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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. 24 60 46 24 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

Kasserer:  René Andreasen, tlf. 66 15 97 96 
 mail: rene.a@galnet.dk 
 

Næstformand:  Mads Bilde Svendsen, tlf. 28 21 61 82 
 mail: 240113@cvufyn.dk 
 

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

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

Bestyrelsesmedlem:  Michael B. Madsen, tlf. 23 32 58 77 
 mail: madse06@student.sdu.dk 
 

Webmaster:  Mads Bilde Svendsen, tlf. 28 21 61 82 
 mail: 240113@cvufyn.dk 
 

Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 
 5000 Od. C. (brug dørtelefon til "FREM"). 
 

Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 

FREM's hjemmeside: www.fremskak.dk 
 

BRIKKEN nr. 3 udkommer 11. august 2008 – deadline 28. juli 2008. 
 
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, kan der sædvanligvis  
aftales andre afleveringsformer. 
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REDAKTØREN HAR ORDET: 

 

Hvis nogen studser over de få navne, der denne gang er linet op i partiregisteret, 
skylder jeg straks at oplyse, at det sandelig ikke betyder, at partistoffet er blevet 
nedprioriteret, men derimod er det et udtryk for, at masser af seværdige eksempler 
på medlemmernes kreativitet fylder godt op i min base. 
Da der ikke er ubegrænset plads til rådighed, har det derfor i mange tilfælde været 
nødvendigt, at gå ind fra en diagramstilling og nøjes med at vise partiafslutningerne. 
Læg mærke til, at der på side 44 inviteres til sommerfest og ekstraordinær 
generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen er udnævnelse af Kim 
Skaanning til æresmedlem. 
Heller ikke i dette nummer blev der plads til det hele, så derfor må I have FREM 
OPEN, ungdoms-DM og Michael Jensens beretning fra Brønshøj-mesterskabet til  
gode til næste nummer, der udkommer 11. august. God sommer!

 

HOLD DIG ORIENTERET OM DE AKTUELLE 
NYHEDER I KLUBBEN PÅ VORES HJEMMESIDE: 

 

www.fremskak.dk 
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Generalforsamling i Frem Skakklub 21. april 2008 
 
1. Valg af dirigent og referent 
1.1 Bestyrelsen foreslog Peter Kinggaard (PK) som dirigent; og han valgtes uden 
modkandidater. PK konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen var rettidigt 
indvarslet. 
1.2 Bestyrelsen foreslog Michael B. Madsen som referent. Han blev valgt uden 
modkandidater. 
 
2. Formandens beretning 

Bemærkninger til formandens beretning: Niels Erik Nielsen (NEN) mente, at det 
skulle nævnes, at klubbens formand Jesper Knudsen (JK) netop er blevet hædret med 
unionens hæderstegn. 
 
3. Regnskab 2007 og budget for 2008 

Kassereren René Andreasen (RA) startede med at forklare de store forskelle på 
turneringsindskud, præmier, administration og arrangementer som et resultat af 
forskellen på sin og tidligere kasserer PK’s måde at arbejde på. RA gjorde 
efterfølgende opmærksom på den indsnævrede kontingent indtægt som følge af 
medlems tilbagegang. RA konstaterede dernæst, at kantinen var begyndt at give 
overskud, da svindet fra tidligere år var begrænset. Henledte så opmærksomheden på 
de øgede udgifter til klubbladet, da bestyrelsen havde besluttet at honorere redaktøren 
for hans arbejde. Forklarede efterfølgende de mindskede kørselsudgifter med 
formandens anskaffelse af busser. Fremlagde til sidst et budget for 2008 med et 
estimeret overskud på knap 4300 kr. 
Bemærkninger til regnskabet: Jess Nykjær (JN) udtrykte utilfredshed med, at det 
eneste man kunne få i kantinen var usunde ting som øl, sodavand, slik og chokolade; 
det var længe siden, at man på en almindelig klubaften havde kunnet få fx franskbrød 
og frugt. JK forklarede, at man før havde forsøgt sig med frugt, men at det ikke var 
nogen succes, og at man vurderede at besværet og udgifterne til at købe ind til og 
servere to ostemadder på en aften, ikke var det værd. NEN bemærkede, at estimatet af 
aktieudbyttet for 08 var meget pessimistisk sat. RA forklarede, at det var 
gennemgående for budgettet, at han havde estimeret lidt til den dårlige side. JN 
fremlagde kritik af, at man tilbyder IM'ere gratis deltagelse ved Julecuppen; kritikken 
blev taget til efterretning. Kassererens regnskab blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
JN havde indsendt forslag om: 
 

1) at ændre kontingentet for B-medlemmer til 150 kr. pr. sæson. 
2) hæve kontingentet med 20 kr. for seniorer, pensionister og studerende pr. halvår. 
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3) at hæve kontingentet for børn til samme sats som juniorer, 280 kr. pr. halvår. 
Forslag 1 kunne forsvares med øgede udgifter til porto til udsendelse af klubbladet; 
udgifterne ved at have et b-medlem matchede ikke længere kontingentindtægterne. 
Forslag 2 ville skaffe flere midler i klubkassen at arbejde med. Forslag 3 var indsendt 
med henblik på, at det virkede ligegyldigt, at have en kontingentforskel på børn og 
juniorer på 20 kr. Forslag 1 og 3 blev vedtaget, mens forslag 2 blev forkastet. 
 
5. Indkomne forslag 

JN havde indsendt et forslag om en gummiparagraf, der skulle tillade, at bestyrelsen 
til enhver tid kunne udvide sig selv med et ekstra medlem. Bestyrelsen så ingen 
gevinst i denne mulighed. Forslaget blev forkastet; kun JN stemte for. 
 
6-10. Valg af bestyrelse 

Generalforsamlingen vedtog en vedtægtsændring, der udvidede bestyrelsen til 6 
medlemmer. 
6.  Rene Andreasen blev genvalgt som kasserer uden modkandidater. 
7.  Mads B. Svendsen blev valgt til næstformand uden modkandidater. 
8.  Kristoffer Dyrgaard blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.  
 Michael B. Madsen blev indvalgt for en 1-årig periode. 
9.  Niels Boller og Sten Utoft blev valgt som suppleanter. 
10.  Anton Kjeldsen og Jess Nykjær blev valgt som revisorer.  
 Lene Kuntz blev valgt som revisor suppleant. 
 
11. evt. 
JN udtrykte ris og ros af klubben: Han synes Frem er en dejlig klub at komme i, men 
gav samtidig udtryk for at det var katastrofalt, at der ikke var nogle handymænd i 
klubben, som kunne tage sig af at få lavet skabet, og få fjernet det mug, som er på 
hylderne. Derudover syntes han det var ærgerligt, at julefrokosten to år i træk er 
blevet placeret en uge, hvor han har sine børn; om man ikke kunne prøve at veksle 
mellem lige og ulige uger fremover. Stillede desuden spørgsmål til, om man havde 
overvejet at tilslutte en træner til førsteholdet, nu de er rykket op i 1. division.  
JK lovede, at man fremover fra bestyrelsens side ville tage hensyn til, hvornår man 
valgte at placere julefrokosten; afviste at tilknytte en træner til førsteholdet, da dette 
ville være for dyrt, også fordi der på førsteholdet i forvejen er en stor viden og et godt 
sammenspil, sådan at spillernes viden og ideer udveksles indbyrdes; JK gav derefter 
udtryk for, at man også fra bestyrelsens side var opsat på hurtigst muligt at få løst 
problemet med skabet.  
Lene Kuntz ville gerne frivilligt være en del af en rengøringsdag, hvis andre ville 
være med. Jesper takkede på bestyrelsens vegne for tilbuddet, og 
generalforsamlingen blev afsluttet, hvorpå forsamlingen fejrede oprykningen til 1.  
division med champagne.
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Angående kontingent 
Af René Andreasen, kasserer  

 

Kontingentsatser pr. halvår: 
Senior 430 kr., Studerende/Pensionist 
380 kr., Junior 280 kr., Børn 280 kr., 
B-medlem 150 kr. (pr. sæson). 
 

Kontingentet betales enten via. 
girokort, eller ved en direkte 
bankoverførsel til klubbens konto 
6845 234627.  
 

Ændringer af adresser og 
telefonnumre, eller hvis der skulle 
være ændringer i forhold til 
medlemskabet, skal de udelukkende 
ske til undertegnede. Enten ved 
personlig henvendelse eller på e-mail: 
rene.a@galnet.dk. 
 

Med hensyn til medlemskab af Dansk 
Skak Union og Fyns Skak Union 
betaler vi som klub kontingent per 
kvartal (1. jan., 1. april, 1. juli og 1. 
okt.). Kontingentet er afhængig af, 
hvor mange medlemmer vi har 
registreret ved kvartalets begyndelse. 
Eftersom denne liste skal være DSU 
og FSU i hænde 3 uger før vi træder 
ind i det nye kvartal, er jeg som 
kasserer nødt til at have eventuelle 
udmeldelser en måned før det nye 
kvartal.  
 

Det seneste års tid har vi ved ca. hver 
anden udmeldelse været nødt til at 
betale et ekstra kvartals kontingent, 
fordi udmeldelserne ikke er meddelt i 
tide. Dette er meget omkostningsfuldt 
for klubben, derfor vil man blive 
opkrævet kontingent for det 
efterfølgende kvartal, hvis jeg ikke har 

modtaget udmeldelsen en måned før 
det nye kvartal. 
Det vil sige at deadline for 

udmeldelser er henholdsvis 1. 

december, 1. marts, 1. juni og 1. 

september.  
 

Nye retningslinjer for manglende 
indbetaling af kontingent: 

Som kasserer er det meget frustrerende 
at må konstatere, at der i hver 
opkrævningsperiode er en stor del af 
klubbens medlemmer, der ikke 
indbetaler kontingent, før de modtager 
en eller flere påmindelser. Helt 
nøjagtigt drejede det sig om 27 af 55 
medlemmer, der ikke indbetalte 
kontingent rettidigt i januar måned.  
Dette umuliggør at kassereren kan lave 
et effektivt stykke arbejde mht. at 
registrere disse indtægter, og ligeledes 
er det enormt tidskrævende. Derfor har 
bestyrelsen fremsat følgende 
retningslinjer for manglende 
indbetalinger.  
1.-Rykker – Er indbetalinger ikke 
registreret senest en uge efter 
betalingsdatoen, vil der blive 
fremsendt et nyt indbetalingskort 
pålagt et gebyr på kr. 50 kr. 
2.-Rykker – Er indbetalinger ikke 
registreret senest 3 uger efter 
betalingsdatoen, vil der blive 
fremsendt et nyt indbetalingskort 
pålagt et gebyr på kr. 100 kr. 
Er kontingentet ikke indbetalt 1 måned 
efter opkrævningsfristen, vil dette 
medføre udelukkelse fra nogle af  
klubbens aktiviteter. 
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Af Niels Erik Nielsen 
 

Så lykkedes det endelig at rykke op! 
 

Efter at have tabt to oprykningsfinaler i træk til hhv. Sydøstfyn og 
Næstved, blev tredje gang lykkens gang for førsteholdet, der efter 4-4 
mod Dianalund spiller i 1. division næste sæson.  
 

Tre lokalopgør i næste sæson 
Da Sydøstfyn samtidig måtte forlade 
Skakligaen, mens Læseforeningen 
med en flot tredjeplads fornyede 
billetten til landets næstbedste række, 
er tre fynske mandskaber at finde i 1. 
division i sæsonen 2008-09. Vi er alle 
kommet i gruppe 1, så der bliver hele 
tre af de hårdt savnede lokalopgør. 
Rækken har følgende sammensætning: 
Sydøstfyn (nedrykker), K41 2, 
Læseforeningen, Hillerød, BMS Skak, 
Furesø, FREM (oprykker) og 
Bornholm (oprykker). 
 

Forbandelsen brudt 
FREM 1 tog til fællesafslutningen i 
Ringsted med bevidstheden om, at de 
kunne tåle at tabe 3,5-4,5 til Dianalund 
og alligevel rykke op. Dermed var 
udgangspunktet betydelig bedre end 
sidste sæson, hvor kravet var en 4,5-
3,5 sejr over Næstved, der som 
bekendt vandt matchen 5,5-2,5. 
Sjællænderne gik i denne sæson 
sensationelt direkte gennem 1. division 
og overtager Sydøstfyns plads i 
Skakligaen. Niels Højgaards tropper 
præsterede også efterfølgende at vinde 
1. division, gruppe 1, så nu får FREM 
muligheden for at gøre deres to 

overmænd kunsten efter. Trods det 
fine udgangspunkt var det ikke alle 
spillerne samt de tilrejsende fans, der 
følte sig sikre på oprykningen, og det 
skyldtes primært de historiske 
kendsgerninger. Den nyere 
klubhistorie er nemlig rig på grumme 
eksempler på kiksede oprykninger. 
Det værste indtraf i Nyborg i sæsonen 
2002-03, hvor FREM inden sidste 
runde var 3 point foran Haderslev og 
fire foran Sydøstfyn, der endte med at 
rykke op på flest matchpoint! 
Heldigvis var det kun tre af de 
nuværende førsteholdsspillere, der var 
involveret i denne blamage, nemlig 
Kim Skaanning, Tom Frantsen og 
Michael Agermose Jensen, mens 
resten er kommet til eller har spillet 
sig på førsteholdet siden. 
 

7. runde: 
 

Dianalund – FREM 1: 4-4 
Kim var den første, der blev færdig. 
Det skete først efter 2½ times spilletid, 
hvilket fortæller alt om matchens 
intensitet. I en sicilianer fik Max 
Nielsen som hvid godt fat på 
dronningefløjen, men et velanbragt 
kvalitetsoffer løste alle sorts 
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problemer. Vi hopper ind efter 
16.Lb5: 
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16…Txc2! 
17.Dxc2 Lxb5 18.Db3 La6 19.Db6 
Dc8 20.Sc3 Sd7 21.Dxa5 Lxd4 
22.Dxa6 Lxc3+ 23.bxc3 Dxc3+ 
24.Kf2 Dd4+ 25.Kg3=  
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½–½ 
 

Hjemmeforberedelse gik rent ind 
Tom Frantsen har været med i mange 
afgørende kampe og var i den sidste 
oprykningsfinale ene om at vinde mod 
Næstved. Helt modsat gik det denne 

gang, hvor han med de sorte brikker 
kom meget skidt fra åbningen mod 
veteranen Palle Sivertsen. Dianalund-
spilleren tillod aldrig Tom at få 
rokeret, og da tårntab ikke længere 
kunne undgås, blev der givet pote. 
Kristoffer Dyrgaard sørgede imidlertid 
snart for udligningen, da han efter en 
meget flot indsats vandt over Kristian 
Hovmøller, der med 2221 i dansk 
rating har nøjagtig hundrede flere end 
FREM’s førstebræt. Præstationen var 
så meget mere bemærkelsesværdig 
som Kristoffer en uge før væltede på 
sin cykel og flækkede højre albue. Han 
mødte frem med gipsarmen i slynge og 
mod at give 10 minutter på uret, fik 
han noterings-assistance. Den 
manglende tid fik dog overhovedet 
ingen betydning, thi Kristoffer havde 
en hjemmeforberedelse med hjemme 
fra, og da han med 20.Sd5 tilbød 
remis, havde han brugt under fem 
minutter, mens Hovmøller rundede 
den første time. 
 

Kristoffer Dyrgaard kommenterer: 
 

Sæsonens vigtigste holdkamp kunne 
man hvis godt kalde denne kamp mod 
Dianalund. Og så vælger jeg af 
uforståelige årsager at brække højre 
albue ugen før, hvorved forberedelsen 
først kom i stand dagen før med god 
hjælp fra Kim og senere resten af 
holdet. Heldigvis ville Lene Kuntz 
gerne give noteringsassistance under 
partiet - Tak for det!  
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: K. Hovmøller, Dianalund 
[noter: KD] 
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1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6  
Kristian har altid spillet 
najdorfvarianten i siciliansk, og 
dette parti blev ingen undtagelse, 
selvom han undervejs brugte lang 
tid på at finde alternative varianter 
end den han plejer at spille, da han 
havde en instinktiv fornemmelse af 
at jeg havde forberedt mig :−) 
Kristian vælger dog den variant, 
som han normalt spiller, hvorfor jeg 
får en 22−træks forberedelse ind.  
6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-
0-0 Sbd7 10.g4 b5 11.Lxf6 Sxf6  
En anden mulighed er 11...Lxf6 
12.g5 Lxd4 (12...Le7 kommer 
tilbage til partiet) 13.Txd4 Lb7 
14.Lh3, hvor hvid muligvis har en 
lille fordel. 
12.g5 Sd7 13.f5 Lxg5+  
Hovedvarianten er 13...Sc5 14.f6 
gxf6 15.gxf6 Lf8 16.Tg1 h5, hvor 
hvid igen har et udviklingsforspring 
at spille på. 
14.Kb1 Se5 15.Dh5 Dd8 16.Sxe6 
Lxe6 17.fxe6 g6 18.exf7+ Kxf7 
19.De2 Kg7 20.Sd5  
Dette træk spillede jeg med 
remistilbud, da vi dermed ville 
kunne få en god start på 
holdkampen. 
Desuden for at lægge pres på 
Kristian, der efter at have afslået 
remistilbudet i resten af partiet følte 
sig forpligtiget til at holde gryden i 
kog for holdets skyld.  
Kristian overvejede tilbudet længe, 
og har allerede brugt godt en time, 
mens jeg har brugt syv minutter(!). 
20...Ta7 21.Lh3 Tf8 22.Le6 Te8  

Her sluttede min forberedelse, da 
vi til holdmødet aftenen før kun 
havde kigget på 22...De8 23.h4 
Lh6  
a) 23...Dxe6? 24.hxg53;  
b) 23...Lxh4? 24.De3 Tb7 (b) 
24...Lf2?? 25.Txh7+ Kxh7 26.Th1+ 
Kg7 27.Dh6#) 25.Txh4 Dxe6 
26.Txh7+! Kxh7 27.Th1+ Kg8 
28.Dh63;  
c) 23...Ld8 24.Lc8 også med lige 
spil; 24.Lh3 med lige spil. 
23.h4!  
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Samme plan som i forberedelsen.  
23...Lxh4 24.De3  
Tvinger tårnet til et hvidt felt, 
hvorved 6d5 senere kan spilles 
med tempo.  
24...Tb7 25.Dh3 Kh8 26.Sf4  
Havde Kristian ikke fået med i 
beregningerne. 26. 7df1 var også 
en mulighed.  
26...g5?!  
26...Lg5 var nok at foretrække. 
27.Ld5 Tbe7 28.Sg2 Sg6  
Jeg var i partiet mere bange for 
28...Lf2, da jeg efter 29.Df5 Tf8 
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30.Dxg5 Tg7 31.Dxd8 (31.Dh5) 
31...Txd8 32.Sf4 har mistet 
angrebet og stillingen er omtrent 
lige, men nok nemmere at spille for 
hvid. 
29.Dc3+ Te5?!  
29...Tg7 er bedre da 30.Lf7 nu 
strander på 30...Txe4 31.Lxg6 
hxg6, hvor hvids fordel er minimal. 
30.Lf7  
Ideen bag <c3+, da sort mister 
kontrollen over h4.  
30...Tf8 31.Lxg6 hxg6 32.Dg3!2  
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32...Txe4??  
Taber direkte, men selv efter 
32...Kg7 33.Sxh4 gxh4 34.Txh4 
har hvid stadig en lille fordel. 
33.Sxh4 Txh4  
33...gxh4 34.Dxg6 med samme 
resultat som i partiet − bare endnu 
værre!  
34.Txh4+ gxh4 35.Dxg6  
At bedømme ud fra Kristians 
ansigtsudtryk opdagede han først 
nu, at hans konge er fanget i et 
matnet. Dog er han også i tidnød 
(3 min tilbage).  

35...Tf6 36.Dh5+ Kg7 37.Tg1+ 
Kf8  
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38.Dxh4?!  
Nemmere havde været det simple 
38.Dh7 Tf7 39.Tg8+ Ke7 40.Dxf7+ 
Kxf7 41.Txd8. 
38...Ke7?  
38...Kf7 taber også - om end noget 
langsommere. 39.Dh7+ Ke6 
40.De4+ Kf7 41.Db7+ De7 
(41...Ke8 42.Te1+ Kf8 43.Dh7+−) 
42.Tg7+!+−. 
39.Tg7+  
Og sort opgav, da han går mat i to. 
Sejren skulle vise sig at være os 
yderst behjælpelig mht. at sikre 
oprykningen.  
1-0 
 

Baldur vandt i opvisningsstil 
Stillingen i oprykningskampen mellem 
FREM og Dianalund var nu 1,5-1,5, 
og et kig på de resterende fem partier 
gav ikke anledning til bekymring, da 
tre af dem så klart fordelagtige ud, 
mens de to sidste balancerede omkring 
remis. På bræt syv mødte Baldur Jens 
Mott, Dianalund, der havde 5/5p. 
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Vanen tro byggede Baldur som hvid 
langsomt op, og i den lukkede stilling 
var der ikke det store på færde, men 
efter 18.exd5 fik han idealfeltet e4 til 
en springer: 
 

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

 

18...Tb8 19.a4 Lf6 20.Tae1 0–0 21.g4 
Le7 22.Sg3 f6 23.Se4 Dc7 24.Kf2! 
Kf7 25.h4 Tg8 26.Th1 Tbf8 27.Tc1 
Tc8 28.Th2 Tg7 29.hxg5 hxg5 
30.Dd1 Db6 31.Th6 Tf8 32.Dh1 Ke8 
33.Th8 Tgf7 34.Dh5 Txh8 35.Dxh8+ 
Tf8 36.Dg7 Lc8 37.Th1 Tf7??  
 
��������	
 
�+�+�++� 
�++����Q� 
�������+� 
���+$��$��! 
"$��$��#+$+% 
&+$+$++' 
(++-. +* 
+++++,/ 
0123456789 

Gør en hurtig ende på partiet  

38.Dg6! Dd8 39.Th7 Kd7 40.Dxf7 
De8 41.Sxf6+  

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

1–0 
 

Michael Jensen havde nu muligheden 
for med en sejr at lukke matchen, men 
selv om han førte med en kvalitet, 
valgte han i parternes gensidige 
tidsnød at tage en remis ved 
trækgentagelse. Dermed behøvede 
FREM blot en enkelt remis i de sidste 
tre partier, men havde Michael været 
klar over den seneste udvikling her, 
havde han med garanti valgt at spille 
videre. 
 

Michael Jensen kommenterer: 
 

Hvid: Michael Agermose Jensen, 
FREM 1 (2052)  
Sort: John Christensen, 
Dianalund (2021) 
[noter: MJ] 
1.e4 b6?!  
Owens forsvar. Det kan man ikke 
rigtig tage seriøst.  
2.d4 e6 
Jeg havde mest kigget på nogle 
varianter efter 2...6b7 3.6d3. 
3.8d3 c5  
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Det er der stort set ingen, der 
spiller. Normalt er selvfølgelig 
3...6b7. 
4.d5 
Så har hvid en god Benoni. Jeg 
overvejede 4.Cf3, der efter 
4...cxd4 5.Cxd4 fører til en 
mærkelig Sicilianer. Det ville 
sikkert have passet mig fint, men 
sort behøver ikke slå på d4. 
4...9f6 5.c4 
Stadig i Benoni stilen. Det eneste 
parti i min base fortsatte her 5.6g5 
men det var et parti mellem to 
computere. 
5...d6 6.f4 
Normalt skal man passe lidt på 
med den slags i f.eks. moderne 
Benoni, men her har sort spildt tid 
med ...b6. Desuden kan jeg vælge 
om jeg vil besvare med ...dxe5 
med exd5 eller cxd5.  
6...9bd7 7.9f3 :e7 8.0-0 (D) 

 

  
 

Her må hvid have klar fordel.  
8...e5 
Planen med sorts sidste to træk, 
men godt er det ikke. Hvids løber 

på d3 ser godt nok ikke så godt ud, 
men sorts brikker står klodset. 
9.9c3 a6 10.fxe5?! 
Ophæver spændingen for tidligt. 
10.<a4 truer Cb5. 
10...dxe5  
Jeg håbede, at han ville forsøge at 
få lidt mere luft ved nogle 
afbytninger med 10...Cxe5 Jeg 
ville så spille 11.6f4! (11.&xe5 
dxe5) og havde beregnet 
11...Ch5? (11...&fg4 er bedst 
12.(e2) fulgt af h3.; 11...&xd3 er 
til hvids fordel: 12.+xd3 &g4 
13.e5! og sorts korthus falder 
sammen.) 12.Cxe5!+−. 
11.9e2 
På vej til g3. 11.Ch4 overvejede 
jeg et stykke tid. 11...g6 og hvid 
kommer ikke videre. (men ikke 
11...&xe4?? 12.&xe4 +xh4 
13.(g5 fanger dronningen. Det så 
jeg først da jeg kom hjem.) ; 11.a4 
overvejede jeg kraftigt. Enten må 
sort tillade a5 eller blokere og hvid 
får feltet b5. Jeg besluttede mig for 
at presse ham lidt på den anden 
fløj først, inden jeg besluttede mig 
for hvilken bonde der skulle flyttes 
på dronningefløjen. 
11...h6  
Han er bange − meget bange.  
12.9g3 
12.Ch4 besvares stadig med 
12...g6. 
12...g6 13.h3 
Forbereder 6e3. 13.Ch4 6g7 
14.Chf5 gxf5 15.Cxf5 <f8 holdt 
desværre ikke. 
13...8g7 14.8e3 0-0 15.:d2 ;h7 
16.9h2  
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Der står den ikke godt.  
16...9e8  
Sort vil spille ...f5.  
17.<f3 9d6 18.<af1 9f6 19.:f2 
9g8 20.b4!+− (D) 

 
 

Hvid åbner en ny front.  
20...cxb4 21.8xb6 f6 22.c5 9f7 
Her sad min modstander og 
kiggede koncentreret mod 
dronningefløjen. Det var så 
åbenlyst, at han ligeså godt kunne 
have fortalt mig, hvorfor springeren 
skulle til f7. Han truer nemlig med 
...Cg5 og ...6xh3. 
23.h4  
23.<b2 a5 så ikke så klart ud. 
23...h5  
Ellers spiller hvid måske h4−h5.  
24.9e2  
Måske ikke det smarteste.  
24...9fh6 25.<g3?  
Og det er også upræcist.  
25...f5  
Nu får sort lidt ufortjent modspil.  
26.exf5  
26.<e1 f4 27.7gf3 6g4 syntes jeg 
ikke om. 
26...8xf5 27.8xf5?  
Tiden begyndte at trykke. 27.6c4!  

27...<xf5? 
Jeg var ikke glad for 27...Cxf5 Hvid 
må give en kvalitet. 28.Cf3 Cxg3 
29.<xg3 Cf6 30.Cg5+G og de to 
forbundne fribønder er 
fremragende kompensation. 
28.<f3 <af8 29.:e1  
29.Cg3 e4. 
29...a5 30.9g3 <xf3 31.9xf3 
<xf3?!  
Desperat.  
32.gxf3  
32.7xf3 <xh4 33.d6 Cg4 34.d7 
<h2+ 35.Hf1 er heller ikke farligt. 
32...:xh4 33.9e4 :f4 34.:g3? 
Åndssvagt. Jeg havde set at 34.c6 
dækkede diagonalen, så jeg kunne 
spille <g3 næste træk. Hvid vinder 
derefter på bønderne. Men så greb 
jeg fat i damen. Helt åndssvagt 
fordi jeg faktisk ikke behøver spille 
<g3. Hvid har alt dækket og 
bønderne løber jo bare i mål. 
34...:e3+ 35.;h1 
Her overvejede jeg et øjeblik at 
tage en enkelt trækgentagelse 
med 35.<f2 Det vidste sig at være 
en fatal fejl ikke at gøre det. 
35...9f5 36.9g5+ ;h6 37.9f7+ 
;h7 38.9g5+ ;h6 39.9f7+ ;h7 
40.9g5+  
Med tre gange trækgentagelse. 
Jeg troede en remis var rigeligt og 
ville ikke satse, når nu remis var 
nok. Det dumme var, at hvis jeg 
havde taget trækgentagelsen i 
træk 35, havde jeg nået træk 40, 
inden jeg skulle tage beslutningen. 
Hvis jeg havde vidst, at de andre 
havde formøblet deres stillinger, 
havde jeg selvfølgelig spillet videre 



 

14 

med 40.<f2. Uglerne mente det 
var klar gevinst, men med under et 
minut på uret kunne jeg ikke 
overskue 40...6f6! F.eks.: (40...&f6 
41.d6 vinder let.) A) 41.d6 er også 
lotto: 41...<f4 42.7g1 (42.c6 (h4 
43.+g2 &g3+ 44..g1 +xf7 45.c7 
+c4 46.+h3 &e2+ 47..h2 &f4 og 
pludselig er det sort, der vinder.) 
42...6h4 43.<e2 Cg3+ 44.7xg3 
6xg3 45.d7 <h4+ 46.Hg1 <d4+ 
47.Hg2 <xd7 48.Cg5+ Hh6 
49.Hxg3 Hxg5 50.<xe5+ Hh6 
51.6xa5 og hvid vinder.; B) 
41.<xe3 Cxe3 42.7e1 Cxd5 så 
skidt ud, men 43.6xa5 vinder nok 
stadig. Hvid vinder Ke5 i næste 
træk.; C) 41.c6 41...<d3 er ikke 
helt klart. Der truer ...6h4. 42.c7 
Cge7 43.d6 Cxd6 44.Cxd6 <xd6 
45.7c1 Cc8 46.6xa5 6e7 og hvid 
bør vinde i det lange løb. 
½-½ 
 

Katastrofen lurede lige om hjørnet 
Herefter skred tingene i den grad, idet 
reserven Yann Le Besq i slutspillet 
måtte se sit løberpar reduceret til 
statister på de bagerste rækker, mens 
modstanderens springer, løber og 
konge rykkede frem. Det var der ingen 
ordentlige parader imod, og i 
desperation ofrede Yann en officer, 
men lige lidt hjalp det. Dianalund 
havde overlevet den første matchbold, 
og FREM-supporternes i forvejen 
flossede nervesystem fik et nyt gok i 
nødden, da Mathias Meunier helt 
unødvendigt lod sit tårn fange midt på 
brættet. Han blev tvunget til at give en 
kvalitet for ingenting, og da 
modstanderen kort tid efter gav den 

tilbage, var det kun fordi det tvang vor 
mand ind i et håbløst slutspil. Anden 
matchbold gav heller ikke det ønskede 
udbytte, og al opmærksomhed samlede 
sig nu om partiet Mads B. Svendsen-
Kim Pedersen. Mads har ordet: 
 

Oprykning, tårnslutspil 

og mobiltelefon 
Af Mads B. Svendsen 

 
Historien om hvordan Frem 1 rykkede 
op i sæsonen 2007/208, kommer til at 
stå på linie med andre lignende 
oprykningsdramaer i klubbens historie.  
I nedenstående stilling følte min 
modstander sig så sikker på alt var 
svinget over til Dianalunds fordel, at 
han gik ud og ringede, og måske 
bestilte champagne eller bare ringede 
til konen og sagde han kom sent hjem.  
Partiet blev efter en længere 
kontrovers dømt som sejr til Frem, og 
så var det os, der kunne lade 
champagnen springe, eller nå nej, den 
havde vi ikke med, så i hvert fald øl, 
altså dem, der var tilbage i den 
sparsomme kantine.  
 

Men hvad var der egentlig sket, hvis 
min modstander havde været bedre til 
skakreglerne, og ikke havde flashet sin 
tændte mobiltelefon gennem kantinen?  
 

Jeg vil i den følgende analyse 
overbevise læseren af Danmarks 
bedste klubblad om, at jeg nok havde 
holdt remis’en. 
 

Stillingen hvor kamplederen 
(endelig) bryder ind og stopper 
partiet: 
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(Mads – Kim Pedersen) 

Men jeg vil lige starte lige efter 
tidsnøden, for selvom vi burde være 
oppe, da vingeskudte Kristoffer satte 
Hovmøller mat, gik der alligevel 
gummiarm i holdet. 3 gode stillinger 
blev til en halv og så var det pludselig 
påkrævet, at jeg skulle score en halv i 
denne stilling, ellers ville Dianalund 
rykke op. Inden jeg lige kommer ind 
på partiet, vil jeg lige kaste lidt 
slutspilsteori op. 
 

 
 

Denne stilling er remis, men der er 
nogle ting, man skal vide, for at holde 
balancen med hvid. 
Kongen skal kun bevæge sig på h2 og 
g2, går han på væk fra 2. rækker får 
han en skak i nakken og bonden går i 
forvandling. Går han hen mod bonden 

via 2. række spiller sort Th1, og 
bonden er tabu pga. Th2+, der vinder 
tårnet. Bevæger den sorte konge sig 
ned mod bonden på a2, vil han få en 
masse skakker fra tårnet på 8. række, 
da der ikke er nogen steder at søge ly.  
Jeg havde tidligere i partiet stået tykt 
til gevinst, men sovset det væk til 
ovenstående stilling. 
Her brugte jeg 20 minutter Det er lidt 
halvklamt at spille mod de fribønder 
og en springer, der laver gafler, og 
indrømmet, så var jeg også selv en 
smule groggy, derfor valgte jeg i det 
følgende en lidt mindre kompliceret 
løsning. 
 

 
 

44...b5!  
Jeg havde faktisk slet ikke set dette 
træk, da jeg spillede Td3-d4?! og det 
begynder da også pludseligt at se lidt 
ubehageligt ud med bønderne, der er 
på vej ned i skødet på mig. Rent 
psykologisk er det ikke rart at skulle 
spille en kompliceret stilling, hvor 
man godt nok står bedre, men hvor 
man ved at chancen for at man 
dummer sig (også omstændighederne 
taget i betragtning) er større end 
normalt.  
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45.Rxa4!?  
Rent objektivt er dette selvfølgelig 
ikke det bedste, men når kravet er en 
remis, er sagen en anden. Jeg er, da jeg 
udfører trækket overbevist om, at 
tårnslutspillet er remis, og at han ikke 
kan få bedre end den slutstilling, hvor 
vi vinder, fordi han går ud og ringer.  
45...bxa4 46.Kf1?!  
Jeg misser lige en pointe her, og spiller 
lidt upræcist. Jeg var bange for at sort 
ville komme ind og vinde min a-bonde 
via b-linien. 46.Rc2! a3 47.Kf1 Rb8 
48.Rxc3 Rb1+ 49.Ke2 Rb2+ 50.Kf3 
Rxa2 51.Rc5= Men hvad så? Det er jo 
den samme stilling, som er den jeg 
havde set, da jeg ofrede kvaliteten 
tilbage, bare med en ekstra bonde til 
mig.  
46...c2 47.Ke2 Rc3 48.g4!  
Fastholder bønderne i en skruestik på 
kongefløjen.  
48...Rxh3 49.Rxc2 Rg3 50.Rc5  
50.Kf2? Rxg4 51.Rc5 Rb4 52.Rxa5 
Rb2+ 53.Kf3 Rxa2. Sammenlign igen 
med slutstillingen. Nu mangler jeg en 
bonde. 
50...Rg2+ 51.Kf3 Rxa2 52.Rxa5 a3  
 

 
 

De to planer. Ingen af dem virker 
heldigvis. 
Her kan sort vælge to planer. 1) At gå 
ud med kongen via e8, eller 2) At gå 
ud med kongen via et f5-fremstød, 
som det var planen i partiet.  
52...Kf8 Plan 1: 53.Ra7 Ke8 54.Kg3 
Ra1 55.Kf3 a3 56.Kg2. Tårnet og 
bonden skal stå sådan her, for at 
kongen kan komme ind og hjælpe til. 
56...Kd8 57.Rxf7 Kc8 58.Ra7 Kb8 
59.Ra4 Kb7 60.Kh2 Kb6 61.Ra8 Kb5 
62.Kg2 Kb4 63.Ra6 
 

 
 
Det er svært at se, hvordan sort skal 
vinde, når han taber sin g-bonde. Det 
hvide tårn kan altid ofres på h-bonden, 
og så vil K+b mod tårnet være remis, 
når den sorte konge er langt væk. 
 

63...Kb3 64.Rxg6 Ka2 65.Rb6= Og 
der er ikke tid til Tb8-b6 efterfulgt af 
Kb7, da hvid nu også har fribønder.  
53.Ra8+ Kg7  
Her stoppede partiet.  
Men hvis sort prøver at følge plan 2: 
54.Ke4  
54.Kg3 Ra1 55.Kg2 f5  
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I denne stilling er det vigtigt at slå en 
passant, en f-bonde kan gøre, at 
kongen ikke længere kan gå imellem 
g2 og h2. 
 

56.gxf6+! (56.gxf5?? gxf5 57.g6 a2 

58.Ra6 f4 59.Ra5 Kxg6 60.Ra8 f3+!) 

56...Kxf6 57.Ra5! Og når sort 
begynder at bevæge sig over mod 
tårnet, kan hvid nemt nå at hapse g-
bonden og gå tilbage i a-linien. 
1–0 
 

 
 

Vinderne af 2. division, gruppe 2, 2007-08:  

Mads, Yann, Baldur, Lene, Tom, Kristoffer, Michael, Mathias og Kim. 
 

Stefan Wiecker, der måtte melde afbud til sidste runde, blev vores topscorer 
med 5/6p., mens Kristoffer Dyrgaard, Mads B. Svendsen, Mathias Meunier 
og Baldur Helgi Möller alle lavede 4,5/7p. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultater i sidste runde: Dianalund – FREM 1 4-4, Roskilde – FREM 2 2-
6, Taastrup – Springeren 4-4, Ringsted – Holbæk 4-4. 
 

Slutstillingen: 1. FREM 1 35,5(12) 2. Dianalund 33,5(10) 3. Roskilde 
28,5(8) 4. Ringsted 27(7) 5. Springeren 26,5(5) 6. Taastrup 26(4) 7. Holbæk 
24,5(5) 8. FREM 2 22,5(5). 
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Drama i Ringsted – set indefra ringen 
Af Michael Agermose Jensen 

 

Trods vore protester over de ringe 
forhold ved sidste års fællesafslutning 
i Ringsted havde TL valgt at tildele 
Skakklubben af 1927 dette års 
fællesafslutning i 2. division gruppe 2. 
Argumenter som kantineforhold, 
spilleforhold, FREM har 2 hold i 
divisionen, geografiske hensyn mm. 
bider åbenbart ikke på TL, så der var 
lagt op til endnu en tur til de 
efterhånden berygtede lokaler på Sdr. 
Parkskolen i Ringsted. 
Ved ankomst viste det sig, at ikke alle 
havde læs nyheden på 
www.divisionsskak.dk om at 
medbringe en kampleder. 
Spilleforholdene var som 
forventet/frygtet: Hjemmeholdet 
skaffede sig den sædvanlige 
hjemmebanefordel ved at spille i 
båsene. For dem, der ikke har været på 
skolen, er det måske værd at bemærke, 
at ”båsene” er børnestørrelse borde, 
med tilhørende bænke. Man kan 
således ikke sidde oprejst på en 
fornuftig måde. 
FREM 1 og 2 fik tildelte to tilstødende 
(nogle vil sige frastødende) lokaler 
ved siden af hinanden. Her kunne vi 
konstatere, at bordene ikke var stillet 
op, så der kunne spilles skak. Så ikke 
nok med at vi selv skulle medbringe 
materiale – vi skulle også rydde op i 
lokalet først. Bordene var aldeles 
uegnede til at spille skak på. Man 
skulle sidde ved den ene ende af to 
borde, der var skubbet sammen, mens 
brættet stod på midten. 

Kantinen var endnu en gang en 
tragedie. Priserne var rimelige, men 
traktementet bestod udelukkende af 
nogle tørre krydderboller med skinke 
eller ost samt små børnestykker 
chokolade. Udover kaffe var der kun 
discount sodavand. Jeg fylder ikke den 
slags gift i mig selv til hverdag, 
hvorfor skal jeg så gøre det, bare fordi 
jeg er til skak i Ringsted? Desuden var 
der 2 (to!) kasser øl til 64 mennesker. 
De løb tør efter 3 timer. Til gengæld 
var de varme, så det passede godt til 
temperaturen i de uventilerede 
spillelokaler. 
Jeg tror næsten ikke, man kan beskrive 
hvor usselt et arrangement det var, 
uden lige at komme ind på 
kampledersituationen. 
Arrangørerne havde i mangel af bedre 
til vores to kampe udpeget én 
kampleder. Grunden til at det netop 
var ham, der skulle havde to var 
angiveligt, at han var den mest 
urutinerede. Hvem kan forstå den 
logik? Det viste sig senere, at manden 
ikke er uddannet turneringsleder eller 
endsige godkendt som kampleder. En 
detalje, der kunne have vist sig 
katastrofal for vores 
oprykningschancer. 
Taktikken før matchen var, at remisere 
den hjem (eller det troede jeg i hvert 
fald). Vi kunne endda tåle at én 
dummede sig. Eftersom Kristoffer 
vandt i stor stil mod Hovmøller og 
Baldur i vanlig solid stil, så det endnu 
bedre ud. 
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Som det fremgår af mit parti og 
referatet på fsu-skak.dk, kom vi i 3. 
time foran 2½-1½, med 4 partier 
tilbage skulle vi således bare have et 
point. Jeg havde taget en runde 
tidligere og set, at Matthias og Yann 
stod fint i relativt afklarede stillinger, 
Mads havde den bedste stilling 
gennem hele partiet og førte med 
kvalitet. 
Op mod tidskontrollen gik mit parti fra 
klart vundet til knap så vundet, og jeg 
valgte derfor i træk 40 ikke at spille på 
gevinst, men i stedet forcere en 
trækgentagelse. Da holdleder Mads 
selv var i tidnød, var det ikke muligt at 
spørge om lov. 
Da jeg efterfølgende kom rundt til 
andre brætter viste det sig at være en 
dårlig disposition, idet Yann og 
Matthias stod til tab, mens Mads 
stadig havde stor fordel. Det betød nu, 
at hele presset blev lagt over på Mads. 
Det kunne jeg ikke holde ud at se på, 
og satte mig ud i kantinen og bandede 
min beslutning langt væk. Heldigvis 
havde jeg medbragt egne øl til at 
skylle flammerne ned med. 
Efterfølgende gav Mads kvaliteten 
tilbage og endte i et remisagtigt 
slutspil med bonde under. Remis’en 
var ikke helt enkel, men modstanderen 
var åbenbart af den opfattelse at han 
ville vinde. I hvert fald kom han 
gående gennem kantinen sammen med 
en tilskuer Dianalund havde medbragt 
og annoncerede, at nu kunne de godt 
åbne champagnen, hvorefter han gav 
sig til at ringe op, for at arrangere 
hjemtransport. ”Åh nej, Mads har tabt” 
tænkte jeg og så lige flashback’et af 

Sydøstfyn, der åbnede champagne for 
to år siden, da en spiller fra Dianalund 
ikke kunne finde ud af at holde remis 
med S+2 bønder mod S+2 bønder og 
en time mod 5 minutter på uret. Mens 
Sydøstfyn åbnede champagnen, kom 
han så forbi alle frem’erne og spurgte, 
hvem der rykkede op!  
Det der skete efterfølgende, kan så 
være passende hævn for den 
bemærkning. Og Mads’ modstanders 
bemærkning om champagne er vist det 
man kalder Hybris. Nemesis fulgte 
snart: 
Jeg løb ind i spillelokalet og kunne 
noget overraskende konstatere, at 
Mads stadig sad ved brættet og 
spillede. Tilbage til kantinen, hvor 
Tom og Kristoffer var gået ud og 
havde overrasket Mads’ modstander i 
færd med at tale i mobilen. 
Jeg fik straks fat i ”kamplederen”, der 
nægtede at foretage sig noget som 
helst. Det eneste han kunne sige var 
”Så må I klage” og ”jeg synes I skal 
klage”. Det var selvfølgelig en 
skandale. En Dianalund tilskuer nåede 
lige at spørge, om vi havde brug for en 
tudekiks, inden han selv måtte spise 
den.  
Heldigvis var en af de andre 
kampledere opgaven voksen og 
konfronterede Mads’ modstander med 
mobilopringningen. Han erkendte 
straks og blev dømt som taber.  
 

Oprykningen var endelig i hus. En 
mærkelig måde at rykke op på. Men 
set over en hel sæson er det helt 
fortjent, at det var FREM 1 der løste 
billet til 1. division. 
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For mig personligt var det ”fjerde gang 
er lykkens gang”. 
Sidst i 90’erne prøvede jeg med 
FREM 2 at slå Sydøstfyn 2 5½-2½ og 
gå ind i sidste runde med et forspring 
på 1½ point. Vi dummede os i sidste 
runde og fik kun 5-3 mod et svagere 
hold. Præcis det resultat havde 
Sydøstfyn drengene lovet vore 
modstandere en kasse øl, hvis de 
kunne skaffe – hvordan de kunne vide 
at det var nok, fandt vi aldrig ud af. 
Samtidig kunne vi så overvære SØF’s 
modstandere sætte 4 officerer og en 
dronning i slag inden for en halv time. 
Vi vandt alle holdkampe den sæson, 
men blev overhalet med et ½ 
brætpoint. FSU ændrede året efter 
reglerne for at undgå at situationen 
gentog sig. 
Så var der den famøse episode i 
Nyborg. Ikke så meget fordi der blev 
overset en mat – i træk 41 oven i 
købet, mere fordi SØF’s modstandere 
kun mødte 7 op og allermest fordi den 
sidste Tønder mand afsluttede sig parti 
(et dronningeslutspil, hvor han førte 
med en bonde, men næppe kunne 

vinde) med at kigge sig omkring og 
konstatere ”Nå er det mig, der afgør 
hvem der rykker op – så tilbyder jeg 
remis”. 
For to år siden var der så den lille 
mand fra Dianalund, der undlod at 
vinde en officer i to omgange (med en 
time på klokken!), for derefter at tabe 
det tykkeste remisslutspil, man kan 
forestille sig, mod en modstander der 
havde 5 minutter tilbage. 
Så jo, det var på tide at vinden blæste 
vores vej! 
Men her slutter historien ikke. Kun få 
kilometer ned af motorvejen til 
Odense valgte den ene bus, efter et 
kort ophold på en tankstation, at 
strejke. Det er jo ikke første gang, og 
rutinen i den slags uheld er 
efterhånden stor, så tiden blev 
fordrevet med skakspil på bænkene, 
mens vi ventede på Falck. Efter et kort 
ophold i Odense, middag og 
oprykningsøl på Giraffen, tog 
undertegnede det sidste tog hjem til 
København. Det gik, selvfølgelig 
fristes man til at sige, i stykker – ved 
Ringsted!

 

Roskilde – FREM 2: 6-2 
Af Niels Erik Nielsen 

Efter at have redet på en 
begejstringsbølge affødt af 
forbløffende resultater efter 
oprykningen til 2. division, gik det 
efter julepausen den modsatte vej for 
FREM 2, der efter 2-6 mod Ringsted 
og Springeren var under stregen inden 
fællesafslutningen i Ringsted.  
 

Her skulle de møde Roskilde, som 
efter at tabt med de samme cifre til 

vores førstehold pludselig var kommet 
i nedrykningsfare. Der var dog mange 
om buddet, idet alle rækkens 
mandskaber, bortset fra FREM 1 og 
Dianalund, var involveret i 
nedrykningsdramaet. 
Med 1,5p. op til sjettepladsen, skulle 
der mange point ind på kontoen, hvis 
der skulle være noget at have håbet om 
at bevare divisionsstatus i. Det kom 
imidlertid hurtigt til at se rigtig skidt 
ud, da Jan Kuntz og Bent Carl 
Christensen stod til tab efter åbningen. 
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De måtte begge indkassere et nederlag, 
og da Jesper Knudsen måtte samme 
vej efter at have stået bedst mod Aage 
Sinkbæk, var holdet bagud 0-3 og 
enhver redningschance forpasset. 
Preben Sig skaffede FREM 2 på tavlen 
med en remis, og hans 2,5/6p. 
indbragte ham 38 ratingpoint. Efter 
seks remiser kronede holdets mest 
solide mand, Jonas Nilsson, en 
fremragende sæson ved at vinde over 
Jens Bo Hansen. Jonas’ 4p. mod 

spillere med en gennemsnitsrating på 
2001 gav en ratingtilvækst på 35. 
I fællesstævnets sidste parti hentede 
Mads Hansen endnu en halv til holdet. 
At andetholdets spillere generelt 
overpræsterede fremgår af, at Mads 
efter 3/5p. vandt 44 ratingpoint. 
 

Holdet tabte altså for tredje gang i 
træk 2-6 og rykker ned sammen med 
Holbæk, men de unge talenter bliver 
svære at bide skeer med i fynsserien!

 

Fynsmesterskabet 2008 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Hele 48 deltagere havde fundet vej til 
årets FM, heraf kom de 11 fra FREM. 
Traditionsturneringen blev denne gang 
arrangeret af Læseforeningen, og den 
blev for første gang spillet i en stor 
gruppe efter schweizersystemet, altså 
nøjagtig den samme afviklingsform 
som i klubbens Årsskifteturnering, der 
i anledning af 10 års jubilæet var 
blevet ophøjet til også at gælde som 
fynsmesterskab. Som bekendt vandt 
Carsten Bank Friis, Læseforeningen 
titlen for 14. gang, men her skal det 
gælde klubbens egne deltagere, hvoraf 
flere gjorde sig yderst positivt 
bemærket. Jeg har valgt at gå frem i 
kronologisk rækkefølge, og de to 
første partieksempler er hentet fra 2. 
runde.  
Vores førstebræt Kristoffer Dyrgaard, 
seedet tre, begyndte skakkarrieren med 
at kombinere modstanderne ud af 
brættet, men det er længe siden, at han 
har lagt gambitåbningerne på hylden. 
Nu bygges der mere langsomt op, men 

at de taktiske færdigheder fortsat ikke 
fejler noget, måtte Svend Veise, 
Nyborg sande efter alt for passivt 
åbningsspil. Han har netop spillet 
19…Lc6?!, men det holder ikke en 
meter: 
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20.d5! exd5 21.Sxd5 Se6 22.Sxc6  
Og sort opgav; der kunne følge 
22...bxc6 23.Sxf6+ Lxf6 24.Txd8 
Lxd8 25.Txe6! 
 

ANALYSEDIAGRAM 
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1–0 
 

Bedre slutspilsforståelse 
I samme runde beviste René 
Andreasen endnu en gang, at god 
slutspilsforståelse kaster mange point 
af sig. Som sort mod Peter Frank 
Jørgensen, LF fik han efter 34…Kf7 
dette bondeslutspil: 
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35.d5??  
Efter 35.Kd3! Ke6 36.Kc3 Kd5 
37.Kb4 Kxd4 38.Kxb5 Kc3 39.Kb6 
Kb4 40.Kxb7 Kxa5 41.Kc6 Kb4 
42.Kd5 vinder hvid.  

35...Ke7 36.Kd4 Kd6 37.g3 h6 
38.h4?! 
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38…h5! 39.Ke4 b4 40.Kd4 b3 
41.Kc3 b2 42.Kxb2 Kxd5 43.Kb3 
Kc5 44.Ka4 Kc4! 
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45.a6 bxa6 46.Ka5 Kd4 47.Kxa6 Ke4 
48.Kb6 Kf3  
0–1 
 

Det kunne være blevet rundens træk 
I 3. runde vandt Tom Frantsen (seedet 
syv) over femte seedede Martin 
Strandby Hansen, Sydøstfyn. Tom 
kom med de hvide brikker bedst fra 
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åbningen, og i vanlig sikker stil tillod 
vor mand aldrig modstanderen at 
komme tilbage i partiet. Tom afviklede 
til et tårn + uligefarvet løberslutspil 
med to forbundne fribønder i 
overvægt, og selv om tårnene siden 
blev byttet af, var Martin chanceløs og 
blev sat mat efter 69 træk. Tom kunne 
dog have afgjort tingene langt 
tidligere, hvis han havde set den 
smukke afledning efter 27…Te8: 
��������	
 
�++�+�+� 
�++�+��� 
�++�+Q+� 
���+��+�! 
"��++�$% 
&+ +++' 
($�$$++$+* 
++.++,+/ 
0123456789 

28.Lc4?! 

Partiet gik videre med: 
28...e4 29.Dxe4 Dd4 30.Lxe6+ Kh8 
31.Dxd4 Lxd4 32.Lf7 
Og hvid vandt, men 28.La4!! Dxa4 
29.Tf7 med udækkelig mat havde 
kandideret til en skønhedspræmie. 
Selv om han altså ikke fandt det 
dræbende hiv, blev Tom belønnet med 
en flaske vin for rundens bedste parti. 
1-0 
 
Bønder skal omgås med varsomhed 
Det lignede længe remis mellem de to 
klubkammerater Michael B. Madsen 
og Jess Nykjær, men efter 41…g6 
fejlvurderende førstnævnte stillingen: 
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42.g4? gxf5! 43.gxf5 h5 44.Lg5+ Kd7 

45.e6+ Ke8! 46.Kc5 
Efter 46.Lc1 h4! 47.f6 h3 kommer 
hvids løber også til kort. 
46…Sxa3–+ 47.Kb6 Sc4+ 48.Kxa6 
b4 49.Kb5 b3 50.Lc1 b2 51.Lxb2 
Sxb2 52.Kc5 h4  

0–1 
 

For optimistisk 
Vores tidligere medlem Alex Sørensen 
spænder gerne buen hårdt for at 
komme til angreb, men mod Jan Kuntz 
gik det galt. Efter 17…Ke7 skiftede 
partiet radikalt karakter: 
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18.Sxh7? 
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18.Dg4 De5+ 19.Kd1 h6 20.Sf7 De2+ 
21.Dxe2 Lxe2+ 22.Kxe2 Kxf7=. 
18...Db5! 19.c4 Dxc4 20.Sxf6 Txh5 
21.Sxh5 De4+ 22.Kd2 Dd4+ 23.Kc1 
Dxa1 24.Dg4 Ld3! 25.Sxg7 Dxb1+ 
26.Kd2 Dc2+ 27.Ke3 d4+ 28.Dxd4 
De2+ 29.Kf4 Dd2+ 30.Kg4? 
30.De3 Tf8+–+. 
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30...Le2+  
0–1 
 

Fynsmesteren fra 1969  
måtte bøje sig for ungdommen 

Der var i 3. runde fire møder mellem 
spillere med maksimumpoint, og et af 
dem stod mellem fjerde seedede Mads 
B. Svendsen og Kurt Ploug, 
Læseforeningen, der, længe før der var 
tænkt på modstanderen, vandt FM-
titlen tilbage i 1969! Som placeret 
nøjagtig midt i det 48 mands store felt, 
var veteranen på en vanskelig opgave, 
og selv om gevinstføringen ikke var 
helt pletfri, vandt Mads B. relativ let. 
Kurts problemer begyndte for alvor, da 
han ikke kunne nære sig for at nappe 
en bonde efter 16.Sxe5: 
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16…Lxh4? 17.Sxc6 Dd7 18.Txh4 b4 
19.Sxb4 De7 20.Th5?!  
20.Txh6! gxh6 21.Scxd5 Dd8 22.Dc6! 
ligner en hurtigere vej til målet. 
20...Dxb4 21.Txd5 Lb7 22.Tb5 De7 
23.Txb7!? Dxb7 24.Lh7+ Kh8 
25.Le4 Dc8 26.Lxa8 Dxa8 27.Df5 
Kg8 28.d5 Sf8 29.g5 g6 30.Df4 h5 
31.Se4 Sh7 32.Sf6+ Sxf6 33.gxf6 Kh7 
34.e4 Db7 35.Th1?!  
35.Kb1! 
35...Db4 36.f3 Dc4+ 37.Kb1 Dd3+ 
38.Ka1  
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38…De2?! 
38...Tc8!? 
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39.Dc7 Kg8 40.Tg1 Tf8?? 41.Txg6+ 
Kh8  
Og sort opgav samtidig – der er mat i 
to efter 42.Th6+ Kg8 43.Dg3#. 
1–0 
 

Forkert trækfølge blev fatal 
Kristoffer og Mads Hansen havde 
begge maksimumpoint efter to runder, 
og mødtes derfor i den følgende, hvor 
yngstemanden udnyttede, at Kristoffer 
efter 16.Lxe4 kom til at bytte om på 
trækkene, så han i stedet for 16…Tc8 
spillede 16…f5??: 
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17.Sf4! exf4 18.Lxc6 Ta7 19.Tfe1 
Lf7 20.Dxf5 Lxa2 21.Dd3 Lf7 
22.Lxb5! Db6 23.Txa6 Txa6 24.Lxa6 
Dxb2 25.Sd4 Ta8 26.h3 Db6 27.Lc4 
d5 28.Lb3 Da6 29.Df3 Da5 30.Te7 
Lxd4 31.cxd4 Db4?? 32.Txf7 Ta1+ 
33.Kh2 Kxf7 34.Dxd5+ 
Og hvid vandt i 52 træk. 
1–0 
 

Topstillingen efter 3 runder: 
1-4. Carsten Bank Friis, LF, Mads B. 
Svendsen og Mads Hansen, begge 
FREM samt Per Sørensen, Sydøstfyn, 

alle 3p. 4-6. Tom Frantsen, Jan Kuntz 
og Jess Nykjær, alle FREM 2,5p. 
 

Et standard-angreb 
Efter den dumme fingerfejl mod Mads 
H., var det en kampberedt Kristoffer, 
der runden efter førte de hvide brikker 
mod Bjarne Lindenskov, Faaborg. I en 
sicilianer med modsatte rokader begik 
sort den første fejl efter 18.Lh6: 
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18...Lxh6?! 

18...Lh8! 
19.Dxh6 Le6 20.Td3 b5 21.Sf4 Lf7 
22.Sfd5! Lxd5 23.Sxd5+-  
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23...Sxd5?? 24.Dxh7+ Kf8 25.Dxg6 

1–0 
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Kristoffers gevinst blev efterfølgende 
kåret som rundens bedste parti. 
 

Ramt af skakblindhed 
I 5. runde kom Jan Nordenbæk, 
Sydøstfyn med de hvide brikker bedst 
fra åbningen mod Tom Frantsen, men 
da de sidste to års vinder af FM ikke 
fik spillet angrebet præcist nok, fik 
FREM-spilleren afviklet til et 
vanskeligt, men holdbart slutspil. 
Pludselig så Jan en mat, som ikke var 
der, og bagud med kvalitet og bonde 
gav han op. Tom har netop spillet 
43…Ta2, da klappen gik ned for Jan: 
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44.Tgg8?? 
Efter 44.h3 eller 40.Tb7+ fastholder 
hvid initiativet, men det er svært at 
komme videre.  
44...Sxg8 45.Te8+ Kf6 46.Txg8 
Txh2+  
0–1 
 

Theis gjorde kort proces 
I samme runde sørgede Theis Nielsen 
for den tredje ekstrapræmie i træk til 
en FREM-spiller for følgende 

afslutning mod Jacob Jensen, LF, der 
som sort trådte forkert efter 14.Se5: 
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14…Le6?!  
14...Lxe2 15.Dxe2 Sd5=. 
15.Dc2 c5 16.Lf4 Dc8?  
16...Sd5! 
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17.Tb5! Sb3?? 18.Lc4 f6? 19.Dxb3  
1–0 
 

Topstillingen efter 5. runde: 

1-2. Carsten Bank Friis, LF og Tom 
Frantsen, FREM, begge 4,5p. 3-6. 
Mads B. Svendsen, FREM, Jørn 
Moestrup, LF samt Martin Strandby 
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Hansen og Per Sørensen, begge 
Sydøstfyn, alle 4p. 
 

Svag første række 
I næstsidste runde mødtes Jan Kuntz 
og Tobias Rostgaard i et internt 
klubopgør, og sidstnævnte fik for alvor 
fat, da Jan i stedet for 31.Txd6 Dxd6 
32.Sc3 med lille hvid fordel, overlod 
initiativet til Tobias med 31.Lc2?: 
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31...Td2! 32.Te1 

32.Txd2?! Dxd2 33.Td1 Dxe2! 
34.Txd8+ Kg7 med udækkelig mat. 
32...Df7!?  
32...Lf5! 33.Lxf5 Dxf5 34.Dxc6 
Txe2!–+. 
33.Le4 Lf2 34.Ted1 Dxc4 35.Txd2  
35.Dxc4?? Txd1+ 36.Sg1 Txb1 
37.Lxb1 Td1!–+. 
35...Dxa4 36.Txd8+ Kg7 37.Sg1 
Lxg1 38.Kxg1 Db3 39.Td2 De3+ 
40.Tf2 c5 41.b3= a5 42.a4 h5 43.Lc2 
g5 44.Ld1?? De1+ 
0–1 
 

Mesterspiller som 14-årig 
At Mads Hansen er en spiller i rivende 
udvikling, har mange af hans 
modstandere måttet sande det sidste 

års tid, og ved FM gjorde flere af de 
topseedede spillere så samme erfaring. 
I denne turnering præsterede det 14-
årige talent en 50% score mod de fire 
højest ratede: Carsten Bank Friis, Jan 
Nordenbæk, Kristoffer Dyrgaard og 
Mads B. Svendsen. Unge Mads led sit 
eneste nederlag til CBF, vandt over 
Kristoffer og spillede remis med Jan 
og Mads den ældre. 
Inden sidste runde lå Mads Hansen 
med helt fremme i kampen om en 
ratingpræmie i gruppen 1700-1900. Da 
han på det tidspunkt havde flere andre 
ratingbolde i luften, var det sin sag, at 
finde frem til hans aktuelle ratingtal, 
men Mads havde regnet ud, at han i 
tilfælde af gevinst mod 
klubkammeraten Tobias Rostgaard 
ville blive mesterspiller. Hans 
jævnaldrende modstander, der også 
stod noteret for 4 point inden sidste 
runde, kandiderede til den samme 
ratingpræmie, men det var Mads, som 
med de sorte brikker satte trumf på 
efter 29.Sf1?!: 
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29...Sd3!–+ 30.Dxd3    
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30.De2!? Sf2+ 31.Kg1 Lc5 32.Se3 
Ta3 33.Sd5 De5–+. 
30...exd3 31.Ld5 Dxd5+ 32.cxd5 Lc5 
33.Sd2 Ta2 34.Se4 d2 35.Td1 Lb4 
36.Kg2 Kg7 37.Kf3 Ta5! 38.Ke3 
Txd5 39.Ke2 Td4 40.Sf2 Kf6 41.Ta1 
Td5 42.Sd3 Lc3 43.Tf1+ Ke7 44.Tf3 
Kd7 45.Tf1 g5 46.Tb1 Kc6 47.Sf2 
Td4 48.Tb3 La5 49.Tf3 d1D+! 
50.Sxd1 Td2+ 51.Ke1 Txh2+ 52.Kf1 
Th1+ 
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Nu ryger springeren, og Tobias valgte 
derfor at opgive. 
0–1 
 

Bonden agerede murbrækker 
Selv om han endte på 5 point, tabte 
Michael B. Madsen alligevel rating, og 
det skyldtes naturligvis, at han 
udelukkende mødte lavere rangerede 
spillere.  
 

Efter 1/3p. stod den på gevinster 
turneringen ud, og Michael sluttede 
pænt af mod Svend Veise, Nyborg, der 
blev blæst af brættet efter 24…Td7: 
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25.g6! Sd5  
25...fxg6 26.Lxe6. 
26.Lxd5 cxd5 27.g7 Lxg7 28.Txg7 
Kc7 
Hvid vandt i yderligere 23 træk. 
1–0 
 

Præmielisten (udvalgte resultater): 
 

1. Carsten Bank Friis, LF 6p. 
2-3. Martin Strandby Hansen, 
Sydøstfyn og René Rauer Hansen, 
Læseforeningen, begge 5,5p. 
 

Bedst under 1900: 
1. Mads Hansen, FREM 5p.  
2. Bjarne Lindenskov, Faaborg 4,5p. 
3. Jess Nykjær, FREM 4p. + bedst 
korrektion. 
 

Bedst under 1700: 
1 Theis Nielsen, FREM 4p. 
 

Tabellen med slutstillingerne for de 48 
deltagere kan ses på Læseforeningens 
hjemmeside: www.lfskak.dk under 
menupunktet Fynske Mestre.
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Aldrig mere aftenarbejde 
Af Jess Nykjær 

 
Efter flere år med nedadgående form 
grundet for lidt skakspil, har jeg i 
denne sæson haft meget mere tid til 
skak, da jeg ikke arbejder aften mere. 
De 3 foregående sæsoner var det kun 
blevet til de 7 holdkampe pr. år. Så nu 
skulle det være: jeg startede op med 
klubturneringen, hvor jeg blandt andet 
vandt årets parti mod Anton Kjeldsen 
– det er i øvrig mærkeligt at jeg ikke 
har fået en præmie for det endnu! 
Udbyttet blev -9 i rating, hvilket bl.a. 
skyldes en remis mod Lene, hvor jeg 
var den heldige.  
Den næste store begivenhed var 
holdskakken, hvor holdlederens 
forventninger startede med 2 point, så 
ville han være glad. Jeg fik 5,5 point, 
1,5p. over forventet score og det 
næsten umulige, ros fra holdlederen. 
Oven i købet på skrift i klubbladet. 
Nogle gange vokser træerne ind i 
himlen. Det blev også til en reserve- 
kamp på 2. holdet uden udbytte, da jeg 
valgte den forkerte af to planer. 
Hvilket stadig irriterer mig.  
En ny oplevelse var det også at være 
med i pokalskakken igen, vi havde 
snakket om mulige modstandere i 
bilen, og Sidespringerne var bestemt 
ikke på listen. Så selvfølgelig fik vi 
dem. Det klarede vi flot ved at spille 
2-2. Jeg vandt over Kaj Rosell (se 
BRIKKEN nr. 4 2007, side 38), mens 
Lene slog Otto K. Larsson.  
Vi tabte lynomkampen, men det var 
alligevel en stor aften. At jeg senere 

blev udtaget som reserve til et 
andetholdet, var uforståeligt. 
Resultatet har jeg også glemt.  
Herefter var det tid til at være med i 
fynsmesterskaberne, som i år blev 
afholdt af Læseforeningen. Her gik det 
over al forventning, de to vigtigste 
partier var nok sejrene over Michael 
B. Madsen, der måtte ned mod 
baglinjemesteren (partiafslutningen 
kan ses i FM-artiklen på side 24) og 
Alex Sørensen, der spillede en gambit, 
som ikke var helt sund. Så jeg spiste 
bare brikker, til han ikke gad mere.  
Klubben har også en lille event, der 
hedder udfordringsturneringen, hvor 
jeg i kraft af et stort antal spillede 
partier vandt de to første heat. Jeg går 
selvfølgelig også efter det tredje heat. 
Selv om formanden meget frækt 
påstår, at det lige så godt kan være 
ham, der vinder mine 100 kr. Hvilket 
han har den frækhed at prøve på.  
Sidst men ikke mindst har jeg også 
været med i Indslevs 25 års jubilæums 
turnering. Her gik det også over alt 
forventning. Her havde jeg dog fået 
lidt hjælp. Da jeg var til 
divisionskampen mod Kolding, fik jeg 
et foredrag om, hvordan man skal slå 
Viggo Bové Quist – af Jesper 
Knudsen. Det virkede sørme. Manden 
måtte ned: 
 

Hvid: Jess Nykjær, FREM 
Sort: Viggo Bové Quist, Springeren  
Indslev Open 2008 (5) 
[noter: NEN] 
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1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 
5.Le2 Sf6 6.Lf3 Sc6 7.0–0 Dc7 8.Sxc6 
bxc6 9.c4 Tb8 10.Dc2 Lc5 11.b3 e5 
12.Lb2 d6 13.Sc3 0–0 14.Tad1 Le6 
15.Sa4 La7 16.Lc1 h6 17.La3 Ld4 
18.Lb2 c5 19.Lc3 Tfc8 20.Td2 De7 
21.La5 Sd7 22.Sc3 Sf8 23.g3 Dg5 
24.Lg2 Tb7 25.Kh1 Dh5 26.Dd3 Lh3 
27.Sd5 Lxg2+ 28.Kxg2 Se6  
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29.h4 f6 30.Df3 Dxf3+ 31.Kxf3 h5 
32.Kg2 Tf8 33.Te2 g5 34.f3 Tg7 
35.Th1  
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35…Kf7?  
35...f5!= 

36.hxg5 Txg5 37.Ld2 Tg6 38.Txh5+- 
Tfg8 39.Th7+ T8g7 40.Txg7+ Sxg7 
41.Te1 f5 42.Th1 f4 43.g4 Se6 44.La5 
Sg5 45.Th5  
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45…Sxe4!? 46.Tf5+ Ke6 47.Txf4!?  
47.fxe4 Txg4+ 48.Kh3 Tg3+ 49.Kh4 
Lf2 50.Tf6+ Kd7 51.Kh5+-. 
47...Sg5  
47...exf4 48.Sxf4+ Kf7 49.Sxg6 Kxg6 
50.fxe4+-. 
48.Tf5 Tg7 49.Ld2 Sf7 50.Lh6 Tg6 
51.Lf8  
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51…e4?? 52.Sf4+  
1–0 
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4 point i den turnering var mere end 
jeg havde håbet på ved turneringens 
start. Så det er med spænding, jeg 
venter på mit nye tal. Med glæde ser 
jeg også frem mod næste sæson, selv 

om en lignende fremgang nok er 
urealistisk.  
Så indtil da, god vind og masser af 
skak. Og aldrig mere aftenarbejde, der 
skal være tid til skak en gang om ugen. 

 

DM i Silkeborg  
Af Mads Hansen 

 

Jeg var som eneste Frem-spiller med 
til DM 08, som foregik i Silkeborg. 
Jeg overnattede hos Kristian Seegert, 
som jeg var i Østrig og Island med. Vi 
fik forberedt os godt, og 4 af mine 
forberedelser gik rent ind!  De tre 
første partier, der startede klokken 13, 
var forholdsvis fejlfri! De fik ikke et 
ben til jorden! Men når partierne 
startede klokken 9, lukkede jeg mine 
modstandere ind. Tydeligvis træthed.  
 

Tre på kassen 
I 1. runde havde Mads hvid mod Lars 
Schøning fra Skive, der efter 19.Kh1 
skulle vælge, hvor den truede springer 
skulle gå hen: 
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19…Se7 

19...Se3? ville gøre en endnu hurtigere 
ende på partiet, da det tillader hvid at 
ofre igennem med 20.Sf6+! gxf6 
(20...Kh8 21.Sxh7 Sxf1 22.Dh5 g6 

23.Dh6+-) 21.Lxh7+! Kxh7 22.Dh5+ 
Kg8 23.Tf3+-. 
20.Dh5 Sg6 21.Sg5 h6 22.Lxg6 fxg6 
23.Txf8+ Kxf8 24.Tf1+ Ke8 
25.Dxg6+ Kd8 26.Tf8+ Kc7 27.Tf7+ 
Ld7 28.Sxe6+ Kc8 29.Tf8+ Kb7 
30.Db1+ Db6  
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31.Sc5+ Kc7 32.Dxb6+ Kxb6 
33.Sxd7+  
1-0 
 

Runden efter bød på fynsk lokalopgør, 
da det denne gang var Allan Drost, 
Læseforeningen, der førte de sorte 
klodser. Han måtte give materiale for 
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at befri stillingen, men i 
diagramstillingen vælger Mads at ofre 
tilbage efter 42…Kxd8: 
��������	
 
�+-�++� 
�+�+++� 
��+�++�+� 
��$�,�$�+�! 
"++�$+% 
&+++�$$' 
(++-.+* 
+++++/ 
0123456789 

 

43.Txc6!  
Der er naturligvis mange måder at 
vinde på, men afviklingen til et vundet 
bondeslutspil er den enkleste. 
43...bxc6 44.Ke3 c5 45.Kd3 Kd7 
46.Kc4 Kc6 47.h4!  
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1–0 
 

I 3. runde ventede Anders Munck, 
Horsens, der trods fordelen af de hvide 
brikker snart blev tvunget i defensiven, 

og da han efter 27…Th8 ikke fandt 
28.Tf6! med cirka lige spil, men 
bukkede fælt med 28.Tf2??, gik det 
stærkt:  
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28...Le3–+ 29.Ta1 Sb3 30.Td1 Sc1  
30...Dh2+ 31.Kf1 Dxg3 gik endnu 
hurtigere. 
31.Txc1 Lxf2 32.Dxf2 Dxc1 33.b4 
cxb3 34.Lxb3  
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34…Ld7?!  
34...Lg6! 
35.Df6 Dd2+ 36.Kf1 Th2 37.Lxd5 
Dd1#  
0-1 
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I fjerde runde havde jeg sort, fik en 
god åbning, men lavede så en 
positionel fejl. Stillingen blev hurtigt 
bedre, da jeg vandt en officer ved træk 
16!  
Inden sidste runde havde jeg et point 
ned til nummer 2, som jeg så skulle 
heads-up mod med de hvide klodser. 
Et hurtigt remistilbud blev sendt af 
sted, og min modstander havde 

åbenbart respekt for mig, så han tog 
imod. 
Men 4,5/5p. plus 1000 kroner i præmie 
samt et 78 points ratingspring er jeg da 
ovenud tilfreds med. Det skal også 
nævnes, at jeg kun blev sat i skak én 
gang i hele turneringen.  
Turneringen kan varmt anbefales, og 
DM skal vist nok også være i  
Silkeborg næste år.

 

Tobias vandt LF-pinse 
Af Niels Erik Nielsen 

 
I 2007 vandt Tobias Rostgaard den 
nederste gruppe i Læseforeningens 
pinseturnering, men i mellemtiden er 
han gået så meget frem, at han i årets 
udgave akkurat kom med i det fineste 
selskab på det yderste mandat.  
 

Som den lavest ratede spiller i det 6-
mands store felt ventede de færreste 
nok, at se det 14-årige talent med helt 
fremme, men efter de tre første runder 
var han alene i front med 2,5p., og den 
position fastholdt han turneringen ud.  
 

Den øverste gruppe havde et ratingsnit 
på 1929, og da Tobias blot havde en 
forventet score på 1.80p., men som 
ubesejret lavede 4/5p., udløste 
resultatet jackpot ved kasse et, og han 
gik fra 1842 til 1929 og kan nu kalde 
sig for mesterspiller.  
 

Dermed kopierede han 
klubkammeraten Mads Hansens 
bedrift fra FM tidligere på året, og de 
to talentfulde juniorers skakudvikling 
er indtil videre nærmest forløbet 

synkront, idet Tobias er nogle måneder 
yngre end Mads.  
 

Deres hærgende fremfærd i de lokale 
turneringer vil vi dog ikke se meget til 
i den kommende sæson, idet begge de 
fynske pointslugere begynder på Tjele 
Skakefterskole efter sommerferien.  
 

Hård ved værterne 
Selv om den øverste gruppe ikke var 
så stærk besat som i 2007-udgaven, 
var spillets kvalitet bedre i år, hvilket 
ikke mindst den overraskende 
turneringsvinder bidrog til med flere 
spektakulære afslutninger.  
 

Tobias lagde ud med 2/2p. og i begge 
tilfælde var det arrangørklubbens 
spillere, som var ufrivillige 
pointleverandører.  
 

I 1. runde havde han hvid mod 
turneringens primus motor Peter Grau, 
og partiet var længe i balance, men så 
begik sort et par unøjagtigheder, og 
straffen faldt prompte.  
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Vi hopper ind efter 25...dxe4: 
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26.Ta5!  
26.Dxe4 Df7 (26...Dc5+? 27.Dd4+-) 

27.De2 giver kun hvid en minimal 
fordel.  
26...Td8? 27.h3 Dh4  
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28.Kh2  
28.e6! 
28...h6?!  
28...Te8 var bedre. 
29.e6 Td1 30.Te5 Te1?  
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31.Dxe1!! 

Og sort opgav på stedet, da e-bonden 
går i dronning efter 31.-Dxe1 32.e7. 
1-0 
 

En dræberdiagonal er født 
Runden efter stod Johnny Holler 
Johansen på programmet med de sorte 
brikker, og her kom der virkelig damp 
under kedlerne.  
De fleste unge spillere lærer først at 
kombinere, og så kommer den dybere 
forståelse af spillet forhåbentlig på et 
senere tidspunkt. Det afspejler sig 
naturligvis også i deres åbningsvalg, 
hvor mere eller mindre tvivlsomme 
gambitter ofte ses.  
Den spiltilgang kendetegner imidlertid 
ikke Tobias Rostgaard, der altid har 
bygget spillet langsomt op, og hans 
bedre positions- og slutspilsforståelse 
har indbragt ham mange point.  
At han også har blik for de taktiske 
muligheder, når de byder sig til, blev 
endnu en gang demonstreret mod 
Johnny, der i diagramstillingen netop 
har begået den afgørende fejl. Han 
kunne have forsøgt 23.Lf7 eller 
23.Lf5, men luften sitrer af 
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kombinatoriske muligheder, og uanset 
hvad hvid vælger, er det absolut 
sjovest at være sort. Med 23.h4? 
åbnede Johnny dræberdiagonalen a8-
h1, og det holdt hans kongestilling i 
hvert fald ikke til. 
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23.-Txe6!! 24.Sxd6 

Hvid kan ikke spille 24.dxe6, Lxe4+ 
25.Dxe4, da 25.-Sg3+ taber 
dronningen, mens 25.Kxh2, Dh4+ 
26.Dh3, Lxf4+ ligeledes koster hat og 
briller. 
24…Lxd5+ 25.Kxh2, Txe3  
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Og hvid opgav, da han ender med at 
have alt for lidt træ efter 25.Txe3, 
Dxd6 26.Te5, Dh6! 
0-1. 
 
Efter remiser mod Esben Christensen, 
Brønshøj og klubkammeraten Jan 
Kuntz, sluttede Tobias af med at vinde 
over endnu en læsedreng, nemlig Renè 
Rauer Hansen, der tidligt blev 
positionelt udspillet og så sig nødsaget 
til at give en kvalitet. Kompensation 
var det dog så som så med, og her 
sætter Tobias et flot punktum på en 
fantastisk turnering efter Renés 
46…Le2?: 
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47.Th2! 
1-0 
 

Pas på bindingerne! 
Jan Kuntz var også med i øverste 
gruppe, men endte i det slagne felt.  
 

En enkelt pind blev det dog til, da 
Renè Rauer bukkede fælt efter 27.Lf1: 
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27...Td5?? 28.Lc4 Txd4 29.Lxe6+ 
Txe6 30.Txd4 La6 31.Ta4 Lb5 
32.Txa5 Te1 33.Ta7 Td1 34.Te7  
1–0 
 

Slutstillingen i mestergruppen: 
1. Tobias Rostgaard, FREM 4p. 2. 
Esben Christensen, Brønshøj 3,5p. 3. 
Johnny Holler Johansen, 
Læseforeningen 3p. 4. Peter Grau, 
Læseforeningen 2,5p. 5. Jan Kuntz, 
FREM 1,5p. 6. Renè Rauer Hansen, 
Læseforeningen 0,5p. 
 

Anton blev den lille i sudden-death 
Kun ni af de 10 tilmeldte kom til start i 
basisgruppen, så her blev det 
nødvendigt at spille med oversidder. 
Trioen Knud Aage Rasmussen, 
Odense Skakklub, Brian Hamann, 
Fredericia og Anton Kjeldsen, FREM 
var feltets klare favoritter, og ingen af 
de øvrige, heriblandt Antons 
klubkammerat Lene Kuntz, formåede 
at spille med om topplaceringerne.  
 

Efter de første tre runder var Knud 
Aage og Brian i spidsen med hver 
2,5p., mens Anton kun havde 50%, 

men han nåede på ligestilling med 
Brian Hamann ved at vinde de to 
sidste partier. Det er i de fleste 
turneringer ensbetydende med en 
præmiedeling, men ikke her, hvor 
arrangørerne gentog succesen fra 
sidste år og lod to med samme pointtal 
spille et sudden-death parti om 
rækkefølgen. Brian vandt partiet og 
tog andenpladsen.  
 

I sidste runde var Anton som sort 
længe på hælene mod Gunner 
Andersen, Midtfyn, men efter 
50…Ta3 fik han uventet hjælp: 
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51.b4?  
51.Lxe5 ligner remis. 
51...Sxc4 52.Td4 Se3+ 53.Kf2 Sd5 
54.h4 Sxf4 55.gxf4 Tf3+  
0–1 
 

De bedst placerede i basisgruppen: 
1. Knud Aage Rasmussen, Odense 
Skakklub 4p. 2. Brian Hamann, 
Fredericia 3,5p. 3. Anton Kjeldsen, 
FREM 3,5p. 4-5. Lene Kuntz, FREM 
og Michael Frimodt, Assens, begge 
3p.
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FREM gjorde rent bord 
Af Niels Erik Nielsen 

 

FREM var søndag den 20. april 
arrangør af det fynske 
kvalifikationsstævne til Dansk Skak 
Unions pokalfinalen, der som vanlig 
fandt sted på Hotel Nyborg Strand 
pinsedag.  
Det samlede blot syv mandskaber 
fordelt på tre i eliterækken og fire i 
bredderækken, mens ingen andre 
klubber havde mod på at møde vores 
juniorer, så de gik igen videre uden 
kamp.  
Vi stillede med tre hold, og da de alle 
kvalificerede sig til finalestævnet, kom 
fem af de seks fynske finaledeltagere 
fra FREM. 
 

Eliterækken: 

I eliterækken deltog Sydøstfyn, 
Læseforeningen og FREM. Det var en 
fremgang på en i forhold til sidste års 
stævne i Nyborg, hvor Sydøstfyn og 
FREM fik de to elite-pladser uden 
kamp.  
I den kommende sæson spiller de tre 
stærkeste fynske klubber som bekendt 
alle i 1. division, idet Sydøstfyn røg ud 
af Skakligaen, mens vi rykkede op i 
den næstbedste række.  
Her var der så en god lejlighed til at 
måle holdenes aktuelle styrke, men da 
der i pokalsammenhæng spilles for 
halv besætning, og Skakliga-
nedrykkerne langt fra var i stærkeste 
opstilling, skal der ikke lægges for 
meget i den første styrkeprøve efter at 
holdturneringen sluttede. 

Da Niels Højgaards tropper som nævnt 
langt fra var i stærkeste opstilling, 
lignede det på forhånd en jævnbyrdig 
affære, men det blev langt fra tilfældet, 
idet vore divisions-triumfatorer vandt 
klart over begge konkurrenter. 
Således bragte vi os i 1.runde foran 
hele 3-0 mod Læseforeningen, før 
Carsten Bank Friis sørgede for et 
trøstmål.  
Kim Skaanning og Mads B. Svendsen 
vandt over hhv. Per Stentebjerg-
Hansen og Morten Rud, mens Tom 
Frantsen med de hvide brikker gjorde 
dem følgeskab mod Johnny Holler 
Johansen, der er i trækket efter 
20.Td1: 
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20…Lc7  
20...Txe4 21.Df2! 
21.Dd2 Lc8?!  
21...La6 22.c4 Txe4 var nok en bedre 
chance. 
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22.Sxe5! Txf1+ 
22...Lxe5 23.Lxe5 Txe4 24.Df2!±  
23.Txf1 Dxe4  
23...Lxe5 24.Lxe5 Dxe4 25.Df2 Le6 
26.Ld6!± 
24.Sf3?!  
24.Df2! 
24...Lf4 25.Dc3 De3+ 26.Dxe3 Lxe3+ 
27.Kh1 Lf5 28.Te1 Lg6  
28...Lxc2?? 29.Lc1+-. 
29.c4 Lf4 30.Txe8+ Lxe8 31.g3 Le3 
32.Se5 Kf8 33.Kg2 Ke7 34.Kf3 
Lg5?!  
34...Lg1 ville forhindre bondetab. 
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35.Sd3! Lf6 36.Lxf6+ Kxf6 37.Sxc5 
Ke5 38.Ke3 Lg6 39.Sd3+  
1–0 
 

Sydøstfyn måtte samme vej 
I 2. runde mødtes Sydøstfyn og 
FREM, og her kom vi tidligt foran, da 
Tom Frantsen fik en mat ind på Kris 
Munk i en ellers lige stilling. Det blev 
remis mellem Kim Skaanning og Jan 
Nordenbæk, og på førstebrættet stod 
Kristoffer Dyrgaard bedst mod IM 
Lars Borbjerggaard.  
Inden der faldt en afgørelse her, havde 
Mads B. Svendsen sørget for den 
samlede sejr, da han kom til et klassisk 
gennembrud i centrum. Havde Niels-
Peter Nielsen i stedet for teksttrækket 
18…La5?! valgt at fortsætte med 
18…Sg4!, er det dog langt fra givet, at 
hvid står bedst: 
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19.e5! Lxc3 20.Dxc3 Sxd5 21.Dd2 
Sb4 22.Lb1 dxe5 23.Lxe5 Le6 
24.Db2 Sd3 25.Lxd3 Dxd3 26.Tf3!  
26.Lxb8 ville også give hvid fordel, 
men teksttrækket er giftigere. 
26...Dd7?!  
Bedre var 26...Dd8.  
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27.Lxb8 Txb8 28.f5 Ld5  
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29.Sh5!+- f6 30.Tg3 Sg6 31.fxg6 h6 
32.Dxf6! c4 33.Te7 gxf6  
33...Lxg2+!? 34.Kxg2 Dd5+ 35.Tf3!+-
34.Sxf6+ Kf8 35.Txd7 
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1–0 
 
Kristoffer var tæt på at sikre sig endnu 
en IM-skalp, men Lars Borbjerggaard 
bjærgede med det yderste af neglene 
en halv. Her partiet med udførlige 
noter af Kristoffer: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Lars Borbjerggaard, SØF  
[noter: KD] 

1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Lb5+  
Jeg kunne intet huske om denne 
åbning andet end dette træk. Grundet 
betænkningstiden måtte der dog bare 
tages en beslutning.  
3...Ld7 4.Le2 Sxd5 5.d4 e6 6.Sf3 c5 
7.c4 Sf6 8.0–0 cxd4 9.Sxd4 Sc6 
10.Le3 Sxd4 11.Dxd4 Le7 12.Lf3  
Lige pludselig har sort svært ved at 
udvikle sig uden at skabe svækkelser. 
12...Lc6 13.Lxc6+ bxc6 14.Dxd8+ 
Kxd8 15.Sd2 Sd7 16.Sf3 Lf6 17.Tad1  
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17...Ke7 18.b3 Thd8 19.Sd2 Le5 
20.Se4  
Ommøblering af springeren, da sort 
ikke har kontrol over felterne e4 og d6  
20...Lc7 21.Td3  
Mere naturligt havde været at doble 
via d2, men naturligvis er der en fælde 
i spil.  
21...Se5?!  
Lars hopper i med begge ben.  
22.Lc5+ Ke8  
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23.Th3!  
Pointen er, at nu er h-bonden 
udækkelig.  
23...Sd3  
23...h6? 24.Txh6! gxh6 25.Sf6# - et 
matbillede, jeg havde håbet på at 
kunne udføre.  
24.La3 f6 25.Txh7 Kf7 26.Th3 a5 
27.Tf3 Sf4 28.h3 Td4 29.Sg3 a4 
30.Lb2 Td3 31.Txd3 Sxd3 32.Lc3?!  
Tidnøden begyndte at melde sig, hvor 
det snart viser sig, at 32.Ld4 havde 
været bedre for at sikre kontrol over 
bonden på f2.  
32...axb3 33.axb3 Lb6 34.Se4 Ta2 
35.b4  
Hvid når lige at afskærme den sorte 
løbers afgang til f2. 
35...Te2 36.c5 Lc7 37.Td1 Txe4 
38.Txd3 Le5 39.Lxe5 fxe5  

Og i slutspillet bliver der taget remis, 
da hvid med to merbønder kun har 3 
sekunder tilbage på uret.  
½–½ 
 

FREM vandt altså med samme cifre 
som i 1. runde og var dermed 
finaleklar.  
 

Slutstillingen: 

1. FREM 6p. 2-3. Læseforeningen og 
Sydøstfyn, begge 3p. Læseforeningen 
til finalestævnet efter 2-2 i ordinær 
kamp og 3-1 i lynomkamp. 
 

Bredderækken så godt som 

afgjort efter de første to runder 
Helt som det var tilfældet i 
eliterækken, var vi også klart bedst i 
bredderækken, hvor vores to 
mandskaber var så godt som videre 
efter de to første runder. De mødtes i 
den afsluttende runde, hvor FREM 2 
med en 3-1 sejr satte spørgsmålstegn 
ved udtagelseskomiteens rangeringer. 
 

Slutstillingen: 

1. FREM 2 (1. Jan Kuntz 2. Yann Le 
Besq 3. Theis Nielsen 4. Anton 
Kjeldsen) 8,5p. 2. FREM 1 (1. 
Michael B. Madsen 2. Baldur Helgi 
Möller 3. Peter Kinggaard 4. David 
Gudneson) 7p. 3. Nyborg 5,5p. 4.  
Sydøstfyn 3p.

 

DSU-pokalfinalestævnet 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Med 6 skakliga-mandskaber til start, 
troede vel kun de største 
jubeloptimister på, at vores 

nyoprykkede 1. divisionsmandskab 
kunne blande sig i toppen. De mere 
nøgternt indstillede fik ret, idet 
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eliteholdet kom til at tilbringe det 
meste af dagen på de nederste borde. 
FREM kunne dog glæde sig over en 
kanonstart, da det blev 2-2 mod Århus 
Skakklub/Skolerne, som inden de gik 
sammen havde vundet turneringen i alt 
fem gange. Også denne gang blev det 
til metal for fusionsklubben, men det 
stod bestemt ikke skrevet i stjernerne 
efter 1. runde. Kristoffer Dyrgaard på 
førstebrættet blev den store helt ved at 
vinde over IM Rasmus Skytte, mens 
Kim Skaanning og Mads B. Svendsen 
klarede remis mod hhv. IM Jan 
Sørensen og FM Mads Boe. Kristoffer 
førte de hvide brikker mod Rasmus 
Skytte, der blev straffet for risikabelt 
åbningsspil. Vi kommer ind efter 
18.c4: 
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18…g6  
18...e4 19.Lxe4 fxe4 20.Dxe4+ har 
sort naturligvis ikke lyst til at begive 
sig ind i, men Kristoffer står også 
bedst, hvis han bare flytter 
dronningen.  
19.Dg3 Kf7 20.c5! h4 21.Dg5 Th5 
22.Dc1 Dc7 23.cxd6 Dxd6 24.Dc5 
Dxc5 25.bxc5 Tc8  
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26.c6  

26.Tb1! Txc5 27.Txb7 Ke7 28.Txe5+ 
Kd6 29.f4 går også gruelig galt for 
sort. 
26...bxc6 27.Lxa6 Te8 28.dxc6 Lxc6 
29.Td6 La8 30.Tc1 Te7 31.Tc8 Le4 
32.Lc4+ Kg7 33.Tg8+ Kh7 34.Tgxg6 
f4 35.Tg8 Tc7 36.Lb3 f3 37.g4 hxg3 
38.Txg3 Tg7 39.Txg7+ Kxg7 
40.Td7+ Kf6 41.Ld5?!  
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41…Tg5+!?  

Indledningen til en for optimistisk plan 
41...Lxd5! 42.Txd5 Txh3 ligner remis. 
42.Kf1 Ld3+ 43.Ke1 e4 44.Kd2 Tg2 
45.Ke3 Tg1 46.Lxe4 Lxe4?  
46...Lc4 var en bedre chance. 
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47.Kxe4 Ta1 48.Ta7 Th1 49.Kxf3 
Txh3+ 50.Kg4  
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Og hvid vandt.  

1–0. 

 
De følgende runder bragte kun 
resultater på det jævne, men i sidste 
runde kom der lidt liv i kludene, da vi 
blev parret med Læseforeningen, så 
der i en direkte konfrontation endnu en 
gang blev lejlighed til at afgøre, hvem 
der var bedst i Odense.  
 

Det er efterhånden blevet kutyme, at vi 
trækker det længste strå, og vi gentog 
3-1 sejren fra kvalifikationsrunden. 
Mads B. Svendsen og Jesper Knudsen 
lagde med to hurtige gevinster mod 
hhv. Morten Topholm og Johnny 
Holler Johansen grunden til den sikre 
sejr, mens det blev remis på de to 
øverste brætter. 
 

Slutstillingen: 
1. Brønshøj 16,5(9) 2. Århus 
Skakklub/Skolerne 15,5(9) 3. Jetsmark 
14,5(9) … 7. FREM 11,5(6) … 12. 
Læseforeningen 9,5(4). 14. deltagende 
hold. 

Begge breddehold endte  

uden for medaljerækken 

For en del år siden løb FREM to år i 
træk med guldet i bredderækken, men 
efter at reglerne for at deltage er blevet 
strammet op, er vi hver gang endt uden 
for medaljerækken. Det var også 
tilfældet i år, hvor klubben oven i 
købet havde to hold til start. Begge var 
dog med fremme til det sidste, men 
eneste fynske triumfator her blev 
Nyborg, der, selv om de var kommet 
med på en fribillet, overraskende tog 
bronze. 
 

Slutstillingen:  
1. Jetsmark 16,5(10). 2. SK 1968 15(9) 
3. Nyborg 15(7) … 6. FREM 2 13(5) 
7. FREM 1 12(6). 16 deltagende hold. 
 

Viby var i særklasse 

Forventningerne til vores bedste 
juniorhold var ikke store. Det hang 
primært sammen med Kristoffer 
Dyrgaards overgang til seniorstatus, 
men derudover var holdet også ramt 
afbud fra Stefan Wiecker, der ellers 
var udset til at overtage førstebrættet. 
Åreladningen sendte FREM ud af 
favoritternes kreds, og de endte da 
også i slagne felt. Sidste års vindere af 
juniorrækken Viby var bestemt heller 
ikke indstillet på at afgive tronen; 
århusianerne stillede denne gang op 
med fire 2000-folk, hvilket var langt 
over, hvad de øvrige juniorhold kunne 
præstere. Styrkeforskellen blev sat i 
relief af, at Rokaden var det eneste 
mandskab, der kom på tavlen mod de 
suveræne vindere. Randers-holdet 
klarede sensationelt 2-2 i 2. runde, 
mens det i næstsidste runde var blevet 
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FREM 1’s tur til at indkassere et æg. 
Da vi sluttede af med 2-2 mod 
Rokaden, forsvandt medalje-
muligheden. FREM 2 satte også en 
slags rekord, idet det blot lykkedes for 
holdet at vinde et enkelt parti.  
 

Det hører dog med til historien, at 
andetholdet var gået videre uden 
kamp, og at FREM 2 på dagen 

udelukkende bestod af nybegyndere 
(1000-folk), så der var på forhånd 
dømt sidsteplads. 
 

Slutstillingen: 
1. Viby 22(11) 2. Rokaden 15(7) 3. 
Skive 14(8) 4. Skovbo 13,5(9) 5. 
FREM 1 13,5(8) … 14. FREM 2 
1(0). 14 deltagende hold.

 

Kim og Mads pokalvindere 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Selv om vi havde to pokalhold i 
semifinalen, der begge røg ud, var 
klubben alligevel repræsenteret i FSU-
finalen, idet Kim Skaanning og Mads 
B. Svendsen var topbrætter for Odense 
Lærerseminarium. Det sammenbragte 
hold mødte i finalen Læseforeningen 
og vandt i sikker stil. Det var første 
gang i den fynske pokalturnerings 29-
årige levetid, at det lykkedes for et 
ikke-klubhold at stryge helt til tops.  
 
Seminariet deltog også i sæsonen 
2005-06, hvor det nåede helt frem til 
semifinalerne, inden Sydøstfyn sikrede 
sig finalepladsen ved at vinde anden 
lynomkamp. Kim Skaanning, Mads B. 
Svendsen og Jeppe Frederiksen var 
gengangere fra dengang, mens 
Thomas Christensen var ny i den 
sammenhæng.  
 
Lodtrækningen gav Læseforeningen 
hjemmebane, og derfor førte Kim 
Skaanning de hvide brikker mod 
Carsten Bank Friis. Afgørelsen lod 
ikke vente længe på sig, idet parterne 

blev enige om remis efter cirka en 
times spilletid. Matchtaktisk var de 
lærerstuderende godt tilfredse med den 
udgang, da det var finalens klart 
stærkeste spiller, deres førstebræt 
netop havde spillet lige op.  
 
De fik endnu mere at glæde sig over 
en time senere, da Mads B. Svendsen 
bragte værterne i front. Han fik 
overraskende let spil mod 
Læseforeningens formand Jørn 
Moestrup, der oven i købet førte de 
hvide brikker: 
 
Hvid: Jørn Moestrup, 
Læseforeningen 
Sort: Mads B. Svendsen,  
Odense Lærerseminarium 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.c4 0–0 
5.Sc3 c5 6.d5 e6 7.e4 exd5 8.exd5 d6 
9.Sge2 Sbd7 10.0–0 a6 11.h3 h6 
12.Le3!?  
12.b3 
12...Kh7 13.Dd2?! Se5 14.b3  
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14…Lxh3! 15.f3Ld7 16.Sf4 b5 
17.Sd3?! Sxd3 18.Dxd3 bxc4 19.bxc4 
Lf5 20.Dd2 Sd7 21.g4?! Se5! 22.gxf5 
Sxc4 
Og hvid opgav; sort har efter 23.Dd3, 
Sxe3 24.fxg6+, fxg6 to bønder i 
overvægt, da springeren på e3 
naturligvis er tabu. 

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

 

0–1. 
 
Hermed havde klubbens to finalister 
lagt alt til rette for resten af holdet, der 
med to remiser sørgede for, at Odense 
Lærerseminarium fik en aktie i 
vandrepokalen.

 

 

Indbydelse til sommerfest og ekstraordinær generalforsamling 
 

Bestyrelsen i Frem Skakklub indbyder hermed samtlige medlemmer af 

Frem Skakklub til sommerfest og ekstraordinær generalforsamling.  
 

Generalforsamlingen foregår i Ungdomshuset lørdag d. 19/7 2008 fra 17-

17.30 og er begyndelsen på sommerfesten i klubben. 
 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

Udnævnelse af æresmedlem Kim Skaanning. 

Kom og hør begrundelsen. 

Til festen vil der blive grillet, afholdt konkurrencer i viden om dine 

klubkammerater, spillet holdskak og meget andet. Deltagelse i festen er 

gratis, men klubben frabeder sig at folk har deres egne drikkevarer med. 
 

Vel mødt på terrassen i Nørregade!!! 
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Frem Schweizer 2008 
 

Frem Skakklub indbyder til en 9 runders 

koordineret schweizer turnering 

 

Turneringen spilles på mandagene 25. august, 1., 8., 15., 22. og 29. 

september og 6. oktober med spilstart kl. 18.30. De sidste to runder 

spilles som dobbeltrunde lørdag 11. oktober med spilstart kl. 10.00 

og kl. 15.30. 

 

Udsatte partier kan afvikles på torsdage i Læseforeningen, evt. på 

andre hverdage i Frem Skakklub. 

 

Turneringen elo-rates 

 

Velassorteret kantine forefindes på spillestedet 

 

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter opsparet tid + ½ time 

til resten af partiet 

 

Præmier: 1.pr 650 kr., 2.pr 400 kr., 3.pr 250 kr. – derudover 

præmiegrupper for hver 8 deltagere med 1.pr 400 kr., 2.pr 250 kr. 

og 3.pr 150 kr. 

 

Indskud: 125 kr. for seniorer, 100 kr. for juniorer 

 

Tilmelding: senest den 18. august til 

 Jonas Nilsson: jonas.g.nilsson@gmail.com  

(tlf. 23 20 70 31) 

 Kristoffer Dyrgaard: kristofferdyrgaard@webspeed.dk  

(tlf. 25 75 76 78) 
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Medlemsoversigt 
 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C 66159796 
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C 60110673 
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Jesper Bruun, Gammelmosevej 266, st. lejl. 12, 2880 Bagsværd 21283615 
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M 66148171 
Dimitri Doubrovski, Jeppe Aakjærs Alle 46, 5210 Odense NV  41117347 
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C 25757678 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
David Guneson, J.B. Winsløws Kollegiet, lejl. 1302, 5000 Od. C  31692290 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 66163656 
Mads Hofstedt Hansen, Dragebakken 19, 5250 Odense SV  25599245 
Henrik Jegbjerg Hansen, Bjørnemosen 56 1. tv, 5260 Odense S 97511966 
Adam Henriksen, Odensevej 98 B, 5260 Odense S 66181626 
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C 65916925 
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ 41408527 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 66105988 
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. S 27280144 
Serkan Kapan, Bergthorasvej 30, 5210 Odense NV  50255921 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Odense C 24604624 
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C 61340050 
Lene Kuntz, Bregnevej 5, 3,1, 5220 Odense SØ 26838127 
Alexander Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C 66120322 
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S 23325877 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C 61305945 
Martin Lind Mortensen, Skejbyvej 259, 8240 Risskov 20811856 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
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Medlemsoversigt 
 

Brian Nielsen, Toftevej 6, 2840 Holte 22282983 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Odense C 51539148 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Odense M 77551012 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Jørn Pallesen, Kristoffersvej 108, 4100 Ringsted 65959759 
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ 24677219 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Tobias V. Rostgaard, Kristoffersvej 108, 4100 Ringsted 65959759 
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV 20122435 
Preben Sig, Rødegaardsvej 100 B, 5000 Odense C  24870296 
Kim Skaanning, Klaregade 48, st. tv., 5000 Odense C 66147615 
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V 28216182 
Niels Henrik Sørensen, Linde Allé 4, st. tv., 7400 Herning 22401914 
Dan Tanager, Kongensgade 48, 2. sal, 5000 Odense C  22385125 
Stefan Wiecker, Mejerivej 19, 4900 Nakskov 28939067 
 

 
 

Danmarks yngste bestyrelse: René, Jesper, Kristoffer, Mads og Jonas. 
Michael B. Madsen er kommet til, siden billedet blev taget.
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