½ 30 
Tårnet 1  26½ 2 28½ 
Søndersø 1 12 0 12 
 

 
MESTERGRUPPEN I KLUBMESTERSKABET 2006: 
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SERIE 1 KREDS 2 
 

Slutstillingen IP MP IP+MP 
Frem 3   39 7 46 
Indslev 1  32 4½ 36½ 
Assens  30½ 4 34½ 
Odense 2  29 3½ 32½ 
Middelfart 1  28½ 3½ 32 
Læseforeningen 3 22½ 2½ 25 
Nr. Aaby Junior 2 21 2 23 
Søhus  20½ 1 21½ 
 

SERIE 2 KREDS 1 
 

Slutstillingen IP MP IP+MP 
Tårnet 2   24½ 5½ 30 
Ullerslev   22½ 5½ 28 
Frem 4   22½ 5½ 28 
Nyborg 3  20 4 24 
SIF  17 3½ 20½ 
Midtfyn 2   11½ 2 13½ 
Nyborg 4   10 1½ 11½ 
Sydøstfyn 4  9 ½ 9½ 
 

SERIE 2 KREDS 2 
 

Slutstillingen IP MP IP+MP 
Gelsted 1  25 6 31 
Frem 5  20 4 24 
Nr. Aaby Junior 3  14½ 3½ 18 
Faaborg 2  14½ 3 17½ 
Korup-Ubberud 2 11 2 13 
Kerteminde 2  10½ 1½ 12 
Midtfyn 3   9½ 1 10½ 
FREM 8 udgået 
 

SERIE 2 KREDS 3 
 

Indslev 2 kunne ikke stille hold mod Gelsted 3 og taber 3½-0. 
Indslev 2 udgår af turneringen, da det er anden gang holdet  
er udeblevet, hvorefter alle holdets kampe nulstilles. 
 

Slutstillingen IP MP IP+MP 
Korup-Ubberud 1 22½ 5½ 28 
Højfyn  22½ 5½ 28 
Frem 6   17½ 3 20½ 
Gelsted 2  15 3 18 
Frem 7  14½ 3 17½ 
Gelsted 3   7½ 1 8½ 
Nr. Aaby Junior 4 4 0 5 
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Endnu en FREM-aktie i DSU-pokalen 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Mens hverken Elite- eller Breddehold 
fra klubben slap igennem 
kvalifikationen til DSU-
pokalfinalestævnet på Hotel Nyborg 
Strand pinsedag, var vi repræsenteret 
med hele tre mandskaber i 
juniorrækken. De to stærkeste hold 
havde sat sig på de to 
kvalifikationspladser, og FREM 3 kom 
med på et wildcard i sidste øjeblik. 
Førsteholdet stillede op som 
forsvarende mestre blandt de 14 
mandskaber, og da vi i siden sidst var 
blevet væsentligt forstærket med 
tilgangen af Stefan Wiecker, Nakskov 
og Michael B. Madsen, Erritsø, var de 
unge mennesker tårnhøje favoritter til 
at gentage bedriften fra 2005.  
Med et ratingsnit på over 1900, var 
holdet milevidt foran alle øvrige, og fra 
2. runde stod den da også på permanent 
ophold på det øverste bord, og bortset 
fra 2-2 mod Tjele i næstsidste runde 
blev det til meget sikre sejre i de 
resterende fem opgør, således startede 
og afsluttede de forsvarende mestre 
stævnet med at tildele modstanderne 
æg. Skive viste sig som det klart 
næstbedste mandskab hele to point 
efter, mens der var yderligere 3,5 point 
ned til Kjellerup tredjepladsen.  
 

Vores nykårede danmarksmester 
Kristoffer Dyrgaard var en solid 
ankermand, og ind imellem gav han 
prøver på sine taktiske evner, som her i 
næstsidste runde, hvor holdet afgav 
deres eneste matchpoint: 

Hvid: Sofus Christiansen, Tjele 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
[noter. NEN] 
1.e4 c5 2.�f3 �c6 3.d4 cxd4 
4.�xd4 �f6 5.�c3 e5 6.�db5 d6 
7."g5 a6 8.�a3 b5 9.�d5 "e7 
10."xf6 "xf6 11."e2 -b8 12.0-0 0-
0 13.c4 �d4 14.cxb5 axb5 15.�c2 
�xc2 16.*xc2 "e6 17.-fd1 "g5 
18.*c6 b4 19.-d3!?  
Efter 19.$a6! har hvid kontrol over 
de vitale felter og står lidt bedre. 
19...-c8 20.*a4 -c4! 21."f3  
21.!xb4 ,xe4 22.$f3 ,f4 23.g3 
,f6X. 
21...f5 22.exf5?  
22.0a6! med modspilschancer. 
22...-xf5 23.-e1 *f8 24.*a6 -h4 
25.�c7??  
For enden af trækserien er der en 
mat, derfor var 25.0c6 eneste 
mulighed. 
25..."c4 26."d5+ "xd5 27.-xd5 
-xf2 28.*xd6  
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28...-xg2+!! 29.2xg2 -g4+  
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Og uanset om hvid går til h1 eller 
h3 er der mat med Df3++  
0-1. 
 
FREM’s pokalvinderne stillede op i 
denne rækkefølge:  
1. Kristoffer Dyrgaard 5,5p. 2. Stefan 
Wiecker 4p. 3. Michael B. Madsen 5p. 
4. Theis Nielsen 5,5p. 
 
Som det med al ønskelig tydelighed 
fremgår af de individuelle scorer, var 
holdet uden svage punkter.  

Slutstillingen i juniorrækken (14 hold): 
1. FREM 1 20p. 2. Skive 18p. 3. 
Kjellerup 14,5p. … 5.-6. FREM 3 13p. 
7.-8. Sydøstfyn og FREM 2, begge 
12,5p.  
 
At FREM råder over landets stærkeste 
og bredeste juniorafdeling har længe 
stået klart, men det var alligevel noget 
af en overraskelse, at klubbens purunge 
tredjehold gjorde det så flot. Hertil 
bidrog ikke mindst 12-årige Mads 
Hansen, som lavede 5/5p.

 

 

(foto: Hans Milter Pedersen) 
 

Tre af de fire guldmedaljetagere: 
 

Fra venstre er det Theis Nielsen, Michael B. Madsen og Kristoffer Dyrgaard med 
pokalen. Holdets andetbræt Stefan Wiecker var hoppet på et tog hjem til Nakskov. 
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Horsens Lang Weekend 
Af Mads Bilde Svendsen 

 
Seks Frem’ere og en enkelt mand fra 
Tårnet deltog i hyggelige Horsens Lang 
Weekend, mens de ambitiøse og 
velhavende samtidig spillede i 
Politiken Cup. Ingen fynboerne nåede 
dog helt frem i schweizerfeltet eller i 
præmiegrupperne, og om det var 
marginaler, manglende kampform eller 
for meget hygge, der gjorde det, skal 
jeg ikke kunne sige, men for enkelte 
lignede det en blanding.  
Holdet fra Frem bestod af Jesper 
Knudsen og Mads Svendsen og de 4 
juniorer, Kristoffer Dyrgaard, Stefan 
Wicker, Jacob Barnewitz og Alexander 
Pulli. Vi ville gerne have haft flere 
med, men det må blive næste år. 
Inspireret af det taktiske spil på de 
franske landeveje var oplægget fra os 
Frem’ere, at vi skulle udnytte, at vi var 
den stærkeste klub både i forhold til 
rating og antal.  
Desværre kom vores taktiske mentor 
Jesper Knudsen allerede i problemer på 
den første stigning og han fik kun med 
nød og næppe remis mod en 1500-gut 
foran med 2 bønder. I anden runde var 
både Stefan og Kristoffer i problemer. 
Kristoffer, der fik point uden kamp i 
første runde fik dog tilkæmpet sig 
turneringens eneste sejr ved at hustle en 
modstander i et meget lige tårnslutspil. 
Hvordan Stefan kom tilbage en officer 
nede, så jeg heldigvis ikke.  
Længere nede i feltet fik Jacob 
Barnewitz udnyttet varmen og en 
merbonde til at udspille sin 300 højere 

ratede modstander. Desværre for Jacob 
gjorde dette udbrud, at han kom til at 
spille mod meget stærk modstand 
resten af turneringen, og selv om han 
gav mesterspillere store problemer og 
hapsede bønder fra dem, måtte han ned 
til sidst. Så til trods for at han nok var 
blandt de bedste i sin præmiegruppe, 
blev han overhalet indenom af de 
fleste. Alexander Pulli kom ikke rigtig 
ind i turneringen før til sidst, hvor han 
med to sikre sejre kom på en delt 
andenplads i sin ratinggruppe, som han 
desværre tabte på korrektion.  
I toppen fik ingen af os rigtig fat. 
Kristoffer gik ubesejret igennem og lå 
hele tiden lige under toppen, men med 
alt for mange remisser, blandt kunne 
han have vundet nemt over mig. Stefan 
og Jesper fik ikke rigtig fat og tabte 
begge et par lidt dumme partier.  
Jeg selv kunne ikke rigtig vinde og 
med tre remisser i træk, blev jeg 
simpelthen nødt til at gøre noget inden 
sjette runde, hvor jeg med hvid skulle 
spille mod en ung gut fra Aalborg lige 
over 2000.  
Mit åbningsspil fungerede ikke rigtig 
under turneringen, og jeg gad derfor 
ikke blive smølfet igen i åbningen mod 
en spiller, som regnede mig bedre end. 
Derfor satte jeg Jesper til at spille lyn 
mod ham i pausen, og derefter satte vi 
os ved den bærbare for at se, hvad vi 
kunne gøre ved manden. Det kom der 
følgende ikke særlige velspillede, men 
meget spændende kampparti ud af: 
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Hvid: Mads B. Svendsen,  
Frem (2099) 
Sort: Søren Andersen,  
Aalborg (2032) 
[noter: Mads] 
1.d4 d5 2.e4!?  
Jeg så han spillede nogle åbninger 
rigtig godt; dem ville jeg gerne 
undgå og har desuden en regel om 
at spille Blackmar Diemar mindst 
en gang om året i et rigtig parti.  
2...dxe4 3.Sc3 Sf6 4.f3 exf3 5.Sxf3 
Lg4 6.h3 Lxf3 7.Dxf3 c6 8.Le3 e6 
9.Ld3 Be7 10.0-0 0-0  
Søren har ikke spillet skak i mere 
end 4 år, så derfor regnede jeg 
med, at han måske havde et hul 
her.  
Sort har bare stillet sig fornuftigt op, 
mens han påstår at jeg mangler en 
bonde.  
11.Dg3!?  
Et provokerende og dårligt træk.  
11...g6?!  
Ha! Jeg fik en svækkelse, så var 
det jo ikke så håbløst alligevel. 
11...Sbd7 12.Dh4 Te8 13.Lg5 Sf8 
er nok en bedre løsning. 
12.Tf3 Sh5 13.Df2 Sd7 14.Tf1 De8  
Meget passivt. 14...f5 med det 
samme må være at foretrække.  
15.Lh6 Sg7 16.Se4 f5  
Giver en ny svækkelse på e6.  
17.Sg5 Lxg5 18.Lxg5 Sf6 19.Te1 
Dd7 20.Dh4 Sd5 21.c4 Sc7  
Øv så er e6 overdækket. Hvad har 
han nu af svagheder?  
22.Lf6!  
De sorte felter er meget betændte.  
22...Tae8  
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23.c5? 
Hvor er det dog grimt! Hvorfor 
spiller jeg dette træk? Det pinlige 
svar er, at jeg var bange for at han 
spillede c5. Men den er jo i slag...  
23...Sd5  
Derfor er det dårligt. Springeren 
kommer bare gratis tilbage i partiet.  
24.Le5 Tf7 25.Lc4 De7 26.Df2 Sh5 
27.Ld6 Dd7 28.Lxd5 cxd5?!  
Puha, vælger han 28...exd5 
29.Txe8+ Dxe8 30.Te3 Dd7 31.De2 
Sf6 og springeren går til e4, bliver 
det rigtig svært. 
29.Le5 Sf6 30.Dh4 Se4  
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31.Txe4!?  
Helt sikkert ikke korrekt. Men jeg 
ville vinde for enhver pris. Helt 
ukompliceret er det ikke, og det 
forstærkes også af hans 
begyndende tidsnød.  
31...fxe4 32.Tg3 Tg7  
Der truede selvfølgelig Txg6.  
33.b4 Da4 34.Tg4?!  
Starten på en række af grimme 
træk i tidsnøden. Jeg bliver nødt til 
at bluffe lidt.  
34...Dd7?!  
Man kunne selvfølgelig godt tage 
bonden: 34...Dxb4 35.Df6 Tee7 
36.Tf4 h6 37.Df8+ Kh7 38.Lxg7 
Txg7 39.Tf7 Dxd4+-+. 
35.Kh2 Tf8 36.Tf4  
Hvorfor vil jeg bytte tårne af? Jeg er 
bagud.  
36...Tgf7  
Hvorfor vil han ikke? Han er foran 
og mangler plads  
37.Tg4 Tg7 38.b5  
Jeg kan ikke skabe mere på 
kongefløjen, men med lidt held kan 
der komme lidt på dronningefløjen.  
38...Tf1  
Spillet fordi jeg rørte tårnet og ville 
spille Tf4. Men det taber prompte 
pga g5. 38...Dxb5? 39.Lxg7 Kxg7 
40.De7+ Tf7 41.Dxe6 og hvid har 
gode praktiske remischancer.  
39.Tg3 Tf8 40.a4 a6  
Vi nåede tidskontrollen. Sorts 
stilling, der før var et stort plus, ser 
pludselig lidt svær ud at forsvare.  
41.Dh6 Tff7 42.bxa6 bxa6 43.Tb3 
Tf8 44.c6  
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44...De7? 
Min tyske ven Fritz siger, at 
44...Da7 holder sammen på det: 
44...Da7 45.h4 Tc8 46.h5 De7 
47.c7 Dh4+ 48.Kg1 De1+=. 
45.c7 Dxc7?  
45...Tgf7 er eneste chance 46.Tb8 
Dd7 47.h4, men hvid bør vinde. 
46.Lxc7 Txc7 47.Tb6 e5 48.Dg5 
Tc2. 1-0. 
 

Efter dette parti tabte jeg ganske 
fortjent til topseedede Martin 
Matthiesen, så jeg endte på 4½ og uden 
for præmierne. Da Kristoffer samtidig 
holdte remis Claus Rossen og Stefan 
vandt, endte vi alle på samme score. 
 

Slutstillingen (7 runder): 
1. Martin Matthiesen, Nordre 6p. 2. 
Claus Rossen, Viborg 5½p. 3. Lars 
Andersen, Nordre 5p. 4. Christian 
Grubert, Jetsmark 5p. … Mads B. 
Svendsen, Frem 4½p. Kristoffer 
Dyrgaard, Frem 4½p. Stefan Wicker, 
Frem 4½p. Jesper Knudsen, Frem 3½p. 
Alexander Pulli, Frem 3p. Jacob 
Barnewitz, Frem 2p.
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Kristoffer vandt junior-DM 
Af Niels Erik Nielsen 

 
18-årige Kristoffer Dyrgaard blev 
overraskende junior-danmarksmester 
ved påskestævnet i Aalborg. Titlen blev 
først en kendsgerning, da det sidste 
parti i kandidatklassen mellem Kasper 
Wilken Damm og Stefan Wiecker, 
FREM endte med sejr til førstnævnte. I 
tilfælde af sejr til Kristoffers 
klubkammerat Stefan var begge nemlig 
endt på 4 point, hvorefter det var blevet 
nødvendigt med korrektion for at finde 
mesteren.  
 
Vores nye juniordanmarksmester kom 
ellers halvskidt fra åbningen i det 
afgørende parti mod Peter Thorsbro, og 
det fik Kristoffers og Stefans nærmeste 
konkurrent til DM-titlen, Peter 
Skovgaard, til at tage en tidlig remis, 
idet københavnerens korrektion nemlig 
var klart bedst.  
 
Det skulle imidlertid vise sig at være en 
rigtig dårlig beslutning, for Kristoffer 
fik spillet sig tilbage og vandt i sikker 
stil: 
 
Hvid: Peter Thorsbro,  
Farum (2205) 
Sort: Kristoffer Dyrgaard,  
FREM (2069)  
[noter: Kristoffer Dyrgaard] 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 
d6 5.Le2 0-0 6.Sf3 e5 7.Le3 Sa6?!  
7...!a6 spilles normalt kun mod 
7.0-0.  

8.d5 Sg4 9.Lg5 De8 10.Sd2 f6 
11.Lh4 Sh6 12.f3 f5  
Sort forsøger at opnå en form for 
kongeangreb før end Hvid vinder 
på dronningefløjen.  
13.Tc1 Sf7 14.a3 g5 15.Lf2 f4 
16.b4 Sh8  
Springeren er på vej til h4.  
17.c5 Dh5 18.cxd6 cxd6 19.Sc4 
Tf6 20.Sb5 Lf8 21.Sxa7  
Og hvid står selvfølgelig klart bedst.  
21...Ld7 22.Sb6 Td8 
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23.Sxd7?  
23.Lxa6! bxa6 24.Sc6 ser 
afgørende ud for hvid! 
23...Txd7 24.Da4 Tg7 25.Tc8 Sg6 
26.De8 Dh6 27.Lxa6?!  
Løberen skal helst bibeholdes på 
e2 som forsvar mod fx Zg5−g4.  
27...bxa6 28.Sc6  
Nu ses det, at c1 ikke er dækket af 
tårnet, hvorfor sort kan spille. 
28...g4 29.Sd8?  
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Hvid fortsætter ufortrødent sin plan! 
Bedre havde været 29.Ke2 som 
udnytter, at sorts springer ikke kan 
deltage i angrebet grundet forsvaret 
af pga. !e7+!; dårligere havde 
derimod været 29.fxg4?? som taber 
lynhurtigt til 29...f3! 
29...Te7 30.Dc6 Sh4  
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Jeg havde også følgende variant i 
tankerne: 30...g3 31.Lg1 Dh3 
32.Dc2 (32.gxh3 g2-+) 32...Sh4 
33.Kf1?? Sxg2 34.Dxg2 Dxc8∓, 
men nåede at se at hvid kunne 
spille 33. gxh3, g2 34. Dxg2+! med 
gevinst. 
31.Tg1  
En anden mulighed er 31.Lxh4 
Dxh4+ 32.Ke2 gxf3+ 33.gxf3 Tg7 
34.Se6, som jeg ikke kan se hvad 
resulterer i. Fritz vil dog selvfølgelig 
helst have hvid. 
31...g3 32.hxg3 fxg3 33.Lb6  
Bonden kan naturligvis ikke slås: 
33.Lxg3 De3+ 34.Kf1 Sxf3 35.gxf3 
Tg7-+ med efterfølgende slag på f3. 
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33...Txf3!  
Sidste chance for at få modspil!  
34.gxf3  
Hvis tårnet ikke slås, slår det videre 
på a3 med hvid katastrofe til følge. 
34...Sxf3+ 35.Kf1??  
35.Ke2! Sxg1+ 36.Lxg1 Dh5+ 
37.Kd2 og hvid slipper væk fra 
skakkerne og vinder. 
35...Sxg1 36.Lxg1?  
Nu er der mat i 6! Et forsøg værd 
havde været: 36.Dc2 Sf3-+ selvom 
det selvfølgelig også taber. 
36...Dd2! 37.Lb6 g2+ 38.Kg1 De1+ 
39.Kh2 Dh1+?  
Hurtigere havde været: 39...Tg7!  
40.Kg3 Tg7+  
0-1. 
 

Kristoffer vandt ikke alene DM, men 
var også spilleren med størst 
ratinggevinst blandt de fem lavest 
ratede blandt de 36 deltagere i 
kandidatklassen. Det indbragte en 
specialpræmie på 500 kr., og da hans 4 
point var nøjagtig 2.00 over forventet 
score, tog Kristoffer et pænt spring 
fremad fra 2069 til 2109 og kom for 
første gang over 2100.
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LUNDEBORG 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Med 88 spillere på startlisten havde 
årets Lundeborg-turnering lørdag den 
5. august præcis samme tilslutning som 
2005-udgaven, men desværre nåede de 
to Erritsø-spillere aldrig frem, da deres 
bil brød sammen undervejs. De 
forsøgte at komme igennem telefonisk 
til arrangørerne, men det lykkedes ikke, 
så i to af grupperne måtte man spille 
med oversidder.  
De fremmødte fik til gengæld en herlig 
dag ud af det, da vejrguderne lod solen 
skinne det meste af tiden dog tilsat en 
behagelig brise, så man kunne ikke 
ønske sig bedre rammer, men det 
krævede dog indimellem hurtig 
indgriben, når kraftige vindstød fik 
brikkerne til at lette fra brættet. 
Der var hele 24 klubber repræsenteret 
på havnen, men i konkurrencen om at 
have flest deltagere med, var der intet 
nyt under solen, idet FREM for femte 

år i træk løb med førstepræmien - et 
gavekort til den glimrende kantine.  
Det har i mange år haft en værdi af 100 
kr., men var i år sat op til 150 kr., så 
alle vinderne kunne få slukket tørsten!  
Tidligere er vi blevet fulgt godt til dørs, 
men med 17 mand til start var Fyns 
største klub denne gang milevidt foran 
de nærmeste klubber, som var 
Sydøstfyn og Indslev. 
 

I øverste gruppe var Kim Skaanning 
oppe mod stærk modstand og han 
sluttede uden for præmierækken, men 
til gengæld tog vi i den grad for os af 
retterne i de fleste af de øvrige grupper, 
hvor vi havde spillere med.  
 

Når man gennemgår præmielisten 
bliver FREM-dominansen nemlig 
meget tydelig, således kom 10 af vores 
17 deltagere på sildekasserne, heraf de  
8 øverst oppe!

 

Mester 1: 
 

Nr. Navn  1  2  3  4  5  6  7  8  I alt 
1  Mads Boe, Århus  x   1  1  1  1  1  1  1  7  
2  Kim Pilgaard, Brønshøj  0  x   1  ½  1  1  1  1  5½  
3  Lars Borbjerggaard, SØF  0  0  x   1  ½  1  1  1  4½  

4  Alex Hansen, Tåstrup  0  ½  0  x   0  1  1  ½  3  
5  Kim Skaanning, Frem  0  0  ½  1  x   0  0  1  2½  

6  Claus Rossen, Viborg  0  0  0  0  1  x   ½  1  2½  
7  John Frederiksen, Nyborg  0  0  0  0  1  ½   x  0  1½  
8  Michael Nielsen, Tåstrup  0  0  0  ½  0  0  1   x  1½  
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M2: Tom Frantsen, Jesper Knudsen og Preben Sig. 

 

Mester 2: 
 

Nr.  Navn  1  2  3  4  5  6  7  8  I alt 
1  Jesper Knudsen, Frem     ½  ½  1  ½  1  1  1  5½  

2  Tom Frantsen, Frem  ½     ½  ½  1  1  1  1  5½  

3  Preben Sig, Nyborg  ½  ½     0  1  1  1  1  5  

4  Martin Strandby Hansen, SØF  0  ½  1     1  0  1  1  4½  

5  Gert Aagaard, E.M.  ½  0  0  0     ½  1  1  3  

6  Markus Wolpers, Garbsen  0  0  0  1  ½     0  1  2½  

7  Heinz Furrer, Ringkøbing  0  0  0  0  0  1     1  2  

8  Claus Markussen, Erritsø  0  0  0  0  0  0  0     0  
 

Basis 2: 
 

Nr. Navn  1  2  3  4  5  6  7  8  I alt 

1  Jess Nykjær, Frem     ½  ½  1  1  1  1  1  6  

2  Ove Matras, Fåborg  ½     0  1  1  1  1  1  5½  

3  Niels Justesen, Søndersø  ½  1     1  0  0  1  ½  4  

4  Sead Deumic, Vaggeryd  0  0  0     1  1  1  1  4  

5  Mathias Ludvigsen, Sydøstfyn  0  0  1  0     1  1  1  4  

6  Thomas Christensen, Nr. Åby  0  0  1  0  0     1  1  3  

7  Preben Bek Lomholt, Vejle-Allested  0  0  0  0  0  0     1  1  

8  Jan Kargaard Jensen, Svogerslev  0  0  ½  0  0  0  0     ½  
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B2: Ove Matras, Jess Nykjær, Niels Justesen, Mathias Ludvigsen og Sead Deumic. 

 

Basis 4: 
 

Nr.    Navn  1  2  3  4  5  6  7  8  I alt 

1  Thorbjørn Lindberg, Vaggeryd     1  0  ½  ½  1  1  1  5  

2  Sander Ehmsen, Fåborg  0     1  0  1  1  1  1  5  

3  Finn Kristensen, Stouby  1  0     1  ½  0  1  1  4½  

4  Bent Carl Christensen, Frem  ½  1  0     ½  ½  1  1  4½  

5  Johan Sundeby, Vaggeryd  ½  0  ½  ½     1  1  1  4½  

6  Andrew Velarde, Indslev  0  0  1  ½  0     ½  1  3  

7  Jacob Holm, Læsefor.  0  0  0  0  0  ½     1  1½  

8  Johnni A. Marcussen, Erritsø  0  0  0  0  0  0  0     0  
 

 

B4: Sander Ehmsen, Thorbjørn Lindberg, Bent Carl Christensen og Finn Kristensen.
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Basis 5: 
 

Nr.   Navn  1  2  3  4  5  6  7  8  I alt 

1  René Andreasen, Frem     0  1  1  1  1  1  1  6  

2  Erwin Jensen, Nyborg  1     0  1  ½  0  1  1  4½  

3  Joakim Hansen, Indslev  0  1     ½  1  1  0  1  4½  

4  Ejvind F. Carlsen, Odense  0  0  ½     1  1  1  1  4½  

5  Kaj Pedersen, Vejle-A.  0  ½  0  0     0  1  1  2½  

6  Leif Larsen, LODAK  0  1  0  0  1     0  0  2  

7  Christian Baun, Frem  0  0  1  0  0  1     0  2  

8  Anders P. Holstebro, SØF  0  0  0  0  0  1  1     2  
 

 
B 5: Erwin Jensen, Ejvind Funch Carlsen, Joakim Hansen og René Andreasen. 

 

Basis 6: 
 

Nr. Navn  1  2  3  4  5  6  7  8  Sum 

1  Peter Kinggaard, Frem     1  ½  ½  1  0  1  1  5  

2  Anton Kjeldsen, Frem  0     ½  ½  1  1  1  1  5  

3  Jacob Barnewitz, Frem  ½  ½     1  0  1  1  ½  4½  

4  Søren Christensen, Frem  ½  ½  0     1  1  1  0  4  

5  Hans Mollerup, Sydøstfyn  0  0  1  0     1  0  1  3  

6  Jørgen Krone Nielsen, Assens  1  0  0  0  0     1  1  3  

7  Simon Rise Madsen, Tåstrup  0  0  0  0  1  0     1  2  

8  Jan Nielsen, Sydøstfyn  0  0  ½  1  0  0  0     1½  
 

Tak til Erik René Nielsen, Sydøstfyn, der har fanget vores mange folk på 
sildekasserne. 
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B6: Tredobbelt FREM-triumf: Peter Kinggaard, Anton Kjeldsen og Jacob Barnewitz. 
 

Basis 7: 
 

1  Alexander Pulli, Frem     1  0  0  1  1  1  1  5  

2  Emil Deleuran, Frem  0     0  1  1  1  1  1  5  

3  Bjarne Brunhøj, Nyborg  1  1     0  1  ½  0  1  4½  

4  Daniel Krog, Sydøstfyn  1  0  1     0  1  1  0  4  

5  Svend Pedersen, Fåborg  0  0  0  1     1  0  1  3  

6  Poul E. Kristensen, Indslev 0  0  ½  0  0     1  1  2½  

7  Dennis Vejlstrup, Fåborg  0  0  1  0  1  0     0  2  

8  Thor Bendix, Frem  0  0  0  1  0  0  1     2  
 

 
B7: Emil Deleuran, Alexander Pulli og Bjarne Brunhøj. 

 

Lynturneringen 
De 35 tilmeldte blev fordelt med 16 i mesterklassen og 19 i basisgruppen. I 
mestergruppen gentog Mads Boe kunststykket fra hovedturneringen og gik hen og 
vandt efter finalesejr over Kim Pilgaard. Kampen om tredjepladsen stod mellem Kim 
Skaanning og Jesper Knudsen, og den endte 2-0 i førstnævntes favør. I basisgruppen 
spillede to af de svenske deltagere finale, men tilbagekomne Bent Carl Christensen 
sikrede sig her en tredjeplads, da parterne delte præmien efter to remiser. 
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Kristoffer genvandt FM i lyn 
Af Robert Vollertsen  

 

Søndag, den 12. marts arrangerede 
Kerteminde Skakklub FM i lyn 2006. 
26 skakspillere dystede om 
laurbærrene, og de blev i første 
omgang inddelt i tre indledende puljer. 
De tre bedst placerede gik videre til 
finalegruppe A, de næste tre til B og de 
næste til C. I finalegruppe A forsvarede 
Kristoffer Dyrgaard sidste års 
mesterskab. Grundlaget for sejren blev 
allerede lagt i første runde, da han 
udspillede den senere vicemester: 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Robert Vollertsen, LF 
1.e4 c5 2.	f3 	c6 3.d4 cxd4 4.	xd4 
	f6 5.	c3 e5 6.	db5 d6 7.�g5 a6 
8.	a3 b5 9.�xf6 gxf6 10.	d5 �e6 
11.�d3 �g7 12.c4� b4 13.	c2 a5 
14.0-0 0-0 15.a3 f5 16.exf5 �xd5 

17.cxd5 	e7 18.	e3 �b6 19.�c1 �d4 
20.�c7 
��������	
 
��++���+� 
�+�+������� 
�+��++� 
���+ �� +! 
"����++$ 
%� +,�#+& 
'� +�  � ) 
*++Q++-./ 
0123456789 

20...	xd5? 21.	xd5 �xd5 22.f6! e4 
22...�xf6 23.�xh7+.  
23.fxg7 �fe8 24.�c4 �xd1 25.�xf7+ 
�xg7 26.�xe8+ 1-0.
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Frem Skakklub præsenterer 
 

Odense Mesterskabet 2006 
 

- Oplev en af årets store turneringer i hjertet af Odense 
 

 

Spilledage:   Torsdag d. 19/10, fredag d. 20/10, lørdag 21/10  
  og søndag d. 22/10. 
 

Spilletidspunkter:  Torsdag – lørdag kl. 10-15 og 16 – 21, søndag kl. 10-15. 
 

Spillested:   Ungdomshuset, Nørregade 60, 5000 Odense C.  
  (50 meter fra banegården) 
 

Overnatning:   Spillestedet ligger 50 meter fra Dan Hostel  
 (billigt vandrehjem). Overnatning på spillestedet kan aftales. 
 

Turneringsform:  7 runders Schweizer. Programmet Swiss Perfect anvendes  
 til rundelægning. Ved ligestilling anvendes korrektion.  
 

Præmier:  Hovedgruppe: 1. præmie 5000 kr. 2. præmie 2000 kr.  
3. præmie 1000 kr. Afhængig af deltagerantallet vil øverste 
ratinggruppe bestå af 12-16 spillere. 
Undergrupper: Efterfølgende ratinggrupper af 10-12 spillere 
garanteres en 1. præmie på 1000 kr. og en 2. præmie på 500 kr. 
NB: Man kan kun vinde præmie i een kategori. 

 

Indskud:  250 kr. pr. spiller. 
 

Betænkningstid:  2 timer til 40 træk herefter ½ time plus opsparet tid. 
 

Kantine:  Middagsmad, sandwich, sodavand, øl, kaffe, kage, frugt og slik 
til rimelige priser.  

 

Tilmeldingsfrist:  Torsdag den 12. oktober 2006. 
 

Tilmelding:  Jesper Knudsen Tlf. 23 63 23 10,  
 e-mail: springertild4@yahoo.dk 
 

Antal deltagere:  Maksimalt 60 deltagere – nås tallet, oprettes reserveliste. 
 

VEL MØDT I FREM!!! 
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Udfordringsturnering 2006/2007 
 

Turneringen er en mulighed for de spillere som enten er færdige med at spille deres parti i 
klubben og gerne vil spille lidt mere, eller folk som kommer i klubben, men ikke er med de 
almindelige aktiviteter. 
 

Som navnet antyder er det en udfordringsturnering så udfordrer løs - det værste du kan få er et nej. 
 

Matchform: 2 partier, et med hver farve. 
 

Betænkningstid: 10 min pr. spiller pr. parti 
 

Point: Vinderen af matchen får 5 point og taberen får 2 point. Ender matchen uafgjort bliver 
det        3-3.  For tillægspoint se ’ratingbonuspoint’   
 

Ratingbonuspoint: Som lavere rated spiller har man en mulighed for at score ekstra point ved 
enten at opnå uafgjort eller vinde matchen. Dette gøres ved at regne ’ratingbonuspoints’ ud. 
Se nedenstående tabel og eksempel: 
 

 

 

Eksempel: Mathias Meunier (rating: 1959) spiller mod Mads Hansen (rating: 1449). Forskellen 
på de to rating er   1959 -1449 = 510. Altså kan Mads få ekstra 4 point, hvis han ikke taber.  
 

• Hvis Mathias vinder ender kampen 5-2. 
• Hvis det ender uafgjort. Vinder Mads 7-3, da han jo får 4 ekstra point. 
• Hvis Mads vinder ender kampen 9-2 til Mads.  

 

Præmier:  
I slutningen af sæsonen er der to præmier:   
En samlet vinder = 500 kr, 
Flest partier         =  en skakbog 
 

Hver anden måned kåres endvidere en ’heatvinder’ = 100 kr. 
 

Tillægsregel:  
Det er kun tilladt at spille med den samme spiller to gange i hvert ’heat’ 
Det benyttede rating er fra den måned hvor partiet spilles i. 
Turneringslederens kendelser er ikke til diskussion! 
 

Udfordringskort kan findes i kantinen og bedes afleveres udfyldt til TL Mads B. Svendsen. 
  

Ratingforskel Ratingbonuspoint 

100-199 1 
200-299 2 
300-449 3 
450-649 4 
650- 5 
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Fyns Skak Union indbyder hermed til 
Fynsmesterskabet for juniorer, dvs. spillere som 
endnu ikke er fyldt 20 år eller senest gør det i år. 
 
Turneringen er kun for (helårs-)medlemmer af Fyns Skak Union samt her på øen 
bosiddende børne- og juniorspillere, der ikke tidligere har spillet EMT. 
Tidligere års turneringer er blevet oplevet som succeser, så konditionerne omkring 
disse vil blive gentaget i år. Det betyder bl.a. følgende: 
 

• Turneringen spilles over 7 runder på én weekend. Første runde fredag d. 13/10 
kl. 19.00, derefter 3 runder lørdag og 3 runder søndag. Slut søndag aften kl. 
23.00. 

• Hver spiller har 2 timer til hele partiet, dvs. højst 4 timer til et parti, ingen 
hængepartier. (Denne betænkningstid er officielt godkendt af FIDE). 

• Turneringen rates.      
• Det er gratis at deltage. 
• Du får fuld forplejning og overnatning – også gratis. (Medbring selv 

sovepose). 
• Der spilles i én stor monradgruppe. 
• Der er store præmier. 700kr – 500kr – 300kr til de tre bedstplacerede, samt 

200kr til hver af de bedste under henholdsvis 1600, 1400 og 1200 i rating. 
• Det foregår på Nørre Aaby Realskole – lige ved stationen. 
• Du skal tilmelde dig til undertegnede senest søndag den 8/10 med oplysning 

om navn, alder, klub, tlf.nr. og rating. 
 
Forhåbentlig vil rigtig mange møde frem. Et bedre tilbud til dig som skakspiller er i 
al fald sjældent set, og vi er mange, der gerne vil gøre oplevelsen god for dig. 
 
På vegne af Fyns Skak Union, 
 

Arne Bech Madsen 
Tennisvej 12 
5580 Nørre Aaby 
Tlf.nr.: 64 42 32 18 
E-mail: juniorskak@fsu-skak.dk 
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