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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:  Yann Le Besq, tlf.: 26 19 79 99 
 E-mail: formand@frem-skakklub.dk 
 

Kasserer:  Anton Kjeldsen, tlf.: 22 59 39 55 
 E-mail: kasserer@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Kristoffer Dyrgaard, tlf.: 25 75 76 78 
 E-mail: kristoffer@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Jonas Nilsson, tlf.: 23 20 70 31 
 E-mail: jonas@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Michael B. Madsen, tlf.: 23 32 58 77 
 E-mail: michael@frem-skakklub.dk 
 

Juniorleder:  Mads Bilde Svendsen, tlf.: 28 21 61 82 
 mail: accblackbird@hotmail.com 
 

Webmaster:  Kristoffer Dyrgaard, tlf.: 25 75 76 78 
 E-mail: kristoffer@frem-skakklub.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.frem-skakklub.dk 
 
BRIKKEN nr. 3 udkommer 13. december 2010 – deadline 29. nov. 2010. 
 
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. 



 

 
3 

INDHOLDSFORTEGNELSE: 
 
Bestyrelse og redaktion  2 
 

Indholdsfortegnelse  3 
 

Partiregister  3 
 

Kassereren har ordet 4 
 

Klubbens skakbibliotek 5 
 

FREM OPEN 6 
 

Lundeborg 13 
 

Politiken Cup 16 
 

Horsens Lang Weekend 22 
 

Aktivitetskalender 28 
 

Pula Open 30 
 

Heviz Open 36 
 

Sommerskak på Café Biografen 39 
 

Jersore 42 
 

DSU-pokalfinale 46 
 

Ungdoms-DM 48 
 

Indbydelser 52 
 

Medlemsoversigt 54 

PARTIREGISTER: 
 
Andersen, Alf R.  14 
 
Andersen, Lars 22 
 
Berg, Klaus 25 
 
Cmilyte, Viktoria 44 
 
Dyrgaard, Kristoffer      20, 40, 42 
 
Hansen, Mads                  7, 20, 44 
 
Hjørnevik, Knut Jarle 20 
 
Hornsgaard, Jens Boe 20 
 
Jensen, Michael Agermose 19 
 
Larsen, Karsten 19 
 
Mølvig, Julius 17 
 
Nielsen, Jens Ove Fries 14 
 
Nielsen, Peter Heine 42 
 
Teplyi, Igor 23 
 
Topholm, Morten 40 
 
Wiecker, Stefan     17, 22, 23, 25 

 

 



 

 
4 

Kassereren har ordet 
 

Som flere af jer nok lagde mærke til, 
blev kontingent opkrævningerne for 2. 
halvår/3. kvartal udsendt med en 
måneds forsinkelse. Dette skyldtes, at 
vi i bestyrelsen har vedtaget, at vi 
fremover vil opkræve kontingent 
gennem PBS/Betalingsservice. 
Forsinkelsen var dog en enlig svale og 
fremover vil terminerne igen være: 5. 
jan., 5. april, 5. juli og 5. okt. 
 

Vi har valgt denne løsning af flere 
årsager. For det første, skulle vi under 
alle omstændigheder overgå til et nyt 
regnskabsprogram, da det tidligere var 
blevet forældet. For det andet, vil vi 
gerne gøre det lettere - og ikke mindst 
billigere - for alle vore medlemmer, at 
betale kontingent (vi har bl.a. noteret 
os, at Post Danmark hæver gebyret for 
indbetalingskort til 25,- kr.). For det 
tredje, håber vi at undgå alle disse 
mange forglemmelser og for sent 
betalte regninger, som René omtalte på 
Generalforsamlingen i april.  
 

Det vil helt sikkert lette kassererens 
arbejde, hvis alle tilmelder sig 
Betalingsservice, men det er 
naturligvis en fuldstændig frivillig 
ordning. Man kan stadig vælge, at 
betale indbetalingskortet i sit 
pengeinstitut, på posthuse eller via 
netbank (vær her opmærksom på, at 
der er kommet nye cifre i kodelinjen, 
hvis du har gemt Frem Skakklub som 
en af dine standardbetalinger). 
 

Vælger man derimod tilbuddet om, at 
lade Betalingsservice klare 
regningerne fremover, skal man blot 

skrive sit Reg.nr. samt Kontonr. på 
indbetalingskortet (øverste venstre 
hjørne), inden man betaler det. 
Tilmelder man sig Betalingsservice via 
sin netbank, skal man blot påføre PBS-
nr., Deb.gr.nr. og Kundenummer ved 
tilmelding. Disse oplysninger står på 
indbetalingskortet under 
”Tilmeldingsoplysninger”. 
 

Når du er tilmeldt Betalingsservice, 
bliver dine regninger automatisk betalt 
til tiden og eventuelle 
kontingentstigninger, bliver også 
automatisk justeret. Du får hver måned 
tilsendt en betalingsoversigt fra dit 
eget pengeinstitut og skulle du ikke 
længere ønske, at være tilmeldt 
ordningen, kan du nemt afmelde din 
Betalingsservice-aftale igen, ved 
senest 2 bankdage inden næste 
betalingsdag, at kontakte dit eget 
pengeinstitut. Så vil både den næste, 
samt alle fremtidige betalinger, ikke 
gennemføres. I denne forbindelse må 
jeg lige nævne, at en afmelding af en 
betalingsaftale IKKE er lig med en 
udmeldelse af klubben. Du vil stadig 
modtage almindelige indbetalingskort 
fremover. En udmeldelse kan KUN 
foretages ved at kontakte kassereren 
herom SENEST en måned før næste 
indbetaling (dvs. den 5. i måneden 
forinden). 
 

Til sidst vil jeg lige orientere om, at vi 
i bestyrelsen er blevet enige om, at 
indføre et gebyr på 50,- for ”ikke-
betalte-regninger”. Det betyder i 
praksis, at hvis man ikke har betalt sin 
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regning senest 2 uger efter den 
betalingsdato, som fremgår af 
indbetalingskortet, vil man modtage et 
nyt indbetalingskort måneden efter 
med 50,- kr. lagt oven i kontingentet. 
Vi håber, at rigtig mange vil tage imod 
tilbuddet og tilmelde sig 
Betalingsservice, da vi har noteret os, 

at langt de fleste af Frems medlemmer 
er meget trofaste og har været det over 
en årrække. 
 

I ønskes alle en god skak-sæson 
2010/2011. 

 

Anton Kjeldsen, kasserer Frem 
Skakklub.

 
 

FREMs SKAKBIBLIOTEK –  
EN ORIENTERING 

af Peter Kinggaard 
 

Her ved indledningen til den nye 
sæson vil det være på sin plads at gøre 
opmærksom på klubbens bibliotek.  
 

Det blev etableret i november 2009 og 
bygger hovedsageligt på den 
bogsamling, som klubben købte af 
Kim Skaanning for et par år siden. I 
forårssæsonen var udlånet mildt sagt 
beskedent (ca. 20), men det kan jo 
skyldes manglende kendskab til 
bibliotekets eksistens. 
 

Der er godt og vel 80 bøger til udlån, 
hvoraf ca. halvdelen omhandler 
forskellige åbninger (fransk, siciliansk, 
pirc, hollandsk osv.). Der er enkelte ret 
nye bøger, mens hovedparten er 12-15 
år gamle. Men hvis man ikke allerede 
har læst dem, kan der jo godt være 
enkelte guldkorn i blandt.  
 

Den anden halvdel af biblioteket 
omfatter partisamlinger, biografier og 
diverse. Desuden er der en del årgange 
af New in Chess.  
 

En fuldstændig oversigt over 
bibliotekets tilbud vil du snarest kunne 

se på klubbens nye hjemmeside. 
 

Når du ønsker at låne fra biblioteket, 
som er placeret i 2 store papkasser i 
skabene på gangen, kan du kontakte 
mig via sms eller e-mail 
(peter.kinggaard@webspeed.dk) eller 
en fra bestyrelsen. Udlånstiden er en 
måned, men fordi efterspørgslen indtil 
nu har været ret begrænset, vil der 
være fine muligheder for at få fornyet 
lånet. 
 

Hvis du har nogle skakbøger, som du 
allerede kan udenad, stående hjemme 
på reolen, er du meget velkommen til 
at forære dem til klubbens bibliotek. 
Til slut vil jeg nævne, at da biblioteket 
blev etableret, blev der frasorteret ca. 
50 bøger af ældre dato. 
 

De kan erhverves i klubben for ret 
beskedne beløb. En auktion kunne 
foregå på en af de aftener, hvor der 
spilles udsatte partier i 
klubmesterskabet. 
 

God fornøjelse med biblioteket! 
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FREM OPEN 
Af Niels Erik Nielsen 

 
17. udgave af FREM OPEN samlede 
32 deltagere fordelt på fire grupper. 
Med 2116 i ratingsnit var 
mestergruppen den stærkest besatte 
siden 2000. At der ikke var den store 
styrkeforskel de 8 spillere imellem 
fremgår af, at halvdelen af feltet inden 
sidste runde kunne vinde turneringen.  
 

Topseedede Kristoffer Dyrgaard endte 
med at stryge til tops, men det holdt 
hårdt. Således var han i 3. runde i store 
vanskeligheder mod Mads B. 
Svendsen, der også opbyggende en 
gevinststilling mod Stefan Wieecker, 
men begge partier endte med at gå 
tabt.  
 

Dermed var Mads B. ude af topstriden, 
som blev et anliggende mellem Alf 
Andersen, Kristoffer, Mads Hansen og 
Stefan. Alf deltog for første gang, og 
efter en skidt start spillede han sig med 
tre gevinster i rap op på en delt 
andenplads. 
 

Sidste års vinder Tom Frantsen havde 
stillinger til mere, men endte i det 
slagne felt. Næstfavoritten Morten 
Topholm, Læseforeningen vandt ikke 
et eneste parti og måtte tage til takke 
med sidstepladsen. 
 

Fransk-specialisten kom til kort 
Stefan lagde ud mod fransk-
specialisten Morten Topholm, der 
netop har spillet 24…Df4?!: 

��������	
 
�+�++�+� 
�++��+�� 
��++�+�+� 
�++�++� 
��++��� ! 
"� +#+$+% 
&+ �Q�  +( 
)++*+,-. 
/012345678 

25.Dc3 
25.Dxf4! Txf4 26.Lxa6 Lxa6 27.Txe6  
25...Dd6 26.Df6 Tf4 27.Dg5 Kg7 
28.Se5! Tf8 29.h5 h6 30.Dh4 g5 
31.Dd4! Tf4 32.Da7 Kf8 33.g3 Te4 
34.Txe4 dxe4 
 

��������	
 
�+�+,�+� 
��Q+��+� 
��+���+��� 
�++�$�� � 
�++�++! 
"� +#+� % 
&+ +� +( 
)+++,-. 
/012345678 

35.Sg6+ Sxg6  
36.hxg6 Dd7 37.Dc5+ Kg8 38.Lxe4 

Lb7 39.Lxb7 Dxb7 40.De5!  
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��������	
 
�+++�+� 
�+�+++� 
��++�+ ��� 
�++�Q��� 
�++++! 
"� ++� % 
&+ +� +( 
)+++,-. 
/012345678 

41...Db1+?? 
Taber på stedet, men det er alligevel 
slut; fx 40...De7 41.c4+- eller 
40...Dd7 41.Df6+-. 
41.Kh2 
1–0 
 

Klubmesteren kom godt fra start 
Mads B. Svendsen mødte den 
regerende klubmester Mads Hansen, 
der lige har spillet 21…g6: 
��������	
 
��++�+�+� 
�+++�+� 
���+������ 
�+��� +Q+� 
�+�+++! 
"++9#�  % 
&� +� #+( 
)++++,-. 
/012345678 

22.Dc2?! 
Også efter 22.Lxc5!? Dxc5 23.Dxf6 
Lxd5 har sort klar fordel. 

22...Lxd5 23.Lxd5 Sxd5 24.Lxh6 
De6 25.h4 De4! 26.Dd2 Dd4! 27.Dc1 
Te2 28.Dg5 Sf6 29.Dxf6?? Dxf6 
0–1 
 

Fløj-gambit uden effekt 
I 2. runde spillede Alf 1.e4 c5 2. b4!? 
mod Mads B., der kom klart bedst fra 
åbningen og udbyggede fordelen efter 
21.Da4: 
��������	
 
��++*��+� 
���+��9��� 
������ +�+� 
�++�++�� 
�Q++++! 
"��$+#9#+% 
&+ +�  � ( 
)++*++,-. 
/012345678 

21...Sf4! 22.Ld2 Sxd3 23.cxd3 a6 
24.Lc1 b5 25.Dxa3 Dxa3 26.Lxa3 b4 
27.Lc1 a5 28.Lg5 a4 29.Sc5 b3 
30.Sd7 a3 31.Sxf8 Kxf8 
Sort vandt i få træk. 
0–1 
 

Stefan brillerer 
I 3. runde mødtes to af klubbens 
største talenter, og det kom der et brag 
af et parti ud af: 
 
Hvid: Stefan Wiecker, FREM 
Sort: Mads Hansen, FREM  
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4 exd4 
5.e5 Se4 6.De2 Sc5 7.0–0 Le7 8.Td1 
0–0 9.Sxd4 Sxd4 10.Txd4 De8?! 
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11.Sc3 d6 12.Lf4 dxe5 13.Lxe5 Le6 
14.Tg4! 
 

��������	
 
��++�*��+� 
������9������ 
�++�++� 
�+��9#+� 
�+#++++! 
"+�$++% 
& �  +Q�  � ( 
)*+++,-. 
/012345678 

14...f6? 
14...Lxg4 15.Dxg4 g6 16.Sd5! c6 
17.Sf4 med gode angrebschancer for 
hvid (derimod ikke 17.Sc7? Dd7! og 

sort står bedst). 

15.Ld4 Lf7 16.Te1 h5 
 
��������	
 
��++�*��+� 
������9����� 
�++��+� 
�+��++�� 
�+#9#+++! 
"+�$++% 
& �  +Q�  � ( 
)++*+,-. 
/012345678 

17.Sd5! Lxd5 
17...hxg4 18.Sxe7+ Kh8 19.Dxg4 
Lxc4?? (19...Lh5 20.Dh3+-) 20.Dh3+ 
og hvid vinder. 
18.Lxd5+ Kh8 19.Th4 g6 
 

��������	
 
��++�*�,�� 
������9�+� 
�++���+� 
�+��#++�� 
�+9#+*+! 
"++++% 
& �  +Q�  � ( 
)++*+,-. 
/012345678 

20.Dd2! Tf7 

20...Kg7 21.Lxc5+-, 
21.Lxc5 
1–0 
 

Teoriduel faldt ud til hvids fordel 
Som sort i en sicilianer så Stefan sig 
nødsaget til at ofre en kvalitet på c3, 
men der var ikke kompensation nok 
efter Alfs 17.Dd3!: 
��������	
 
�++�+*�� 
�+�+�+����� 
��+*+�++� 
���+++� 
�++�++! 
"+ � Q9#+% 
&+ +�  � ( 
)+-++++. 
/012345678 

17...Sxc3+ 

Efter 17...Sxd6!? 18.Dxd6 Dxc3 
19.Lc5! Df6 20.Td1 behersker hvid 
brættet. 
18.Kb2 Sd5 
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��������	
 
�++�+*�� 
�+�+�+����� 
��+*+�++� 
���+�++� 
�++++! 
"+ +Q9#+% 
&,- +�  � ( 
)+++++. 
/012345678 

19.Txd7! Sb4 

19...Kxd7 20.c4+-. 
20.Dd2?! Da2+ 21.Kc3 0–0 
21...Sd5+ 22.Txd5 exd5 23.Lc5+-. 
22.Kxb4 b6 23.Lxb6 a5+ 24.Kb5 
1–0 
 
Den forsvarende mester Tom Frantsen 
stod fint mod Mads H., indtil han 
spillede 25.Dxg5??: 
��������	
 
�+�++*�� 
�++������ 
��+�����+� 
�+�+���Q� 
�9#+ ++! 
"+$+#++% 
& �  +�  � ( 
)++*+,-. 
/012345678 

25…Th5!? 

25...Txh2! 
26.Dg3 Tch8 27.f3? 
Efter 27.h3 var der ikke det store på 
færde. 
27...Txh2 28.Kf2?? 

Helt forfærdeligt, men 28.Dxh2 Txh2 
29.Kxh2 Sh5 holder heller ikke for 
hvid i længden. 
28...T8h3! 29.Dxh3 Lxh3 30.Kg3 
Txg2+ 31.Kxh3 
Og hvid opgav samtidig. 
0–1 
 

Dramatisk finaleopgør 
Alf og Mads H. havde spillet forud, så 
i tilfælde af remis mod Kristoffer i 
sidste runde ville Stefan stryge til tops 
i FREM OPEN 2010.  
Han kom også bedst fra åbningen, og 
der var nok at gruble over for 
Kristoffer efter 17.c4: 
 

��������	
 
��++�9�*�� 
�+�+�+�+� 
�+�+�+��� 
������� ��� 
� + +$+ 9#! 
"++ ++ % 
&� +� +( 
)*++Q++,-. 
/012345678 

17...Le7! 
17...gxh4? 18.cxd5+-. 
18.cxd5 cxd5 19.Sc3?! 
Såvel 19.Sxc5 Lxc5 20.Lg3 som 
19.Lg3 dxe4 20.dxe4 Dxd1 21.Tfxd1 
ligner lige spil, men Stefan valgte at 
komplicere. 
19...gxh4 20.f4 0–0–0 21.d4 Kb8 
22.Sb5 Dc6 23.Dd2 Db6 24.Kh1 Tc8 
25.Ta3?! cxd4 26.Tb3 Lb4 27.Dxd4 
Dxd4 28.Sxd4 Tc4 29.Td1 Thc8 
30.Tbd3 Lc5 31.Se2 
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��������	
 
�,��+++� 
�+�++�+� 
�++�+��� 
���9��� +� 
� +�+�  ��! 
"+++++ % 
&� +$++( 
)+++++-. 
/012345678 

31...Te4! 32.Sc3 Txf4 33.T1d2 Lb4  
34.Te2 Lxc3 35.bxc3 Tcc4 36.Kg2 
Txa4 37.Td4 Taxd4 38.cxd4 a4 0–1 
 

Niels Henrik levede op  
til favoritværdigheden 

I gruppe 2 (ratingsnit 1822) var feltets 
eneste mesterspiller, Niels Henrik 
Sørensen, som den eneste sikker på 
førstepladsen inden sidste runde. 
Bedre slutspilsteknik var ofte en 
udslagsgivende faktor. Her kommer 
Michael B. Madsen på hælene efter 
39…f5?: 

��������	
 
�++++� 
�+++��� 
��+*�+��� 
�++�,��+� 
�++++! 
"+ *++,-+% 
& ++� � ( 
)++++. 
/012345678 

40.Txd5+ Txd5 41.f4+ Kd6 42.h4  

Ta5 43.Tc2 Tc5 44.Tg2 Tc3+?! 
45.Kd4 Th3 
 
��������	
 
�++++� 
�+++��� 
��+,�+��� 
�+++�+� 
�+,-� � ! 
"+ +++�% 
& +++++( 
)++++. 
/012345678 

46.Tg6+ Kc7 47.Txa6 Txh4 48.Ke5  
Kb7 49.Tg6 Th2 50.Txg7+ Kb8 
51.a4 Tb2 52.Tg3 
1–0 
 
Med en gevinst i sidste runde mod 
Jens Rasmussen, Læseforeningen, 
sikrede Jess Nykjær sig en delt 
andenplads.  
Vinderen har sat noter til, og vi 
kommer ind efter 17…Lb5: 
 

��������	
 
����+*��+� 
�+���9��+�� 
��++�+�+� 
�+�� �$+� 
�++$� +! 
"+9#++% 
& �  +Q+ � ( 
)*++++,-. 
/012345678 

18.Sg4!! 
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Den havde han ikke fået med, så han 
skulle lige bruge 10 min., før han 
spillede videre. Jeg spillede trækket 
uden at tælle varianter, det var bare et 
af de træk, der skulle prøves.  
18...Lxc5+ 19.Kh1 Td8 
19...Lxe2?? 20.Sh6#. 
20.Sef6+ Kf8 21.Sxh7+ Ke8 22.Sgf6+ 
Ke7 23.Dg4! Lxf1 
Det tårn var uden betydning, nu får jeg 
byttet en udviklet brik af mod en ikke 
udviklet. 
24.Txf1 Sc6 25.Dg5! Kd6 26.Td1+ 
Ld4 27.Lxd4?! 
27.Txd4+! Sxd4 28.Lb4+ Kc6 
29.Dc5#. 
27...Sxd4 
 

��������	
 
��+*�++� 
�+���+�+$� 
��+,���$�+� 
�+++�Q� 
�+��� +! 
"++++% 
& �  ++ � ( 
)+++++-. 
/012345678 

28.c3? 

Så var det min tur til af fejle; bagefter 
fandt Mads B. gevinsttrækket: 
28.Se8+!! og så er den potte ude; fx 
28...Txe8 29.Txd4+ Kc6 30.Tc4++-. 
28...Kc6 29.cxd4 Dd6 30.Se4 Db4 
31.Tc1+ Kb6 32.Dc5+ Dxc5 
33.dxc5+ Kc6 34.Sd6 Td7 35.Sg5 b6 
36.Sdxf7 Td2 37.Se5+ Kd5 38.c6 Tc8 
39.Sxg6 Txb2 40.Se7+ 

Den største overraskelse var nok, at 
jeg havde brugt 3 minutter mere end 
min modstander, det sker ikke hvert 
år! 
1–0 
 
Gruppe 3 (ratingsnit: 1520) fandt en 
sikker vinder i Jonas Hindsholm, der 
har spillet organiseret skak i mindre 
end to år og mødte frem med det tredje 
laveste ratingtal.  
Det afholdt ham nu ikke fra at score 
næsten to point over forventet. Jonas 
kunne sætte 103 ratingpoint ind på 
kontoen og blev samtidig turneringens 
ratingtopscorer.  
Her vinder Jonas i sidste runde over 
Peter Kinggaard, der måtte se 
løberparret triumfere efter 31.Ld1: 
 

��������	
 
�++++� 
���++�,��� 
����++�+� 
�++9�+� 
�$+�+ ++! 
"� +++ % 
&�  *�+ +( 
)++#*++-. 
/012345678 

31...Lg3! 

Og da der ryger mindst en kvalitet, 
opgav hvid. 
0-1 
 
Alfred Andersen spurtede sig med 
4,5/5p. til en andenplads på deling 
med Anton Kjeldsen, der fik skovlen 
under Jonas efter 27…Sc5: 
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��������	
 
�+++,�� 
�+�+��*��� 
�+�+�++� 
�������� ��$+� 
�++� +! 
"� #+++Q% 
&�  +$++( 
)+,-++. 
/012345678 

28.Sxe6!? Sxb3+?! 

28...Dxe6 29.Dxf5 Dxf5 30.Txf5 Kg8 

er lidt bedre for sort. 
29.cxb3 Dxe6 30.Dxf5 
30.Txf5! Tf7 31.Sd4!±. 
30...Lc8 31.Dxe6 Lxe6 32.f5 Lf7 
33.Th6 Tg5? 34.e6 Txf5 35.exf7 c5  
 

��������	
 
�+++,�� 
�+++ +�� 
�+++*+� 
�������+�+� 
�++++! 
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36.Ta6! a4 37.bxa4 bxa4 38.Txa4  

Kg7 39.Ta7 Txf7 40.Txf7+ Kxf7 
41.Kd2 Ke6 42.b3 Kd6 43.Ke3 Kc6 
44.Sf4 d4+ 45.Kd3 Kb6 46.Kc4 Kc6 
47.Sd3 h5 48.Sxc5 h4 49.Se4 d3 
50.Kxd3 Kd5 51.Ke3 
1–0 

Gruppe 4 (ratingsnit: 1136) blev 
vundet af veteranen Villy Bang-
Madsen, der blev fulgt til dørs af de tre 
talentfulde juniorer Hoomann Arshadi, 
Sophus Møller og Alexander Le Besq.  
 
Her vinder Villy i 3. runde over 
Sophus, der netop har spillet 
18…Sxe5??: 
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19.Sxd5! Tb8 20.Dc3! exd5 21.Dxe5+  
Le6 22.Lxd5 
22.Dxg7! var endnu stærkere. 
22...Df6 23.Lc6+ Kf8 24.Dxc7 Te8? 
25.Lxe8 Kxe8 26.Db8+ Ke7 27.Dxh8 
Lh3 28.Dd8+ Ke6 29.Dd6+? 
29.Dd7+! Ke5 30.Dd5#. 
29...Kf5 30.Dxf6+ Kxf6 31.f3 
1–0 
 

Døden i den lange diagonal 
I næstsidste runde kom Alexander 
først i en skarp sicilianer med 
modsatte rokader. 
 

Som så ofte før i den slags stillinger, 
spillede sorts monsterløber på g7 en 
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afgørende rolle. Hvids kongestilling 
stod ikke til at redde efter 27.c3: 
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27...e5! 28.Th3 exd4 29.cxd4 Txd4 
30.Ka2 
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30...Ta4+ 31.Kb1 

31.bxa4 Dxf2+ 32.Kb3 Tb8+ 33.Kc4 
Dc2+ 34.Kd5 Td8#. 
31...Ta1#.  
0–1 
 
Hooman Arshadi lå til at vinde 
gruppen, men tabte i sidste runde til 
Sophus. 

Her viser Hooman god 
slutspilsforståelse mod Christian 
Boller, der lige har spillet 24.Tfd1: 
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24…e5 25.Kf1 Lb5+ 26.Kg1 Tb2! 
27.f4 f6 28.fxe5 fxe5 29.Le4 h6 30.a4 

Ld7 
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31.Tac1?  

31.a5!? var eneste chance for at skabe 
modspil. 
31...Txc1 32.Txc1 Txb4 33.Ta1 Txa4 
34.Tb1 b5 35.Kf2 Ta2+ 36.Ke1 Txh2 
37.g4 Kf6 38.Td1 Lxg4 
0–1
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LUNDEBORG 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Der var tilmeldt 64 spillere til 
Lundeborg 2010, men kun 63 kom til 
start, idet en jyde aldrig dukkede op. 
De fremmødte kunne glæde sig over et 
perfekt vejrlig, idet der denne gang 
nærmest ikke var en sky på himlen.  
 

Selv om Kristoffer, Mads H., Michael 
Agermose og Stefan samtidig var i 
aktion i Politiken Cup, var FREM med 
11 spillere på plads i Lundeborg 
tilbage som sikker vinder af 
specialpræmien for flest deltagere. 
 

Stærkeste mesterskabsklasse 
nogensinde 

Mesterskabsklassen holdt et ratingsnit 
på 2287, hvilket var rekord. Især 
brødreparret Jens Ove og Niels Jørgen 
Fries Nielsen fra Skanderborg var med 
til at trække rating-læsset, men også 
Ellen Hagesæther og Alf R. Andersen 
bidrog til at hæve snittet i deres debut i 
Lundeborg. 
 

Arrangørklubben Sydøstfyn rådede 
over en stærk trio i skikkelse af de to 
IM’ere Steffen Pedersen og Lars 
Borbjerggaard samt Jan Nordenbæk, 
der tidligere på sommeren scorede en 
IM-norm i Pula Open.  
 

Højst overraskende var det imidlertid 
outsideren Per Stentebjerg, LF, der 
kom bedst fra start. Han lagde ud med 
at vinde over Jan, Alf og Steffen, men 
så fulgte en lang rokade, og dermed 
forsvandt LF-spilleren ud af kapløbet 
om en plads på sildekasserne. 
 

Korrekt springeroffer 
Det stod ret hurtigt klart, at vores to 
deltagere ligeledes måtte tage til takke 
med sekundære placeringer, men Alf 
fik afgørende indflydelse på 
rækkefølgen blandt de bedste. Han 
lagde ud med to nederlag, men i 3. 
runde var der bid mod topseedede Jens 
Ove: 
 

Hvid: IM Jens Ove Fries Nielsen 
(2421), Skanderborg 
Sort: Alf R. Andersen (2162), 
FREM 
[noter: NEN] 

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3 c6 
5.Dd2 b5 6.a3 Sbd7 7.h3 Sb6 8.Sf3 
Lg7 9.Lh6 0–0 10.Lxg7 Kxg7 11.Ld3 
Sc4 12.Lxc4 bxc4 
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13.0–0–0?! 
Temmelig risikabelt, 13.0–0 var den 
sikre løsning. 
13...Tb8 14.Tde1 Db6 15.Sd1 Te8?! 
15...d5! 
16.Dc3 d5 17.Sd2 Ld7 18.e5 Sh5 
19.De3 Kg8 20.g4 Sg7 21.f4 Se6 
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22.Sf3 c5 23.dxc5 Sxc5 24.Dd4 e6 
25.h4 La4 26.Te3 Tec8 27.h5 
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27...Sd3+! 28.cxd3 
28.Kd2!? Da5+ 29.Dc3 Dxc3+ 
30.Kxc3 Sxf4 med sort fordel. 
28...Db3! 29.Kd2? 
Burde tabe forceret; relativt bedst var 
29.Dc3 cxd3 30.Txd3 Txc3+ 31.Txc3, 
men sort vinder efter 31…Da2. 
29...cxd3? 
29...Dc2+ 30.Ke1 Dxd1+ 31.Kf2 
Dxh1 vinder på stedet. 
30.Txd3 Dc2+ 31.Ke3 
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31…Tc4! 32.hxg6 

32.Dxa7?? Te4#. 

32...Txd4 33.gxh7+ Kh8 34.Sxd4 
Dg2 35.Sf2 Txb2 36.Se2 Lb5 
37.Thd1 d4+ 
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0–1 
 

Slutstillingen i Mester 1: 1. Lars 
Borbjerggaard, Sydøstfyn 5p. 2-3. Jens 
Ove og Niels Jørgen Fries Nielsen, 
begge Skanderborg 4p. 4-5. Per 
Stentebjerg, LF og Steffen Pedersen, 
Sydøstfyn, begge 3,5p. 6. Alf R. 
Andersen, FREM 3p. 7-8. Ellen 
Hagesæther, FREM og Jan 
Nordenbæk, Sydøstfyn, begge 2,5p.  
 

Mads B. strøg til tops i Mester 2 
Denne gang lykkedes det at oprette tre 
mestergrupper i Lundeborg, hvilket 
ikke er set tidligere i dette årtusinde. 
De fire nytilkomne i øverste gruppe 
betød, at tidligere mesterskabsklasse-
deltagere blev henvist til Mester 2, der 
holdt et ratingsnit på 2063. Det gjaldt 
den normalt faste mand Claus Rossen, 
Viborg, der vandt turneringen i 1997, 
og de mere sporadisk optrædende John 
Frederiksen, Nyborg, Niels-Peter 
Nielsen, Sydøstfyn, Peter Chr. Grau, 
LF og Mads B. Svendsen, FREM. De 
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blev suppleret af Henrik Svane, 
enkeltmedlen og Henrik T. Jensen, 
Esbjerg, der begge kom i præmierne i 
samme gruppe sidste år, samt 
arrangørklubbens Arne Andersen. 
Inden sidste runde havde Peter Chr. 
Grau det bedste udgangspunkt med et 
halvt points forspring til Claus Rossen, 
Henrik T. Jensen, Niels-Peter Nielsen 
og Mads B. Svendsen. Han tabte 
imidlertid til John Frederiksen, og med 
sejre over hhv. NP og CR snuppede 
Henrik T. og Mads B. førstepladsen. 
Slutstillingen i Mester 2: 1-2. Mads B. 
Svendsen, FREM og Henrik T. Jensen, 
Esbjerg, begge 4,5p. 3. Peter Chr. 
Grau, LF 4p. 4-6. Claus Rossen, 
Viborg, John Frederiksen, Nyborg og 
Niels-Peter Nielsen, SØF, alle 3,5p. 7. 
Henrik Svane, enkeltmedlem 2,5p. 8. 
Arne Andersen, SØF 2p.  
 

Tom Frantsen suveræn i Mester 3 
Lundeborgmesteren fra 1989, Tom 
Frantsen, FREM, var helt ustyrlig i 
Mester 3 (ratingsnit: 1945). Han lagde 
ud med at vinde over Jess Nykjær, der 
med to runder igen var den eneste, 
som havde en teoretisk chance for at 

hente den tidligere Lundeborgmester. 
Den forsvandt dog i 6. runde, hvor 
Gert Aagaard, Springeren som sjette 
mand i træk måtte bøje sig for Tom. 
Det endte i total FREM-triumf, da Jess 
Nykjær og Preben Sig delte 
andenpladsen med en afstand på to 
point ned til Tom, der i sidste runde 
spillede remis med sin gamle 
klubkammerat fra Munkebo-tiden Per 
Sørensen. 
 
I basis 1 lavede Hans Hansen 2p., 
mens Emil Deleuran og Anton 
Kjeldsen, scorede hhv. 4 og 2,5p. i 
basis 2. Anders Frederiksen sikrede sig 
med 5,5p. andenpladsen i basis 5, hvor 
brormand Jacob blev nummer fire med 
4,5p., der i mange andre grupper ville 
være ensbetydende med en podieplads.  
 

Emil Deleuran lynmester 
i basisgruppen 

IM Jens Ove Fries Nielsen, 
Skanderborg blev Lundeborgmester i 
lyn ved at vinde finalen mod IM 
Steffen Pedersen, Sydøstfyn, mens 
Emil Deleuran, FREM vandt den 
tilsvarende turnering for basisspillerne.

 

Politiken Cup 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Politiken Cup 2010, der fandt sted fra 
31. juli til 8. august, samlede 292 
deltagere fra 24 nationer. De spillede 
som sædvanlig i én stor 
schweizergruppe. Fyn stillede med 12 
spillere, og heraf kom de fire fra 
FREM. Det var med 
seedningsnummeret forrest 44. 
Kristoffer Dyrgaard (2254) 57. Stefan 

Wiecker (2188) 68. Mads Hansen 
(2165) og 100. Michael Agermose 
Jensen (2084). 
Kristoffer havde løst ettrækkeren og 
var blevet udtrukket til at deltage i 
simultanen mod GM Peter Svidler på 
Hovedbanegården om fredagen, men 
han måtte som de fleste andre bøje sig 
for verdensstjernen. 
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Pligtsejre 
I 1. runde leverede Mads, Stefan og 
Kristoffer pligtsejre: 
 

Hvid: Stefan Wiecker, FREM (2188) 
Sort: Julius Mølvig, Skovbo (1806) 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Lc4 e6 7.Lb3 Le7 8.Le3 
0–0 9.g4 Da5 10.0–0 g6 11.g5 Sh5 
12.Dd2 Dc7 13.f4 Sg7? 14.f5 exf5 
15.exf5 Lxf5 16.Sd5 Dd8 17.Sxf5 
Sxf5 
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18.Txf5! gxf5 19.Lb6 Dd7 20.Te1 

Ld8 21.Lxd8 Dxd8 22.Se7+ Kg7 
23.Dd4+ f6 24.gxf6+ Txf6 
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25.Te6! Sd7 26.Sxf5+ Kf8?? 

Fører til hurtig matsætning, men hvid 
vinder også let efter 26...Kh8 27.Txd6. 
27.Dxd6+ Kf7 28.Txf6+ Ke8 29.Sg7# 
1–0 
 
Kristoffer havde sort mod Palle 
Nielsen, Ålsgårde (1851), hvis stilling 
faldt fuldstændig sammen efter 30.f3: 
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30...Tf4! 31.Ld3 Lxd1 32.Kxd1 Txh4 
Med udsigt til yderligere materialetab, 
opgav hvid. 
0–1 
 

En komisk patstilling 
Michael fik den tvivlsomme 
fornøjelse, at være en af de blot fem 
spillere fra øverste halvdel, der 
indledte Politiken Cup med at tabe: 
 
’1. runde var jo en katastrofe. Jeg 
spillede ham ned men lavede en 
forfærdelig buk i tidnøden (30 sek. pr. 
træk). Som det kom, fik jeg lavet en 
komisk patstilling af både konge og 
springer’. 
 
Den afgørende fejl kom efter 39.Kd2: 
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39...Sg8?? 40.g5 h6 41.h4 1–0 

 
’Jeg besluttede at lade som om 
turneringen bare begyndte dagen 
efter.’ 
 

Til højbords 
Michael fik rettet lidt op på lørdagens 
ulyksalige hændelse med to sikre 
ettaller i søndagens dobbeltrunde.  
 
Efter 2. runde havde 59 spillere stadig 
maksimumpoint. Blandt dem var 
Kristoffer og Mads, der avancerede til 
livebrætterne, hvor et par stormestre 
ventede.  
 
Kristoffer spillede efter eget udsagn 
klovn mod GM Vladimir Baklan 
(2638), Ukraine, der let parerede vor 
mands giftigheder og endte med et 
solidt materielt forspring. 
 
Mads vandt smart en officer for et par 
bønder mod WGM Viktorija Cmilyte 
(2527), men lige da stillingen var ved 
at blive afklaret efter 29.Df3, fandt 
Mads desværre ikke det bedste: 
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29...Dd3?! 

29...Td3! med +2 jævnfør Fritz.  
30.Te3 Dd2 31.Tee1 Dd3 
31...Td4! 32.g4? Tf4–+. 
32.Te3 Dd5 33.g4 Dxf3 34.Txf3 Txb4 
35.gxf5 Txa4 36.Tc6 Td1+ 37.Kg2 
exf5 38.Txf5+ Kg8 39.Tc8+ Kh7 
40.Tc7 Tg4+ 41.Kf3 Tg6 42.h4 Te1 
43.Ta7 Te6 44.Kf4 Te2 45.f3 Tb6 
46.Tff7! Kg6 47.Txg7+ Kh5 48.Kf5 
Tf2 49.f4 Tb4 
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50.Tg5+! Kxh4 

50...hxg5?? 51.Th7#. 
51.Tg4+ Kh5 52.Th7 Tb6 53.Tg1 
Kh4 54.Thg7 Th2 55.e6 
1–0 
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Stefan tabte i 2. runde, men vandt 
sikkert runden efter, så alle fire 
FREM-spillere stod noteret for 2p. 
efter 3. runde. 
 

Michael vandt i opvisningsstil 
I 4. runde vandt Michael i flot stil over 
FM Karsten Larsen: 
 

Hvid: Michael Agermose Jensen, 
FREM (2084) 
Sort: FM Karsten Larsen, K 41 
(2293) 
[noter: NEN] 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 Sd7 
5.Dd2 a6 6.h4 h5 7.Sh3 b5 8.a4 b4 
9.Sd5 a5 10.Sg5 Sdf6 11.Sf4 Sg4 
12.Lb5+ Ld7 13.Lc4 e6 14.Dd3 Sxe3 
15.fxe3 Sh6 
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16.e5 
Udmærket, men 16.Lxe6! har mere 
tvingende karakter; fx 16...fxe6 
17.Sgxe6 Lxe6 18.Sxe6 Dd7 19.Dc4! 
og hvid behersker brættet. Det havde 
Michael naturligvis set, men han 
valgte tekstrækket, da Karsten var i 
voldsom tidnød.  
16...Sf5 17.d5! Sxh4?? 

��������	
 
��+���+*�� 
�+���+�9�� 
�+���+�+� 
���+ � �$�� 
� ��#+�$��! 
"++Q� +%    
&�  ++ +( 
)*++,-++. 
/012345678    

18.Sxf7! Sxg2+ 19.Sxg2 Kxf7 
20.dxe6+ 

For ikke at komme alt for meget bagud 
materielt, er sort tvungen til 20...Lxe6, 
hvorpå hvid kan vinde på flere måder; 
fx 21.Tf1+ Ke7 22.Dxg6 Lxc4 
23.Dxg7+ osv. 
1–0 
 

Mads kæmpede længe med 2 løbere + 
2 bønder mod løber og 4 bønder. Det 
lykkedes at aktivere kongen, og 
slutspillet blev vundet. Kristoffer 
måtte nøjes med remis mod Jan Kaas, 
mens Stefan bukkede en kvalitet væk 
og tabte. 
 

Remis mod titelholder 
I de følgende to runder spillede 
Michael remis mod den gamle LF-
dreng Niels Nørskov (Elo: 2215) og 
Dennis Jørgensen (Elo: 2216), 
Allerød. 
I 5. runde fik Mads sommerens første 
remis mod en titelholder. Som sort 
mod IM Torben Sørensen, Sydøstfyn 
stod FREM-spillere endda bedst i 
tårnslutspillet efter 31.T8xc6: 
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En tandløs drage 
Kristoffer fik et let point i 6. runde, 
hvor en drage blev spillet helt forkert 
af modstanderen: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM  
Sort: Jens Boe Hornsgaard, K 41 
(2044) 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 
Sc6 9.Lc4 Ld7 10.h4 Tc8 11.Lb3 h5 
12.0–0–0 Se5 13.Lg5 Tc5 14.Kb1 b5 
15.g4 a5 16.gxh5 a4 
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17.h6! Lh8 

17...axb3? 18.hxg7 bxa2+ 19.Sxa2 
Kxg7 20.Lxf6+! exf6 21.h5+-. 
18.h7+  
18.Ld5 kom også på tale. 
18...Kxh7 19.h5 axb3 
19...Sxh5 20.Txh5+! gxh5 21.Dh2+-. 
20.hxg6+ Kg7 21.Lxf6+ Kxf6 
22.Df4+ Lf5 23.Dh4+ 
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1–0 
 
De følgende tre runder var lidt op og 
ned, men modsat tidligere udgaver af 
turneringen, hvor Mads to gange er 
kommet i ratingpræmierne, var ingen 
af vores fire deltagere med helt 
fremme i år. De kunne derfor gå ind til 
sidste runde helt uden nerver, og 
kvartetten sluttede pænt af med 2,5/4p. 
 

Damefangst 
Mads Hansen, FREM satte punktum 
for turneringen ved at udspille sin 
norske modstander: 

 
Hvid: Mads Hansen, FREM (2165) 
Sort: Knut Jarle Hjørnevik, (1981)  
[noter: NEN]  
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
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Lg7 5.Sc3 Sc6 6.Le3 Sf6 7.Lc4 0–0 
8.Lb3 Sa5? 9.e5! Se8 
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10.Lxf7+! Kxf7 

10…Txf7 11.Se6!! fører til samme 
vendinger som i partiet. 
11.Se6!! dxe6 
11...Kxe6?? 12.Dd5+ Kf5 13.g4+ 
Kxg4 14.Tg1+ Kh5 15.Dg2 og mat i 
næste træk. 
12.Dxd8 Sc6 13.Dd2 Sxe5 14.Lh6 
Lxh6 15.Dxh6 Sf6 16.0–0–0 Kg8 
17.f3 b6 18.h4 Sh5 19.Dg5 Sc6 20.g4 
Sf4 21.h5 Tf7 22.hxg6 Sxg6 
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23.Txh7! Kxh7 24.Th1+ Kg7 
25.Dh6+ Kf6 26.Se4+ Ke5 27.Th5+ 
Kd4 28.Dd2+ Kc4 29.b3# 
1–0 
 

Store udsving på FREM-skalaen 
De fire FREM-spillere klarede sig 
temmelig forskelligt; på positivsiden 
finder vi endnu en gang Mads Hansen, 
der i de sidste to runder lavede 1,5/2p. 
Det gav en ratingtilvækst på 23, og 
han er nu oppe på 2158. 
 

Michael Agermose Jensen kom flot 
tilbage efter en katastrofestart og endte 
med at kunne sætte 6 point ind på 
kontoen til 2064.  
 

’Generelt var det en fin turnering og 
jeg vandt lidt rating. Med både 
tasterjob og en lille baby derhjemme 
var målet blot at holde status quo, så 
efter katastrofen i 1.runde, må det vel 
siges at være godkendt.’  
Desuden var hans gevinst mod FM 
Karsten Larsen med i opløbet om 
turneringens skønhedspræmie for 
spillere under 2200, men det blev 
veteranen Peter Birk Petersen, der 
vandt konkurrencen. 
 

Kristoffer Dyrgaard og Stefan Wiecker 
endte begge i minus, og især 
sidstnævnte ser helt sikkert frem til, at 
glemselens nådige slør sænker sig over 
turneringen! 
 

Pointudbyttet: Kristoffer Dyrgaard 
5,5p. Stefan Wiecker 5p. Mads Hansen 
6p. Michael Agermose Jensen 5,5p.
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Horsens Lang Weekend 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Blandt de 86 deltagere i Horsens Lang 
Weekend var der 7 fra Fyn, og fire af 
dem kom fra FREM. Det var Stefan 
Wiecker, Ritvars Reimanis, Kristoffer 
Dyrgaard og Mads Hansen. Alle var 
med fremme efter de fire første runder, 
og selv om der var stærke modstandere 
iblandt, havde de på det tidspunkt blot 
afgivet 3 point.  
Kristoffer spillede remis mod IM 
Steffen Pedersen, og det samme gjorde 
Ritvars mod Jackie Andersen. Mads 
H. kæmpede i seks timer for at holde 
remis mod 2. seedede IM Karsten 
Rasmussen i et tårnslutsspil med 
minusbonde, men endte med at tabe. 
 

Den havde han ikke lige fået med 
I 3. runde fik Stefan lejlighed til at 
brillere mod den lokale helt Peter 
Berg, der med de sorte brikker aldrig 
fik fuldendt udviklingen. Selv om 
Horsens-spilleren stod dårligt, var der 
ingen grund til at tillade en smart 
ettrækker efter 25…Le6??: 
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26.Td7!! 1–0 

Tiden som afgørende faktor 
Med gevinst i 4. runde mod Lars 
Andersen spillede Stefan sig helt frem 
i feltet, hvor nogle af de bedste 
ventede: 
 

Hvid: Lars Andersen, Skanderborg 
(2179) 
Sort: Stefan Wiecker, FREM (2188)  
[noter: SW] 

1.c4 g6 2.Sc3 Lg7 3.d4 Sf6 4.e4 d6 
5.Le2 0–0 6.Sf3 Sa6 7.0–0 e5 8.Te1 
Den gamle variant 8.Le3 Sg4 9.Lg5 
De8 10.h3 f6 11.Ld2 Sh6 12.Dc1 Sf7 
13.c5 dxc5 14.dxc5 Sxc5 15.Sd5 Se6 
16.Sxc7 Sxc7 17.Dxc7 Sd8! fører kun 
til lige spil. 
8...Lg4 
Hovedvarianten er 8...c6. Idéen bag 
8...Lg4 er inspireret af GM Eugene 
Perelshteyns partier. 
9.Le3 
9.d5 Sc5 10.Dc2 (10.Sd2?! Sd3! 

11.Lxg4 Sxg4 12.Tf1 Dd7=) 10...a5 
11.h3 Ld7! 12.b3 Sh5=. 
En meget behagelig stilling for sort, 
hvor hvid skal bruge lang tid på at 
spille a3, b4. For tidlig a3 besvares 
med a4! 
9...Lxf3?! 10.Lxf3 exd4 11.Lxd4 Sb4 
Fidusen bag Lg4. Selvom det virker 
unaturligt at åbne stillingen for det 
hvide løberpar, får sort hurtigt kontrol 
over feltet d4. 
12.e5! 
12.a3? Sc6 13.Le3 Sd7 14.Dd2 Sc5 
15.Tad1 Se6 med lille sort fordel. 
12...Sd7 13.Lxb7 Tb8 14.Le4 c5 
15.Le3 Sxe5 
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Sort har udlignet. Planen er at plante 
en springer på d4 og derefter spille på 
de sorte felter og hvids løbere, som 
står planløst i centrum. 
16.De2 
16.a3 Sbc6 17.f4 Sxc4 18.Lxc6 Sxe3 
19.Txe3 Ld4 20.Df3 Txb2 21.Td1 Da5 
er bedst for sort. 
16...f5 17.Ld5+ Kh8 
Her står kongen sikkert. Der er ingen 
grund til at slå hvids løber, som 
ingenting udretter på d5.  
18.Dd2 Sxd5 19.Dxd5 
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19…f4! 20.Lc1 Dh4 21.h3 Tf5!? 

21...f3! var endnu stærkere. 

22.De4 Tb4? 
Lars spiller her på det sidste minut og 
laver flere fejl.  
23.Ld2? 
23.b3! Tb8 24.Lb2 Sf7 25.De8+! Txe8 
26.Txe8+ Lf8 27.Txf8+ Kg7 28.Te8 
og stillingen er pludseligt meget uklar. 
23...Txc4 24.Da8+ Tf8 25.Db7 Td4 
26.Tad1 f3 27.Te4 Dh5 28.Le3 
Txd1+ 29.Sxd1 fxg2 
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0–1 
 

Remis mod to forhåndsfavoritter 
I lørdagens dobbeltrunde imponerede 
Stefan med remiser mod hhv. den 
senere turneringsvinder FM Igor 
Teplyi og IM Klaus Berg:  
 

Hvid: Stefan Wiecker, FREM (2188) 
Sort: Igor FM Teplyi (2396)  
[noter: SW] 

1.e4 c5 2.Sf3 a6!? 
Igor nævnte efter partiet, at han ikke 
havde nået at kigge på Lc4-varianterne 
i Najdorf og valgte derfor at spille 
dette lidt snedige træk.  
3.c3 
3.d4?! cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sb3 
Lb4 og sort har udlignet. 
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3...e6 4.d4 Dc7 5.Ld3 d6 6.0–0 Sd7 
7.Te1 b6 8.Sbd2 Lb7 9.De2 Se7 
10.Sf1 g6 11.h4 
Prøver at svække sorts bondestruktur. 
Samtidig sørger opstillingen Ld3 og 
De2 for, at sort ikke har mulighed for 
lang rokade. 
11...Lg7 12.h5 0–0 13.hxg6?! 
13.S1h2! cxd4 14.cxd4 Sc6 15.Le3 
med godt spil for hvid. 
13...hxg6 14.Se3? 
Idéen bag Se3 er selvfølgelig at 
komme til g4 og udnytte sorts 

svagheder, nemlig f6 og h6, men sort 
kan med sit næste træk drage fordel af 
Se3, derfor var 14.S1h2 bedre. 
14...Sf6 15.dxc5 
15.Sg5 er mere fleksibelt. Jeg følte 
dog, at jeg var nødt til at afgøre 
situationen i centrum, inden jeg kunne 
begynde mit angreb på den sorte 
konge. Det er svært at finde en plan 
for sort. 
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15...dxc5?! 

15...Sxe4?! 16.cxb6 Dxb6 17.Sc4 Dc5 
18.Le3 Dh5 19.Sg5 Dxe2 20.Txe2 
Sxg5 21.Lxg5 Sf5 22.Lxf5 gxf5 
23.Sxd6±; bedre 15...Dxc5 16.Sc4 
Lxe4 17.Lxe4 Sxe4 18.Dxe4 d5 

19.Le3 Dxc4 20.Dxc4 dxc4 21.Lxb6 
Sd5 22.Ld4 Lxd4 23.Sxd4=. 
16.Sg5 Tfd8 17.Lc2 b5 18.Sg4 Sxg4 
19.Dxg4 e5?! 20.Dh4± 
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Sort er allerede i alvorlige problemer.  
20...Td6 21.f4! Tf6 22.Sh7 
22.Tf1 Sc6 (22...Txf4 23.Lxf4 exf4 

24.Txf4+-) 23.f5 gxf5 24.exf5+- og 
sort kan ikke gøre noget ved truslen 
Sh7 og bagefter f6. 
22...Tb6 
22...Txf4 23.Lxf4 exf4 24.Sf6+ Kf8 
25.e5±. 
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23.Tf1?! 
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Bedre 23.fxe5! Dxe5 24.Lf4 Lf6 
(24...Dh5?? 25.Dxe7 Dxh7 26.Dc7+-) 

25.Sxf6+ Dxf6 26.Lg5+-. 
23...f6 24.Le3 exf4 25.Lxf4 Dc6 
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26.Lg5? 

Her mistede jeg overblikket. Jeg 
troede spillet skulle slutte her, da sort 
ikke kan dække f6, men 26.Dh2! Td8 
27.Lg5! Td6 (eneste træk) 28.e5+- 
vinder i løbet af få træk. 
26...Sf5! 27.Dh3 
Med remistilbud, bl.a. på grund af 
tidnød. Hvid har dog stadig de bedste 
udsigter.  
Fx: 27...fxg5 28.exf5 Dxg2+ 29.Dxg2 
Lxg2 30.Kxg2 Kxh7 31.fxg6+ Kg8 
32.Tae1 Td6 33.Lf5 Td2+ 34.Kg3 Lf8 
35.Kg4 med lille hvid fordel. 
½–½ 
 

Hvid: Stefan Wiecker,  
FREM (2188) 
Sort: IM Klaus Berg, 
Skanderborg (2423) 
[noter: SW] 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 
I disse varianter stræber hvid efter at 
bringe kongen hurtigt i sikkerhed og 

derefter angribe på kongefløjen. 
Derfor er Klaus' næste træk også 
præcist og fleksibelt. 
4...a6 5.Dd2 Sd7 6.h4 h5 7.Sh3 b5 
8.0–0–0 Lb7 
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9.Sg5! 

Hvids brikker harmonerer godt, og da 
sort har spillet h5, kan han aldrig jage 
springeren væk fra g5, og desuden har 
han svækket sig med e6, f7, g6. 
9...Sh6 10.f4 
10.e5?! dxe5 11.dxe5 Sxe5! 
(11...Lxe5? 12.Se6 fxe6 13.Lxh6 Lf6 

14.De3 Kf7 15.Ld3 med en uklar 

stilling, men hvid kan dog nemt spille 

på sorts svækkelser.) 12.De1 Dc8 
13.f4 Sc6 14.Sce4 0–0 15.Sc5 og sort 
står bedst. Denne variant gjorde, at jeg 
forkastede 10.e5, da jeg ikke tror, at 
hvid har kompensation nok for 
bonden. 
10...Tc8 
Heller ikke alternativet 10...0–0 
11.Le2 b4 12.Sa4 a5 13.d5 c6 14.f5! 
gxf5 15.Se6 fxe6 16.Lxh6 f4 17.Lxg7 
Kxg7 18.dxe6 Se5 19.Lxh5± er 
tillokkende for sort. 
11.e5 Sb6  
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12.f5!? 

Teksttrækket er muligvis ikke det mest 
præcise, men i hvert fald det mest 
aggressive! Idéen er at åbne stillingen, 
da sort ikke har rokeret, samt at 
forhindre ham i selv at spille f5 og 
lukke af; derimod ikke 12.e6?! f5! 
12...Sxf5 
12...gxf5?! 13.e6 f6 14.Le2! fxg5 
15.Lxh5+ Kf8 16.hxg5 (Robert L. 
Hess 2415-Per Andreasen 2207, 
Capelle 2008. 1–0) 16...Sc4 17.Dd3 
Sxe3 18.Dxe3 c5 19.d5±. 
13.e6 fxe6 14.Sxe6 Dd7 15.Sxg7+ 
Sxg7 16.Ld3 Sf5  
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17.Lg5?! 

17.d5! Sxd5? (17...b4 18.Lxb6 cxb6 

19.Dg5! Tf8 20.Se2 Lxd5 21.Dxg6+ 

Kd8 22.Thf1 Le6 23.Dxh5±; 17...Sc4! 

18.Lxc4 bxc4 19.Lf2! er en bedre 

fortsættelse end partiet. Det er svært 

at se, hvad sort skal stille op med sin 

konge og hvids planer: Dg5, Te1-Te6) 

18.Sxd5 Lxd5 19.Lxf5 Dxf5 
20.Dxd5+-. 
17...Sc4 18.Lxc4 
18.De2! Analyser efter partiet viste, at 
løberparret i denne stilling kan afgøre 
partiet. 18...Sg3? (18...0–0 19.Lxc4+ 

bxc4 20.Dxc4+ Kg7 21.Thg1 og hvid 

har vundet bonden tilbage, samtidig 

med sorts konge er meget svag. Sort 

har svært ved at forhindre g4. For 

eksempel 21...Tf7 22.d5 c6 23.Da4 

De8 24.g4±) 19.Lxg6+ Kd8 20.Dd3 
Sxh1 21.Txh1 De6 22.b3 Sb6 
23.Lf5+-. 
18...bxc4 19.d5!= 
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Med remistilbud; en mulig fortsættelse 
kunne være: 19...c6 20.The1 cxd5 
21.Sxd5 Lxd5 22.Dxd5 c3! 23.bxc3 
Tc5 (23...Txc3? 24.Lf6+-) 24.Dxc5 
dxc5 25.Txd7 Kxd7 26.Te5 Tc8 med 
lige spil. ½–½ 
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Stefan Wiecker gik ind til sidste runde 
som ubesejret, hvor et nederlag til 
Jackie Andersen desværre kostede 
præmiechancen, men med en 
ratingtilvækst på +16 til 2167 havde 
han en meget fin turnering. 
 

Mads H. og Ritvars kom i 
præmierne 

Mads Hansen oplevede et af 
minusserne ved at være seedet rimelig 
højt i et kæmpestort felt. Han tabte 
efter god modstand til IM'erne Karsten 
Rasmussen og Klaus Berg, seedet hhv. 
2 og 4, og selv om Mads den yngre 
vandt de resterende fem partier, mødte 
han udelukkende lavt ratede 
modstandere og kunne derfor kun 
sætte 3 ratingpoint ind på kontoen. 
Som her, hvor Morten Randrup 
Nielsen, Jyderup (1404) efter Mads’ 
20.De2 smider en næsten lige stilling 
over bord: 
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20...f5?? 21.f4 
21.exf5 Dxf5 22.f4 c6 23.fxe5 cxd5 
24.exd6 Txe3 25.Dxe3+-. 
21...Sc6 22.exf5 Txe3 23.Sxe3 Df6 
24.Dd3 Sb4 25.Dd2 Sc6 26.Dd5+ Df7 
27.De6! Te8 28.Dxf7+ Kxf7 29.Sd5 

Tc8 30.Te1 a6 31.g4 b5 32.cxb5 axb5 
33.Tc1 Sd4 34.Txc7+ Txc7 35.Sxc7 
Se2+ 36.Kf1 Sxf4 37.Sxb5 
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37...Ke7 38.a4 Sxh3 39.a5 Sf4 

40.a6 Sd5 41.a7 Sb6 42.Sc7 Kd7 
43.a8D Sxa8 44.Sxa8 Kc6 45.g5 Kd5 
1–0 
 

De fem point betød, at Mads H. kunne 
glæde sig over en 3. plads i 
præmiegruppe 2, som blev vundet af 
Ritvars Reimanis, ligeledes 5p. og +23 
til 2147. Kristoffer Dyrgaard 4,5p. (-
12) oplevede som den eneste FREM-
deltager en ratingtilbagegang. 
 

Teplyi tog førstepladsen 
Vores gode, gamle bekendte, den 
tredobbelte odensemester Igor Teplyi, 
Nordre Skakklub, vandt Horsens Lang 
Weekend 2010 med flotte 6/7p. uden 
tabspartier. Han kunne sætte 9 
ratingpoint ind på kontoen og nåede 
med 2405 et foreløbigt højdepunkt. Et 
halvt point efter på en delt andenplads 
fulgte forhåndsfavoritterne IM Karsten 
Rasmussen, Århus/Skolerne og IM 
Klaus Berg, Skanderborg samt Jackie 
Andersen, Århus/Skolerne. 



 

 
28 

AKTIVITETSKALENDER
 

August mandag 23 Klubmesterskab (1), BRIKKEN nr. 2 

 mandag 30 Klubmesterskab (2) 

September mandag 6 Klubmesterskab (3) 

 mandag 13 Klubmesterskab – udsatte partier 

 mandag 20 Klubmesterskab (4) 

 mandag 27 Klubmesterskab (5) 

Oktober mandag 4 Klubmesterskab (6) 

 mandag 11 Klubmesterskab – udsatte partier 

 mandag 18 Efterårsferie 

 torsdag 21 Odensemesterskabet 1+2 

 fredag 22 Odensemesterskabet 3+4 

 lørdag 23 Odensemesterskabet 5+6 

 søndag 24 Odensemesterskabet 7 

 mandag 25 Holdskak 1. runde 

November mandag 1 Klubmesterskab (7) 

 søndag 7 Divisionsturneringen (1) 

 mandag 8 Pokal 1. runde – udsatte partier 

 mandag 15 Holdskak 2. runde  
 søndag 21 Divisionsturneringen (2) 

 mandag 22 Klubmesterskab (8) 

 mandag 29 Klubmesterskab (9) 

 tirsdag 30 Pokal 2. runde 

December søndag 5 Divisionsturneringen (3) 

 mandag 6 Holdskak 3. runde 

 mandag 13 Julelynmesterskab, BRIKKEN nr. 3 

 tirsdag 28 FREM JULECUP 
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AKTIVITETSKALENDER 

 
Januar mandag 10 Hurtigmesterskab 1-3 (junior 1-2) 

 søndag 16 Divisionsturneringen (4) 

 mandag 17 Holdskak 4. runde 

 mandag 24 Hurtigmesterskab 4-6 (junior 3-4) 

 søndag 30 Divisionsturneringen (5) 

 mandag 31 Hurtigmesterskab 7-8 (junior 5-6) 

Februar mandag 7 Holdskak 5. runde 

 mandag 14 Vis dit glansparti 

 søndag 20 Divisionsturneringen (6) 

 mandag 21 Vinterferie 

 mandag 28 Holdskak 6. runde 

Marts søndag 6 Divisionsturneringen (7) 

 mandag 7 Klublynmesterskab - kvalifikation 

 mandag 14 Klublynmesterskab - finale 

 mandag 21 Holdskak 7. runde 

 mandag 28 Frem Open 1. runde 

April mandag 4 Frem Open 2. runde 

 mandag 11 Frem Open 3. runde 

 mandag 18 Påske 

 mandag 25 Påske 

Maj mandag 2 Generalforsamling 

 mandag 9 Frem Open 4. runde 

 mandag 16 Frem Open 5. runde 

 mandag 23 Frem Open – udsatte partier 

 mandag 30 Frem Open 6. runde 

Juni mandag 6 Frem Open 7. runde 

 mandag 13 Pinse 

 mandag 20 Yann og Anton underholder 
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Pula Open 
Af René Andreasen 

 

Sammen med kæresten havde jeg valgt 
at holde et par ugers sommerferie i 
Kroatien. Efter en lille uge i 
Dubrovnik og en 21 timers sejltur i 
Adriaterhavet fik vi os indlogeret på et 
hotel på Istra halvøen. Her tager ferien 
en drejning som gør, at den har 
relevans for dette blad. På nabohotellet 
blev der afviklet Pula Open. 
Turneringen talte 287 deltagere fra 23 
lande, og med et startrating på 1838 
var jeg nede som nummer 210 på 
startlisten.  
 

Ur medbringes! 
Under åbningscermonien havde jeg 
lidt problemer med at fokusere på 
indholdet. Mit koncentrationssvigt 
under cermonien skyldtes, at der kun 
var opsat ure på de øverste brætter. 
Dette var der jo selvsagt en grund til, 
og havde jeg læst indbydelsen 
grundigt, ville jeg have været klar 
over, at deltagerne selv skulle 
medbringe et skakur, og at det var hvid 
der skulle sørge for uret.  
Da jeg skulle have hvid i første runde, 
gik jeg direkte til plan A, som gik på at 
spørge min modstander, om han 
tilfældigvis skulle have sit ur med; det 
havde han ikke. Således måtte jeg 
iværksætte plan B, som gik ud på at 
skynde mig at få hentet nogle penge, 
således at jeg kunne købe mig et ur i 
det skaksalg, jeg havde set i 
hotellobbyen. Med 5-10 min. 
forsinkelse og 60 euro fattigere var jeg 
klar med mit nyerhvervede DC5010 
skakur, og til trods for forsinkelsen 

havde min modstander ikke startet mit 

ur.  
 

Elendig start 
Om det var varmen, euforien over mit 
nye skakur eller om jeg skal finde en 
helt tredje undskyldning, er jeg stadig 
ikke klar over. I hvert tilfælde laver 
jeg en kæmpe buk i 6. træk. Det tog 
mig et kvarter at finde på, hvad i 
alverden jeg skulle stille op. Jeg havde 
mere lyst til at tage ud og svømme, 
end at skulle spille videre på den 
håbløse stilling, men jeg syntes heller 
ikke, jeg kunne være bekendt at give 
op efter 6 træk. Jeg beslutter at få 
rokeret langt og derefter forsøge med 
et alt eller intet fremstød på 
kongefløjen. Men min modstander, en 
ung kroat med 2199, gav ikke ved 
dørene, og fik kørt mig over på 
dronningefløjen, inden jeg 
overhovedet nåede nogen vegne på 
kongefløjen. Jeg fik således en elendig 
start på turneringen; man kan 
selvfølgelig argumentere for, at det var 
et gratis parti at lave en buk i, og det 
havde været langt værre, hvis jeg 
havde lavet den samme fejl mod en 
svagere modstander. 
 

Boris Spassky kiggede på 
Åbningsdagen bød på at par kendte 
ansigter i form af tidligere 
verdensmester Boris Spassky og en 
gammel kending af FREM Skakklub, 
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn. 
Sidstnævnte havde sammen med Finn 
Nøhr (Sydøstfyn), Peter Svendsen og 
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Lars Nelsson (Hillerød) lejet en 
ferielejlighed i området. Det skal dog 
nævnes, at Boris Spassky ikke deltog i 
turneringen, men han var til stede 
under alle runderne og gik rundt og 
iagttog partier i begge ender af 
spillelokalet.  
 

Istrien kan varmt anbefales 
Selvom dette blad hverken hedder 
Vagabond, FDM eller Adventure 
World, vil jeg lige sætte et par ord på, 
hvad det var, udover skakturneringen, 
der gjorde Pula Open attraktiv. I 
starten af 90’erne har jeg været 
udstationet 3 gange som FN-soldat i 
landet. Da den nordlige del af 
Adriaterhavets kyst og Istrien aldrig 
var udsat for krigshandlinger, 
benyttede jeg ved flere lejligheder 
såvel min ferie samt nogle 60 timers 
orlov til at tage ud til denne kyst.  
Selvom meget selvfølgelig har ændret 
sig siden hen, og selvom Pula ikke er 
et af de steder, jeg besøgte i sin tid, så 
var jeg dog ret sikker på, at det ville 
være ret solsikkert medio juni, at der 
ville være gode badetemperaturer, og 
at der ville være adgang til frisk 
seafood. 
Alle tre antagelser viste sig at holde 
stik, turneringen blev afviklet på en 
halvø 2-3 km uden for Pula by. Gode 
klippestande overalt på halvøen, og 
masser af sol, sommer og skaldyr. Ud 
over en enkelt dag med dobbeltrunde, 
blev turneringen afviklet med et parti 
om dagen og start kl. 16.30. Således 
var der masser af tid til at nyde og 
opleve såvel det lokale område som 
andre områder af Istrien frem til sidst 
på eftermiddagen. Fra flere af Istriens 

byer afgår der dagsture med båd til 
Venedig. Dette kunne dog ikke 
harmonere med at skulle spille skak 
klokken 16.30, men kæresten tog 
turen, hvor specielt indsejlningen til 
Venedig havde været helt fantastisk. 
 

Stærk modstander uden Elo 
I anden runde satte jeg mig til bordet 
som favorit. Denne favoritværdighed 
var dog relativ, min modstander var 
blandt 20 navne nederst på 
deltagerlisten som var anført med et 0, 
eftersom at de ikke havde noget Elotal. 
Det viste sig at være en gruppe, der 
lavede præstationer lige fra begynder-
niveau og til Elo-præstationer omkring 
2100.  
Jeg havde søgt på min modstander og 
fundet frem til, at han inden for de 
seneste år havde spillet nogle nationale 
turneringer, der gjorde, at jeg var helt 
på det rene med, at det ikke ville blive 
en walk over, og det skulle også vise 
sig, at han over turneringens 9 runder 
lavede en ratingpræstation på 1936.  
I en Caro-kann får jeg hurtig overtaget 
og får lagt et tryk på dronningefløjen, 
der gør, at han må give en bonde på 
b2. Jeg havde dog nogle skrupler ved 
at tage denne bonde; jeg har haft 
lignende stillinger, hvor jeg har følt at 
resten af partiet blev et langt forsvar 
på dronningefløjen, men der er jo 
sikkert også en grund til, at den kaldes 
testamentebonden.  
Jeg har også spillet lignende stillinger, 
hvor jeg har undladt at tage bonden, 
men det viser min elektroniske 
analysepartner absolut ingen forståelse 
for. Jeg vælger at tage bonden, og som 
frygtet får jeg brugt en masse tid på at 
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undgå at få noget i klemme på 
dronningefløjen. Betænkningstiden 
under turneringen var 90 min. plus 30 
sek. pr. træk, men uden bonustid ved 
træk 40.  
Jeg kommer dog ikke for alvor i 
tidsproblemer, og da jeg har spillet 
mig ud af problemerne på 
dronningefløjen, forsøger min 
modstander at storme min 
kongestilling, men jeg er langt 
hurtigere fremme på dronningefløjen.  
 

Det skulle vise sig at blive mit eneste 
gevinstparti; det lyder måske ikke så 
prangende, men mit resultatmæssige 
mål var hele tiden at have scoret så 
godt, at jeg kunne undgå at skulle 
møde spillere nedefra, og denne 
målsætning lykkedes til fulde, da 2. 
runde skulle vise sig at blive den 
eneste gang i turneringen, hvor jeg var 
ratingfavorit. 
 

Remis mod 2000-kvinde 
3. runde gav et godt billede af, 
hvorledes min turnering formede sig. 
Jeg var med de hvide brikker oppe 
mod en højere ratet spillet fra Østrig. 
For langsomt åbningsspil gav mig 
problemer med at få udviklet min 
sortfeltede løber, og hvis jeg ikke tog 
vare om dette problem, ville jeg stille 
og roligt blive kørt over på 
kongefløjen.  
Prisen for at få løberen lukket ind i 
spillet var, at jeg måtte svække min 
bondestruktur, og det kostede også en 
del terræn, men det var svækkelser jeg 
mente at have mulighed for at 
overleve. Det lykkedes mig lige 
akkurat at få lukket hele stillingen af.  
 

René Andreasen, DK (1838)−
Babara Schink, Østrig (2063) 
Pula Open 3. runde 21.06 2010 
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23.c4 
Jeg får brudt min bondestruktur, 
men får til gengæld løberen med i 
partiet og kunne også se 
muligheder i, at kunne komme til at 
drage fordel af en åben b−linje. 
23...dxc4 24.Qc3 f6 25.bxc4 Qg4 
26.Qb3 b6 27.h3 Qe6 
Jeg syntes 27...De2 så noget 
ubehageligt ud. Jeg havde kigget 
på at møde det med Ld4, men jeg 
kunne ikke rigtigt vurdere, om der 
ville komme for meget tryk på den 
d−bonde, jeg ville ende op med. 
Da jeg også var noget bagud på 
tid, og da remis også var et ganske 
brugbart resultat, havde jeg 
besluttet at møde det med 
27...Qe2 28.Re1 Qd2 29.Red1 
Qe2 30.Re1 Qd3 31.Red1. 
28.Rd3 Rxd3 29.Qxd3 Kf7 30.Rd1 
Be7 31.Qc2 Rd8 32.Rd3?! 
Jeg ville gerne have byttet de 
tunge brikker og mente som 
udgangspunkt ikke, at det sorte 
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tårn på 1-række ville give mig 
problemer. Men bagefter må jeg 
erkende, at dette træk bare giver 
mig nogle helt unødvendige 
komplikationer, at skulle forholde 
sig til. Det mere simple Txd8 
efterfulgt af Dd3 ser langt bedre 
ud. 
32...Qe4 33.Rc3 Qxc2 34.Rxc2 
Rd1+ 35.Kh2 Ke6 36.Kg3 Bd6+ 
37.Kf3 Bb4 38.Ke2 Rd7 39.Kf3 a5 
40.Bd4 Rb7 41.Ke4 Be7 42.Rb2 
b5 
Når jeg nu sidder her nogle uger 
efter partiet og analyserer med 
Fritz som facitliste, skulle jeg 
faktisk være lidt ovenpå. Sådan ser 
jeg ikke det under partiet, jeg føler 
at jeg bliver presset af de sorte 
bønder fremdrift. Men kan jeg bytte 
tårnet i d−linjen, har jeg svært ved 
at se, hvorledes sort kan realisere 
gevinsten, hvis jeg holder 
bønderne på c4, f4 og h3.  
43.f4 c5 44.Bc3 b4 45.Be1 f5+ 
46.Kd3 Bf6 47.Rb1 Rd7+ 48.Kc2 
g5 49.Rd1 Rxd1 50.Kxd1  
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Siden jeg har spillet 43. f4 

mener Fritz, at jeg går fra en 
marginal fordel til at være nede 
med 0.6; jeg mener nu, at denne 
stilling er remis. Jeg har spillet 
positionen to gange mod Fritz med 
10 min på uret, og lige som partiet 
ender det remis. Bønderne dækker 
de felter den sorte konge skal 
igennem på, og forsøger den sorte 
konge på kanterne, klarer løberen 
h4 og for den sags skyld også a5. 
50...a4 51.Kc2 gxf4 52.exf4 g5 
53.g3 gxf4 54.gxf4 Bd4 55.Bg3 
Kf6 56.Kb1 Kg6 57.Kc2 Kf6 
½-½ 
 

Udeblivelse fik ikke konsekvenser 
Partierne blev afviklet kl. 16.30 med 
undtagelse af sidste runde samt en 
enkelt dag, hvor der var dobbeltrunde. 
En dobbeltrunde ligger naturligvis om 
onsdagen (i hvert tilfælde i mit hoved), 
og det var således også den dag, det 
var oplagt at kæresten ville tage 
dagsturen til Venedig. Da jeg 
ankommer til spillesalen tirsdag 
eftermiddag til 4. runde, bliver jeg 
midlertidig noget lang i ansigtet. Da 
jeg skal tjekke mit brætnummer, er det 
programmet for 5. runde, der hænger 
fremme.  
Jeg var selvfølgelig på det rene med, at 
jeg havde tabt partiet, men jeg 
frygtede, at jeg ikke blot havde tabt 
grundet udeblivelse, men måske også 
var ude af turneringen. Til min store 
lettelse står mit navn dog på 5. rundes 
oversigt, og da jeg kontakter 
turneringsledelsen, får jeg at vide, at 
den eneste sanktion er, at jeg har tabt 
partiet. Dette var selvfølgelig også 
brandærgeligt, men det ville slet ikke 
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kunne sammenlignes med kun at få 
spillet 3 af 9 planlagte partier. Ved 
kommende turneringer tror jeg vil 
bruge et par minutter mere på at 
nærlæse indbydelsen.  
 

Fire remiser i rap 
Noget forfjamsket får jeg sat mig til 
rette til 5. runde. Jeg skulle have haft 
sort i 4. runde; denne rundes slovenske 
modstander var tilbøjelig til at gå ind i 
to forskellige Caro-Kann varianter, 
disse havde jeg derfor støvet af først 
på eftermiddagen. Heldigvis var de 1½ 
point, jeg havde samlet inden min 
udeblivelse nok til, at jeg stadig fik en 
højere rated modstander i 5. runde. Jeg 
skulle også have sort, som jeg skulle 
have haft i 4. runde, og min 
modstander, endnu en østriger, denne 
gang med 2051, var så venlig at vælge 
den ene af de to varianter, jeg netop 
havde forberedt. Der kommer aldrig til 
at ske det helt store, og det ender i en 
remis efter en 3 timers spil.  
 

I 6. runde kommer jeg i store 
problemer og ender i et tårnslutspil, 
der bestemt ikke havde gode 
forudsætninger for at kaste hverken et 
helt eller et halvt point af sig, men 
efter at have siddet i 1½ time med 
under 3 min. på uret, fik jeg pludselig 
en mulighed for at holde remis, men 
det opfattede jeg først, da jeg havde 
trukket forkert. Heldigvis havde min 
kroatiske modstander, der også selv 
havde spillet de sidste 10 træk med et 
lille minut på uret, ikke øje for 
gevinsten, og i det næste træk kunne 
jeg ikke undgå at finde et remistræk. 
 

René Andreasen, DK (1838)−
Mesar Darko, Kroatien (1983) 
Pula Open 6. Runde 23.06.2010  
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51.h3 
Det ser skidt ud, men vi er begge 
nede på et par minutter, så jeg 
håber på, at jeg på et tidpunkt kan 
give en bonde og eks. ryge ind i en 
Philidor Position. Helt konkret 
havde jeg en ide om, at han skulle 
få lov at spille tårn+ d−bonden mod 
mit tårn. 
51...gxh3+ 52.Kxh3 Rg6 53.Rd5 
Re6 
Her skulle min modstander have 
spillet Tg3 med skak. Nu har jeg 
mulighed for at spille Td4, som ville 
være første gentagelse. Jeg er dog 
ret overbevist om, at han ikke vil 
være med til en trækgentagelse, 
og 1 min. ekstra til os begge ville 
gavne hans gevinstchancer, og 
han ville måske få øje på Tg3 
skak, så jeg skynder mig at prøve 
noget andet. 
54.Rh5 Rxe4 55.Rh7+ Ke6 
56.Rxa7 Rxc4 57.Kg4 Kd5 58.Kf3 
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Kc5 59.Rc7+ Kb4 60.Rc6 Rd4 
61.Rxb6 Kxa4 62.Rb8 Rb4 63.b6 
Her misser jeg remis, som ville 
være sikret efter Td8. Jeg er 
forblændet af planen om, at han 
skal bruge konge og tårn til at 
hente min b−bonde. Når mit eget 
tårn så forlader b−bonden for at 
hente den sorte f−bonde, begynder 
det at ligne den ønskede philidor 
med d−bonden + tårn mod tårn.  
63...Kb3? 
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Jeg slipper med skrækken. Kb5 
vinder for sort. Nu kan den sorte 
konge ikke komme nogen vegne. 

64.b7 d5. ½-½ 
 

Mine partier i 7. og 8. runde minder 
meget om hinanden, i begge partier 
har jeg fået stillet mine brikker i vejen 
for hinanden, og må bruge en del træk 
på at søge nogle afviklinger. I begge 
partier er det modstanderne, der har 
initiativet, men jeg får lukket stillingen 
for angrebsmuligheder.  
I 7. runde mod endnu en østriger med 
2031, og i 8. runde, hvor kroatiske Iva 
Ascic tilbyder remis i nedenstående 

stilling efter at have forsøgt at stille 
droningen på såvel f6, e6 og d6.  
 

René Andreasen, DK (1838)- 
Iva Ascic, Kroatien (2012)  
Pula Open 8. runde 25.06.2010 
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Afsluttende nederlag 
9. og sidste rundes modstander, en ung 
knægt fra Slovnien med 1984, spillede 
gerne 1.d4, Sf6 2.c4. Dermed var 
forudsætningerne på plads for at spille 
en Budapestergambit.  
Min score i denne åbning har været 
noget skuffende gennem det seneste 
års tid, derfor har jeg faktisk kun 
spillet den, når jeg har vidst inden 
partiet, at jeg højst sandsynligt vil 
kunne spille 2.-e5.  
Det er specielt en blød variant, hvor 
der bliver afviklet 3 officerer, som 
flere gange har bragt mig ud i et 
slutspil, hvor jeg er blevet mast af et 
minoritetsangreb på dronningefløjen. 
Jeg mente dog, at jeg havde fået 
pudset denne variant af, således at jeg 
havde en klar plan for, hvorledes jeg 
ville dæmme op for lige netop dette 
angreb. 
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Jeg kommer naturligvis ud i den 
forberedte/frygtede variant, men 
desværre spillede jeg ikke stillingen så 
godt, som jeg burde have kunnet gøre, 
når jeg nu havde kigget på netop 
denne type slutspil, alligevel får jeg 
dog kludret mig igennem til et lige 
tårnslutspil, som jeg desværre 
formøbler.  
 

Godkendt resultat 
Resultatmæssigt ender jeg således på 
3½ af 9 eller 3½ af 8 i de partier, hvor 
jeg nu huskede at møde frem. Da min 
modstander i 2. runde desværre først 
nu får sit Elo-tal, er min forventede 
score på 1.6 beregnet ud fra de 7 
resterende, hvoraf jeg scorede 2.5, og 
det er resultatmæssigt godkendt. 
Spillemæssigt er jeg lidt splittet over 
min præstation. I de fem remispartier 
føler jeg ikke, at jeg er i nærheden af 
at have gevinstchancer, men faktisk 
bliver trykket i de fire af partierne, 
hvor midtspillet typisk blev et 
spørgsmål om hvilke svækkelser, jeg 

ville kunne tillade mig i forsøget på at 
udvikle mine brikker. Når det så er 
sagt, så er jeg selvfølgelig også godt 
tilfreds med at det fire gange lykkedes 
mig at få noget med fra partier, hvor 
jeg stod næstbedst.  
 

IM-norm til Jan Nordenbæk 
Af de danske deltagere var der én, der 
overstrålede alle andre, Jan 
Nordenbæk, gik ubesejret igennem 
turneringen og lavede 6,5 point og en 
præstationsrating på 2454. Efter at 
have mødt 5 IM’er på stribe skulle Jan 
møde endnu en IM’er i sidste runde, 
og kravet var en sejr med de sorte 
brikker. Jan havde bestemt sig for at 
sætte alt på et bræt, og den taktik 
lykkedes til fulde. Efter to timers spil 
stod Jan ude i foyeren med en knyttet 
næve og en fadøl, dermed var den IM-
norm i hus.  
For dem, der ikke har set det, skal det 
nævnes, at Jans parti, der sikrede ham 
IM-normen, findes på Fyns Skak 
Unions hjemmeside: www.fsu-skak.dk 

 

Heviz Open 2010 
Af Ellen Hagesæther 

 

Efter store overvejelser og meget 
research faldt vores valg af 
sommerturnering i år på Heviz Open. 
Heviz er et lille behandlingssted vest 
for Balaton-søen i Ungarn, kendt for 
afslapning, speciallæger og termisk sø 
med mudder. Så efter at vi har tilbragt 
vores ferie hovedsagelig sammen med 
tyske pensionister, føler vi os nu 
meget unge! Festivalen bestod af flere 
turneringer, både IM og GM-grupper, 
samt Open A og B. Turneringerne er 

ikke så kendte udenfor Ungarn som for 
eksempel First Saturday, selv om 
nogle af gengangerne derfra også var 
at finde i Heviz. Som eksempel kan 
nævnes amerikaneren IM Pascall, 
kendt fra ChessFM og IM Endre 
Vegh, tidligere sekundant for Topalov, 
som vi begge fik æren af at møde. 
 

Alf slog til 
Alf fik en god start med 2/3p. mod 
meget stærk modstand. Blandt andet 
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spillede han remis mod GM Berczes 
og vandt over IM Boguszlavszkij med 
sort.  

Alf kommenterer: 
Jeg har stort set forsvaret mig hele 
partiet mod IM Boguszlavszkij. Men 
nu, da vi begge var nede på et halvt 
minut per træk, øjnede jeg en chance 
for at komplicere: 
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55...Sxf4! 
Ofrer officer for tre bønder. Nu bliver 
det et slutspil, som er uklart.  
56.Kxf4 Se6+ 57.Ke3 f4+ 58.Kd2 
Lxc2 59.Kxc2 Sxd4+ 60.Kd3 Sf3 
61.Lf2 Sxe5+ 62.Kd4 Ke6 
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Det var dette slutspil, jeg så for mig, 
da jeg ofrede i træk 55. Det er svært at 
give en eksakt vurdering af stillingen, 
men jeg tror den er i balance. 
63.Se2 
Hvis hvid bliver grådig og går efter 
bønderne på damefløjen med kongen, 
risikerer han at tabe. 63.Kc5 f3 
64.Kxb5 Kf5 65.Kxa4 Kg4 66.b4? 
(66.Sb3 var sidste mulighed.) 66...h4 
67.b5 h3 68.Lg1 f2–+.  
63...Sf3+ 64.Kd3 Se5+ 65.Kd2? 
Hvid bør tage trækgentagelse. 
65...Sf3+? 
65...Kf5! giver gevinstchancer.  
66.Kd1 Ke5 67.Sc3 
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67…b4! 

Tvinger springeren længst muligt væk.  
68.Sxa4 d4 69.Ke2 Sg5 
Hvid må ikke få tid til at gå med a-
bonden. 
70.Sc5 Kd5 71.Sd3 f3+ 72.Ke1 Kc4 
73.Se5+ Kd5 74.Sd7?! 
Her og i de næste træk spiller hvid 
unøjagtigt, og sort får placeret 
brikkerne i udmærkede positioner. 
74.Lh4 Kxe5 75.Lxg5= eller 74.Sd3=. 
74...Se4 75.Lh4 Ke6 76.Sb6 Kf5 
77.Sd5 Kg4 78.Ld8?? 



 

 
38 

78.Lf2! var eneste træk, da 78...d3 
79.Se3+ bør holde remis. 
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78...h4?? 
Her kikkede jeg kun efter muligheder 
for at få ny dronning. 78...f2+!! 
79.Ke2 d3+ 80.Kf1 Kf3 med mat i 
næste. 
79.Sxb4? 
79.Lxh4! med remischancer. 
79...h3 
Nu er der gevinst.  
80.Lc7 

��������	
 
�++++� 
�+9#++� 
�++++� 
�++++� 
��$���+�+! 
"+++�+�% 
& � +++( 
)++,-+. 
/012345678 

80...f2+!! 81.Ke2 Sg3+ 82.Lxg3 Kxg3 

83.Sd3 h2 84.Sxf2 d3+ 85.Ke3 d2 
86.Se4+ Kg2 87.Sxd2 h1D 88.Sc4 
Dc1+ 89.Kd4 Kf3 90.a3 Kf4 91.Kc5 
Ke4 92.Kb4 Kd4 93.b3 Dc3+ 94.Ka4 
Kc5 95.Sa5 Dc2 96.Sc4 
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96…De4! 
0–1 
 

Runde 4-6 indbragte kun et enkelt 
point, men hvad gør det, når man 
afslutter med tre sejre i træk!  
En flot turnering af Alf, som fik en 
præstationsrating på 2382, hvilket var 
hele 2.4p. over forventet score, og han 
endte som nr. 6 blandt de 38 deltagere. 
 

En solid indsats 
Jeg havde også en fin turnering og 
endte på 12. pladsen med 2312 i 
præstationsrating, hvilket var 0.5p. 
over forventet score. Resultatet kom til 
veje efter en solid indsats med kun et 
enkelt tab, der indtraf som sort mod 
tidligere nævnte Berczes. Af 
enkeltresultater er der grund til at 
fremhæve remisen mod GM Sergeev i 
134 træk! 
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En spændende stilling opstod allerede 
i 1. runde: 
 

Hvid: Ellen Hagesæther, 2269 
Sort: Vaszilisz Metaxasz, 2130 
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Sort har netop spillet 18…Db7, for at 
lægge pres i den hvide diagonal.  
19.Scxe5?! 
Sort kan slå damen eller løberen. Det 
bedste er alligevel det rolige 19..Sf5 (i 

følge computeren) med sort fordel. For 
min modstander blev fristelsen 
imidlertid for stor:  
19…Lxg2? 
Nu vinder hvid let. 
20.Dxf7+ Kh8 21.Se6 Tg8 22.Sxd8 
Txd8 23.Lh6! Lxh6 24.Dxf6+ Kg8 
25.Sf7 
1-0 
 
Som Jusupov siger, er det en blanding 
af gode og dårlige træk, der giver det 
bedste resultat.  
 
Turneringen kan anbefales som en 
stille og rolig, men billig, social og 
stærk sommerturnering.  
 
I vores gruppe (A-gruppen) deltog 3 
GM’ere og 7 IM’ere. Turneringen blev 
vundet af IM Banusz.  
 
Mere information kan findes på: 
rigochess.hu. 

 

Sommerskak på Café Biografen 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Det er ved at udvikle sig til en fast 
tradition, at FREM i samarbejde med 
Café Biografen inviterer til en 
uforpligtende gang sommerskak alle 
mandag aftener i juli måned. Således 
også i år, hvor 1. heat blev afviklet den 
5. juli.  
Rækken af hurtigskakturneringer fik 
en lovende start, idet 24 deltagere 
havde fundet vej til spillestedet, 
hvilket selvfølgelig også var helt 

perfekt i forhold til at oprette 4 
grupper med hver 6 mand.  
 

Tæt opløb i gruppe 1 
Gruppe 1 bestod udelukkende af 
stærke mesterspillere, og der var 
spænding til det sidste, idet Morten 
Topholm, Læseforeningen inden sidste 
runde førte med 3p., mens 
arrangørklubbens Kristoffer Dyrgaard 
og Mads Hansen lå på lur et halvt 
point efter.  
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Mads og Morten mødtes i en ren 
finale, som sidstnævnte vandt. 
Slutstillingen i gruppe 1: 1. Morten 
Topholm, LF 4p. 2. Kristoffer 
Dyrgaard, FREM 3,5p. 3. Per 
Stentebjerg-Hansen, LF 3p. 4. Mads 
Hansen, FREM 2,5p. 5. Niels Henrik 
Sørensen, FREM 1,5p. 6. Jeppe 
Frederiksen, Sydøstfyn 0,5p. 
 

FREM-dominans i gruppe 2 
Gruppe 2 blev vundet af Mathias 
Meunier, der gik ubesejret gennem de 
fem runder. Klubkammeraten Jesper 
Knudsen førte ellers rækken indtil 
sidste runde, hvor en anden 
klubkammerat, nemlig Jonas Nilsson, 
stak en kæp i hjulet.  
Slutstillingen i gruppe 2: 1. Mathias 
Meunier, FREM 4p. 2-3. Jesper 
Knudsen og Jonas Nilsson, begge 
FREM 3,5p. 4. Johnny Holler 
Johansen, LF 3p. 5. Alex Sørensen, LF 
1p. 6. Knud Aage Rasmussen, Odense 
Skakklub 0p.  
 

Bunkebryllup i gruppe 3 
Gruppe 3 var ekstrem jævnbyrdig, og 
førstepladsen endte i en sjælden 
firdeling mellem Heinz Furrer, Odense 
Skakklub, Theis Nielsen og Anton 
Kjeldsen, begge FREM samt Jerry 
Rosenberg, Odense, alle 3 point.  
André Møller, FREM vandt Gruppe 4 
med 4/5p. foran Claus Børsen, LF 
3,5p. 
 

Nyt spændende navn 
19 deltagere trodsede vejrguderne og 
fandt trods massivt regnvejr vej til 
Café Biografen den anden mandag i 
juli måned. Her dukkede et nyt 
spændende navn op i skikkelse af den 

blot 19-årige Ritvars Reimanis fra 
Litauen. Han er netop flyttet til 
Odense for at studere og er et oplagt 
emne til vores 1. divisionshold. 
Ritvars gjorde god reklame for sig selv 
ved at vinde gruppe 1 med maksimum 
5/5p. foran Peter Grau, LF, der endte 
på 3p. 
I partier med begrænset 
betænkningstid skifter pointet ofte 
ejermand undervejs, og at alt håb ikke 
nødvendigvis er ude, fordi man slipper 
elendigt fra åbningsfasen, fik 
Kristoffer lejlighed til at demonstrere: 
 

Hvid: Morten Topholm, 
Læseforeningen 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
[noter: KD] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.a4 a6 8.Sa3 
Le7?! 9.Sc4 0–0 10.Le3 Sd4 11.a5 
Le6?! 12.Sb6 d5 13.Sxa8 Dxa8 14.f3 
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14…Lc5?! 

14...Da7 er en bedre mulighed, hvor 
Sxc2+ naturligvis er idéen. 
15.Lg5 Sh5 16.Sa4 Da7 17.c3 Sxf3+ 
18.Dxf3 dxe4 19.Dxh5 Lf2+ 20.Kd1 
Td8+  
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21.Lxd8?? 

Nu går hvid til gengæld mat i 4. Efter 
21.Kc2 havde han klar gevinst. 
21...Lb3+ 
0–1 
 

Gruppe 2 blev vundet af Christian 
Furrer, LF 4/5p. foran Theis Nielsen, 
FREM og Ib Lynæs Hansen, 
Sydøstfyn, der delte andenpladsen 
med 3p.  
I Gruppe 3 spillede de otte deltagere 
alle mod alle, og her vandt Thomas 
Thomsen, Indslev med 6p. foran de to 
OS-spillere Heinz Furrer 5,5p. og 
Jerry Rosenberg 5p. 
 

Flot punktum 
Mandag den 26. juli afvikledes 4. og 
sidste heat, og der blev sat et flot 
punktum, idet 26 tilmeldte sørgede for 
deltagerrekord. De blev placeret i tre 
6-mands grupper og en 8-mands 
gruppe. Blandt de fremmødte var et 
par gamle kendinge i skikkelse af 
vores tidligere førsteholdsspiller 
Svend Jepsen og den flerfoldige fyns- 
og odensemester Henning Nielsen, der 
nu stiller op for Maribo. 

Ritvars vandt igen 
I 3. heat måtte Ritvars Reimanis se sig 
henvist til andenpladsen af Per 
Stentebjerg-Hansen, LF, men i 4. og 
sidste heat løb Ritvars igen med 
førstepladsen. Gruppen udviklede sig 
atter til et kapløb mellem de to, men 
da den unge litauer vandt det 
indbyrdes opgør, var han i tilfælde af 
remis i sidste runde mod Kristoffer 
Dyrgaard sikker på endnu en 
førsteplads. Det lykkedes relativ tidligt 
i partiet Ritvars at fremtvinge en 
trækgentagelse.  
Slutstillingen i gruppe 1: 1. Ritvars 
Reimanis, FREM 4,5p. 2. Per 
Stentebjerg-Hansen, Læseforeningen 
4p. 3. Kristoffer Dyrgaard, FREM 
3,5p. 4. Morten Topholm, 
Læseforeningen 2p. 5. Alf Andersen, 
FREM 1p. 6. Henning Nielsen, Maribo 
0p. 
 

Hentet på målstregen 
I gruppe 2 havde Michael B. Madsen, 
FREM inden sidste runde et helt points 
forspring ned til Christian Furrer, LF, 
der imidlertid nåede på omgangshøjde 
ved at vinde det indbyrdes parti.  
Slutstillingen i gruppe 2: 1-2. 
Christian Furrer, LF og Michael B. 
Madsen, FREM, begge 3,5/5p. 3-4. 
Jesper Knudsen, FREM og Svend 
Jepsen, enkeltmedlem, begge 2,5p. 
Gruppe 3: 1. Jakob Petersen, Indslev 
4p. 2. Lene Kuntz, FREM 3p. 
Gruppe 4: 1-3. Jerry Rosenberg, 
Odense, Søren Gjedsted og Mehrad 
Ameli, begge FREM fik alle 5/7p. 
 

Tabeller med samtlige enkeltresultater 
kan ses på: www.frem-skakklub.dk.
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FYNLAND KVARTERSKAKMESTERSKABET 2010 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Danmarks stærkeste skakspiller Peter 
Heine Nielsen taber sjældent til 
landsmænd, men lørdag den 12. juni 
skete det to gange, og en af 
triumfatorerne var Kristoffer 
Dyrgaard. Begge deltog i ’FYNLAND 
KVARTERSKAKMESTERSKABET 
2010’ i Jersore Forsamlinghus, hvor 
Fyns Skole Skak stod som arrangør. 
Idemanden bag var den nordfynske 
kunstner H-KON BROSBORG, der 
især er kendt for udsmykningen af 
Dalum Papirfabriks flere hundrede 
meter lange facademur. 
Programmet blev indledt med en 
skoleskakturnering og efterfulgt af en 
privat voksenfest, hvorefter 12 
inviterede skakspillere gik i gang med 
en 7 runders monradturnering om en 
samlet præmiesum på 24.000 kr. Heraf 
gik halvdelen til vinderen, mens der 
var hhv. seks, tre, to og et tusinde til 
de efterfølgende. 
 

Allan Stig løb med førstepladsen 
Peter Heine var favorit til at løbe med 
førstepræmien, men han var oppe mod 
så stærke modstandere som den 
nykårede danmarksmester Allan Stig 
Rasmussen, den kvindelige stormester 
Viktoria Cmilyte, den tidligere k-
verdensmester Jørn Sloth samt Jens 
Kristiansen, der står noteret for tre 
DM-titler.  
Alle regnede med, at vinderen skulle 
findes blandt disse fem, og det kom 
også til at holde stik, men 
underhunden Kristoffer Dyrgaard gav 

dem kamp til stregen. I 1. runde vandt 
Heine sikkert over Allan Stig, men 
runden efter måtte han ned mod 
Mester Jens, der imidlertid forspildte 
muligheden for at stryge helt til tops 
ved at tabe de næste to partier. Et af 
dem var til Allan Stig, der blot afgav 
et halvt point i resten af turneringen, 
og det viste sig at række til 
førstepladsen. 
 

Kristoffer vandt over Peter Heine 
I næstsidste runde tabte Peter Heine 
nemlig sensationelt til Kristoffer 
Dyrgaard: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: GM Peter Heine Nielsen 
1.e4 c6 2.c4 e5 3.Sf3 d6 4.d4 Sd7 
5.Sc3 Sgf6 6.Ld3 exd4 7.Sxd4 g6 
8.0–0 Lg7 9.Lf4 Se5 10.Dd2 0–0 
11.Tad1 Sh5 12.Lg5 Db6 13.Le2 
Sf6?! 14.Sb3 Le6 15.Dxd6± Sh5= 
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16.Sa4! Da6 17.Sac5 Dxa2 18.Sxe6 

fxe6 19.Dxe6+ Kh8 20.Sc5 Tae8 
21.Dh3 Dxb2 22.Td2 Db4 



 

 
43 

��������	
 
�++�*�,�� 
����++9��� 
�+�++�+� 
�+�$��9#�� 
��� + ++! 
"++++Q% 
&+*+#�  � ( 
)++++,-. 
/012345678 

 

23.Se6! Tf7 24.Lxh5 gxh5 25.Sxg7 
Kxg7 26.Dxh5 Sg6 27.Tfd1 Kg8 
28.h3 Dc5 29.Kh1 Dxc4 30.Td4 Dc5 
31.Td6 Tg7 32.f4 Tf8 33.f5 Se5 
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34.Lh6! Sf7 35.Lxg7 Kxg7?? 36.f6+ 
Kh8 37.Dxc5 

1–0 
 

Mester Jens måtte også ned 
Kristoffer Dyrgaard tabte kun til 
Viktoria, spillede remis mod Allan 
Stig og Jørn Sloth, hvorimod Mester 
Jens fik smæk. Vi kommer ind 
Kristoffers 16…Tfd8: 
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17.0–0?! 

Virker forkert med bonden på h4; 
Jens foreslog selv Ke1-f1-g2 som 
alternativ. 
17...Sg6 18.Sg2 c6 19.h5 Sf8 20.Sf4 
Måske var 20.Lxf8!? bedre. 
20...Se6 21.h6 g5 22.Sxe6 Lxe6 23.f4 
exf3 24.Lxf3 Tg8 25.Ta2 Tg6 26.Th2 
f4! 27.gxf4 gxf4+ 28.Kh1 Lg4 
29.Lg2?? 
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29...f3! 30.Lxf3 Lxf3+ 31.Txf3 Dg4! 

Og med udsigt til mat i et par stykker, 
valgte hvid at opgive. 
0–1 
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Mads spillede lige op 
med stormester 

Ud over Kristoffer havde Mads 
Hansen og Stefan Wiecker fra 
klubbens 1. divisionshold samt Peter 
Chr. Grau, Læseforeningen også fået 
chancen for at møde kanonerne.  
De nåede ikke i præmierækken i det 
stærke selskab, men Mads H. havde 
bestemt muligheden. Hans bedste 
enkeltresultater var remiserne mod 
Jørn Sloth og Viktoria Cmilyte: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM 
Sort: WGM Viktoria Cmilyte  
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.c4 Sb6 
5.exd6 exd6 6.Sf3 Le7 7.Sc3 0–0 
8.Le2 Lg4 9.b3 Sc6 10.0–0 Lf6 
11.Le3 Te8 12.Tc1 d5 13.cxd5 Sxd5 
14.Sxd5 Dxd5 15.Tc5 Dd6 16.Dc1 
Lxf3 17.Lxf3 Lxd4?! 
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18.Txc6! bxc6 19.Lxd4 Dxd4 
20.Lxc6 Dd6 21.Td1 De7 22.Lxa8 
Txa8 23.De3 Da3 24.De5 Dxa2 
25.Dxc7 
Og remis efter yderligere 10-15 træk. 
½–½ 
 

…men missede andre 
gyldne muligheder 

Mads havde stillinger til flere point. I 
det første partiglimt mod IM Jens 
Kristiansen stod gevinstvarianterne 
nærmest i kø. Her er de sidste træk 
kommenteret af Mads: ’Jeg er i 
trækket efter sorts 38...Th8??: 
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39.Sxh5! Txg1 40.Kxg1? 
40.Txg1 var bedre. 
40...Kg5 41.Sg3 Txh1+ 42.Kxh1 Kf4 
43.Kg2 Sxb5 44.axb5 Ke3 45.Kf1 
Kd2 46.Sf5 Kc2 
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47.e5? 
47.Sxd6! vinder på stedet.
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47...dxe5 48.d6 cxd6 49.Sxd6 Kxb2  
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50.Sc8?? 
50.Sc4+ Kc3 51.Sxa5 Kb4 52.Sc6+=. 
50...a4?? 
50...Kc3! havde vundet for sort; 
51.Sxb6 Kb4. 
51.Sxb6 Kb3 
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52.Sc4?? 
Grotesk, jeg var i tidnød og lidt 
nervøs, men det er ingen 
undskyldning. Efter 52.Sxa4 er sort 
færdi. Jens tog officeren og vandt. 
0–1 
 

Som sort mod GM Peter Heine 
Nielsen fik jeg denne stilling. 25.Dg7 

havde givet sort(!) en lille fordel, men 
stormesteren trak 25.De7??:  
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25...Td6? 
25...Ta6!–+ ville vinde på stedet, som 
vi også fandt ud af på Allan Stigs pc i 
bilen på vej hjem. -3 siger maskinen. 
26.h4 
Her havde jeg chancen igen; i stedet 
for spillede jeg 
26...a5? 
Og tabte en håndfuld træk senere, da 
h-bonden blev for stærk. Peter er kendt 
for at være en rigtig solid hvid-spiller, 
men det her spillede han ikke særligt 
godt.’ 
1–0 
 
Slutstillingen: 1. GM Allan Stig 
Rasmussen 5,5p. 2. Kristoffer 
Dyrgaard, FREM 5p. 3. IM Jens 
Kristiansen 5p. 4. GM Peter Heine 
Nielsen 5p. 5. WGM Viktoria Cmilyte 
4,5p. 6-7. Mads Hansen, FREM og ex-
VM i K-skak Jørn Sloth, begge 4p. 8-
10. Stefan Wiecker, FREM, Peter Chr. 
Grau, LF og FM John Rendboe, alle 
2,5p. 11. Jes Knudsen 1,5p. 12. Kalle  
Mogensen 0p.
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DSU-pokalfinalestævnet 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Med fem hold til start satte FREM ny 
deltagerrekord ved Dansk Skak 
Unions pokalfinalestævne på Hotel 
Nyborg Strand pinsesøndag den 23. 
maj, men desværre leverede ingen af 
vores mandskaber topresultater. 
I det stærke selskab var det heller ikke 
ventet, at Eliterække-holdet ville være 
i stand til at spille med om medaljer. 
Derimod var midterplaceringer til 
vores to bredderække-mandskabet 
unægtelig en klar skuffelse efter 
dobbelttriumfen i det fynske 
kvalifikationsstævne. 
At vores bedste juniorer igen måtte 
bøje sig for suveræne Mårslet var 
ligeledes ventet, men at 
Århus/Skolerne på falderebet snød os 
for sølvet, var ikke den bedste 
afslutning på stævnet. 
Derimod kom det ikke bag på nogen, 
at FREM 2 endte i det slagne felt; 
holdet var oprindelig slet ikke 
kvalificeret, men kom med på afbud. 
 

Bedst placerede fynske hold 
I Eliterækken kom FREM fint fra land 
med en 3-1 sejr over 1. 
divisionskollegerne fra Furesø, men 
bortset fra en 3,5-0,5 sejr over Viborg 
2 skulle vi helt hen til sjette og sidste 
runde, inden der igen var noget 
positivt at berette. 
Her vandt vi til gengæld lokalopgøret 
mod Sydøstfyn 2,5-1,5 og FREM 
sluttede samtidig øverst i den interne 
konkurrence de tre fynske storklubber 
imellem. 

Slutstillingen (18 hold): 

1. Århus/Skolerne 16 brætpoint (6 
matchpoint) 2. Esbjerg 15(9) og eneste 
ubesejrede hold. 3-4. Brønshøj og SK 
1968, begge 15(8) 5. Viborg 1 14(7) 6. 
Næstved 13,5(9) 7-8. FREM og K41, 
begge 13(6) … 10. Læseforeningen 
11,5(6) … 14. Sydøstfyn 10,5(4).  
 

Stefan topscorer 
Topscorer blev 4. brættet Stefan 
Wiecker med 4,5/6p. Han har sat noter 
til to af gevinsterne. Her vinder han i 
1. runde over Klaus Nielsen, Furesø, 
der kunne have valgt 15...De6! 16.a3 
La5 17.Sa4 Lxd2 18.Txd2 Txd2 
19.Dxd2 Sxf3 20.gxf3 Dxh3 med lige 
spil; i stedet for kom Furesø-manden i 
problemer efter 15...Dc5?!: 
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16.Sa4!? 
16.a3! Lxc3 17.Lxc3 Sc4 18.Ka2! 
Sxa3 (18...Txd1 19.Txd1 Sxe4 20.Lxe4 

f5 21.Ld4 Db5 22.b3+-) 19.Lxf6+-. 
16...Da5 17.Lxb4 Dxb4 18.b3 b5 
19.Sb2 Sc6 20.Sd3 Da3 21.c3! Da5 
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22.b4 Db6 23.e5! Sd5 24.Lxd5 Txd5 
25.Sc5 Ted8 26.Txd5 Txd5 27.Td1 
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27...Txc5 
Hvid kontrollerer brættet totalt efter 
27...Txd1+ 28.Dxd1 Sxe5 29.Dd5! 
Dg6+ 30.Kb2 Sc4+ 31.Ka1 Sd6 
32.Dc6+-. 
28.bxc5 Dxc5+-.1–0. 
 

Den sidste fejl 
I 3. runde var Stefan som hvid ude i et 
meget kompliceret parti mod Steffen 
Cordes, SK 1968, der, i stedet for 
32...Tbd8 33.Txd8 Dxd8 34.Sg3 Sd4 
med afgørende fordel, trådte helt 
forkert med 32...Tf6?: 
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33.Tcd5! Te8 34.Td7 De5 35.Dc4 g4 
36.Td8 
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36...Tff8?? 
Efter 36...Txd8 37.Txd8 e3 38.Dg8+ 
Kh6 39.Dh8+ Kg5 40.Dg7+ Kh4 
41.Td1 Sd2+ 42.Kc1 Kh3 er der dømt 
uklart spil. 
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Analysediagram 

 

37.Txe8 Txe8 38.Df7+ Dg7 39.Dxe8 
Og hvid vandt. 
1–0 
 



 

 
48 

På det jævne 
Bredderækken blev igen domineret af 
de jyske hold, der inden sidste runde 
indtog alle medaljegivende pladser, 
men Taastrup og Sydøstfyn spurtede 
sig til hhv. sølv og bronze. Derimod 
måtte vi kigge i vejviseren efter de to 
FREM-mandskaber, som tilbragte 
hovedparten af dagen langt tilbage i 
salen. Bedste mand for FREM 2 blev 
fjerdebrættet Anton Kjeldsen med 4p., 
mens Theis Nielsen lavede det samme 
for førsteholdet. 
Slutstillingen(18 hold): 1. Herning 2 
17(12) 2. Taastrup 15,5(9) 3. 
Sydøstfyn 14,5(8) 4. Gråsten 14(7) 5. 
Esbjerg 14(7) 6. FREM 2 13,5(8) … 
11. FREM 1 11(4). 
 

Tændt mobil kostede dyrt 
På trods af et par ændringer var de 
forsvarende mestre fra Mårslet atter 
storfavoritter i Juniorrækken. Derfor 
lignede kampen om de øvrige 
medaljesæt på forhånd et kapløb 
mellem FREM 1, Århus/Skolerne og 
BMS Skak. Den vurdering kom til at 
holde stik, idet Mårslet sammen med 

Herning 2 i Bredderækken var de 
eneste hold, der formåede at vinde 
samtlige seks kampe. FREM 1 fik 
allerede i 2. runde fornøjelsen af at 
møde århusianerne, hvor holdets 
førstebræt Mads Hansen med gevinst 
mod Peter Grove var ene om at 
komme på tavlen. Runden efter blev 
det kun 2-2 mod Århus/Skolerne, men 
konkurrenterne til andenpladsen fik 
ufrivillig hjælp af en af FREMs 
spillere, hvis mobil pludselig gav lyd 
fra sig. Da regnebrættet kunne gøres 
op, manglede vi akkurat et halvt point 
i at kunne bytte bronzen ud med sølv! 
 

FREM 1’s bronzevindere: 1. Mads 
Hansen 2. Emil Deleuran 3. Søren 
Christensen 4. Thor Bendix.  
Ankermanden Mads Hansen blev som 
ubesejret holdets topscorer med 5p. 
For FREM 2 imponerede Søren 
Gjedsted ved som førstebræt at lave 
4p. 
Slutstillingen (10 hold): 1. Mårslet 
18,5(12) 2. Århus/Skolerne 16,5(9) 3. 
FREM 1 16(10) … 6. Nr. Aaby 12(5) 
7. FREM 2 11,5(6).

 

Ungdoms-DM 2010 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I weekenden 8.-9. maj blev der for 
andet år i træk spillet ungdoms-DM i 
Skanderborg. Denne gang var det 
lykkedes at samle 77 deltagere i seks 
aldersgrupper, hvor drenge- og 
pigeklasserne var slået sammen, men 
der blev spillet om DM-titler i begge 
kategorier. 10 fynske juniorer deltog, 
og de 8 af dem kom fra FREM. Selv 
om to af klubbens deltagere gik ind til 

sidste runde med mulighed for at 
stryge helt til tops, blev det ikke til 
fynske førstepladser i denne omgang.  
 

Luftig kongestilling 
I U18 var Mads Hansen som andet 
seedet blandt favoritterne, og han 
lagde da også ud i stor stil ved at vinde 
sine tre første partier. Dermed var han 
inden søndagens to afsluttende runder 
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alene i front. I 2. runde førte Mads de 
sorte brikker mod Jakob Glibstrup; 
partiet var længe i balance, men 
FREM-spilleren greb initiativet efter 
Skive-spillerens 46.De5: 
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46...d3! 47.Kf3?! 

47.Td2 var bedre. 
47...d2 48.Dc3 Td8 49.Ke2 De8 
50.Dc2 f6! 51.Txd2 Dxh5+ 52.Ke3 
Dg5+ 53.Ke2 Dg2+ 54.Ke3 Dg1+ 
55.Ke2 Te8 56.Kf3 Dh1+ 57.Tg2 
Td8 58.De2 Td1 59.Kg3 Te1 60.Df3 
Tf1 61.Dd3 Td1 62.De2 Tc1 63.Dd2 
Tb1 64.Kf4 Dh4+ 65.Ke3 Te1+ 
66.Te2 Dg3+ 67.Kd4 
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67...Td1!! 68.Dxd1 Dd6+ 69.Ke3 

Dxd1 70.Td2 De1+ 71.Kd3 c5 72.Te2 
Df1 73.Ke3 h5 74.Tf2 De1+ 75.Kf3 
Kg8 76.Te2 Dd1 77.Kf2 h4 78.Te3 
Dh1 79.Te2 Kf7 80.e5 fxe5 
0–1 
 

Tvivlsomt offerspil gav pote 
Mads havde oven i købet tur i den på 
førstedagen, hvor hans evne til at få 
modstanderne til at hoppe i taktiske 
fælder var stærkt medvirkende til 
succesen.  
 

I 3. runde ofrede han en officer på 
Nicolai Brondts kongestilling, men 
havde den topseedede københavner 
fundet de bedste træk i fortsættelsen, 
kunne partiet sagtens have fået et 
andet udfald.  
 

Mads har netop spillet 18.Lxh6: 
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18...De7?! 

18...Lxh2+! 
19.h3? 
19.Lxg7+! Dxg7 20.Dxd6+=. 
19...Lc7 20.Lg5 Dd6 21.Dxd6+ Lxd6 
22.Td3 Le7 23.Tf3+ Lf6 24.Lg6 
Sxd4 25.Td3 Te6 26.Le3 
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26...Sc2?? 

26...Sf3+! 27.gxf3 Lxb2–+. 
27.Lc5+ Le7? 
27...Kg8 var bedre. 
28.Tf3+ Tf6?? 
28...Kg8!–+. 
29.Txf6+ gxf6 30.Lxe7+ Kxe7 
31.Lxc2 
Hvid vandt i yderligere 16 træk.  
1–0 
 

Nedtur søndag 
I begge søndagens opgør måtte Mads 
H. imidlertid gå tomhændet fra 
brættet. Først ofrede han sig ihjel mod 
Tobias Rostgaard, der køligt parerede 
alle trusler, og da skakkerne ophørte, 
manglede FREM-spilleren i den grad 
materiale.  
 
Trods nederlaget kunne Mads med en 
afsluttende sejr over århusianeren 
Tobias Bøje stadig blive 
danmarksmester, idet han i tilfælde af 
ligestilling med Tobias R. ville have 
bedst korrektion.  
 
Det blev dog til endnu et nederlag, 
selv om Mads med de hvide brikker 

fik en positionel overlegen stilling, da 
modstanderens hvidfeltede løber på c8 
havde meget svært ved at komme i 
spil. En forkert plan tillod imidlertid 
en sort bondestorm, og til sidst der var 
ingen fornuftig parade mod 
matsætning på første række.  
 

Trods søndagens to nederlag var 
Mads’ korrektionen dog så god, at 
lørdagens tre point rakte til 
andenpladsen efter Tobias R., der for 
andet år i træk vandt sin aldersgruppe. 
 

Slutstillingen i U 18: 1. Tobias 
Rostgaard, BMS Skak 4p. 2. Mads 
Hansen, FREM 3p. 3. Tobias R. Bøje, 
Viby Skakklub 3p. 
 
U16: Aldersklassens højestratede, 
Mads Andersen, Skanderborg, deltog 
ikke, da han var til en turnering i 
udlandet, men flere andre stærke 
spillere var på plads. 
 
Vores tvillinger Anders og Jakob 
Frederiksen lukkede rating-leddet 
blandt de 14 deltagere, og det blev da 
også kun til det point, Anders hentede 
i det indbyrdes opgør i 3. runde.  
 
Yann Le Besq var med i Skanderborg 

som forælder og voksenleder, og han 

giver i det følgende sin vurdering af 

nogle af deltagernes indsats: 
 
Anders spillede flere spændende 
partier, men dumme fejl var skyld i, at 
det ikke blev til flere point.  
 
Begge brødre gav utrolig meget til 
gruppen. De er så hyggelige og 
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kommer med så meget positiv energi 
fra morgen til aften. 
 
Slutstillingen i U 16: 1. 1. Bjørn 
Møller Ochsner, Århus Skakklub-
Skolerne 5p.(!) 2. Martin Haubro, 
BMS Skak 3,5p. 3. Simon Pil 
Wilbrandt, Tjele Skakklub 3,5p. 
 
I U14 blev Tobias Ilsø Jensen nr. 6 
med 3p., og da det var hans første 
vigtige turnering, må det siges at være 
tilfredsstillende. 
 
Hooman Arshadi fik et halvt point 
mindre, og han måtte desværre sidde 
over i 2. runde. Hooman spillede ikke 
op til sit sædvanlige niveau, så scoren 
må siges at være OK.  
 

Emma Le Besq fik 1p. og skuffende 
især om søndagen, hvor hun efter min 
mening tabte til to spillere, hun burde 
slå. Hun spillede faktisk fornuftigt for 
det meste, men ligesom Anders lavede 
hun dumme fejl. 
 
Medaljetagerne: 1. Mads-Holger 
Jacobsen, Enkeltmedlem 4,5p. 2. Jens 
Albert Ramsdal, Åbyhøj Skakklub 4p. 
3. Nicolaj Lade Lausten, Åbyhøj 
Skakklub 3,5p. 
 

Træktvang 
I næstsidste runde havde Tobias Ilsø 
Jensen som sort mod Søren Rahbæk 
fat i den rigtige idé, men turde 
alligevel ikke føre den konsekvent til 
ende, da det kom til stykket.  
 
Vi kommer ind efter 48.Kg1: 
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48...Kg3! 49.c5 dxc5 50.d6 cxd6 

51.b4 axb4 52.a5 Kf4?! 
52...b3! 53.a6 b2 54.axb7 b1D#. 
53.Kxg2 b3 54.a6 bxa6 
0–1 
 
I U10 var Alexander Le Besq med 
1225 topseedet, og han havde ligesom 
klubkammeraten Sophus Mecklenburg 
Møller 2,5p. efter de første tre runder. 
Junior nåede dog aldrig sit bedste 
niveau og tabte i 4. runde helt fortjent 
til gruppens suveræne vinder Toby 
Dreisler. 
Sophus blev nr. 3, og det kom ikke 
som nogen overraskelse for dem, der 
kender ham. Drengen er en Cyborg, 
der har en harddisk indbygget i 
hovedet. Han suger bare data til sig, og 
han bliver ved. Sophus havde 
mulighed for at vinde DM ved at slå 
Toby i sidste runde, men han måtte 
også bøje sig for overmagten. 
 
Slutstillingen i U10: 1. Toby Dreisler, 
Hinnerup 5p.(!) 2. Alexander LeBesq, 
Frem 3,5p. 3. Sophus Mechlenburg  
Møller, Frem 3,5p.
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Klubmesterskab 2010 
 
Frem Skakklub indbyder til en 9 runders koordineret schweizer turnering. 
 

Turneringen spilles på mandagene 23. og 30. august, 6., 20. og 27. september, 4. 
oktober, 1., 22. og 29. november med spilstart kl. 18.30. 
 

Der er mulighed for at spille udsatte partier 13. september (efter 3. runde) og 11. 
oktober (efter 6. runde) i klubbens lokaler, samt i uger for holdskak. 
 

Desuden er der mulighed for at afvikle udsatte partier på torsdage i Læseforeningen, 
hvis dette aftales med Læseforeningen forud. 
 

Turneringen Elo-rates. 
 

Velassorteret kantine forefindes på spillestedet.  
 

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid 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. Indskud betales inden første runde kl. 18.15. 
 

Bemærk: For at sikre en fair rundelægning anmoder vi på det kraftigste til at 
udsatte partier afvikles hurtigst muligt.  
Datoer for udsatte runder skal sikre at 1.-3. runde afvikles senest torsdag inden 4. 
runde, 4.-7. runde afvikles senest torsdag inden 8. runde og at 8. runde afvikles 
inden sidste runde.  
Såfremt disse tidsfrister overskrides uden klar tilkendelse om at have forsøgt at få 
dem afviklet har TL muligheden for at dømme partiet tabt for personen, der meldte 
afbud, uden at det bliver ratet. 
 

Rundelægningen vil så vidt muligt offentliggøres på www.frem-skakklub.dk senest 
fredag før runden. 
 

Bemærk: Det er stadig tilladt at komme én time for sent til partiet fra 
starttidspunktet. 
 

Tilmelding: senest den 16. august til  
 

Jonas Nilsson (jonas.g.nilsson@gmail.com, tlf. 23 20 70 31) eller 
Kristoffer Dyrgaard (kristofferdyrgaard@webspeed.dk, tlf. 25 75 76 78)  
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Klubmesterskab i hurtigskak 
 

Frem Skakklub indbyder til 8 runders hurtigskakturnering i januar 2011. 
 

Turneringen bliver afviklet 10., 17. samt 31. januar 2011 med spilstart kl. 19.00. 
Som udgangspunkt vil der blive spillet 3 partier de første 2 mandage og 2 den sidste 
mandag.  
 

Bedst placerede Frem-spiller vinder titlen som klubmester i hurtigskak. Som 
udgangspunkt spilles i en schweizergruppe. 
 

En gruppe med kun 6 runder (2 per aften – afslutning kl. 21) tilbydes juniorer. 
 

Betænkningstid: 25 minutter. 
 

Præmier: Hele indskuddet går til præmier. 
 

Indskud: 20,- som betales inden første runde. 
 

Tilmelding: kan ske til Jonas Nilsson (jonas.g.nilsson@gmail.com) eller Kristoffer 
Dyrgaard (kristofferdyrgaard@webspeed.dk).  
 

Tilmelding kan desuden foregå på spillestedet senest kl. 18.30.  
 

Klubmesterskab i lynskak 
 

Frem Skakklub indbyder til lynskakturnering i marts 2011. 
 

Turneringen bliver afviklet 7. og 14. marts 2011 med spilstart kl. 19.00.  
7. marts spilles indledende runder med kvalifikation til finalegrupper.  
 

Turneringssystemet er afhængigt af deltagerantal. 
 

14. marts afvikles finalegrupperne – dobbeltrunde tilstræbes i finalegrupperne. 
Bedst placerede Frem-spiller vinder titlen som klubmester i lynskak. 
 

Betænkningstid: 5 minutter. 
 

Præmier: Hele indskuddet går til præmier. 
 

Indskud: 20,- som betales inden første runde. 
 

Tilmelding: kan ske til Jonas Nilsson (jonas.g.nilsson@gmail.com) eller Kristoffer 
Dyrgaard (kristofferdyrgaard@webspeed.dk).  
 

Tilmelding kan desuden foregå på spillestedet senest kl. 18.30.  
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Medlemsoversigt 

 
 
 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Alf R. Andersen, Nørregade 25 2.sal, 5000 Odense C 
René Andersen, Lindvedparken 73, 5260 Odense S  60161974 
René Andreasen, Myggenæsgade 11, 2 sal, lejl. 4, 2300 S 66159796 
Hooman Arshadi, Østerdalen 9 EF, 5260 Odense S 66154793 
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C 21676241 
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, Snogegårdsvej 142, 2. th, 2860 Søborg 21283615 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Od. C 48252112 
Mikkel Clausen, Grønnegade 10, 2. tv., 5000 Odense C 51948921 
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense SØ 66145005 
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C 25757678 
Sander Ehmsen, Pæregrenen 2, 2. tv. 5220 Odense SØ  30241559 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Jacob Frederiksen, Reventlovswej 38, 5000 Odense C  66110212 
Niels Funch, Teinskærvænget 1, 5220 Odense SØ  22587941 

Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
Ellen Hagesæther, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C  50408954 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 66163656 
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C 24262675 
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ 41408527 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 21495258 

Michael Agermose Jensen, B. Websters Vej 2, 6. tv., 2450 NV 27280144 
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ 28790216 
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Medlemsoversigt 

 
 
 
Serkan Kapan, Elmelundsvej 4, vær. 3505, 5200 Odense V 26816961 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Jesper Knudsen, Vestergade 1, 2. mf , 5000 Od. C 24604624 
Lene Kuntz, Bregnevej 5, 3., 5220 Odense SØ 22300077 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S 23325877 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Od.C 61305945 
Sophus Mechenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Ulrik William Nash, Palnatokesvej 55, 5000 Odense C  28728892 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Grønningen 19, 1270 Kbh. K 22282983 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Od. C 51539148 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M 77551012 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
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 
Preben Sig, Æbleparken 138, 3, 5270 Odense N 24870296 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Mads Bilde Svendsen, Døckerslundsvej 128, 5000 Od. C 28216182 
Niels Henrik Sørensen, Jagtvej 52, 1., 5000 Odense C 22401914 
Stefan Wiecker, Kongenstofte 3, 4900 Nakskov 28939067 
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