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Formanden byder velkommen
Velkommen til den nye sæson i Frem Skakklub!
Sæsonen startede godt med velbesøgte sommerskakaftener på Café Biografen i
juli, hvor skakken blev synliggjort i byen på en positiv måde. Sådanne
arrangementer er nødvendige, såfremt vi ønsker at modvirke den generelle
medlemstilbagegang, som plager DSU. Medlemsfremgang fremkommer blandt
andet via synliggørelsen af skakken og dens sociale profil, samt via et målrettet
juniorarbejde.
Det har bestyrelsen i de senere år haft i tankerne, hvilket har resulteret i mange
gode arrangementer. Sådanne initiativer kræver imidlertid megen tid og energi
af bestyrelsen, der ligeledes skal have tankerne rettet mod klubbens interne
arrangementer.
Heldigvis vil menige medlemmers tilbud om en hjælpende hånd inden, under
og efter klubaftener samt ved særarrangementer være med til at lette arbejdet
for bestyrelsen, der grundet lykkelige omstændigheder må sige farvel til
ildsjælene Jesper og Mads. Tak for jeres gode indsats!
Mads B. fortsætter heldigvis sit engagerede arbejde uden for bestyrelsen, og
derfor kan vi atter i år tilbyde juniortræning, der - ud over at styrke vores
juniorafdeling - forhåbentligt ad åre vil være med til at understøtte vores
position som en af Fyns absolut førende klubber.
Den kommende sæson byder på et par ændringer, blandt andet skal Kims
skakbibliotek gerne komme medlemmerne til gode snarest muligt. Peter
Kinggaard vil forestå udlån af bøger, som bestyrelsen har tænkt sig kunne
foregå månedligt, hvor bestilte bøger kan afhentes og afleveres.
Desuden vil Udfordringsturneringen blive ændret, så man kun kan udfordre
hvert medlem en gang om året. Udfordringspartier tager nu en time, der
fordeles via et handicapsystem, som der vil kunne læses mere om på
hjemmesiden og på opslagstavlen i klublokalet.
Vi håber forsøget på at give turneringen et frisk pust bliver godt modtaget samt
vil resultere i et bedre overblik over forløbet. Der vil blive oprettet
præmiegrupper, hvor vinderen af hver gruppe ved sæsonafslutning præmieres.
Tilbage er blot at ønske alle klubbens medlemmer god vind ved de 64 felter i
den nye sæson!
Kristoffer Dyrgaard
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Politiken Cup 2009
Af Michael Agermose Jensen
Skaklig optur
Skakligt gik det over al forventning. I
en stor open med så mange deltagere
gælder det om at overraske positivt, før
man dummer sig. Ellers kommer man
til at spille med nogle under sig selv de
næste 3-4 runder, eksemplificeret ved
Jacob Aabling, der tabte i 1. runde og
derefter ikke mødte nogen over sig selv
og endte med en forventet score på
over 8. Her skal det nævnes at Nikolaj
Mikkelsen stadig har rekorden fra
sidste år med en forventet på (så vidt
jeg husker) 9,15.
1. runde havde jeg hvid mod en norsk
junior på knap 1200. Dem har der
været en del debat om, da de stiller op
med deres norske tal, hvilket sidste år
blandt andet resulterede i, at en af disse
juniorer på 1000 slog en dansk 1900
spiller med sort! De fulgte 22 træks
teori fra Anand bøgerne, hvorefter hvid
lavede en fejl og blev rullet. Norske
juniorer starter på 500, men hvis tallet
er under 1000 når de spiller i Danmark
bliver det rundet op.
Den slags har man selvfølgelig ikke
lyst til at møde, og de vandt også en del
af præmierne i år med forventede
scorer på 0,2 til 0,3 imod faktiske 5
point.
Jeg spillede kongegambit (måske dumt,
men så fik jeg i det mindste MIN
stilling.) Han piskede trækkene afsted
og fik udlignet i en kendt teorivariant,
mens jeg sad og ærgrede mig en smule.
Jeg overbeviste mig selv om at jeg nok

Politiken Cup er som de fleste ved
Danmarks største skakturnering, der i
år var særdeles stærkt besat med 20
stormestre blandt de over 300
deltagere. Sidste år var jeg med i
arrangørteamet og endte med at tabe
næsten 50 ratingpoint som del af en
lang skaklig rutsjetur.
Efter en skidt afslutning på sæsonen fik
jeg gang i spillet i Brønshøj
mesterskabet, som jeg endte med at gå
ubesejret igennem og vinde. Det var
derfor med forventninger om en
rimelig skakoplevelse samt fornøjelsen
af at være med i teamet bag turneringen
at jeg tog toget til Helsingør midt i
august.
Lange dage
Som sidste år klappede alt omkring
afviklingen af turneringen uden større
problemer udadtil. Vi havde lidt
computerproblemer, der betød af det
blev nogle lange dage, da vi skulle taste
alle 150+ partier ind på kun 3
computere mod normalt det dobbelte
antal.
En typisk dag startede med morgenløb
kl. 7.45 (ok det var kun de første to
dage det lykkedes at holde den stil),
morgenmad kl.9 efterfulgt af lidt
forberedelse på dagens modstander.
Frokost kl. 12 og rundestart kl. 13.
Partiindtastningen varede ofte helt til
aftenmødet kl. 21, hvorefter der som
regel gik øl og billard i den.

5

havde ikke en stor turnering. Man taler
om Magnus Carlsen-effekten, og flere
af de norske juniorer med "rigtige"
ratingtal klarede sig også langt over
forventet.
Benjamin Arvola på 2140 spillede for
IM-norm i 10. og sidste runde og var
kun en bagatel fra at have klaret kravet
efter 9 runder, mens Flermoen på 2044
var helt oppe og spille på live-brædt.
Tilbage til partiet. Det blev en
usædvanlig variant af Maroczy imod
accelereret Siciliansk, som min
modstander ikke kendte (dvs. han
mente efter partiet det var dårligt for
sort) - fidusen er at den ikke står i
eXperts vs. the Sicilian. Jeg fik en fin
stilling og op mod tidnøden spillede jeg
ham helt af pladen og vandt vist et
nydeligt parti.

ville rulle ham i midtspillet. To træk
senere stod jeg til gevinst og havde
endda to gevinstvarianter at vælge
imellem. Jeg valgte den kedelige
gevinst og 1-0 i 20. Det var ovenikøbet
det første parti, der var færdigt. Efter
16…Dc7?? var Jonas H Rasmussen
færdig:
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Hvid: Daniel Kovachev,
Norge (2240)
Sort: Michael Agermose Jensen,
FREM (2044)
1.e4 c5
Min modstander spillede alt med hvid i
sin sidste turnering, men ellers 1.e4 og
principielt.
2.Sf3 g6 3.c4
Det burde jeg have regnet ud, da han
også
spiller
sådan
mod
den
accelererede drage. Han havde vist
regnet med 2...d6.
3...Lg7 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sc6 6.Sc2
Anbefalet af Peter Heine i bogen
Experts vs. the Sicilian, men der er en
konkret variant, han ignorerer. Pointen
er, at når hvid spiller som i dette parti,
får han ikke chancen for at indsætte
parret Sc3 og Sf6.

17.Sf6+ Kh8
17...gxf6 18.d6! Dd8 19.Th3 overlever
den sorte konge heller ikke.
18.Th3! h6
18...gxf6 19.Dh6 med udækkelig mat.
19.Txh6+ gxh6 20.Dxh6#
1–0
Samme aften var tre af de andre
indtastere til pokerturnering på
Marienlyst Casino. Det spil er der
mange skakspillere, der har kastet sig
over, men ikke mig.
En usædvanlig Maroczy
2. runde havde jeg sort mod endnu en
nordmand på 2240. Han var officielt
udtaget af det norske skakforbund (det
var i øvrigt også ham, der ikke vandt
med tårn mod løber i runde 3), men
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6...d6 7.Le2 f5!
Der var den. Sådan kan sort jo kun
spille når springeren stadig står på g8.
8.exf5 Lxf5 9.0–0 Sh6
Her står den ikke i vejen på diagonalen
og kan gå til f5.
10.Sc3 Lxc2
Den afbytning er set før, men er
selvfølgelig kontroversiel og normalt
rokerer man kort. 10...0–0 11.Se3 er
ikke nødvendigvis noget at være bange
for; 10...Lxc3?! 11.bxc3 er ikke
nødvendigvis smart for sort. Bønderne
er svære at angribe og løberen mangler.
11.Dxc2 0–0 12.Ld2 Sf5 13.Tac1 Tc8
14.b3 e5
Den slags træk bryder Rybka sig ikke
om. Sort gør klart til at sætte prop i på
d4.
15.Lg4 Scd4 16.De4 Tc7 17.Sd5
17.Dd5+ fulgt af Se4 med lille hvid
fordel var bedre.
17...Tcf7 18.Lb4

En nødvendig indskydelse til angrebet.
Sort får et felt til kongen, hvis hvid får
dronning på d8, eller efter en skak på
e7. Samtidig skal hvid træffe et svært
valg. Løberen skal enten opgive
dækningen af f3 eller g2.
20.Lh3 Dg5
Her var min fornemmelse, at jeg stod
godt. Jeg modstod fristelsen til et
taktisk remistilbud.
21.cxd6
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21...Txf2!
Det havde vi begge set, men min
modstander havde overset noget
senere. 21...Tf3? så meget smart ud,
men hvid spiller bare det cool 22.Kh1
eller 22.g3.
22.Tce1?
Hvid dækker e2 feltet, men der kan jeg
alligevel ikke skakke. På 22.d7! havde
jeg ikke fundet noget afgørende. Jeg
havde tænkt mig at spille 22...Shf3+
a)22...Se2+? 23.Dxe2! Txe2 24.Tc8+vinder for hvid.; b)22...Txg2+ 23.Lxg2
Sdf3+ 24.Dxf3! Txf3 (b)24...Sxf3+
25.Kh1) 25.d8D+ Dxd8 26.Tc8 Txf1+
27.Lxf1 Dxc8 28.Se7+ Kf7 29.Sxc8+med materiel fordel i en afklaret
stilling.; 23.Kh1 Sd2 med en rodet

Gør klar til c4-c5. Sort går nu all-in på
kongefløjen.
18...Sh4
18...b6 var mere kontrolleret.
19.c5 h5!
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23...Sd2+ 24.Kg1 Txf1+ 25.Txf1 Sxe4
26.g3 Se2+?!
26...Sxg3 vandt direkte.
27.Kg2 S2xg3 28.d7 Sxf1+ 29.Kxf1
Dc1+
Tidnød. Computeren vil spille det
rolige. 29...Kf7; 29...Lf6 var også fint.
30.Ke2
30.Le1! Dg5 tvinger sort til at starte
forfra med 31.Lb4 og nu Kf7 eller Lf6.
30...Dc2+
Min modstander var nede under 30
sekunder her og efter mit næste træk
trykkede han uret tilbage med påstand
om, at jeg ikke havde noteret - vi
spillede med 30 sekunder pr. træk og
noteringspligt ved alle træk. Det havde
jeg selvfølgelig og trykkede uret
tilbage. På den måde vandt han lige 30
sekunder, uden at turneringslederen,
der stod lige ved siden af, greb ind.
31.Ke1 Dc1+ 32.Ke2 Dc2+ 33.Ke1
Df2+
Sort vandt med trækgentagelsen lidt tid
til at finde gevinsten.
34.Kd1 Dd4+ 35.Ke2 Dxd5

stilling, som var svært at regne til
bunds. Fortsættelsen kunne være
24.Se7+ Kh7 (24...Kh8 er ringere af to
årsager - det dækker ikke g6 og hvid
får ny dronning med skak. 25.Dd3 og
hvid holder sammen på stillingen.
25...Txf1+ 26.Txf1 Txf1+ 27.Dxf1 Sxf1
28.d8D+ Kh7 29.Dg8+ Kh6 30.Df7
Se3 31.Ld2) 25.Dxg6+ Eneste træk.
25...Dxg6 26.Txf2 Se4! truer en
svikmølle af skakker. (26...Dg5
27.Lf5+ Sxf5 28.Txf5 Txf5 29.d8D)
27.Txf8 (27.Sxg6 Sxf2+ 28.Kg1 Sxh3+
29.gxh3 Td8³ sort vinder bonden, med
en rodet stilling, hvor fribonden i elinien er trumf.) 27...Dg5= og
computeren siger at sort kan og må
tage remis ved evig skak.
22...Shf3+
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22...Txg2+ 23.Lxg2 Sdf3+ 24.Kf2
Dxg2+ 25.Ke3 Sf5+ vandt også;
22...Se2+ er højst remis. 23.Dxe2!
Txe2 24.Txe2=.
23.Kxf2
23.Kh1 Sd2 (23...Sxe1 vinder nok også,
men er mere kompliceret) 24.Se7+ Kh7
25.Txf2 Sxe4 26.Txf8 Lxf8 27.Txe4
Sb5 vinder for sort.

36.Le7
36.Le6+ kunne have givet lidt sved på
panden. 36...Dxe6 37.d8D+ giver hvid
8

Hvid: Michael Agermose Jensen,
FREM (2044)
Sort: Conny Holst, Sverige (2159)
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.c3
Før partiet havde jeg været i tvivl om,
jeg skulle spille Morra gambit eller
Sozin angrebet mod Najdorf. Jeg havde
forberedt mig på det sidste men endte
altså med at spille det første.
4...dxc3 5.Sxc3 d6 6.Lc4 a6 7.0–0 Le7
8.De2 Sc6 9.Td1 Dc7
9...Ld7 er en anden populær variant;
Derimod er 9...Sf6 en fejl 10.e5±.
10.Lf4
Sorts trækfølge forhindrer varianten
med Lg5, men det her er også godt nok.
10...Se5?
En fejl mange - også stormestre - har
begået. Korrekt er 10...Sf6 11.Tac1 0–0
12.Lb3; 10...e5? 11.Sd5 fulgt af Le3 er
meget skidt for sort.
11.Lxe5! dxe5

ny dronning, men sort fører stadig med
officer og to bønder.
36...Dd2+
Forcerer mat.
37.Kf3 Sg5+ 38.Kg3 De3+
0–1
Så regnede jeg med at skulle have hvid
i 3., men det blev sort mod Esben
Lund, som er en del mere medgørlig
med de hvide (runden efter blev han
smasket i 16 træk i en Evans gambit).
Faktisk er hele hans strategi med begge
farver at bytte dronninger og gøre det
så kedeligt som muligt.
Det blev en hollænder hvor han ikke
fik fordel, men jeg tillod med vilje
dronningeafbytning og da min jo nok er
mere værd end hans, havde han
alligevel lidt. Jeg havde undervejs
endda bedst tid (40 mod 20), men fandt
ikke det korrekte svar på Lh3. Lc8!
havde holdt balancen (partierne ligger i
Java
format
på
turneringens
hjemmeside). Et ærgerligt nederlag.
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En kendt fejl
I 4. runde trak jeg Conny Holst,
Sverige med de hvide. Han fik to halve
mod to stormestre i 2. og 3. runde, hvor
han i 3. stod til gevinst mod Allan Stig.
Jeg vaklede mellem Morra-gambit og
åben Siciliansk og endte med at
forberede Sozin varianten mod
Najdorf.

12.Lb5+!
Jeg brugte lang tid, da jeg ikke kunne
huske alle varianterne og skulle finde
den korrekte måde at ofre en officer på.
Med løberen på f8 og springeren på f6
er dette træk en fejl, og hvid må spille
Tac1.

Der kom 1.e4 c5 2.Sf3 e6, og så var
den forberedelse spildt. I stedet blev
det Morra, og det var det helt rigtige,
for han lavede en kendt fejl, hvorefter
jeg savede ham over. Efter 18 træk var
det slut:
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Alternativet er 12.Tac1, det gør ingen
større forskel. Sort kan flytte damen til
a5 eller b8.
Derimod er 12...Sf6? en grov fejl.
(12...Ld7 dækker b5, men 13.Sb5!
vinder glat. F.eks.: 13...axb5 14.Txd7!)
13.Sb5; 12.Sb5? axb5 13.Lxb5+ Kf8 er
ikke godt nok for hvid.
12...Kf8
Så kan sort ikke rokere og hvid står
bedst uden at have ofret materiale.
12...axb5 13.Sxb5 er heller ikke rart for
sort.
13.Tac1 Db8
13...axb5 14.Sxb5 Da5 15.Tc7! g6
16.Sxe5 f6? 17.Td8+ Lxd8 18.Tf7+.
1–0 Roselli,S-Tereshenko, N/Corr
1973;
13...Da5 14.Sxe5 axb5 15.Sxb5 ændrer
intet.
14.Sa4!
Tog lang tid at finde.
14...b6
14...Da7 15.Sxe5 og sort har ingen
gode træk: 15...g6
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15.Txc8+!
fra kombination

Hvid går
til
kombination.
15...Dxc8 16.Sxb6 Db7 17.Sd7+ Ke8
18.La4
18.Sf6+ Kf8 19.Lc6 Dxc6 20.Sxe5
vinder dronningen - Langrock&Fritz.
18...Db4 19.Dc2!
Rybka er enig med mig. 19.b3 var
Janos Flesch' anbefaling i 1979. 19...f6
20.Sfxe5 fxe5 21.Dh5+ 1–0 D.HessL.Neumeier, Tyskland 1999.
19...f6 20.Sb6+
20.a3 var det mest onde.
20...Kf7 21.Sxa8 Sh6 22.Sc7 Tc8

a)15...axb5 16.Sb6! f6 (a)16...Dxb6
17.Txc8+) 17.Sxc8 Dxa2 18.Sd7+ Kf7
19.Dxb5 Da6 20.Db3 og sorts stilling
er håbløs.;
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b)15...Sf6 og hvid har flere træk, der
vinder: Ld7, De3, Tc7. 16.Tc7 axb5
17.Dxb5 Se8? 18.Td8!!+-; 16.Sb6 axb5
(16...Dxb6 17.Txc8++- 1–0 (26)
Pavlitzky-Brahmeyer/Tyskland 1974.)
17.Sxc8 Dxa2 18.Df3 f5 19.Sd7+ Kf7
20.Dc3 Txc8? 21.Dxh8 1–0 Lochte,T
(2227)-Wu,S (2496)/Shenyang 1999;
14...axb5 15.Sb6 vinder materialet
tilbage med renter.

23.Ld7!
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tempo mindre. Til gengæld skal man så
bare udligne.
9.Ld2
Partiet fra 1. runde fortsatte 9.Tb1 og
her havde jeg planlagt 9...g5.
9...g5
Det mest almindelige er 9...Le6.
10.f4 h6!
Bevarer spændingen.
11.Sd5 Se7
11...Le6.
12.Sxf6+ Lxf6 13.Lc3 Sg6 14.d4 De7
15.Dd2 gxf4
15...e4.

Her kunne man give op, men givet
sorts to remiser med GMere forstår
man, at det er svært at opgive. Han fik i
øvrigt flere gode resultater i de senere
runder.
23...Tb8 24.Lxe6+ Kf8 25.Lb3 Da5
26.Se6+ Kf7 27.Sd8+
1–0
Remis mod to FM’ere
I de to efterfølgende runder spillede jeg
remis med to FM'ere. Tom Petri havde
en del respekt med de hvide. (Efter
reglerne skulle jeg egentlig have hvid,
men hans modstander runden før var
udeblevet, så det talte ikke med i
farvelægningen).
De havde spillet mine partier igennem
og var blevet enige om, at Dragen
skulle man i hvert fald undgå, og
desuden styre uden om komplikationer
for enhver pris. Som det kom, fik jeg
ret let en halv:
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Hvid: Tom Petri Petersen,
Nordre (2310)
Sort: Michael Agermose Jensen,
FREM (2044)
1.g3
Sammenlign med 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6
3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6 6.f4 e6
7.Sf3 Sge7 8.0–0 0–0.
1...f5 2.Lg2 Sf6 3.d3 g6 4.c4 Sc6 5.Sc3
Lg7 6.e3
6.Lg5.
6...e5 7.Sge2 0–0 8.0–0
Sådan havde han spillet i 1. runde.
8...d6
Dette er en stilling fra den lukkede
Sicilianer med omvendte farver. Det
giver ikke hvid meget og her har sort et

16.exf4
16.dxe5 var interessant. Jeg havde ikke
regnet særlig langt. 16...dxe5 (16...Sxe5
17.Sxf4; 16...Lxe5 17.exf4) 17.Lb4
vinder en kvalitet, men sort får
kompensation. (17.Ld5+ Kh7 18.Lb4
fxe3 19.Lxe7 exd2 20.Lxf8 Sxf8
21.Tad1 c6 22.Lg2 Lg5 23.Kf2 h5 og
sort beholder den stærke bonde på d2)
17...fxe3. Tom spillede ikke 16.dxe5,
fordi han ikke var sikker på varianterne
med sorts fribonde for kvaliteten, og
desuden
ville
han
undgå
komplikationer. (17...c5!? Det mente
min modstander om aftenen i baren
11

Ned på jorden igen
Runden efter blev det afslået Morra
gambit, jeg lavede en banal fejl i
åbningen og måtte kæmpe for den
halve, som jeg fik.

tabte. 18.Dd5+ Tf7 19.Lxc5 (19.Dxc5
Dxc5 20.Lxc5 e4) 19...De8 20.Dd2 Le6
21.Ld5 b6 22.Lb4 fxe3 23.Dxe3 Lg5
24.Db3 Td8) 18.Dd5+ Df7 19.Lxf8
Kxf8 20.Tad1 Kg7. Sort har to bønder
for kvaliteten og en stærk fribonde på
e3, der kan dækkes med Lg5. Hvid kan
vinde bonden med 21.Dc5 c6 22.Dxe3
Dxc4 men sort har to bønder for
kvaliteten.
16...e4 17.d5 Ld7 18.Tac1 h5!
Tager feltet h5 fra hvid. Forbereder
...h5-h4, der giver hvid en dårlig
struktur på kongefløjen og fjerner sorts
svage h-bonde.
19.Lxf6 Dxf6 20.Dd4 Se7 21.Tfd1 b6
22.Tc3 Dxd4+ 23.Sxd4 a5 24.Lf1 Kf7
[24...h4] 25.Le2 Th8 26.Kf2 h4
27.Kg2 Tag8
27...hxg3 28.hxg3 Tag8.
28.Tf1 Th7 29.Tcc1 Thg7

Begge gange afslog mine modstandere
det yderts rimelige tilbud, blot for selv
at måtte tilbyde få træk senere, hvor de
begge var ved at stå næstbedst.
Ratingtal har en forbløffende virkning
på folk. Det er lige meget hvor godt
man spiller (eller skriver om skak) det
eneste der tæller er ratingtallet.
Derefter lå jeg pludselig godt til med
en præstation på 2350. En sejr med de
sorte over en svensker på 2190 ville
bringe mig frem til at skulle spille for
norm (præstation 2450) de to næste
runder (hvilket ville kræve en sejr over
en IMer med hvid og derefter blot en
modstander med et tilstrækkeligt højt
tal).
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Han havde forberedt sig, men kom
alligevel først ud af bogen i en antihollænder. Jeg fik en god stilling.
Desværre lod jeg mig irritere af hans
utiltalende facon og brugte lang tid,
endte med at lave nogle små fejl, før
jeg satte et tårn i slag. Ned på jorden
igen.
Mod en svensk WIM'er spillede jeg en,
for mig, ny variant med hvid i fransk
og fik den stilling jeg havde forberedt.
Jeg ved ikke hvad hun og hendes GM
træner havde forberedt sig på, men
selvom hun havde spillet sådan med
sort tidligere, så var det næppe den
variant.

Nu står sort bedst, men et gennembrud
er ikke synligt, og på dronningefløjen
er det vist ikke smart at åbne op, så jeg
besluttede at tage trækgentagelsen.
29...Kf6 30.b3 Tgh8 31.Th1.
30.Tc3 Th7 31.Tcc1 Thg7 32.Tc3
½–½
12

dem på 5 og ham på 6 tabte helt
sikkert, mens der var en bunke på 5½.

Hun lavede en unøjagtighed, som jeg
ikke straffede og derefter spillede jeg
ret ringe. Jeg kunne ikke få det taktiske
til at virke - som hun intet havde set af,
men helt utroligt var der hver gang et
træk langt henne i kombinationen der
reddede sorts stilling - og spillede mig
selv af brættet. Fortjent nederlag.

Men for det første så er der jo Michael
Jensens "regel nr. 3 for Schweizer
turneringer" (tidligere bragt i Brikken):
Uanset hvad kan man være helt sikker
på, at alle ens tidligere modstandere
spiller helt gris i sidste runde og
ødelægger ens korrektion.

Ingen succes i lyn
Fredag aften var der lynturnering. Jeg
kom i gruppe med GM Dreev (2660),
en svensk lynhaj på 2250 og en norsk
junior på 2100. Dreev tabte til
svenskeren da han gik mat med 3
minutter på uret og bedste stilling, men
vandt derefter resten og endte i finalen,
som han tabte til Emanuel Berg.

Således gik det også som forudsagt her,
men jeg kender jo reglen og desuden
skulle
jeg
spille
mod
min
klubkammerat i Brønshøj - Steen
Petersen, så vi tog en halv efter 1½
træk.
Facit: Jeg vandt ingen præmie, men 43
ratingpoint og godt 30 i Elo (2200 i
præstation).
En
superhyggelig
turnering, hvor alt klappede i
fantastiske omgivelser.

Jeg battede nordmanden i en Drage
med hvid, men tabte til Dreev og
svenskeren, så var det løb kørt, og jeg
skulle spille finalepulje med 4’erne.

Synd at det endnu en gang kun var
Mads Hansen og nytilkomne Lene
Kuntz (som begge havde en fin
turnering), der repræsenterede FREM
udover mig.

Derefter var baren åben, og de, som
ikke fik slukket tørsten der, fortsatte i
byen.
Plus på ratingkontoen
9. og næstsidste runde vandt jeg let
mod en modstander, der ellers havde en
god turnering og vandt præmie med
sejr i sidste runde - sidste år slog jeg
ham med hvid, der spillede han også
langt over sit tal på knap 1900.

Problemet er selvfølgelig at det er ret
dyrt at bo og spise på skolen, men hvis
man er lidt kreativ kan det godt lade sig
gøre.
Allan Stig og Nikolai Mikkelsen tog
direkte fra turneringen til Arctic Chess
Challenge i Tromsø for at møde flere
norske juniorer - det forstår man så
ikke rigtig ...

Søndag morgen kunne jeg spille for en
teoretisk præmiechance med en gevinst
med hvid. Jeg havde god korrektion af
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Lene og Mads H. til Politiken Cup
Af Niels Erik Nielsen
Bundet på hænder og fødder
Runden efter mødte Mads nordmanden
Daniel Jakobsen Kovachev (2240), og
efter at have været i defensiven fra
åbningen, slog vor mand kontra efter
37.fxe4:

Fra FREM deltog som nævnt ud over
Michael Agermose Jensen også Mads
Hansen og Lene Kuntz i Politiken Cup.
Den 124. seedede Mads Hansen (2068)
fik den værst tænkelige start, idet han
var involveret i 1. rundes nok største
sensation, da han tabte til den 278.
seedede
Lars
Peter
Meldgaard
Johansen, Ålsgårde Skakklub. Det lod
han sig heldigvis ikke slå ud af, og i de
næste fem runder afgav han blot et
halvt point! Det begyndte naturligvis
med et par pligtsejre, men i runderne 5
og 6 var det 2200-folk, der måtte bøje
sig.
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Tårn på afveje
Første offer var Lars Aaes Nielsen,
Nordkalotten (2233), der netop var
blevet nummer to i kandidatklassen i
Aarhus Chess Summer. Efter 27…Dc8
brasede sjællænderens stilling sammen:

37...Dg6! 38.Kd2 Th7 39.Tf1 Th3
40.Te1??
Efter 40.Lxg5+! Dxg5+ 41.Kc2 Dxg4
42.Tf8+ ser det ud til, at hvid kan holde
balancen.
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28.Dc2!
Da 28...De8 besvares med 29.f5! Tg5
30.Txe6 med død og ødelæggelse,
opgav sort. 1–0

40...Txe3! 41.Txe3 Dxe4 42.Df2 Ke7
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43.De2 Lxg4 44.Sf2 Dd4+ 45.Dd3
Lxe3+
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13.Sb5!
cxb5
14.Dxb7
a6??
Dxb5 16.Dc8+ Ke7
15.Lxb5+!
17.Dd8# 1–0

0–1
Spillede som en nybegynder
Med 4,5/6p. ventede der naturligvis en
stærk modstander, og Mads fik ikke
mange ben til jorden mod 25. seedede
IM Jens Ove Fries Nielsen.

Mads H. kom over 2100
I sidste runde tog Mads en hurtig remis,
og med en 6. plads i den 50-mands
store præmiegruppe fra 2001-2100 var
han den fynske deltager, der var tættest
på at komme i ratingpræmierne.
Da der kun var to af slagsen i hver
kategori, krævede det både dygtighed
og lodtrækningsheld i sidste runde, at
passere nåleøjet.
Sidste år rakte Mads Hansens 6/10p. til
førstepladsen
i den
tilsvarende
ratinggruppe, men i år krævede det et
halvt point mere at vinde gruppen,
mens
en
nordmand
snuppede
andenpladsen på bedre korrektion end
otte andre med 6p.
Da Mads’ forventede score kun var
4.65, kom der 25 ekstra ratingpoint ind
på kontoen, og med 2101 i dansk rating
har 15-årige Mads Hansen passeret
endnu en milepæl i sin korte
skakkarriere.

I 8. runde måtte han ligeledes bøje sig
for 2300-manden Matthias Bach,
Hamborg, men i næstsidste runde blev
det til endnu en sejr.
FREM-spilleren havde hvid mod den
højt ratede nordmand Johannes
Luangtep Kvisla, hvis åbningsspil fik
en til at tro, at der var tale om en
nybegynder:
Hvid: Mads Hansen, FREM (2068)
Sort: Johannes Luangte Kvisla,
Norge (2222)
1.e4 Sf6 2.e5 Sg8 3.d4 d6 4.Sf3 c6
5.Ld3 Lg4 6.0–0 g6 7.h3 Lxf3 8.Dxf3
e6 9.exd6 Dxd6 10.Sc3 Lg7 11.Lf4
Dxd4 12.Tad1 Db4??
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Flot skinoffer
Seedet 279 af de 307 deltagere mødte
Lene Kuntz kun højere ratede
modstandere. I 2. runde spillede hun
remis med Súni Jacobsen, Færøerne, og
indtil 4. runde var det hendes eneste
udbytte.
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Her mødte Lene nordmanden Guttorm
Andersen (1794), der længe stod
behageligt, men det blev der drastisk
ændret på, da han spillede 40…Ld6??:

26.Txe4! Sxe4 27.Dxc6
Nu har hvid klar fordel, men remis mod
en modstander med næsten 300 mere i
rating er jo heller ikke at foragte.
½–½


+ +++
++++
+78++
+++
+++"
#Q+!%
&+79+(
)+$+*+,
-./0123456

Gaveboden stod pivåben
I 8. runde fik Lene sin anden sejr i
turneringen, da Pawlak Wojciech,
Hillerød (1656) i en materielt lige
stilling satte alt over styr med 26.h4??:
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41.Sxf5!! Lb8
41...Kxf5? 42.Dxd5+ er mindst to
bønder ned i skuffen.
42.Sg7+ Kd6 43.Dd1 Tg8 44.Dxg4
Dc8? 45.Dg6+! Ke7 46.Txc6
1–0
Sorgløshed straffet
I 7. runde kunne Lene være kommet i
store problemer, hvis nordmanden Atli
Antonsen (1720) fx havde fortsat med
25...Ld5! 26.Lxe6+ Lxe6 27.d5 Se5!
28.dxe6 Dxe6 med materialefordel,
men i stedet for spillede han det
sorgløse 25…Sf6??:

26...Dh3+ 27.Kg1 Lc5+ 28.Tf2 Lxf2+
29.Kxf2 Dh2+ 30.Kf3 Dxb2
Med et tårn i overskud vandt Lene let.
0–1
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Da det også blev til en remis i
næstsidste runde mod John K.
Sørensen, Helsinge (1747) endte Lene
på 3,5p., og dermed demonstrerede hun
til fulde, at en kæmpestor open kan
være ’gefundenes fressen’ for en

absolut underhund. Med en forventet
score på kun 1.2/10p. var der en
ratinggevinst på 104 point, hvilket
gjorde Lene til ratingtopscorer blandt
de
10
deltagende
fynboer!

Lundeborg
Af Niels Erik Nielsen
En grim cocktail
Derimod endte Søren Gjedsted og Peter
Kinggaard begge på sildekasserne. I 2.
runde fik førstnævnte skovlen under
Cipriano Sande, OS, der måtte trækkes
med udsat dronning, manglende
udvikling og kongen i centrum. Det
kunne næsten kun gå galt, og det endte
da også med at blive en miniature:

29. udgave af hurtigskakturneringen på
havnen i Lundeborg blev spillet anden
lørdag i august, hvor de 56 deltagere
fra 20 forskellige klubber kunne glæde
sig over optimale vejrforhold. FREM
har tradition for at stille med mange
deltagere, men det var ikke tilfældet i
år. En af grundene var, at Kristoffer,
Tom og Stefan stadig var i gang i
Kieler Open. Med blot 4 tilmeldte
konkurrerede
vi
med
DNB,
Læseforeningen og Indslev om
gavekortet på 100 kr. for flest
deltagere. Hver klub udpegede et enkelt
medlem, der med basis i Sydøstfyns
jubilæumsskrift blev krydsforhørt i
Lundeborg-turneringens historie. Som
klubbens repræsentant var Peter
Kinggaard længe godt med, men han
måtte til sidst bøje sig for Indslevs
formand Andrew Velarde, der løb med
gavekortet, mens der var tingspræmier
til de tre andre. FREM plejer at have
spillere i den øverste gruppe, således
endte Kim Skaanning sidste år på en
tredelt førsteplads, men i år skulle vi
helt ned i tredje højeste gruppe, basis 1,
for at finde et klubmedlem. Det var
Hans Hansen, der med 3p. sluttede
midt i feltet. Noget tilsvarende gjorde
sig gældende for Lene Kuntz, der i
basis 3 endte på samme score.

Hvid: Søren Gjedsted, FREM
Sort: Cipriano Sande, OS
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6
5.Ld3 Lc5 6.Sb3 La7 7.Dg4 Df6 8.0–0
Dg6?! 9.De2 Sc6


+8++ 
78++
++++
++++
++++"
#+!+9++%
&+Q(
)$!79+$*+,
-./0123456

10.e5! f5 11.exf6 Dxf6 12.Sc3 d5??
13.Sxd5 Df7 14.Lf4 e5 15.Lxe5 Sxe5
16.Dxe5+ Le6 17.Sc7+ Kd8 18.Sxa8
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18.Sxe6+ var en tand stærkere, men
sorte havde set rigeligt.
1–0
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Basis 3: 1-2. Heinz Furrer, Næsby og
Søren Gjedsted, FREM, begge 5,5p. 3.
Jørgen
Frank
Hansen,
Odense
Skakklub 5p.
Basis 4: 1. Jens Frederiksen, Nyborg
7p.(!) 2-4. Jacob Holm og Daniel Krog,
begge Sydøstfyn samt Peter Kinggaard,
FREM, alle 4,5p.

Århus Chess Summer
Af Niels Erik Nielsen
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4 Sc6
5.Sf3 Lg4 6.Le3 Lxf3 7.gxf3 d5 8.Dd2
e6 9.0–0–0 Sce7 10.Tg1 Sf6 11.Ld3 c6
12.Kb1

Ellen og Alf deltog i juli måned i Århus
Chess Summer. Ellen var som en af de
lavest ratede med i den stærke IMgruppe, hvor IM-kravet var 6/9p. Den
danske IM-trio Jakob Vang Glud
(2462), Jens Kristiansen (2435) og
Klaus Berg (2432) var de højest ratede,
men det blev fjerde seedede IM Eva
Repkova, Slovakiet (2427), der i
suveræn stil vandt gruppen med 7p.,
foran Glud 6p., mens Berg og IM
Rasmus Skytte delte tredjepladsen med
5,5p.
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En god skalp
Ellen levede med 3,5p. op til sin
forventede score og stod i 2. runde for
en af turneringens største overraskelser
ved at vinde over Jens Kristiansen:

12…Kf8!?
12...0–0 havde sort ikke lyst til at gå
ind i; der kunne fx følge 13.f5 exf5
14.exf5 Dd7 15.fxg6 med angreb.
13.Se2 Se8 14.f5 exf5 15.exf5 Sd6
16.Sg3 Dd7

Hvid: Ellen Hagesæther, (2249)
Sort: IM Jens Kristiansen (2435)
[noter: NEN]
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Kandidatgruppen
Alf
R.
Andersen
deltog
i
kandidatgruppen, hvor vinderen var
sikret en plads i næste års IM-gruppe.
Som en af feltets højest ratede
deltagere måtte han tage til takke med
5,5/9p. og tredjepladsen efter Poul
Rewitz, Århus/Skolerne 8p. og Lars
Aaes Nielsen, Nordkalotten 7p. Selv
om der var tale om en noget svingende
præstation, blev et par af hans
modstandere lynhurtigt spillet fra hus
og hjem. Her kommer han i 3. runde
først i en typisk hollandsk opstilling:
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17.f6! Lxf6 18.Lh6+ Ke8
18...Lg7?? 19.Lxg7+ Kxg7 20.Sh5++-;
18...Kg8 19.Sh5! Lxd4 20.Df4!+-.
19.Tge1?! Kd8 20.Df4 Sg8 21.Lf1
Kc7 22.c4 Sxh6?!
22...dxc4! 23.Se4 Sxh6 med uklart spil.
23.Dxf6 The8?
Bedre 23...Sdf5.
24.Df4 g5 25.Dxg5 Sg8 26.c5 Sc8
26...Sc4 27.Lxc4 dxc4 28.Df4++-.

Hvid: Louise Fredericia, K41 (2089)
Sort: Alf Andersen, FREM (2238)
[noter: NEN]
1.c4 f5 2.Sc3 Sf6 3.g3 d6 4.Lg2 e5
5.d3 Le7 6.e3 0–0 7.Sge2 c6 8.0–0 Le6
9.b4 Sbd7 10.Tb1 a6 11.a4 De8 12.b5
axb5 13.axb5 Dh5 14.bxc6 bxc6
15.Lxc6? Sg4! 16.h4
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27.Lh3!
Og Mester Jens opgav, da 27…Dd8??
strander på 28.Df4+, ligesom hverken
27…Txe1 28.Lxd7 Txd1+ 29.Kc2 Te1
30.Lh3 eller 27…Dxh3 28.Txe8 er
værd at spille videre på. 1–0

16...Lxh4! 17.f3??

17.Kg2.
17...Lxg3!
Og med udsigt til mat i højest tre træk,
opgav Louise. 0–1
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Kieler Open 2009
Af Stefan Wiecker
Ikke til nogens overraskelse måtte vi
hver anden dag ned og købe en kasse
”Krombacher”,
som
var
vores
foretrukne tyske øl.

I foråret blev det bestemt, at
sommerens skaktur gik til Kiel.
Invitationen var åben for alle
medlemmer af Frem Skakklub, og det
betød, at jeg i første omgang fik mange
henvendelser.
Netop pga. de mange henvendelser, var
det for mig en uoverskuelig opgave at
arrangere logi til ”x” antal mennesker.
Jeg havde derfor ”kun” lavet et budget
for turen og skulle vente til første
betalingsfrist var overstået med at
skaffe logi.

Trods alt kom vi i seng i god tid, så vi
var fit-for-fight til runde 1. Tom rullede
hurtigt sin modstander:
Hvid: Joachim Görs, Kiel (2015)
Sort: Tom Frantsen, FREM (2138)
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.Sf3 d6 3.Sc3 g6 4.e4 Lg7
5.h3 0–0 6.Le3 a6 7.a4 c5 8.e5?!
8.dxc5 var bedre.
8...Sfd7 9.exd6 exd6 10.d5

Resultatet var, at Tom Frantsen,
Kristoffer Dyrgaard og jeg kom til at
udgøre det samlede deltagerantal. Jeg
havde selvfølgeligt håbet på lidt flere
deltagere – måske jeg kan arrangere det
bedre til en anden gang!
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Den 31. juli tog vi toget fra Odense
Banegård med kurs mod Frederecia,
videre over Flensborg og til sidst
ankomst i Kiel tidligt på aften. Tom –
som den ældste og mest ansvarlige! –
havde sørget for øl til turen. Vi ankom
efter en kort taxatur til vores lejlighed,
som lå centralt i byen. Til min egen
overraskelse var lejligheden både større
og pænere end jeg havde regnet med.

10...Db6! 11.Ld2 Sf6 12.Ta3?!
Indledningen
til
en
original
tårnmanøvre, der dog ikke ikke bringer
noget godt med sig for hvid
12...Lf5 13.Tb3 Dc7
Her står den alligevel bedre!

Efter vi havde smidt vores tasker og
kidnappet en seng hver (Kristoffer gik
frivilligt med til at tage sofaen), var vi
nede i det lokale supermarked og
proviantere.

20

14.Le2 Sbd7 15.0–0 Tfe8 16.Le3
Tab8 17.Sd2 Sb6 18.Sc4 Sxc4
19.Lxc4 Ld7 20.Lf4?! Se4!

endnu et point på tavlen. Vi kommer
ind efter Baramidzes 34…b5:
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35.Dd2?!
35.Se3! De4 36.Kf2 Sf4 37.Dg4 Sd3+
38.Ke2 med balance.
35...c6 36.De2 Db1+ 37.Kf2 Df5+
38.Kg1 Kh6 39.Dd2 Kh5 40.De2+
Dg4

Der er ikke noget at sige til, at hvid er
godt træt af sin stilling; med begge
løbere udækkede på fjerde række er
Se4 tabu, så tyskeren må i første
omgang forholde sig afventende.
Da skakhistorien (og denne artikel) er
fyldt med eksempler på chancerige
stillinger, der bliver sat over styr, kom
det alligevel som en overraskelse, at
Toms modstander opgav her.
0–1
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Kristoffer tog den første remis (i en
lukket stilling!?), og jeg spillede lidt
for kreativt mod en 1850-mand og
tabte.

Tom holdt længe balancen
mod 2500-mand

41.Dd3??
41.De3! Dd1+ 42.Kf2 Dc2+ 43.Kg3 er
kun lidt bedre for stormesteren,
hvorimod
springerslutspillet
efter
41.Dxg4+?! Kxg4 42.Kf2 Kh3! 43.Kg1
Sf8 44.Se1 Sh7 45.Sd3 Sf6 46.Sc5
Se4! er vundet for sort.
41...Dxg2+! 0–1

Tom fik GM Baramidze (2517) i 2.
runde med de hvide og holdte rigtig
længe ud – stillingen havde været lige
næsten hele partiet igennem, men i
tidnøden overså Tom en taktisk finesse
og den tyske landsholdsspiller fik
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Et par gode runder
3. og 4. runde indbragte os samlet set
hele 5/6 point mod et gennemsnit på
cirka 2000, hvilket vi var godt tilfredse
med.

Kristoffer tog en sikker remis mod
Mohammed Reza Ghadimi, Tyskland
(2115). Vi hopper ind efter Ghadimis
18.Sd2:
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Kristoffer havde netop rejst sig efter en
influenza, og det var måske grunden til,
at han havde problemer med at få
partierne over remisgrænsen. I 3. runde
fik han dog fat mod Kai Lippman, der
kom i slemme problemer efter
28…Te8?!:
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18...Kg8!
Gør plads til at omgruppere springeren
til d4.
19.Sc4 Tb8 20.f3 Le6 21.Kf2 Sg7
22.Ke3 Lxc4 23.bxc4 Se6 24.Se2 Sd4
25.Sxd4 cxd4+ 26.Kd2 c5 27.Tab1
Kg7 28.g4
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29.Sxh7+ Ke7 30.Sg5 Kf6 31.Sf3 Sf4
32.Se5 Lc8 33.Tad1 g5 34.f3 Lb7
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½–½
Jeg vandt hurtigt mod en 1600-mand.

35.d5!?
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endte med at sætte modstanderen mat
med konge, springer og bonde mod
konge. 1–0

35.La4!
35...Td8?!
35...exd5!? 36.Sd7+ Kf7 37.Txe8 Kxe8
38.Sxb6±.
36.g3! Sh5 37.Kf2 exd5 38.cxd5 Tc3
39.La4 Txa3 40.Sd7+ Kf7 41.Lc6
Ta2+ 42.Te2 Txe2+ 43.Kxe2 La6+
44.Kf2 Sf6 45.Sxb6 Tb8 46.Sa4 g4

Runden efter skete følgende:
Hvid: Tom Frantsen, FREM (2138)
Sort: Jan Seehagen, Hamborg (1958)
[noter: TF/NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6
5.Sc3 Dc7 6.Le3 Sf6 7.Ld3 Lb4
8.Sde2 d5 9.a3 dxe4 10.axb4 exd3
11.Dxd3 b6??
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47.d6 gxf3 48.Lxf3 Sg4+ 49.Lxg4
fxg4 50.d7 Ke7 51.Te1+ Kf7
51...Kxd7 52.Sc5+.
52.Te5 Td8 53.Txa5 Lb7 54.Sc5

12.Sb5! Dc6 13.Sd6+ Ke7 14.Td1!
Sbd7 15.0–0 Sd5? 16.Sf5+
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Og videre gik det over stok og sten i
mange flere træk, inden Kristoffer

16...exf5?? – læs videre på side 26.
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AKTIVITETSKALENDER
mandag 24
mandag 31
September mandag 7
mandag 14
mandag 21
mandag 28
Oktober mandag 5
torsdag 15
fredag 16
lørdag 17
søndag 18
mandag 19
mandag 26
November mandag 2
søndag 8
mandag 9
mandag 16
søndag 22
mandag 23
mandag 30
December søndag 6
mandag 7
mandag 14
tirsdag 29
August

Klubmesterskab (1) + BRIKKEN nr. 3
Klubmesterskab (2)
Klubmesterskab (3)
Klubmesterskab – udsatte partier
Klubmesterskab (4)
Klubmesterskab (5)
Klubmesterskab (6)
Odensemesterskabet 1+2
Odensemesterskabet 3+4
Odensemesterskabet 5+6
Odensemesterskabet 7
Holdskak 1. runde
Klubmesterskab (7)
Pokal 1. runde – udsatte partier
FREM 1 - Roskilde
Holdskak 2. runde
Klubmesterskab (8)
Hillerød – FREM 1
Pokal 2. runde
Holdskak 3. runde
FREM 1 - Øbro
Klubmesterskab (9)
Julelynklubmesterskab
FREM JULECUP

24

AKTIVITETSKALENDER
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

søndag 10 K41 2 – FREM 1 (hos FREM)
mandag 11 Vinter 5'er 1. runde
mandag
mandag
søndag
mandag
Mandag
mandag
søndag
mandag
søndag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag

18
25
31
1
8
15
21
1
7
8
15
22
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

Holdskak 4. runde
Vinter 5'er 2. runde
Frem 1 - Næstved
Pokal 3. runde
Holdskak 5. runde
Vinter 5'er 3. runde
Frem 1 - BMS Skak
Holdskak 6. runde
Helsingør – FREM (hos Roskilde)
Vinter 5'er 4. runde
Vinter 5'er 5. runde
Holdskak 7. runde
Påske
Frem Open 1. runde
Frem Open 2. runde
Generalforsamling
Frem Open 3. runde
Frem Open 4. runde
Frem Open 5. runde
Pinse
Frem Open – udsatte partier
Frem Open 6. runde
Frem Open 7. runde (sidste)
Klubaften
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1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sf3 Lg7 4.g3 0–0
5.Lg2 d6 6.0–0 a6?!
Jeg spiller som regel Sc6, med planen
a6, Ld7 og e5. fx 7.d5 Sa5 8.Sfd2 c5
9.dxc6 Sxc6 10.Sc3. Udfra min
database, kunne jeg se at min
modstander altid slog dxc6 efter c5. Jeg
bryder mig ikke om at spille mod
"Maroczy"
opstillinger,
da
jeg
simpelthen ikke forstår stillingerne og
planerne. Derfor valgte jeg 6...a6.
7.Sc3 Te8?!
Jeg havde forberedt dette unaturlige
træk hjemmefra. I disse stillinger står
tårnet tit nyttigt på e8 og desuden
afventer jeg, hvordan hvid vil stille sig
op. 7...Sc6 8.d5 Sa5 9.Sd2 c5 10.dxc6
Sxc6 ville give samme stillingstype
som nævnt ovenfor.
8.d5
8.e4?! var trækket jeg havde håbet på det ser naturligt ud, men ville give hvid
nogle problemer med feltet d4 efter
8...Lg4! 9.h3 Lxf3 10.Dxf3 Sc6 11.Le3
e5 12.d5 Sd4 13.Dd1 Sd7 14.f4 c5
15.dxc6 bxc6 med lille sort fordel.
8...e5 9.dxe6 Lxe6 10.Sd4!

Taber
forceret;
16...Kf8
var
nødvendigt.
17.Sd4! Dc7 18.Sxf5+ Kf8 19.Dxd5
Tb8 20.Tfe1 f6
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21.Lh6!! gxh6 22.Te7!
Det mest præcise; 22.Te8+ Kxe8
23.De6+ Kf8 24.De7+ sætter mat et
træk senere.
1–0
I 5. runde mødte jeg Holger
Hebbinghaus (2289) med hvid, og fik
en lidt heldig remis, efter jeg havde
spillet forkert i åbningen i en CaroKann.
Både Kristoffer og Tom tog remis mod
modstandere med hhv. 2020 og 1980 –
igen var der problemer med at
stillingerne blev for lukkede og ingen
af parterne kunne komme videre.
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Mit favoritparti
Runde 6 bød på mit favoritparti mod
Alexander Haffner (2160), hvor jeg
(for engangs skyld) spillede et godt
positionelt parti og vandt:
Hvid: Alexander Haffner, (2160)
Sort: Stefan Wiecker, FREM (2102)
[noter: SW]

10…Lc8
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22.Df3 Ta7 23.b4 b6
23...cxb4?! var også godt, men
teksttrækket undgår komplikationer.
24.bxc5 bxc5 25.La3 Lb7 26.Df5 Te5
27.Dd3 Lxg2 28.Kxg2 Da8+ 29.Kg1
Tb7?!
Jeg er her kommet i tidsnød (ja det er
jo ikke noget nyt!) - og vælger derfor
bare at udføre nogle træk til næste
tidskontrol. Jeg kan ikke se, hvordan
hvid skal komme videre.
30.Df3 Db8?!
Bedre 30...Dc8.
31.Kg2 Tb6 32.Dd3 Db7+ 33.Kg1
Dc6 34.Tcc1 De8 35.Td2 Tbe6
36.Tcc2 Lf8 37.Tb2 Kg7 38.Tbc2
Kg8 39.Lb2 Te4 40.Kg2 Dc6 41.Kg1
Så er tidskontrollen nået, og jeg skal
finde en ny plan.
41...De8 42.La3

10...Lxc4? 11.Lxb7 Ta7 12.Sc6 Sxc6
13.Lxc6 Sd7 er bedst for hvid.
11.Lg5 h6 12.Lf4 Sbd7 13.Tc1 Se5
14.Db3?!
Dronningen står unaturligt her, og hvid
kan ikke spille b3 for at dække bonden.
14.b3 Tb8 15.h3 Ld7 16.Dd2 Kh7
17.Sd5 c5 18.Sxf6+ Dxf6 19.Sc2 b5
20.cxb5 axb5 21.Tfd1 Tb6=.
14...Sfd7! 15.Se4
15.Tfd1 Sc5 16.Dc2 a5 17.b3 Ld7
18.h3 Sc6 19.Sxc6 bxc6 med planen
Tb8, Se6, c5, Sd4 giver sort de bedste
udsigter.
15...Sc5 16.Sxc5 dxc5 17.Sf3 Sc6!
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Sort har opnået fuld kontrol over feltet
d4, som er afgørende i resten af partiet.
Fritz siger stadig lige spil, men jeg tror
mindst på lille fordel til sort.
18.Tfd1 Sd4 19.Sxd4 cxd4 20.Tc2
20.c5?! var sidste chance for at prøve at
få modspil. 20...Txe2 21.Te1 Le6
22.Dxb7 Tb8 23.Dxa6 Txe1+ 24.Txe1
Txb2 25.a4 d3! Sikrer dog sort klar
fordel.
20...g5 21.Lc1 c5
Og den stakkels Alexander Haffner er
blevet "tilskuer".

42…h5!
Eftersom hvids brikker er bundet til at
dække e2, er det ret simpelt at finde
planen om at sætte mat på g2. Løberen
på a3 er ikke bundet, men er ikke til
meget nytte på den "lange" diagonal
a3-c1.
43.Tb2 h4 44.Kf1??
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Hvid prøver forgæves at flygte med
kongen, men i virkeligheden hjælper
han til med at gå mat. 44.Df3 g4
45.Df5 T6e5 46.Df6 h3! 47.Kf1 Da8!
med afgørende fordel, håbede jeg på.
44...Dc6 45.Df3 g4 46.Dg2 h3 47.Dg1
Hvid
har
"næsten"
nået
udgangsstillingen - jeg synes det var ret
skægt, at hvids løber på a3 var den
mest aktive brik de sidste 20 træk. Den
kunne nemlig flytte sig frem og tilbage
mellem c1 og a3!
47...Da4 48.Tb3 Dxc4
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17.a5! ville fastholde fordelen.
17...h5 18.Kh2 Tf7 19.c4 Lf8 20.Ta3
Th7 21.b4 Tbb7 22.Sb3 Tbg7 23.a5
g5 24.axb6 axb6


+878+
+++

++
++
++"
#$!+++%
&++9*+(
)++Q+$+,
-./0123456

Og da han ikke har et eneste fornuftigt
træk, opgav hvid.
0–1

25.Ta8?!
Det er der ikke tid til; Tom burde i
stedet for neutralisere det sorte angreb
med 25.g4!
25...g4 26.c5 gxh3 27.gxh3??
Bedste chance var 27.g3 fxg3+ 28.fxg3
h4 29.g4! med uklart spil.
27...Dh4! 28.Txc8
28.Dd3 Lg4! 29.Lxg4 hxg4–+.

Kristoffer måtte tage endnu en remis,
denne gang mod en spiller med 2039,
men kunne til gengæld stadig kalde sig
ubesejret.
En lækker afslutning
Tom fik klar fordel efter åbningen mod
Jürgen Kropp, Tyskland (2031), men
han tabte så tråden efter 16…exd6:
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Kristoffer, som førte de hvide, var
nødsaget til at tage en remis mod KarlHeinz Saglam (2008) i en ret
spændende franskmand – det så ellers
længe meget lovende ud for Kristoffer,
men modstanderen fandt et giftigt
modangreb.
Alt i alt en skidt dag for os, som
indbragte 0,5/3 point. Om det skyldtes
den friske luft efter en havnerundfart i
Kieler-kanalen,
eller
den
”obligatoriske” eftermiddagsfadøl, må
skakguderne vide.

28...Tg3!!
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Runde 8 spillede jeg sort mod FM
Bücker (2354), som efter sigende har
skrevet nogle bøger om forskellige
gambitvarianter, men han fik aldrig
overbevist mig med hans åbningsvalg.
Desværre formåede jeg at smide min
gevinst væk i tidnøden:

Sorts flotte afsluttende træk fortjener et
diagram; Tom indstillede videre kamp,
da matten ikke kan pareres efter
29.fxg3 Dxg3+ 30.Kh1 Dxh3+ 31.Kg1
Tg7+ 32.Lg4 (32.Kf2?? Dg3#)
32...Dg3+! 33.Kh1 hxg4.
0–1

Hvid: Stefan Bücker, (2345)
Sort: Stefan Wiecker, FREM (2102)
[noter: SW]
1.e4
Jeg havde foreberedt mig på 1.f4 og
1.b3, men FM Bücker tænkte, at han
nemt kunne feje mig af bordet i en
skarp Sicilianer.
1...c5 2.b4?!
Surprise! - Jeg var simpelthen nødt til
at bruge et par minutter af min tid her ikke for at overveje mit næste træk,
men mere fordi jeg ikke kunne forstå at
en spiller på 2354 kunne finde på at
spille en så risikabel åbning.
2...cxb4 3.a3 d5 4.exd5 Dxd5 5.Sf3
e6?!
Teorien siger e5 - hvid har ikke
kompensation nok for bonden. 5...e5
6.axb4 Lxb4 7.c3 Ld6 8.Sa3 Sc6 9.Lc4

Afslutning til glemmebogen
Runde 7 var indledningen til en række
”dårlige” partier og dermed en
utilfredsstillende
afslutning
på
turneringen.
Jeg havde imidlertid spillet mig op på
5. bræt og mødte den unge Inder
Arghyadip Das (2392), som satte mig
mat i 16 træk!! Jeg havde selvfølgelig
håbet på en lidt længere kamp, men én
lille fejl i åbningen gjorde, at han
knuste mig.
Tom måtte ned igen, denne gang mod
den unge Tim Bötticher (1665), som
havde en fantastisk turnering og
spillede langt over niveau.

29

De4+ 10.Le2 Sge7 med lille sort
fordel.
6.axb4 Lxb4 7.Lb2 Sf6 8.c4?
Efter dette træk får hvid problemer med
at spille d4. 8.c3 var bedre.
8...De4+ 9.Le2 Sc6 10.0–0 0–0 11.d4
Td8 12.Ld3 Dg4 13.h3 Dh5 14.Le2?
Ikke det mest seriøse træk når man er
en bonde bagud. Bedre var 14.Sc3 Ld7
15.Db3 Ld6 16.Se4 Sxe4 17.Lxe4 f5
18.Ld3 b6.
14...Df5 15.Db3 Le7
15...Ld6!?
16.Td1 b6 17.Sbd2 Sb4?
Jeg havde overset finessen med Sh4,
men det havde min modstander
heldigvis også.

Det relativt bedste var 23.Sxe4 Lxe4,
selv om sort har pæn fordel.
23...a4!?
Muligvis ikke stillingens bedste træk,
men det stiller hvids problemer med f2bonden og kongen på prøve. 23...Ld6!
24.La3 Sg5 25.Tc3 De4 26.Te3 Dg6
27.Sxg5 Dxg5 er klar sort fordel.
24.Dxa4
Jeg kunne ikke forstå han slog efter
kun 30 sekunders betænkningstid og
brugte derfor flere afgørende minutter
på at regne Lh4 ud igen.
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24...Lh4! 25.Db3?
Bør tabe på stedet. Det rigtige var
25.g3! Lxg3 26.Dxb4 (26.Kg2?! Sxf2
27.Dxb4 Sxd1 28.Txd1 Lh4© 29.Dxb6)
26...Lxf2+ 27.Kg2 Dh6 28.De7!, selv
om sort får et fordelagtig slutspil efter
28...Dg6+ 29.Sg5 Lh4 30.Dxf7+ Dxf7
31.Sxf7 Kxf7; derimod ikke 25.Dxb4??
Lxf2+ 26.Kh1 Le3!–+.
25...Lxf2+ 26.Kh1 Sc6?
Vinder stadig, men jeg havde
simpelthen brugt for meget tid til at
kunne redde mig ud af tidnøden. Jeg
havde cirka 2 minutter på uret her!!
26...Le3!–+.
27.Ta1?

18.La3?
18.Sh4! Dg5 19.Lf3 Tb8 20.Txa7 Td7
(20...b5 21.c5 Sfd5 22.g3 Lb7=)
21.Txd7 Lxd7 22.g3 med uklart spil.
18...a5 19.Tac1 Lb7 20.Sf1 Tac8
Med remistilbud!? Jeg var klar over jeg
stod bedst, men jeg havde brugt for
meget tid... (Den bedste undskyldning
jeg kunne komme på for at gå i baren
og bestille "ein grosses Bier").
21.Sg3 Df4 22.Lb2 Se4 23.Sf1?
30

37...Ld6–+.
38.Sxc5 bxc5?? 39.Dc7, opg.
1–0

Min modstander har cirka 30 minutter,
men laver "begynderfejlen" og går med
i mit tempo. Ta1 truer ingenting.
27...Se7?
27...Txd4!–+.
28.Lc1 Dc7 29.Tb1?? Sf5 30.Se5
Sfg3+ 31.Kh2 Txd4! 32.Lf4 Sxe2
33.Df3 Txd1 34.Txd1

Kristoffer mødte den eneste kvindelige
deltager i turneringen – Andrea
Brammertz (1917) – hun spillede
samme opstilling mod alle åbninger, og
det gik galt efter 15.Dc2??:
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34…Sxf4?
34...Lg1+!–+ 35.Kh1 Sf2+ 36.Dxf2
Lxf2 havde været færdigt arbejde.
35.Dxf4 Lc5 36.Td7
Med cirka 30 sekunder tilbage til
tidskontrollen, gik klappen ned.
36...Dxd7 37.Sxd7

15...Dd6! 16.fxe5 Dxd3 17.Db2 Da6
18.Sf3 Sxe5 19.Sxe5 Lxe5 20.Se3 Lg7
21.Lf1 c4 22.Tad1 Sc6 23.Lg2 Se5
24.Dc2 Td3 25.Tf1?


++ +
++78
++8++
+++
++++"
#+ !%
&+Q79+9(
)++$+$*+,
-./0123456


+ +++
+8+!+
+++
+78++
++Q+"
#++++%
&+++*+(
)+++!+,
-./0123456

25...Db6! 26.Kh1 Txe3 27.Lxe3 Dxe3

37…Td8??
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28.Tfe1 Dc5 29.Tf1 b6 30.Da4 Sd3
31.Dc2 Td8

træk senere med 9.Dd2?? en bonde i en
taktisk overseelse:
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Og hvid opgav fuldt forståeligt; sort
truer i diagramstillingen Sf2+, og
parerer modstanderen med Td2, kan
Kristoffer forstærke presset med Lh6
eller gå på bonderov med Da5.
0–1

9...Sxe4! 10.Sxe4
Det relativ bedste, da 10.Lxe7 Sxd2
11.Lxd8 Sxf1 12.Sdb5 Se3!–+ er helt
perspektivløst.
10...Lxh4+ 11.g3 Le7 12.0–0–0 d5
13.Sc3 0–0 14.Sce2 Da5 15.Sb3!
Opstiller en lille fælde:

Tom, som førte de hvide, måtte tage
remis mod en 1860-spiller, efter han
blev kreativ og forsøgte 1.b3!?
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Kristoffer fik smæk
9. runde var runden, der ligesom skulle
sørge for en god afslutning på det hele
– vi havde alle tre været på Irish Pub
aftenen før i et forsøg på at glemme
vores præstation i de sidste par runder.
Men sådan skulle det ikke gå –
Kristoffer spillede hvid mod Markus
Lindinger (2301) – det blev klassisk
siciliansk i en variant, som Kristoffer
og jeg havde spillet en del gange –
alligevel afveg Kristoffer fra den
variant han plejer at spille, og tabte 2

15...Dxd2+
Som en 2300–mand naturligvis ikke
plumper i; 15...Dxa2? 16.Sc3!±.
16.Txd2 Td8 17.Lg2 Ld7 18.Kb1 a5
19.Te1 a4 20.Sbd4 a3 21.b3 Sxd4
22.Txd4 Lc5 23.Tdd1 Tac8 24.Sc1
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Lb4 25.Te2 Lb5 26.Sd3 Lc3 27.Tf2
Tc7 28.Lf1 Tdc8 29.Lh3 Ld4 30.Tg2
g6 31.Lg4 Tc3! 32.Sc1 Le3 33.Te1 h5
34.Ld1 Lxc1 35.Kxc1 d4! 36.Td2 d3
37.Kb1 dxc2+

Og Kristoffer opgav, da der på 38.Lxc2
følger 38...Txc2! 39.Txc2 Ld3, og hvid
kan ikke forhindre sort i at afvikle til et
vundet slutspil
0–1
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Jeg spillede endnu et frygteligt parti –
igen i form af tidsnødsdrama (hvem
havde troet det?), hvor jeg smed min
gevinst væk mod Karl Heinz Saglam –
jeg formåede dog at holde remis.
Tom, som ellers kom glimrende ud af
åbningen, mistede gejsten undervejs og
gav sin modstander for meget spil i
midtspillet og tabte en bonde og senere
partiet.
Alt i alt var det ikke den bedste
turnering for os, men et ganske
hyggeligt ophold, hvor vi fik spillet og
analyseret en masse skak i fællesskab.

Sommerskak på Café Biografen 2009
Af Kristoffer Dyrgaard
Jonas og Kristoffer valgte at være
turneringsledere.
I gruppe 3 var Mehrad Ameli (Frem)
og Claus Børsen (Læseforeningen)
suveræne og delte førstepladsen med
hver 4 point af 5 mulige.

Frem Skakklub kunne i samarbejde
med Café Biografen med glæde byde
velkommen til endnu en række af
sommeraftener med skak og hyggeligt
samvær.
Aftenerne startede kl. 19 og efter
inddeling i grupper efter styrke stod
programmet på en afslappende omgang
skak, der endte i præmieoverrækkelser
ved 22-tiden.

Ligeledes var de i gruppe 2 enige om at
dele præmierne, da Heinz Furrer
(Næsby)
og
Johnny
Holler
(Læseforeningen) begge endte på 3,5
point efter de 5 hyggelige runder.

20 deltagere fandt vej til sommerens
første sommerskak d. 6. juli, hvilket
resulterede i 3 6-mandsgrupper, da

I øverste gruppe var spændingen også
intakt hele vejen, hvilket mest at alt
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17.Sxc6! Txd1 18.Txd1 Le7 19.Tcd4
f6

skyldes Mads’ fadæse mod Mathias i
første runde, hvor følgende skete:


+++ 
++78
+!+
+
$++"
#++++%
&!+(
)++$+*+,
-./0123456

Hvid: Mads B. Svendsen, FREM
Sort: Mathias Meunier, FREM
[noter: NEN]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6
5.Lg5 dxc4 6.e4 b5 7.a4 b4 8.Sa2 La6
9.Tc1 h6 10.Lxf6 Dxf6 11.Lxc4 Lxc4
12.Txc4 c5?
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20.Td7!?
20.Sxe7! Kxe7 21.Td7+ Kf8 22.Td8+
er mat eller dronningetab.
20...Kf7 21.Txe7+ Kg8 22.Tdd7??
Mads B. havde skam set mattruslen i
bunden, men han troede, at springeren
kunne gå imellem på d1!
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13.e5?!
13.Sxb4! cxb4? 14.Tc8+ Kd7 15.Dc2!
holder sort ikke til.
13...Dg6 14.0–0 a5 15.dxc5 Sc6
16.Sd4 Td8?
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22...Db1+
0–1
Mads lod sig dog ikke gå på af dette og
var sikkerheden selv i de resterende 4
partier, der bragte ligeså mange point.
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Blandt ofrene var Peter Grau,
Læseforeningen, der havde lagt ud med
tre ettaller.
I de sidste to runder måtte han dog ned
mod gruppens to præmietagere.

Hvid kan ikke dække de mange
mattrusler; fx 3.Txe5 Df2+ 4.Kh2
Dxg2#.
3...Dh2+ 4.Kf1 Lxf3
0–1

Et dræbende mellemtræk
Her bliver han i næstsidste runde snøret
af Mads B. efter 1...Dxf4!

Dermed vandt Mads fortjent med 4/5
foran Mathias med 3½, mens Tom og
Peter Grau delte tredjepladsen med 3
point.
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Deltagerfremgang
og maksimum score
Den første runde måtte have været en
succes, som blev rygtet i det fynske
land, da hele 27 deltagere valgte at
spendere mandag aften med et slag
skak i de hyggelige omgivelser.
Jan K. Jensen fra Svogerslev Skakklub
havde endda også fundet vej til Café
Biografen denne aften. Det skæve
deltagerantal resulterede i 5 6mandsgrupper, hvor tre grupper
desværre blev med oversiddere.

2.Txe3??
2.Lxe3!? fungerer heller ikke, da sort
vinder efter 2…Dg3!; fx 3.Le6+ Kh8!
4.Lxd5 Le5!
2...Le5!!

Undertegnede nåede ikke at betragte
udviklingen i de fem grupper, men
Claus Børsen (LF) vandt fortjent med
dette års arrangements første stakit
foran Thor Bendix med 3,5/5.
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I gruppe 4 var Jerry Rosenberg
(Odense) ligeledes helt suveræn,
hvormed endnu et stakit kunne
nedfældes i historiebøgerne. Atter var
en talentfuld Fremmer at finde på
andenpladsen, da Søren Christensen
endte med 3 point af 5 mulige.
Hvorvidt Thomas Thomsen (Indslev)
blev inspireret af de nævnte

3.Tf3
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Det resterende felt spændte ben for
hinanden, hvormed 3 point var nok for
Mads Svendsen og Kristoffer Dyrgaard
til at sikre en delt andenplads.

præstationer, skal være usagt, men
minsandten om ikke endnu en
maksimum score kunne noteres.
Thomas grundlagde sejren med
indledende sejr over klubkammeraten
Jakob Petersen.

3. heat
19 fynske skakspillere fandt vej til
tredje turnering på Café Biografen,
hvor Heinz Furrer prisværdigt hoppede
fra for at give plads til Claus Børsen, så
de resterende 18 deltagere blev inddelt
i 3 6-mandsgrupper.

Et parti, der viste sig at være gruppens
finale, da Jakob sluttede af med 4
pinde, hvormed en sikker andenplads
kunne hjemføres foran Lars Pedersen
(Odense), som kunne noteres for 3
point efter 2 sejre og en oversidder.

I gruppe 3 havde Martin fundet vej fra
Midtfyn til Odense, hvilket resulterede
i en delt førsteplads sammen med Jerry
med 4 point af 5 mulige.

Eneste gruppevinder, der måtte se sig
besejret undervejs, var Michael
Madsen, der vandt gruppe 2 med 4/5
foran Christian Furrer (LF) og Jonas
Nilsson med hver 3½ point. Det stod
længe klart af trioen var alene om at
kæmpe om turneringssejren, hvor først
Jonas og Christian remiserede.

Jakob Petersen var aftenens eneste
maksist og vandt dermed fortjent
gruppe 2 foran Christian, der ligeledes
gjorde rent bord i de resterende partier.
Deres indbyrdes parti og dermed
afgørelsen faldt i 3. runde.

Dermed fik Michael et lille forspring,
som dog blev hentet efter et nederlag til
Christian. Christian snublede derefter
mod Niels Henrik, hvormed vejen var
banet for Jonas, der førte inden sidste
rundes finaleopgør mod Michael.
Michael vandt partiet og kunne altså
kåres som vinder af gruppe 2.

I gruppe 1 måtte Peter og Kristoffer se
sig besejret en enkelt gang, men da de
resterende partier gav fuldt udbytte, var
der igen en delt førsteplads med 4 sejre
af 5 mulige.
Jævnbyrdigheden
på
disse
sommeraftener viste sig ved at ingen
formåede at komme i præmierne ved
alle heats.

I øverste gruppe var der et glædeligt
gensyn med Mads Hansen, der netop
var hjemvendt fra skoleår og
sommerlejr på Tjele Efterskole.

Derfor vil vi gerne takke Café
Biografen for muligheden for at
afholde dette stævne, og det samme
skal gælde alle deltagerne for at have
bidraget til en dejlig, positiv stemning
på disse sommeraftener.

At
Mads
ikke
havde
ladet
skakbrikkerne stå på efterskolen fik
resten feltet at mærke, da Mads gik
ubesejret igennem med 4 point af 5
mulige.
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FM i lyn
Af Niels Erik Nielsen
Lørdag den 27. juni var FREM for
andet år i træk arrangør af FM i lyn.
Som optakt til stævnet blev klubbens
førstebræt Ellen Hagesæther lørdag
morgen fra ca. kl. 8.15 interviewet på
P4 Fyn om begrebet lynskak samt det
forestående mesterskab. Endvidere
spillede hun et lynparti mod
radioværten – det blev en meget kort
forestilling. Gæt selv hvordan det gik!

9p. Det var andet år i træk Jan spillede
sig i finalegruppe 1, og samtidig
henviste han Kristoffer Dyrgaard,
FREM og Peter Grau, Læseforeningen
til gruppe 2.
Indledende gruppe B:
1. Carsten Bank Friis, Læseforeningen
10,5/11p. 2. Michael B. Madsen,
FREM 9p. 3. Viggo Bove Quist,
Springeren 9p. Den største overraskelse
i den indledende runde indtraf her, hvor
Viggo på grund af nederlag til Michael
B. i det indbyrdes opgør i sidste runde
måtte tage til takke med en plads i
finalegruppe 2.

Modsat sidste år kunne vi denne gang
disponere over amfiscenen på Brandts.
Nu var vejrguderne i udpræget grad
med os, så der blev ikke brug for nogen
form for overdækning, og det virkede i
det hele taget, som om de 44 deltagere
følte sig godt tilpas på den store scene.

Indledende gruppe C:
1. Theis Nielsen, FREM 9/11p. 2. Ellen
Hagesæther, FREM 9p. Theis vandt det
indbyrdes opgør, men da begge var
kvalificeret til at spille med om
fynsmesterskabet, havde rækkefølgen
kun kosmetisk betydning.

Forhåndsfavoritter var IM Steffen
Pedersen, Sydøstfyn og Carsten Bank
Friis, Læseforeningen, men Sven
Judas, Nr. Aaby, der kun lige akkurat
sneg sig ind på top-10 listen, løb
overraskede med titlen.

Indledende gruppe D:
1. Per Stentebjerg, Læseforeningen
9,5/10p. 2. Sven Judas, Nr. Aaby 8,5p.
De to var hhv. 1,5 og 2,5p. foran Niels
Henrik Sørensen og Hans Hansen,
begge FREM.

Flere favoritfald
Inden det blev finaletid, skulle
deltagerne
igennem
en
kvalifikationsrunde, og ganske som det
var tilfældet sidste år, formåede et par
af de højest ratede ikke at spille sig i
finalegruppe 1.

Nye ansigter i finalen
Da fem minutters partier så udpræget er
for specialister, var det overraskende,
at Carsten Bank Friis og Jan Kuntz var
ene om at være finale-gengangere.

Indledende gruppe A:
1. IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn
10/10p.(!) 2. Jan Kuntz, ej klubspiller
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Det var andet år i træk hjemmespilleren
kom i præmierne.

Sidste år endte de på ligestilling,
hvorpå Friis vandt lynomkampen 2-0.
Mens Jan aldrig var med i opløbet
denne gang, havde Carsten til det sidste
mulighed for at generobre titlen. Han
var inden sidste runde et halvt point
efter Sven Judas, og de mødtes
indbyrdes. Ingen andre kunne nå
førstepladsen, således spillede Steffen
Pedersen fire af syv partier remis.

Finalegruppe 4:
1. Henrik H. Nielsen, Korup-Ubberud
5/6p. 2. Thomas Kaas, Sydøstfyn 5/6p.
Førstnævnte vandt det indbyrdes opgør.
Finalegruppe 5 (de 11 deltagere
spillede morad):
1. Morten Jannik, Odense Skakklub
7p.(!) 2. Bjarne Lindenskov, Højfyn
6p. 3. Anton Kjeldsen, FREM 5p. 4.
Kristen Bjørn Christensen, Næsby 4p.
Bjarne Lindenskov valgte meget
prisværdigt at kanalisere sin præmie (2
biografbilletter) videre til unge talenter,
hvor valget naturligt faldt på vores
unge talenter Anders og Jakob
Frederiksen.

Opgøret mellem de to titelkandidater
blev noget af et antiklimaks for
Carsten, der som sort blev tvunget til at
tage en trækgentagelse, og dermed var
Sven Judas’ første lyn-titel i hus.
Carsten Bank Friis og vores bedste kort
Ellen Hagesæther fik samme pointtal,
men Friis vandt med de hvide brikker
Sudden
Death-partiet
om
andenpladsen.

Desuden var der to biografbilletter til
Café Biografen til den bedst placerede
under 1101 i finalegruppe 5; dem delte
de to hjemmespillere Martin Jensen og
Henrik Hansen, der begge endte på 3p.

Finalegruppe 1:
1. Sven Judas, Nr. Aaby 6p. 2. Carsten
Bank Friis, Læseforeningen 5,5p. 3.
Ellen Hagesæther, FREM 5,5p. 4. IM
Steffen Pedersen, Sydøstfyn 4p. 5-6.
Michael B. Madsen og Theis Nielsen,
begge FREM 2,5p. 7-8. Per
Stentebjerg, Læseforeningen og Jan
Kuntz, ej klubspiller, begge 1,5p.

Arrangørklubben takker
Vi vil gerne sige tak til de mange
deltagere,
der
sørgede
for
rekordtilslutning, ligesom det var
dejligt at se, at så mange gav en hånd
med, da der skulle ryddes op.

Finalegruppe 2:
1. Michael Nord, Tårnet 6p. 2.
Kristoffer Dyrgaard, FREM 5,5p.

Cafe Biografen fortjener stor ros for
sandwich i absolut topklasse, og
endvidere skal der skal lyde en stor tak
til unionens turneringssponsor Strib
Frugt og Grønt: www.strib-groent.dk
for
frugt
til
alle
deltagerne.

Finalegruppe 3:
1. Heinz Furrer, Næsby 4,5/6p. 2.
Kristoffer Munkholm, ej klubspiller 4p.
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Dansk-svensk skakfest
i Kerteminde og Nyborg 3-6. september
Den nordiske mester Peter Heine Nielsen og den svenske mester Emanuel
Berg viser deres formåen i fire arrangementer af vidt forskellig karakter –
Kom og spil med i de to!
Af Svend Novrup
Schack-Spiel
Den danske hærfører var Hans Schack,
der i dag har sin egen vej i Kerteminde.
På grund af hans strategiske dygtighed
talte man om hans måde at håndtere
hæren på som et ’Schack-Spiel’, og et
sådant
indgår
naturligvis
i
festlighederne.
På allerhøjeste plan, for deltagerne er
den nykårede nordiske mester, Peter
Heine Nielsen fra Århus, og den lige så
frisk kårede svenske mester, Emanuel
Berg.
Peter Heine, der er 36 år, var Nordens
stærkeste spiller i en årrække til
fremkomsten af supertalentet Magnus
Carlsen, som han selv har været med til
at udvikle: - Det har været en gave at
få lov at deltage i udviklingen af så
enestående et talent, kommenterer han
selv.
Peter Heine er måske bedst kendt for at
være
den
vigtigste
brik
i
verdensmesteren,
Viswanathan
Anands, analysehold. Flere gange årligt
arbejder de ugelangt med åbningsteori,
og det arbejde har ikke kunnet undgå at
gøre danskeren endnu mere slagkraftig
selv. Han har vundet det individuelle
danske mesterskab fem gange, men er
desuden
national
holdmester
i

I 1659 havde svenskerne besat Fyn og
brød Roskildefreden, der ellers var
frygteligt ydmygende for Danmark.
Det førte til en desperat dansk kamp
for, at nationen stadig skulle eksistere.
Først sejrede danskerne i ’Stormen på
København’, hvor Frederik 3. ellers var
parat til at ’dø i sin rede’.
Derefter gjaldt det Fyn, hvor den
dansk-hollandske
flåde
smadrede
Kerteminde
med
et
effektivt
bombardement, før svenskerne blev
nedkæmpet i den følgende invasion. Et
par uger efter vandt den danske hær
ved Nyborg det afgørende slag, der
sendte svenskerne ud i Storebælt.
Det er 350 år siden, og i såvel
Kerteminde som Nyborg fejres
begivenheden med et væld af
arrangementer. Udstillinger, foredrag,
koncerter,
rekonstruktion
af
begivenhederne etc., men det går
heldigvis også som en rød tråd, at
danskere og svenskere i dag er naboer i
lykkeligt fællesskab. Det manglede
bare, for det er de oprindelige danere,
der bor i Sverige, mens vi danskere i
virkeligheden er de oprindelige
svenskere. Ganske pikant, og det har
Benny Andersen et helt forrygende digt
om.
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Danmark,
Sverige,
Tyskland,
Storbritannien samt Frankrig! De ved
godt rundt omkring, hvilken pålidelig
pointplukker han er. Lad os tage et
eksempel fra Esbjerg 2001:

Her er et eksempel på Bergs
slagkraftige spil, hentet fra den utroligt
stærkt besatte Aeroflot Open 2007:
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Emanuel Berg - Parimarjan Negi

24.Lxh6! dxe4?
24...Lxh6 25.Sg5+ Kg8 (25...Lxg5
26.Dxg5 vinder på stedet). 26.Txf6
dxe4! 27.Sf5! gxf5 28.Txh6 Dd4+
giver sort håb om overlevelse, fx
29.Kh1 exd3! (29...e3 30.De2 giver et
utroligt stærkt angreb for hvid, som
sort ikke bør kunne parere). Efter
30.cxd3 De5 har Negri stadig visse
defensive ressourcer, men i praktisk
spil er det utroligt svært at holde
sammen på stillingen!
25.Lxg7! e3 26.Lxf6
Den tapre løber har ikke udspillet sin
rolle. Berg giver dronningen for to lette
officerer.
26...exd2 27.Sxd2
Hermed er kombinationen slut; hvid
har i øjeblikket ‘kun’ to springere og en
bonde for dronningen, men Lf6 er en
monsterbrik, der indgår i en masse
matbilleder omkring den sorte konge.

Nielsen vs Jonathan Speelman
Peter Heine spillede ganske enkelt
1.Dg4+, og englænderen opgav, da han
efter det tvungne 1…Dxg4 2.hxg4+
Kxg4 3.Txc7 kommer et tårn bagud.
Emanuel Berg er 27 år og er faktisk
Peter Heines forgænger som nordisk
mester, da han vandt i 2007. Berg, der
er gift og har tre børn, udviklede sig
stille og roligt, til han passerede den
magiske ratinggrænse 2600 i 2008. Han
havde dog allerede en stribe
turneringssejre at henvise til – lige fra
Budapest 1999 til det svenske
mesterskab, som han i 2009 endelig
vandt efter at have været nr. 2 fem
gange. Han sikrede sig ved at
distancere hele feltet i løbet af få
runder og så bare holde sig foran med
alt under kontrol.
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Samtidig er alle hvids øvrige officerer
parate til at deltage i eksekveringen.
27...Kg8

Første ’disciplin’ er lynskak. Alle er
velkomne til at spille med i
turneringen, der bliver tilrettelagt, så
det passer bedst muligt med
deltagertallet, men forhåbentlig med
indledende grupper og finalegrupper og
en afsluttende finale, hvor det ikke vil
være meget overraskende, hvis Heine
og Berg mødes i den, men det vil være
temmelig sjovt, hvis de ikke gør!
Indskuddet er kr. 50, dog kr. 30 for
juniorer, og præmierne bliver afhængig
af deltagertallet, men vi skal nok sørge
for, at det ikke kun er mestrene, der
bliver præmieret.
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Simultan fredag
Fredag d. 4. september kl. 19 får alle
chancen for at spille mod de to
stormestre. Det foregår igen på
Sortekilde, og fornøjelsen vil kun koste
kr. 20.- pro persona. Man kan godt
ønske, hvem man vil spille mod, men
der er ikke sikkerhed for, at ønsket kan
opfyldes, hvis alle vil spille mod den
samme. Vi regner med at få mestrene
til at præsentere sig selv med et lille
parti før start, og der bliver også
mulighed for at stille spørgsmål til
dem.

28.Tf4!
Opstiller en mattrussel via h4; sort
trykker på panikknappen, men det
hjælper ham overhovedet ikke.
28...Te3 29.Sge4 Lxe4 30.Lxd8?!
30.Sxe4! var mere æstetisk, men
resultatet bliver det samme.
30...Lxg2 31.Kxg2
Og da sort er helt uden kompensation
for den manglende officer, valgte han
at opgive.
1-0
Lynskak torsdag
Fire dages Schack-Spiel indledes
torsdag d. 3. september kl. 19 på
Sortekilde, den tidligere Kerteminde
Højskole på Hyrdevej 11, hvor den
knejser
højt
over
Kerteminde
Nordstrand. Mange skakspillere vil
kende den fra de koordinerede
turneringer, der i en årrække blev
afviklet med deltagelse fra hele
Danmark.

Tilmelding
Tilmelding til såvel torsdag som fredag
sker til Svend Novrup, enten på tlf. 65
32 31 83 eller via mail på adressen
novrup@post4.tele.dk
Det vil være rart at få så mange
tilmeldinger som muligt i god tid, så vi
ved, hvad vi skal vente os. Begge dage
skulle gerne blive rene festdage.
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Match på seks brætter simultant
Lørdag d. 5. september skal de to
stormestre prøve noget, de aldrig har
oplevet før. De skal spille en match
over seks brætter simultant. Det foregår
i Den Lille Riddersal på Nyborg Slot,
og det bliver et skuespil at se mestrene
dyste på seks brætter samtidig.
Der er fast betænkningstid på alle, og
de skal hele tiden disponere deres tid
og anstrengelser således, at de har
størst mulighed for at opnå de 3½
point, der vil betyde vundet match.
Matchen indledes kl. 14.

Svenskeis
De to stormestre får endnu en tung
pligt. De skal nemlig i Vaffelhuset,
Trollegade i Kerteminde, officielt
lancere en svenskeis og en danskeis
som led i de mange fejringer.
Begge får to kugler, der afspejler
nationalfarverne. Den svenske blåbær
og mangois, den danske vanille- og
jordbæris. På toppen bliver guffen blå
på den ene, og hvid på den anden.
Vaffelhuset er Fyns mest søgte og har
flere gange fået dom for, at deres is er
Fyns største og bedste. Der er tre
fangrupper på Facebook – den største
har mere end 2800 medlemmer –, og
man kan godt væbne sig med tålmod,
før man stiller sig op i køen, der kan gå
langt ned ad gaden udenfor. Faktisk er
det sikkert en af grundene til, at denne
lille del af Trollegade i sommer som
forsøg er Kertemindes første gågade.
En is med to kugler, guf og syltetøj
koster normalt 24 kr., men i de fire
dage, skakopvisningen kører, koster en
svenske- eller danskeis kun 20. Skak
kan føre til meget.

Den ultimative test
Søndag kommer så det, mange vil have
set hen til under hele den lille festival,
nemlig den direkte konfrontation
mellem Peter Heine Nielsen og
Emanuel Berg på et enkelt bræt.
Igen starter løjerne kl. 14 i Den Lille
Riddersal, og der skal spilles to partier
med 25 minutter + 20 sekunder pr. træk
svarende til de onde gamle dages
halvtimespartier.
Vi forsøger at få transmission af i hvert
fald søndagens partier live på
internettet med Dansk Skak Unions
hjælp, og er vi rigtigt heldige, får vi
også lørdagens partier ud. Da der er
begrænset tilskuerplads i Riddersalen,
prøver vi at finde ud af, hvor vi evt.
kan få partierne kommenteret, mens
man sidder og hygger sig.

Tag en rask beslutning!
Der bliver altså såvel velsmagende is
som masser af skak på Nordøstfyn 3-6.
september. Kom og vær med. Tag en
rask beslutning og meld dig til lyn- og
simultanskak. Glæd dig derefter til at
se Danmarks og Sveriges stærkeste
stormestre vise, hvor gode de er, og
hvor flot de sælger varen, når de skal
vise det.
Velkommen på Sortekilde, på Nyborg
Slot
…
og
i
Vaffelhuset.

Begge dage er IA Martin Noer i øvrigt
turneringsleder, så den sag er i de
bedste hænder.
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Frem Schweizer 2009
Frem Skakklub indbyder til en 9 runders koordineret schweizerturnering.
Turneringen spilles på mandagene 24. og 31. august, 7., 21. og 28. september, 5.
og 26. oktober, 16. november samt 7. december med spilstart kl. 18.30.
Der er mulighed for at spille udsatte partier 14. september (efter 3. runde), 2.
november (efter 7. 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 inden.
Turneringen Elo-rates.
Bedst placerede A-medlem af Frem Skakklub kåres som ny klubmester.
Velassorteret kantine forefindes på spillestedet.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter opsparet tid + ½ time til resten af
partiet.
Præmier: 1.pr 650 kr., 2.pr 400 kr., 3.pr 250 kr. - derudover præmiegrupper for
hver 8 deltagere med 1.pr 400 kr., 2.pr 250 kr. og 3.pr 150 kr.
Indskud: 125 kr. for seniorer, 100 kr. for juniorer. 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.fremskak.dk senest
fredag før runden.
Bemærk: Det er stadig tilladt at komme én time for sent til partiet fra
starttidspunktet.
Tilmelding: senest den 17. 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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Læseforeningens Klubturnering
- efterårsdel 2009
Læseforeningen Skakklub indbyder egne medlemmer samt spillere
fra FREM og Næsby til at deltage i 1. del af klubmesterskabet 2009/10.
Spilledatoer: 03.09, 10.09., 24.09., 01.10., .15.10., 29.10. og 05.11.
2009
Starttidspunkt: kl. 19.00
Indskud: 30 kr, der dækker EMT-afgiften og ELO-afgiften
Præmier: Ingen præmier!
Vinderen af turneringen erhverver retten til at dyste imod vinderen af
klubForår 2010 om klubmesterskabet for sæsonen 2009/10.
Turneringsformen afgøres af antallet af tilmeldte.
Tid: Fide-betænkningstid; 90 min til de første 40 træk. Herefter 15 min.
Der lægges 30 sek. til efter hvert træk fra træk nr. 1
NB: Forsinkelser af en varighed i op til 60 min. tillades uden pointtab.
Tilmelding:
Senest tirsdag d. 31.08. 2009 kl. 19.00
via on-line formular på: www.lfskak.dk

Vel mødt til en hyggelig turnering!
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Nyborg Open 2009
Nyborg Skakklub indbyder igen til koordineret turnering på
Borgeskovskolen, Aula C, Ringvej 1, 5800 Nyborg.
Spilledage: Fredagene 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10 & 30/10 – alle spilledage
kl. 19.00.
NB: Møder man mere en 15 minutter efter fastsat partistart er partiet tabt.
Der spilles efter FIDEs regler for skak.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½ time + opsparet tid til resten.
Turneringsform: 8-mandsgrupper alle mod alle, nederste gruppe evt. som
monradgruppe, ELO-rates hvis betingelserne er til stede.
Indskud: Seniorer kr. 150, juniorer kr. 100.
Præmier: Mestergruppe 1 (gennemsnt over 1900 i rating): 1500/700/300 kr.,
øvrige grupper 600/400/200 kr. Ved ligestilling deles præmierne.
Rygning: Følger skolens rygepolitik pt. må der kun ryges udendørs eller i skolens
rygelokale.
Tilmeldingsfrist: Mandag, den 7. september 2009
Tilmelding til:
Hans Milter Pedersen tlf. 65 31 02 35
e-mail: hans.milter.pedersen@skolekom.dk
eller
Jimmy Sørensen
e-mail: rolti@pc.dk

Der er en god kantine med rimelige priser til rådighed.
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Medlemsoversigt
Mehrad Ameli, Langesøvej 15, 5230 Odense M
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
Alf R. Andersen, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
René Andersen, Lindvedparken 73, 5260 Odense S,
René Andreasen, Myggenæsgade 11, 2 sal, lejl. 4, 2300 S
Hooman Arshadi, Østerdalen 9 EF, 5260 Odense
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Jesper Bruun, Snogegårdsvej 142, 2. th, 2860 Søborg
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Od. C
Mikkel Clausen, Grønnegade 10, 1. tv., 5000 Odense C
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C
Sander Ehmsen, Pæregrenen 2, 2. tv. 5220 Odense SØ
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
Jacob Frederiksen, Reventlovswej 38, 5000 Odense C
Niels Funch, Teinskærvænget 1, 5220 Odense SØ
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M
Søren Gjedsted, Øhavevej 3, 5800 Nyborg
Ellen Hagesæther, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Odense C
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Od. C
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ
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60895375
66115869
66141420
66141420
40497375
66159796
66154793
21676241
60110673
66111326
66111326
21283615
48252112
51948921
66148171
25757678
30241559
22778371
66110212
66110212
22587941
66124944
26827022
50408954
65912145
66163656
24262675
65916925
41408527

Medlemsoversigt
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. S
Serkan Kapan, Ravnholtvænget 3b, 5230 Odense M
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Od. C
Lene Kuntz, Kosterslevvej 80, 5471 Søndersø
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Od.C
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Vildrosevej 10 A, 5220 Odense SØ
Chresten Nielsen, Bredgade 43, 2 sal, 5560 Årup
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Od.e C
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV
Preben Sig, Æbleparken 138, 3, 5270 Odense N
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl
David Smit, Nyborgvej 291 2.4, 5220 Odense SØ
Mads Bilde Svendsen, Døckerslundsvej 128, 5000 Odense C
Niels Henrik Sørensen, Jagtvej 52, 1., 5000 Odense C
Stefan Wiecker, Sanddalsvej 27a, 5700 Svendborg
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21495258
27280144
26816961
20744863
22593955
24604624
22300077
26197999
26197999
26197999
23325877
61305945
66175561
22282983
28151271
66147674
51539148
77551012
28622832
24677219
66108610
66126472
20122435
24870296
66147615
61667961
28216182
22401914
28939067
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