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FREM Schweizer 2010 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Omkamp om titlen 
32 deltagere havde fundet vej til dette 
års klubmesterskab, hvor en ny mester 
skulle kåres, idet sidste års vinder 
Mads Hansen ikke stillede op. Her ville 
det så være på sin plads at hylde hans 
arvtager, men det er desværre ikke 
muligt. Selv om feltet spillede hele 9 
runder i én stor gruppe, kom tre mand 
nemlig samlet i mål. Det var 
topseedede Mads B. Svendsen, Jesper 
Knudsen samt outsideren Michael B. 
Madsen.  
Da turneringsreglerne foreskriver 
omkamp om titlen i tilfælde af 
ligestilling, blev det besluttet at afgøre 
mesterskabet i en dobbeltrundig 
lynturnering, som fandt sted mandag 
den 13. december. Når datidsformen 
anvendes her, hænger det naturligvis 
sammen med, at denne publikation 
udkommer samme aften, så for langt de 
fleste læsere vil omkampen være et 
overstået kapitel, når dette læses!  
 

1. runde: 
 

I en stor schweizer-gruppe vil den 
indledende runde altid være Davids 
kamp mod Goliat, og det var da også 
tilfældet her, hvor ingen fra nederste 
gruppe formåede at komme på tavlen 
mod favoritterne.  
Underhundene kunne dog finde trøst i, 
at deltagerne var inddelt i tre 
ratinggrupper begyndende fra hhv. nr. 
9, nr. 17 og nr. 25, så trods den ublide 
medfart var der stadig masser af 

muligheder for at komme i 
ratingpræmierne. 
Selv om der over en bred kam var tale 
om spil til et mål, lurede der en 
sensation på et enkelt bræt, og det var 
turneringens Benjamin Alexander Le 
Besq, der fik muligheden mod Theis 
Nielsen efter storfavorittens 15…fxg6: 
��������	
 
�+�����+� 
�+�+������� 
��+�����+� 
�++++  
!+��"#+#+$ 
%+�"�&#+' 
(#�##�Q++* 
++,+-++-. 
/012345678 

16.Lh6 
Efter 16.e5! dxe5 17.Se6 kunne sort 
godt pakke sydfrugterne! 
16...Tf7 17.Lxg7 Txg7 18.e5! Se8 

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

19.e6!? 
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Her vandt 19.Sf5! gxf5 (19...Txc3 
20.Sh6+ Kf8 21.Dxc3) 20.Dd5++-. 
19...Lc6 20.g5 Txd4! 21.Dxd4 Lxf3 
22.Sd5 Sc7 23.Sxc7 Dxc7 24.Df4 
Lxd1 25.Txd1 Da5 26.Tf1 Df5 27.a3 
Dxf4 28.Txf4 h6 

��������	
 
�+++�+� 
�+�+����� 
��+��#+���� 
�+++�#  
!++�-+$ 
%�#+++' 
(�##+++* 
++,+++. 
/012345678 

29.gxh6?! 
29.Tb4! gav håb om redning. 
29...g5! 30.Tg4 Tg6! 31.c4 Kh7 
32.Kc2 Kxh6 33.Kd3 Txe6 34.b4 Te5 
35.Kd4 Kh5 36.Tg1 Tf5 37.c5 dxc5+ 
38.bxc5 Tf4+ 39.Kd5 Tf5+ 40.Kd4 
e5+ 

��������	
 
�++++� 
�+�+++� 
��++++� 
�+�#������  
!+9,++$ 
%�#+++' 
(++++* 
++++�-. 
/012345678 

41.Ke4 
41.Kd5 e4+ 42.Kd4 e3 43.Kxe3 Txc5 
44.Kd4 Ta5–+. 

41...Kg6 42.Td1 g4 43.Td7 g3 
44.Txb7 g2 45.Tb1 Tf1 46.Tb8 Kf7 
47.c6 g1D 
0–1 
 

2. runde: 
 

Her kom turneringens første 
overraskelse, idet Emma Le Besq satte 
FSU-formanden Poul Jacobsen til 
vægs. Efter 49.Lf4 havde Emma et 
smart modtræk parat: 
��������	
 
�++++� 
�++++�� 
�+++�+� 
��#��+�#  
!+���&+$ 
%+#+�+�+#' 
(++++* 
++++,+. 
/012345678 

49...Le5! 
50.Lxe5?? d2!–+. 
50.Ld2 Ld4 51.a6 c4 52.bxc4 Kg7 
53.Lb4 Kf7 54.Ke1 f2+ 55.Kf1 Ke6 

��������	
 
�++++� 
�++++� 
�#++�+�+� 
�+++�#  
!�&#��++$ 
%++�++#' 
(++��+* 
++++,+. 
/012345678 

0-1 
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Theis var igen i vælten: 
 

Hvid: Theis Nielsen, FREM 
Sort: Søren Christensen, FREM 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sc3 e6 5.g4 
Lg6 6.Sge2 c5 7.h4 h6 8.Le3 cxd4 
9.Sxd4 Lb4 10.Lb5+ Sd7 11.f4 Se7 
12.f5 exf5 

��������	
 
��+���+��� 
����+������� 
�+++���� 
�+&+��#�+  
!���"+#�#$ 
%+�"�&+' 
(#�##+++* 
+�-+Q9,+-. 
/012345678 

13.e6! fxe6 14.Sxe6 Da5? 

14...Lxc3+ 15.bxc3 Dc8 16.Dd4! 
15.Sxg7+ Kf7 16.Lxd7 Lxc3+ 17.bxc3 
Dxc3+ 18.Kf2 Dxg7 19.Ld4!+- Dh7 
20.De2 Thd8 21.De6+ Kf8 22.Tae1 
Df7 23.gxf5 Sxf5 24.Lc5+ Kg7 
25.De5+ Kh7?? 26.Le6! De8 27.h5 
Lxh5 28.Lxf5+ Lg6 

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

29.Txh6+! Kxh6 30.Th1+ Kg5 
31.Le3# 

1–0 
 
3. runde: 
 

Turneringen bød på flere spektakulære 
dronningeofre, og det første kom her, 
hvor Michael B. Madsen fik 
muligheden mod Niels Henrik 
Sørensen.  
 
Vinderen har sat noter til sine tre 
franske gevinster.  
 
Lektion 1: sort spiller langsomt i Db6 
–varianten - her er 13.Tb1 stærkt. 
 
��������	
 
�������������� 
������+����� 
�++�++� 
�++�++  
!+�##++$ 
%++++' 
(#�##�"�##�#* 
+�-�&Q9,&�"-. 
/012345678 

Stillingen efter 3.Sd2 
 
3…Sf6 4.e5  
Alternativt kan Hvid spille 4.Ld3 c5 
5.c3 Sc6 6.Sgf3 cxd4 7.cxd4 dxe4 
(7...Db6 8.0–0) 8.Sxe4 Le7 9.0–0 0–0 
10.Sc3 Sd5 med trækomstilling til 
Panov-angrebet i Caro-Kann. 
4…Sfd7 5.Sgf3 c5 6.c3 Sc6 7.Ld3 
Db6 8.0–0 cxd4 9.cxd4 Sxd4 10.Sxd4 
Dxd4 11.Sf3 Db6 12.Da4 
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��������	
 
��+�+������ 
����+�+����� 
���+�++� 
�++��#+  
!Q++++$ 
%++&+"+' 
(#�#+�##�#* 
+�-�&+-9,. 
/012345678 

12...g6?! 
Her var sorts bedste 12...Le7 13.Le3 
Dxb2 (13...Dd8 14.Dg4 g6 15.Tac1 0–
0 16.h4 er skidt for sort) 14.Tab1 Da3 
15.Dc2 h6 16.Tb3 Da4 (16...Da5 
17.Tc3 0–0 18.Tc7 b6 19.Sd4 Sxe5 
20.Lh7+ Kh8 21.Txe7 La6 22.Td1 
Tfc8 23.Tc7 Txc7 24.Dxc7 Kxh7 
25.Dxe5 er godt for hvid) 17.Dd2 Dg4 
(efter 17...0–0 18.Lxh6 dør sort) 18.h3 
Dh5 19.Lb5 0–0 20.Lxd7 Lxd7 
21.Txb7 Tfd8 22.Lxa7 og stillingen er 
død. 
13.Tb1! 
Et luksustræk man har råd til, hvis sort 
spiller langsomt. Det kan også godt 
spilles mod 12...Le7, men så burde man 
ikke spille varianten. 
13…Db4 14.Dc2 Lg7 15.Ld2 Dc5? 
Nødvendigt var 15...De7, som dog 
stadig er bedst for hvid efter 16.Tfe1 0–
0 17.Tbc1. 
16.Da4 a6 17.Tbc1 b5 18.Df4 Db6= 
19.Lb4 Lb7 20.Tfe1 h6 21.Ld6 Lf8 
22.Lc7?! 
Unøjagtigt, da 22.Lxg6! fxg6 23.Sd4 
vinder på stedet. 
12...Da7 23.Sd4? g5 24.Dg4 h5?? 

��������	
 
��++������ 
�����&�+�+� 
��++�++� 
�+�+��#���  
!+�"+Q+$ 
%++&++' 
(#�#+�##�#* 
++�-�-9,. 
/012345678 
25.Dxe6+!! fxe6 26.Lg6+ Ke7 

27.Ld6+ Kd8 28.Sxe6# 1–0 

 

Emma fortsatte de gode takter og vandt 
over Jonas H., der aldrig fik modspil: 
 
Hvid: Emma Le Besq, FREM 
Sort: Jonas Hindsholm, FREM  
[noter: NEN] 

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3 Lg7 
5.f3 0–0 6.Dd2 c6 7.0–0–0 Dc7 8.Sge2 
Sbd7 9.h4 h5 10.Tg1 Sb6 11.Sg3 d5?! 
12.e5 Se8 13.Lh6 Lxh6?! 14.Dxh6 
Sg7 15.Ld3 e6? 

��������	
 
��+�+���+� 
������+���� 
����+�+��Q� 
�++��#+�  
!+�#+�#$ 
%+�"&+#�"' 
(#�##++#+* 
++9,-+�-. 
/012345678 
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Anti-dynamisk, nu får hvid frit 
spillerum på kongefløjen. 
16.Sce2 
Fejler ikke noget, men 16.Sce4!! dxe4 
17.Sxe4 f5 18.Sf6+ Txf6 19.exf6 
vinder på stedet. 
16...De7 17.Sf4 Sf5?? 18.Sxf5 exf5 

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

19.g4 
Rækker så rigeligt, men 19.Sxh5! gxh5 
20.g4 gik endnu hurtigere. 
19...fxg4 20.Sxh5! 
1–0 
 
4. runde: 
 
Slutspil var der naturligvis også mange 
af, her skal vi se tre eksempler fra 
samme runde.  
 
I dem alle blev fordelene omsat til 
gevinst, men det sidste burde ved 
korrekt spil kun have resulteret i remis.  
 
Som sort mod Johnny Holler Johansen, 
LF fik Sander Ehmsen lejlighed til at 
demonstrere løberparrets styrke efter 
47.Kd1: 

��������	
 
�++++� 
�+�+++�� 
�+++�+� 
�+���++  
!++�"��#$ 
%+++�#' 
(++++* 
+++,�&+. 
/012345678 

47...Lc4! 
Et fint ventetræk, som tvinger hvids 
konge væk, da alle de øvrige brikker er 
bundet op. 
48.Kc2 Kf3 49.Kc3 b5 50.Sh3 h6 
51.Sf4 g5 52.hxg5 hxg5 53.Sh3 g4 
54.Sg5+ Ke2 55.Ld2 Ld5 56.Lf4 b4+ 
57.Kb2 Ld4+ 58.Kb1 b3 59.Ld6 

��������	
 
�++++� 
�++++� 
�+�&++� 
�++�+�"  
!+��+�+$ 
%+�++�#' 
(++�++* 
++,+++. 
/012345678 
59...Le3! 60.Lf4 Lxf4 61.gxf4 g3 

62.Sh3 g2 63.f5 Kf1 0-1 
 

Fordelenes forvandling er et andet 
gennemgående slutspilstema. Her 
skaffer Mads B. sig en ustoppelig 
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fribonde mod Jonas Nilsson, som lige 
har spillet 63.Sc2: 
��������	
 
�++++� 
�+�+��+� 
�+++���� 
�+9�++  
!���+�#+$ 
%+++,+#' 
(+"��++* 
++�-++. 
/012345678 

63...Txc2! 
Fx 64.Txc2 b3 65.Tc1 b2 66.Td1 Sd2+ 
osv. 
0–1 
 

Den gamle historie om randbonden, 
som ikke har løberens farve, dukkede 
op i partiet Villy Bang-Madsen-Sophus 
Møller, hvor sort tilsyneladende var en 
færdig mand efter 46.Te8: 
��������	
 
�+��-++� 
�++#++�� 
��++9��+� 
�+++�+  
!&++++$ 
%�#++�#' 
(++9,�#* 
+++++. 
/012345678 

46...Taa8?? 
46...Txa4! 47.Txd8 Ke7= 
47.Lc6! Tab8 48.a4 g5 49.a5 f4 
50.Txd8 Txd8 51.gxf4? 

51.a6! 
51...gxf4 52.a6 

��������	
 
�+��++� 
�++#++�� 
�#+&+9�+� 
�++++  
!++��+$ 
%++++' 
(++9,�#* 
+++++. 
/012345678 

52…Tb8?? 
Til remis førte 52...Ke7! 53.a7 Kd6 
54.a8D Txa8 55.Lxa8 Kxd7=. 
53.a7 Tb2+ 54.Kf3 Tb3+ 55.Kg4 h5+ 
56.Kh4 f3 57.d8D+ Ke5 58.Dd5+ 
1–0 
 
Vi er klar til næste lektion i Michaels 
franskundervisning: 
 
Lektion 2: Hvis Sort vil spille g5, kan 
og bør han gøre det direkte. I mange 
varianter er 9.Sb1 et stærk træk.  
Idéen er at åbne for løberen og at 
springeren kan gå til c3 efter afbytning 
på d4.  
Hvis springeren i stedet går til g3 efter 
Te1, er det svært at få et angreb op at 
stå, da den anden springer står i vejen 
for droningen. 
 
Hvid: Michael B. Madsen 
Sort: Jesper Knudsen 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 a6?! 
4.Sgf3 Sf6 5.e5 Sfd7 6.Ld3 c5 7.c3 
Sc6 8.0–0 g5 
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��������	
 
��+��������� 
�+�+�+�+�� 
��+�+�++� 
�+����#��  
!+�#++$ 
%+�#&+"+' 
(#�#�"�##�#* 
+�-�&Q+-9,. 
/012345678 

 

En forberedelse, men jeg tror ikke på 
trækket i kombination med a6. Hvis 
3.a6?! skal give mening, bør man 
fortsætte med 8...b5 9.a4 bxa4 
(dårligere er 9...cxd4 10.cxd4 bxa4 
11.Txa4 Db6 12.Sb1 Le7 13.Sc3 0–0 
14.Lg5 f6 15.exf6 Sxf6 16.Se5 Ld6 
17.Sxc6 Dxc6 18.De2) 10.Dxa4 Lb7 
11.Le2 Le7 12.Sb3 c4 13.Sbd2 0–0 
14.b3 cxb3 15.La3 a5 16.Lxe7 Sxe7 
17.Dxb3±.  
9.Sb1!? 
Mere normalt er 9.dxc5; 9.Sb3! c4 
10.Sxg5 h6 11.Sxe6 fxe6 12.Lg6+ Ke7 
13.Sd2 er et skarpt alternativt. Men jeg 
spillede Sb1, da jeg ikke regnede med 
Jesper havde kigget på den slags 
kunster hjemmefra og ville havde svært 
ved at finde trækkene over brættet. 
9...Le7 
9...g4 10.Sg5 (10.Se1!? cxd4 11.cxd4 
Sxd4 12.Dxg4 Sc6 13.f4 er kun lige 
spil) 10...Db6 (10...cxd4 11.cxd4 Db6 
12.Le3 er godt for hvid) 11.Dxg4 cxd4 
12.Sxf7 og evigskak. 
10.Le3 g4?! 
10...Db6 11.b3 g4 12.Se1 h5 (12...f5 
13.Sc2 0–0 14.De2 Dc7 15.a4) 13.Sc2 

Tg8 14.f4 virker mere behageligt. 
11.Se1 Db6? 
Efter 11...h5 12.b3 b5 13.f4 står sort 
kun lidt under. 
12.Dxg4 Dxb2 13.Sc2 cxd4?! 
Et bedre forsøg var 13...f5 14.Dg7 Tf8 
15.Dxh7 Kd8 16.Lc1 Db6 17.Sd2 cxd4 
18.Tb1 Da7 19.cxd4 Nxd4 20.Dg7; 
eller 13...h5 14.Dg7 Tf8 15.Dh7 h4 
16.h3 Kd8 17.Lc1 Db6 18.Lh6. 
14.cxd4 f5 15.Dg7 Tf8 16.Dxh7 Tf7 
17.Dh5 
Vinder så godt som tårnet. Hvids 
stilling er overlegen og spiller sig selv. 
Den fortjener et diagram. 
��������	
 
��+�+�++� 
�+�+����+� 
��+�+�++� 
�++��#�+Q  
!+�#++$ 
%++&�&+' 
(#��"+�##�#* 
+�-"++-9,. 
/012345678 
17...Sf8 18.Lc1 Db6 19.Sc3 Dc7  

20.Se2 Sa5 21.Lh6 Sc4 22.Lxc4 dxc4 
23.Sf4 Ld724.Tfe1 Dc6 25.Lxf8 Lxf8 
26.d5 Dc8 27.dxe6 Lxe6 28.Sd4 
1–0 
 

Michael B. førte midtvejs 
 

5. runde: 
 

Michael B. vandt rundens topopgør 
mod Mads B., og dermed var Michael 
alene i spidsen med maksimumpoint, 
og han havde allerede mødt 
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turneringens tre mesterspillere. Michael 
ofrede friskt en officer; korrekt var det 
med garanti ikke, men Mads fandt ikke 
den rigtige medicin: 
 

Hvid: Mads B. Svendsen 
Sort: Michael B. Madsen 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3 d5 
5.cxd5 exd5 6.Sc3 La6 7.g3 Ld6 
8.Lg2 0–0 9.0–0 c6 10.b4 Lb7 11.Db3 
De7 12.Te1 Kh8 13.Sd2 Sg4 14.h3 

��������	
 
����+��9�� 
����+������� 
������++� 
�++�++  
!�#�#+�+$ 
%�#Q�"+�##' 
(+�"#�#&+* 
+�-�&�-9,. 
/012345678 
14...Se3?! 15.fxe3 Dxe3+ 16.Kh1 

Dxg3 17.Sf3 Lc8 
��������	
 
�����+��9�� 
���++����� 
������++� 
�++�++  
!�#�#++$ 
%�#Q�"+"��#' 
(++#+&+* 
+�-�&�-+,. 
/012345678 

18.Sd1?? 
18.Tg1! Lxh3 19.Lf1!+-. 

18...Lxh3 19.Lxh3 
19.Se3 Lxg2+ 20.Sxg2 Te8!–+. 

19...Dxh3+ 20.Kg1 

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

21…Lh2+! 
Såvel 22.Kh1 Lg3+ 23.Kg1 Lxe1 som 
22.Kf2 Lg3+ vinder let for sort.  
0–1 
 
Et par brutale sluttræk skal vi heller 
ikke snydes for.  
 
Først er det Serkan Kapan, der sætter 
punktum efter Peter Kinggaards 
31…Le6??: 
��������	
 
�+++9�� 
�����++�� 
�++��"+� 
�++�#+  
!+++-+$ 
%++++' 
(#����+#�#* 
++++-9,. 
/012345678 
32.Se8! Lg8 33.h3 Tb8? 34.Tf8!  

1–0 
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Og dernæst udnytter Hooman Arshadi, 
at Jonas Hindsholms konge stadig står i 
centrum efter 21.e4: 
��������	
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/012345678 

21...d3!! 22.Dd2 
22.Lxd3? Dxf3. 
22...dxe2 23.Dxe2 Lb5 24.Da2 Dxf3 
0–1 
 

Sander i spidsen ved efterårspausen 
 

6. runde: 
 

Topopgøret mellem Michael B. og 
Sander blev en meget seværdig affære, 
som sidstnævnte vandt. Han var 
dermed alene i spidsen inden 
efterårspausen med 5,5/6p., mens 
taberen og Jesper Knudsen var et halvt 
point efter. På en delt fjerdeplads fulgte 
første seedede Mads B. og Theis. Her 
er rundens nøgleopgør med vinderens 
udførlige kommentarer: 
 

Hvid: Michael B. Madsen (1864) 
Sort: Sander Ehmsen (1795) 
[noter: SE] 

1.d4 
Michael og jeg har mødtes en del 
gange efterhånden. Det er ofte kommet 
ud i nogle hårde sicilianere, hvor 

Michael ikke rigtigt har kunnet få det 
hvide angreb til at virke. Sidst endte det 
remis efter en hård kamp. Michael 
bedyrerede derfor ved en anden 
lejlighed, at han ikke ville spille e4 
mod mig mere. Jeg regnede derfor 
med, at han ville prøve sin katalaner.  
1...Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+  
Hovedforberedelsen ryger rent ind: 
Bogo-indisk. Jeg regnede med at have 
Michael på ukendt grund her. 4.Ld2 
De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 

��������	
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�++++  
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(#�#��#�#&�#* 
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7.Dxd2 er desværre ikke muligt for 
hvid, selvom det ville være en mere 
åbenlys udvikling at placere springeren 
på c3 og styrke kontrollen med 
centrum. Efter 7.Dxd2 Se4 8.Dc2 
Db5+ har hvid det ubehagelige valg 
mellem den strukturelle svækkelse med 
9.Sc3 eller 9.Kf1.  
7.Sbxd2 d6 8.0–0 0–0 9.e4 e5 10.d5 
Typestillingen i g3-varianten i 
bogoindisk. Det er her, der for alvor 
skal vælges planer. Sort vil i alle 
tilfælde forsøge at udnytte de svage 
sorte felter i den hvide lejr. Som 
kompensation for disse svagheder, har 
hvid et vist udviklingsforspring og en 
masse terræn. Sort har dog fået sin 
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dejlige løber byttet af allerede og har 
ikke store problemer med at finde 
passende felter til de resterende 
brikker.  
10...Sb8 11.Te1 a5 12.Sf1 Sa6 
13.S3d2 Sc5 

��������	
 
��+�+���+� 
�+���������� 
�+����+� 
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For at citere Bent Larsen i en af hans 
utallige artikler: "My tale is cold" - sort 
har for alvor skabt sig en forpost på c5. 
Nu kommer den anden del af planen - 
ekspansion på kongefløjen.  
14.Te3 Sg4 15.Ta3 Ld7 16.h3 Sh6 
17.g4 g6 18.Sb3 Sxb3 19.axb3 f5 
20.gxf5 gxf5 21.Dh5 Df6 

��������	
 
��++���+� 
�+����++�� 
�+������� 
���+#���+Q  
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Sort har ikke noget direkte i angrebet, 
men Hvids tårne må stå forkert i a-
linjen. I hvert fald skal hvid spille 
betydeligt mere præcist, end sort er 
nødt til.  
22.b4 fxe4 23.De2 Sf5 24.bxa5 Sd4! 
Endnu en udnyttelse af de svage sorte 
felter. Michael har kun lavet et 
unøjagtigt træk, nemlig De2. Det var 
nok bedre at få flere brikker i spil. Nu 
er Fritz allerede svært glad for den 
sorte stilling.  
25.Tg3+ Kh8 26.Dd2 Df4 
 

��������	
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Her brugte jeg en del tid. Jeg syntes, at 
trækket var overordenligt stærkt. 
Desværre er 27.Te1 en rimelig redning. 
Men nogen aktiv stilling er der ikke 
tale om for hvid.  
27.Taa3?! Dxd2 28.Sxd2 Se2+ 
29.Kh2 Sxg3 30.Kxg3 Tf4 31.f3  
31...exf3 32.Lfx3-Td4 ser afgørende 
ud, men alt vinder.  
31...e3 32.Se4 h5 33.b4 h4+ 34.Kh2 
Lf5 35.Txe3 Lxe4 36.fxe4 Tf2 37.Tf3 
Txf3 38.Lxf3 
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38…b6 ser totalt afgørende ud. Men 
igen kan hvid ikke skabe noget fort.  
38...Tg8 39.Lg4 Kg7 40.Kg2 Kf6 
41.Kf3 Ta8 42.Ld7 Kg5 43.Lb5 Tf8+ 
44.Ke3 Tf1 45.c5 Tb1 46.c6 bxc6 
47.Lxc6 Txb4 48.a6 Tb3+ 49.Kd2 
Ta3 50.Lb5 
50.Lb7 Txh3 51.a7 Ta3 52.a8D Txa8 
53.Lxa8 h3 vinder let. 
50...Txh3 
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Her gav Michael op. En stor sejr for 
mig. Nu førte jeg klubturneringen. Men 
jeg havde ingen forventninger om at 

vinde den. Men nu var turneringen 
åben igen! 
0–1 
 
8. runde: 
 
Vi hopper let og elegant til næstsidste 
runde, hvor endnu et dronningeoffer så 
dagens lys.  
Det var Mads B., der fik fornøjelsen 
mod Anton, der kom fra asken i ilden 
efter 27…h5??: 
��������	
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28.Dxf6+!! 1–0 
 

Den nybagte far Niels Henrik Sørensen 
var af gode grunde ikke helt på 
mærkerne mod Theis Nielsen, der 
havde fundet grovfilen frem: 
 

Hvid: Niels Henrik Sørensen 
Sort: Theis Nielsen 
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5 
5.Lg5 Le7 6.Dc2 0–0 7.e3 Sbd7 8.Ld3 
c6 9.Sge2 Te8 10.0–0 h6 11.Lh4 Se4 
12.Lxe7 Dxe7 13.Lxe4 dxe4 14.d5 Sf6 
15.dxc6 bxc6 16.Tfd1 Sg4 17.Sg3?! 
17.h3! 
17...Dh4 
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18.Sf1 

18.h3? Sxe3! 
18...La6 19.h3 Ld3! 20.Dd2 Se5 
21.De1?? 
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21...Sf3+! 22.gxf3 exf3 23.e4 Dxh3 

24.Se3 Te5! 0–1 
 

Ved nabobordet stak Johnny Holler en 
kæp i hjulet på Michaels mesterskabs-
drømme ved at vinde i opvisningsstil: 
 

Hvid: Johnny Holler Johansen, 
Læseforeningen 
Sort: Michael B. Madsen, FREM  
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Lc4 e6 7.Lg5 Sbd7 8.0–0 
b5??  
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9.Lxe6! fxe6 10.Sxe6 Db6 11.Sd5 Dc6 

11...Sxd5 12.Dxd5+- ,fx 12...Lb7? 
13.Sc7+! Dxc7 14.De6+ Le7 
15.Dxe7#. 
12.Sdc7+ Kf7?? 
12...Ke7 13.Dh5! g6 (13...Se5 
14.Lxf6+ gxf6 15.Sd5+ Kxe6 16.f4+-) 
14.Dh3+-. 
13.Sd8+ 
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1–0 
 

Runden var i det hele taget præget af 
mange seværdige partier. Her straffer 
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Ulrik Nash modstanderens 
unøjagtighed i åbningen hårdt. Jens 
Rasmussen, Læseforeningen burde 
have spillet 12…b5!, men valgte i 
stedet for 12…Sc6?: 
��������	
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13.Sa4! d5 14.Sb6 Dd8 15.exd5 exd5 
16.Sxa8 

16.0–0–0! 
16...Lb4+ 17.c3 La5 18.b4 Sxb4 
19.cxb4 Lxb4+ 20.Ld2 Lxd2+ 
21.Dxd2 0–0 22.Td1 Dxa8 23.Lxd5+ 
Kh8 24.0–0 Da7+ 25.Df2 b6 26.h3 
Dc7 27.Tc1 Dd6 28.Lb7 e4 29.Tc6 
Dd3 30.fxe4 Da3 31.e5 Sd7 
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32.Tc8! Tg8 33.Txg8+ Kxg8 34.Df7+ 
Kh8 35.De8+ 1–0 

 
Jonas Nilsson nåede aldrig med helt 
frem, men hyggede sig uden tvivl 
gevaldigt over afslutningen mod Thor: 
 
Hvid: Thor Bendix 
Sort: Jonas Nilsson 
[noter: NEN] 

1.Sf3 Sf6 2.d4 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 d5 
5.Lg5 c6 6.e3 Da5 7.Dc2 Lg4 8.Se5 
Lf5 9.Ld3 Se4 10.Lf4 Sa6 11.a3?? f6! 
12.Sf3 Sb4 13.Db1 Sxd3+ 

��������	
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Nu fik Thor øje på 14.Dxd3 Sxf2 osv. 

0–1 

 
9. runde: 
Der var mange bolde i luften inden 
sidste runde, hvor Michael gjorde sin 
del af arbejdet færdigt ved i flot 
offerstil at vinde over turneringsleder 
Jonas. Det udløser den sidste lektion. 
 
Lektion 3: Spil ikke Db6-varianten, 
hvis du håber på mere end en halv. Den 
er lige så let at spille for hvid, som det 
ser ud: 
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Hvid: Michael B. Madsen 
Sort: Jonas Nilsson 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 
5.Sgf3 c5 6.c3 Sc6 7.Ld3 cxd4 8.cxd4 
Db6 9.0–0 Sxd4 10.Sxd4 Dxd4 11.Sf3 
Db6 12.Da4 Db4 13.Dc2 
Var lidt overasket over åbningen. Jonas 
har spillet dette tidligere. Men i vores 
sidste mange lynpartier har han ikke 
slået på d4.  
��������	
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13...h6 
Her er 13...Dc5 mere normalt, men det 
er ikke en let remis som nogle tror. 
14.Da4 (psykologisk bedre end det 
direkte 14.De2 ) 14...Db4 (Der er ikke 
bedre, da 14...Le7 15.Ld2 0–0 16.Tac1 
Db6 17.Txc8 Taxc8 18.Dxd7 bør vinde 
for hvid) 15.Dc2 Dc5 16.De2 Db6 
(dårligere er 16...Le7 17.Le3 Da5 
18.Tfc1 0–0 19.Tc3, hvor sort bedst 
fortsætter med 19...Dd8, da:  
a) 19...Lb4 besvares med 20.Lxh7+ 
Kxh7 21.Sg5+ Kg6 22.Ld2;  
b) 19...f5 besvares med 20.exf6 Lxf6 
21.Ld4 Lxd4 (21...Sb6 22.Txc8 Taxc8 
23.Dxe6+ Kh8 24.Df5) 22.Dxe6+ Kh8 
23.Sxd4 Db4 24.Sb3;  
c) 19...h6 med 20.a3; på Dd8 spiller 

hvid så 20.Tac1 b6 21.b4!) 17.Le3 Lc5 
18.Tac1 Lxe3 19.fxe3 med angreb. 
14.Ld2  
14.a3 havde været en anden måde at 
gøre a4 ledigt på. 
14...Dc5?! 
Bedre var 14...Db6, men 15.Da4 Le7 
16.Tac1 er også ubehageligt for sort. 
15.Da4 a6 16.Tac1 Da7 
Troede ideen med a6 var 16...b5, som 
jeg havde besvaret 17.Dg4 Db6 18.Le3. 
17.Tc7 Le7? 
Nødvendigt var 17...Lc5, men 18.Dg4 
bør stadig vinde. 
18.Tfc1 0–0 
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19.Lxh6 
Løberofferet vinder, men det kunne 
være forberedt med 19.Dg4 Kh8 
20.Dh5. 
19...f5 
19...gxh6 20.Dg4+ Kh8 21.Dh5 Kg7 
22.T1c4 dxc4 23.Txc4 Td8 24.Tf4 Sf6 
25.exf6+ Lxf6 26.Se5 Td7 27.Tg4+ 
Kf8 28.Dxh6+ Ke7 29.Tg8 Kd6 
30.Dxf6 Dd4 31.Tg5. 
20.Txd7 Lxd7 21.Dxd7 gxh6 
22.Dxe6+ Tf7 23.Tc7 Kf8 24.Dxh6+ 
Ke8 
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25.e6! Kd8 

25…Tf8 26.Td7! 
26.Td7+ Kc8 27.Dc1+ 
1-0 
 
Jesper Knudsen kunne ikke drive mere 
end en remis ud af mødet med Johnny 
Holler, og endte ligesom Michael på 
7/9p.  
 
Dermed kunne Sander med en sejr over 
Mads B. sikre sig titlen, mens feltets 
klare favorit skulle vinde. Dels for at 
være sikker ikke at tabe rating, og dels 
for stadig at være inde i billedet til 
klubmesterskabet.  
 
Det blev en kort forestilling: 
 
Hvid: Mads B. Svendsen 
Sort: Sander Ehmsen 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sc3 g6 3.f4 Sc6 4.Sf3 Lg7 
5.Lb5 Sd4 6.0–0 Sxb5 7.Sxb5 d6 8.d3 
Ld7 9.Sc3 e6 10.d4 cxd4 11.Sxd4 Se7 
12.Le3 a6 13.Dd3 Dc7 14.f5 exf5 
15.exf5 Lxf5!? 16.Sxf5 Sxf5 17.Sd5 
Dc6 
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18.Txf5!? gxf5 19.Te1 Le5 20.c4 

Td8?? 

20...Tg8 var eneste mulighed for at 
spille videre. 
21.Lg5! Tc8 22.Dxf5 
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1–0 

 
Theis spillede en fin turnering; her 
slutter han af i offerstil mod Ulrik 
Nash, der ikke fandt det bedste forsvar: 
 
Hvid: Theis Nielsen 
Sort: Ulrik Nash 
1.e4 c5 2.Se2 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7
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9.0–0–0 Sc6 10.g4 Sxd4 11.Txd4 b5 
12.Lxf6 Lxf6 
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13.Lxb5+!? axb5 14.Sxb5 Db6 
15.Sxd6+ Ke7 16.e5 Txa2 17.Tc4 
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17...Ta1+?! 
17...La6! 
18.Kd2 Txh1 19.exf6+ Kxf6 
19...Kxd6?? 20.Dd3+. 
20.Se4+ Kg6?? 
20...Ke7! 
21.f5+ exf5 22.gxf5+ 
1–0 
 

Præmietagerne: 
 

1. Mads B. Svendsen 7p. 
1. Jesper Knudsen 7p. 
1. Michael B. Madsen 7p. 
 

Omkamp om klubmesterskabet. 
 

Præmiegruppe 2: 
1. Søren Christensen 5,5p.  
2. Ulrik Nash 5p. 
2. Alfred Andersen 5p. 
2. Jens Rasmussen 5p. 
2. Anton Kjeldsen 5p. 
 

Præmiegruppe 3: 
1. Serkan Kapan 5,5p. 
2. Poul Jacobsen 4,5 p. 
3. Villy Bang-Madsen 4p. 
3. Peter Kinggaard 4p. 
3. Hooman Arshadi 4p. 
3. Tobias Ilsøe Jensen 4p. 
3. David Smit 4p.  
 

Præmiegruppe 4: 
1. Sophus Møller 4p. 
2. Christian Boller 3,5p. 
3. Emma Le Besq 3p. 
3. André Møller 3p. 
3. Anders Frederiksen 3p. 
 

Rating top-10: 
 

1. Emma Le Besq +86 
2. Michael B. Madsen +63 
2. Serkan Kapan +63 
4. Peter Kinggaard +56 
5. Sophus Møller +54 
6. Thor Bendix +52 
7. Sander Ehmsen +47 
8. Tobias Ilsøe +41 
9. Søren Christensen +35 
10. André Møller +34 
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DIVISIONSTURNERINGEN 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Efter sidste sæsons flotte andenplads 
er målsætningen for FREM 1 i 
sæsonen 2010-11 naturligvis at vinde 
1. division, gruppe 1, og for første 
gang i klubbens godt 70-årige historie 
at rykke op i landets bedste række, 
Skakligaen. 
 
1. runde: 
 

FREM 1 – Allerød: 6 - 2 
 

Førsteholdet lagde ud mod oprykkerne 
fra Allerød, og vurderet efter rating 
var vi kun knebne favoritter.  
 

Det hang primært sammen med, at 
vores ordinære andetbræt Alf R. 
Andersen desværre ikke var til 
rådighed.  
 

Derfor trådte den mangeårige 
førsteholdsspiller Tom Frantsen ind på 
holdet, og helt som ventet viste han sig 
at være en fuldgod erstatning.  
 

Hvis sjællænderne havde gjort sig 
forhåbninger om at få matchpoint med 
hjem fra Fyn, blev de slemt skuffede, 
thi med en overbevisende 6-2 sejr 
fortsatte FREM, hvor de slap i sidste 
sæson. 
 

En grim overseelse 
Matchen fik den bedst tænkelige start 
for hjemmeholdet, idet Michael 
Agermose Jensens modstander Per S. 
Sørensen med 12.Lg5?? kastede en 
officer i grams: 
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12...Sxd4 13.Lxf6 

13.Dxd4 Dxg5–+. 
13...Lxf6 14.Sd5 Dxd2 15.Sxf6+ exf6 
16.Txd2 Txc4 17.b3 Txc2 18.Txd4 
Txg2 19.Txd6 Le6 20.Tc1 Txh2 21.f4 
f5 22.e5 a5 23.Tc7 a4 24.Txb7 Tc8 
25.Td1 axb3 26.axb3 h5 
0–1 
 
I Alfs fravær fik Ritvars Reimanis 
debut på andetbrættet, hvor han hurtigt 
opbyggede en gevinststilling mod 
Dennis Jørgensen.  
Et øjebliks uopmærksomhed tillod 
imidlertid, at Allerød-spilleren fik en 
evig skak ind. 
 

Tårn på afveje 
Førstebrættet Ellen Hagesæther 
sørgede for en 2,5-0,5 føring, da en 
presset Jan Montgomery fik placeret 
sit tårn uheldigt på tredje række, og 
derpå gik helt i skoven med 
33.Lxb3??: 
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33...Sg3+! 

Den hvide mand havde set rigeligt; 
han bedste er nok 34.fxg3 Txe3 
35.Lc2, men efter 35...g6 36.Tb1 b3 
37.Kf2 Tc3! vinder sort let. 
0–1 
 

Et uheldigt valg 
Derpå fulgte en længere periode uden 
afgørelser, men op mod tidskontrollen 
kunne Stefan Wiecker sætte det næste 
ettal på tavlen. 
 
Han er medlem af førsteholdets lille 
eksklusive klub af tidnødsnarkomaner, 
så derfor kom det som et chok for alle, 
at han spillede de første 15 træk 
nærmest a tempo.  
 
Forklaringen var selvfølgelig, at 
modstanderen valgte at gå ind i en 
lang trækserie, som Stefan i forvejen 
kender særdeles godt. Som sort i en 
kongeinder ofrede FREM-spilleren 
kvalitet for bonde og initiativ, og da 
modstanderen aldrig fik etableret et 
modspil, blev han rullet på 
kongefløjen. Efter 33...Kxg3 havde 
Stefan det afgørende stød parat: 
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33...h4+! 34.Kg2 gxh3+ 35.Kh1 Dg7 
36.Se3?? Lxe3 0–1 

 

Dermed var FREM foran 3,5-0,5, men 
Allerød fik reduceret, da Mads Hansen 
måtte give fortabt. Allerøds Thomas 
Schou-Moldt havde tidligere været ude 
med et remistilbud, og det burde en 
lidt presset Mads H. nok have taget 
imod.  
I stedet for forsøgte han i fortsættelsen 
at underminere Allerød-spillerens 
bondekæde med g5, men 
modstanderen udnyttede med præcist 
spil den alvorlige svækkelse af 
kongestillingen. 
 

Reserven sikrede sejren 
Tom Frantsen og Jan Kaya Mortensen 
spillede et underholdende parti, men 
selv om det var svært at overskue de 
mange muligheder, så det hele tiden 
ud til, at Tom havde fat i den lange 
ende, men døm selv: 
 

Hvid: Tom Frantsen, FREM 
Sort: Jan K. Mortensen, Allerød 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 
5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Se2 cxd4 8.cxd4 
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f6 9.exf6 Sxf6 10.Sf3 Dc7 11.Lf4 
Lb4+ 12.Kf1 Ld6 13.Lg3 0–0 14.Tc1 
Sg4 15.Sc3 Lf4 16.Se2 Lxg3 17.hxg3 
g6 18.Sf4 Dg7 19.Lb1 Ld7 20.Sg5 h5 
21.Sf3 
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21...Sxd4!? 22.Sxd4 e5 23.Sf3 exf4 
24.Dxd5+ Kh8 25.gxf4 Lc6?! 

25...Txf4!? var måske en anelse bedre, 
men efter 26.Dxb7! står hvid klart 
bedst.  
26.Dg5 Tf6?? 27.Dxg4 Taf8 28.Se5 
Lb5+ 29.Kg1 Txf4? 30.Sxg6+ Kg8 
31.Dxh5 Txf2 
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32.Dh8+ 

Rækker så rigeligt, men 32.Dd5+ T8f7 
33.Tc8+ er mat i højest tre træk, 
ligesom 32.Se7+ Dxe7 33.Lh7+ fanger 
sort i et matnet. 
32...Kf7 33.Dxf8+ Dxf8 34.Sxf8 
1–0 
 
Det blev 5-3, da Mads B. Svendsen 
opgav videre gevinstforsøg. Han 
ofrede tidligt en bonde og fik rigelig 
positionel kompensation i form 
garderet fribonde og gode felter til 
officererne. Modstanderen valgte at 
give en kvalitet og fik opstillet et slags 
fort, som det var forbundet med stor 
risiko at forsøge at storme. 
 

Topscoreren var sidste mand 
Kristoffer Dyrgaard leverede en 
fantastisk indsats i sidste sæson, hvor 
han både scorede kandidatresultat og 
blev en suveræn topscorer.  
Han kom også godt fra start i denne, 
men det holdt hårdt mod Jesper 
Schultz-Pedersen, der længe stod 
udmærket.  
Taktiske overseelser kostede 
imidlertid helt unødvendigt Allerød-
manden et par bønder, og med 
tidnøden vel overstået, gjorde 
Kristoffer kort proces: 
 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Jesper Schultz Pedersen, 
Allerød 
[noter: KD] 

1.e4 Sc6 2.Sf3 e6 3.d4 d5 4.Sc3 Sf6 
5.e5 Se4 6.Ld3?! 
6.Se2 er bedre jvf. Mads Hansen, da 
springeren ofte står godt på g3. 
6...f5 7.exf6 Sxf6 8.Lf4 Ld6 9.Lg3 0–
0 10.0–0 Sb4 11.Se5 Ld7 12.Le2 Le8 
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13.a3 Sc6 14.Sxc6 bxc6 15.Ld3 c5 
16.dxc5 Lxc5 17.De2 Lf7 18.Sb5 
Lb6?! 
Med tanke på varianten i partiet, er 
18...Ld6 nok at foretrække.  
19.c4 a6 
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20.c5! axb5 

20...Lxc5 21.Sxc7 Tc8 22.Sxe6 Lxe6 
23.Dxe6+ Kh8+-. 
21.cxb6 cxb6 
Her havde jeg heldigvis set længere 
end Jesper, der havde overset, at 
21...c6? strandede på 22.b7!, da han 
spillede 18...Lb6?! 
22.Lxb5 Se4 23.Le5 
Hvid må her have en lille fordel, 
såfremt det lykkedes at holde blokaden 
på e5 grundet løberparret og den svage 
e6-bonde.  
23...Tc8 24.Ld3 Sf6 25.Tac1 
Grundet hvids begyndende tidnød er 
resten langt fra teknisk korrekt - 
mystisk nok er det dog hvid, der klarer 
sig bedst ud af tidnøden. 
25...Sd7? 26.Ld6 Te8 27.Lb5 
Pludselig er sorts brikker bundet op. 
27...e5 28.Dd2 d4 29.Txc8 Dxc8 
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30.Tc1?! 

Dette skyldes tidnøden; 30.f4! vinder 
direkte, da sort aldrig får brikkerne ud. 
30...Dd8 31.Lc7!? 
Atter er f4 vejen frem. 
31...De7 32.Lxd7? 
f4 var stadig en mulighed - nu er 
stillingen langt mere kompleks og 
svær at spille i tidnød. 
32...Dxd7 33.Lxb6 Ld5 34.f3?! 
34.f4! 
34...Tc8 35.Te1 Df5? 
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36.Da5! 

Dejligt træk at finde i tidnøden. 
36...Lb3? 37.Lxd4 
Ups!  
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37...Dg6 38.Dxe5 h6 39.Lc3 Tf8 
40.De4 Dg5 41.De5 Dg6 
41...Dg5 ville efter tidnøden blive 
besvaret med 42. De3 med trusler mod 
Lb3.  
42.De4 Df7 43.De7 Dg6 44.Db7 
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44...Lc4 
44...Le6? med planen Lh3 besvares 
med Txe6. 
45.a4 La6 46.Dd5+ Kh8 47.Te6 Txf3 
Det sidste fusk kan jo sagtens forsøges 
- 47...Db1+ 48. Kf2 Df1+ 49. Kg3 og 
bonden på h6 er pludselig gevaldig 
blød. 
48.Da8+ Kh7 49.Dxa6 
1–0 
 

En 6-2 sejr ville i de fleste tilfælde 
udløse en førsteplads, men det var ikke 
tilfældet her, idet ØBRO satte den 
anden oprykker Køge endnu mere 
eftertrykkeligt på plads. Det rokker 
dog ikke ved, at FREM atter har taget 
plads i toppen af rækken, hvor man 
foreløbig kigger forgæves efter sidste 
sæsons Skakliga-mandskab Næstved, 
der overraskende lagde ud med at tabe 
til Helsingør.  

Det var vel også de færreste, som 
havde regnet med, at Furesø ville 
trække sig sejrrigt ud af det 
nordsjællandske lokalopgør mod 
Hillerød. 
 

Resultaterne fra 1. runde: FREM – 
Allerød 6-2, Næstved – Helsingør 3,5-
4,5, Hillerød – Furesø 3,5-4,5, ØBRO 
– Køge 7-1. 
 

2. runde: 
 

FREM – Furesø: 5,5 – 2,5 
 

Førsteholdet har været urørlig på 
hjemmebane, hvor det siden 
tilbagevenden til divisionsturneringen 
i sæsonen 2005-06 er ubesejret. I 2. 
rundes opgør mod Furesø så det dog 
længe ud til, at den rekord ville ryge 
sig en tur. Vi stillede stærkt svækket 
op til mødet med nordsjællænderne, 
idet de to topbrætter Ellen Hagesæther 
og Alf R. Andersen samtidig deltog i 
en turnering i Kroatien. 
De blev erstattet af Tom Frantsen og 
Michael B. Madsen, og i det norske 
pars fravær var der ratingmæssigt 
udsigt til en jævnbyrdig match. I sidste 
sæson blev Furesø sendt retur med et 
1,5-6,5 nederlag, så førsteholdets 
spillere regnede trods afbuddene med 
endnu en sejr, men optimismen blev 
snart afløst af dystre miner … 
 

En kortbenet løber 
Reserven Michael B. Madsen sørgede 
ellers for en glimrende start på 
matchen, da han omsatte 
løberslutspillet med merbonde mod 
Per Hagerup til en sikker gevinst. Vi 



 

 
25 

kommer ind efter Furesø-spillerens 
30…Td7: 
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31.Dxd7+ Dxd7 32.Txd7 Kxd7 

33.Ld4 a6 34.a4 a5 35.b5 cxb5 
36.cxb5 Kc7 37.Lc5 Kd7 38.b6 Kc6 
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39.e6! 1–0 
 

På førstebrættet førte Ritvars Reimanis 
de sorte brikker mod gæsternes FM 
Mikkel Strange, der stod lidt 
behageligere det meste af vejen. Der 
blev byttet af til et tårn- og 
løberslutspil, hvor parterne derudover 
kun rådede over hver sin fribonde. 
Ved korrekt spil lignede det en sikker 
remis, så derfor kom fredsslutningen 

ikke som den store overraskelse. Det 
var Mikkel Strange der tilbød, hvilket 
de øvrige stillinger taget i betragtning 
lignede en fornuftig matchtaktisk 
disposition. 
 

Det trak op til et stort nederlag 
Trods vores øjeblikkelige føring var de 
mørke skyer nemlig begyndt at trække 
sig sammen over førsteholdet, idet det 
var småt med opmuntringerne i de 
resterende seks partier.  
Det så rigtig skidt ud for Mads H. og 
Mads B., mens Michael Agermose i en 
ret lige stilling skulle lave omkring en 
snes træk på under fem minutter. 
Stefan Wiecker var også bagud på 
klokken, og desuden førte hans 
modstander Peter Thorsbro med en 
kvalitet.  
Til gengæld var Tom Frantsen godt 
med, men om det rakte til mere end 
remis, var stadig et åbent spørgsmål. 
Sidste sæsons topscorer Kristoffer 
Dyrgaard var i åbningsfasen kommet 
til at bytte om på to træk, og det 
udnyttede Søren Bogø til at skaffe sig 
fordel. Siden forsøgte Kristoffer sig 
med et taktisk befrielsesforsøg, der 
imidlertid blev slået tilbage med hård 
hånd, og kort efter havde Furesø 
udlignet. Det er over 2 år siden, 
Kristoffer sidst tabte et divisionsparti, 
nærmere bestemt skete det 16. 
november 2008, hvor han måtte ned 
mod FM Sebastian Nilsson, K41 2. 
 

Modstanderen tabte på tid 
Michael Agermoses parti endte helt 
forudsigeligt med at blive et 
tidnødsdrama, derimod kom det bag på 
alle, at rollerne endte med at blive 
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byttet om. Mens Michael i over en 
time så at sige havde været bundet til 
stolen, rådede modstanderen Klaus 
Nielsen over masser af tid.  
Alting får som bekendt en ende, så 
stille og roligt indsnævredes forskellen 
mellem de to kombattanters resterende 
tid, og mens FREM-spilleren fyrede 
sine træk af a tempo, faldt det Furesø-
spilleren svært at finde finde ind i en 
hurtig rytme.  
Han havde slet ikke styr på klokken og 
overskred i denne stilling, hvor 
Michael netop har spillet 33.Txe6: 
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1-0 
 

Selv om alle tunge officerer stadig er 
på brættet, bør sort vinde ved videre 
spil.  
 

Begge reserver vandt 
Kort efter Michaels mirakel-redning 
faldt den næste afgørelse, og at FREM 
er godt kørende på reservefronten blev 
endnu en gang understreget, da Tom 
vandt for anden kamp i træk. 
Modstanderen Per Ertbjerg havde 
ellers muligheden efter Toms 

27…Ta8, men så heldigvis ikke den 
smarte vending: 
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28.Sb5?! 
28.e4!±; fx 28...Txa7 29.Dxb6 Tda8 
30.exd5! 
28...dxc4 29.Sd6 Ld5 30.e4 fxe4 
31.Sxe4 Lxe4 32.Txd8+ Txd8 
33.Txd8+ Dxd8 34.fxe4 Dd6 35.h3  
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35...c3! 36.Dc2 Dd4+ 37.Kh2 Dd2 
38.Dxd2 cxd2 39.Le2 Sd3! 40.Kg3 
Sb2 41.Kf4 Kf7 42.a4 d1D 43.Lxd1 
Sxd1 44.a5 bxa5 45.bxa5 Sc3 46.a6 
Sb5 47.e5 h6 48.h4 Ke7 0–1 
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Bonden satte i galop 
Trods den uventede gave i Michaels 
parti og et to points forspring, kunne 
det dog stadig gå galt, selv om Mads 
den yngre op mod tidskontrollen så ud 
til at have fået vendt skuden. Til 
gengæld stod Mads den ældre håbløst 
til tab, da modstanderens fribonde i 
fuld fart var på vej mod 
forvandlingsfeltet.  
Fra hestesporten kendes begrebet ’at 
galoppere’, som bestemt ikke er af det 
gode, da rytteren/kusken som oftest 
mister kontrollen med dyret.  
Det var netop, hvad der skete for Jacob 
Høyer, der stirrede sig blind på 
udsigten til at få en ny dronning, og 
derfor ikke i ordentlig tid fik pareret 
sorts eneste reelle trussel.  
Mads har netop spillet 42…Th5, og 
hvids enkleste parade var 43.Te5, men 
i stedet for fortsatte han 
bondegaloppen med 43.a6??: 
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43...Dd5 44.Kf1 Df3! 0–1 

 
Mads H. kom flot igen 

Sejren var i hus, men hermed var 
FREMs pointhøst ikke slut, idet Mads 
Hansen, der havde spillet helt gris i 

åbningen mod Kasper Damm, kom 
stærkt tilbage og vandt en kvalitet for 
en bonde.  
FREM-spilleren fik afviklet til et 
chancerigt slutspil, som han i sikker 
stil førte til gevinst. Vi kommer ind, 
netop som Mads har spillet 42.h4: 
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42...h5?! 43.gxh5 f5+ 44.Kd3 gxh5 
45.Kc2 Kd6 46.Ta5 Lc3 47.Ta6+ 
Kc5 48.fxe5 Lxe5 49.Th6 f4 50.Txh5 
Kd6 51.c5+ Ke6 52.Tg5 f3 53.Tg1 
Ld4 54.Tf1 f2 55.c6 Kd6 56.h5 Kxc6 
57.h6 Kc5 58.h7 Kb4 
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59.Txf2! Ka3 60.Kb1 
1–0 
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Stefan Wiecker kæmpede til sidste 
patron, men modstanderen holdt fast i 
fordelen; det endte i et tårnslutspil, 
hvor Stefans konge var afskåret og 
derfor kun kunne kigge på, mens 
Furesø-spilleren førte sin sidste bonde 
i mål. 
 

Med den heldige sejr holdt FREM trit 
med ØBRO, og alt tyder på, at det 
bliver et af de to mandskaber, der 
løber med Skakliga-billetten. 
 

2. runde: Køge – Hillerød 3,5-4,5, 
FREM – Furesø 5,5-2,5, Helsingør – 
ØBRO 3-5, Allerød – Næstved 5-3. 
 
3. runde: 
 

Næstved – FREM: 3 - 5 
 

Søndag den 5. december drog 
førsteholdet til Næstved i håbet om at 
kunne følge den gode sæsonstart op 
med den tredje sejr i træk.  
 

Endnu en bus-farce 
Optakten var dog lettere kaotisk, idet 
den lånte bus døde inden afgang. For 
læsere af tidligere klubblade kan det 
ikke komme som en stor overraskelse, 
idet noget lignende er hændt flere 
gange før!  
 

Sidst gang skete det også til en 
divisionskamp på Sjælland, men i 
modsætning til i efteråret 2008, hvor 
K41 2 viste fair play ved at gå med til 
at udskyde starten en time, nåede hele 
holdet denne gang frem til Næstved i 
rette tid.  
 

Michael Agermose Jensen og Stefan 
Wiecker kom fra hhv. København og 

Nakskov, mens Kristoffer Dyrgaard og 
Mads B. Svendsen tog toget. De fire 
øvrige måtte igen ud på lånemarkedet, 
hvor Mads B. Svendsens kæreste 
agerede frelsende engel ved at stille 
sin bil til rådighed. 
 

Pointene skulle hentes i bunden 
Heller ikke denne gang var 
andetbrættet Alf R. Andersen til 
rådighed, og dertil kom, at 
tredjebrættet Ritvars Reimanis grundet 
et internt kommunikationskoks aldrig 
fik mulighed for at deltage.  
De blev erstattet af Mathias Meunier 
og Michael B. Madsen, og med den 
noget amputerede top var FREMs 
strategi klar: Der skulle hentes mindst 
et point på de tre øverste brætter, mens 
fundamentet til en samlet sejr skulle 
tilvejebringes på de resterende brætter, 
hvor vi på forhånd så ud til at være 
bedre kørende end Næstved. 
 

Mads B. bragte FREM foran 
Michael B. var først færdig, da han 
med holdlederens billigelse remiserede 
med Flemming Preuss efter blot 15 
træk.  
 

Derpå var det Mads B.’ tur til at 
komme på tavlen, og det skete med 
maner, idet han fuldstændig udspillede 
modstanderen: 
 
Hvid: Mads B. Svendsen, FREM 
(2106) 
Sort: Brian Schyberg, Næstved 
(2049) 
[noter: MBS] 

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 
5.b6 … læs videre på side 30. 
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AKTIVITETSKALENDER 
 

December mandag 13 Julelynmesterskab, BRIKKEN nr. 3 

 tirsdag 28 FREM JULECUP 

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

 søndag 16 Div. (4) FREM-Hillerød 

 mandag 17 Holdskak 4. runde 

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

 søndag 30 Div. (5) ØBRO-FREM 

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

Februar mandag 7 Holdskak 5. runde 

 mandag 14 Vis dit glansparti 

 søndag 20 Div. (6) FREM-Køge 

 mandag 21 Vinterferie 

 mandag 28 Holdskak 6. runde 

Marts søndag 6 Div. (7) Helsingør-FREM i Farum 

 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, BRIKKEN nr. 1 

 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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Jeg så for et stykke tid siden en 
skakvideo i toget på vej til arbejde. 
Den inspirerede mig til at spille b6-
varianten mod Volga i det her parti. 
Efter partiet har jeg kort genset den og 
må desværre konstatere, at det 
overhovedet ikke var den samme 
variant som partiet! 
5...e6 6.Sc3 Lb7 7.e4 exd5 8.exd5 d6 
Min modstander trækker stadig á 
tempo. Jeg er en halv time nede på 
uret og synes jeg fægter lidt i blinde. 
Jeg skal passe på at min bonde på d5 
ikke bliver angrebet af en masse af 
sorts brikker. 
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9.a4! 
Det her træk er jeg glad for. Det 
tvinger sort til at gøre indrømmelser på 
dronningefløjen. 
9...a5 10.Sf3 Le7 11.Lc4 0–0 12.Lf4 
Det træk her kunne jeg huske fra den 
video, jeg havde set. Problemet er 
bare, at det slet ikke omhandlede den 
samme variant. I det parti stod løberen 
på g7. Doh! 
12...Sa6?! 
Det virker mere logisk at springeren 
spilles over d7; efter 12...Sbd7 13.0–0 
Sxb6 14.b3 er stillingen lige. 

13.0–0 Dxb6 14.Te1 
Min modstander havde misset at Te8 
ikke er muligt pga Lb5. 
14...Sh5? 
Det her har sort ikke tid til. Nu er der 
to springere på randen. Ingen af dem 
er på vej nogen steder hen. 
15.Lc1 Lf6 16.Sd2!? 
16.Se4! 
16...Lxc3 
Sidste chance for modspil er nok 
16...Sf4 17.Sde4, men hvid har stadig 
fordel.  
17.bxc3 Sf6 18.Tb1 Dc7 19.Se4 Sxe4 
20.Txe4 
Spændingen har hidtil været på 
dronningefløjen, og her befinder de 
fleste officerer sig stadig.  
Pga den større terrænovervægt kan jeg 
nu skifte fløj hurtigt, og det ender med 
at alle brikker deltager i angrbet på 
den sorte konge.  
Stillingen er materielt lige, men den er 
dybt tabt for sort. 
20...Tfe8 
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21.Th4! 
Med den simple plan Dh5. 
21...Te5?! 
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Sort har ikke nogen 
forsvarsressourcer. 
Andre forsøg var 21...g6 22.Lg5 og 
matten lurer; 21...De7 22.Dh5 h6 
(22...De1+ 23.Lf1 h6 24.Txb7+-) 
23.Lxh6+-. 
22.Lf4 Tf5 
22...De7 23.Lxe5 Dxh4 24.Txb7 Dxc4 
25.Df3!! Tf8 26.Lxd6+-. 
23.Ld3 
Så er begge løbere med i angrebet. 
23...Txd5 24.Lxh7+ Kf8 
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25.Dg4! Te8 26.Lf5 Lc8 27.Th8+ 
Ke7 28.Dg5+ f6 29.Dxg7+ Kd8 

Der er mat i et par stykker, siger 
maskinen. Jeg havde dog bare set, at 
der hang en løber på c8. 
1–0 
 
Derefter måtte Ellen, der var oppe 
mod en stærkt spillende IM Mikkel 
Antonsen, give fortabt. 
 

Endnu et tidnødsdrama 
I sidste runde mod Furesø var Michael 
Agermose Jensen ude i et voldsomt 

tidnødsdrama, hvor hans modstander 
endte med at tabe på tid. 
 
Michael havde derfor inden matchen 
lovet både sig selv og holdlederen, at 
det ikke skulle gentage sig, men ak, ét 
er de gode hensigter, noget andet at 
leve op til dem.  
 

Det var ellers Næstved-spilleren Kim 
Nørgaard, der lagde ud med at bruge 
en masse tid, men efterhånden som 
komplikationerne tog til, halede 
FREM-spilleren ind på modstanderen. 
Michael har ordet:  
 
Hvid: Kim Nørgaard, Næstved 
(1990)  
Sort: Michael Agermose Jensen, 
FREM (2064)  
[noter: MJ] 

1.c4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sc3 Lg7 
5.Sf3 0–0 6.0–0 d6 7.Tb1 e5 8.d3 
Stillingen er en Siciliansk Grand Prix 
angreb med omvendte farver. Med 
hvid er det ikke noget farligt og med 
sort skulle det være endnu mindre 
værd.  
MEN hvid har spillet d3 og så har man 
normalt gode chancer. Desuden skal 
sort jo bare udligne her.  
Hvids plan er den samme som man 
normalt spiller med sort imod den 
lukkede Sicilianer.  
Den kan jeg komme over i hvis jeg 
spille Sc6 nu, mens stillingen efter 
...c6 kaldes "the big clamp" når hvid 
spiller den.  
Jeg vælger at klare mig uden de to 
træk og gå direkte efter et 
kongeangreb. 
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8...h6 9.b4 g5 10.b5 De8 11.Sd2 Sbd7 
12.a4 g4 13.a5 h5 14.La3 h4 15.e3 
Dh5 16.f4?! 
Efter partiet kiggede vi på 16.d4, der 
ser mere stabilt ud. 
16...gxf3 17.Dxf3 Sg4 18.h3 e4 
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19.Scxe4? 
19.hxg4 var eneste spillelige træk. Nu 
får sort angreb uden at ofre materiale. 
Efter 19.hxg4 fxg4 20.Dxe4 er sorts 
problem, at selvom der hænger på c3, 
så truer hvid med skak og afbytning 
efter Dd5+, og efter 19...exf3 20.gxh5 
fxg2 21.Tc1 holder hvid sammen på 
stillingen, og sort har igen problemer 
med at parere Sd5.  
Jeg havde overvejet at besvare 
19.hxg4 med 19...Dh7!? og mange 
trusler: exf3, Se5, Lxc3, hxg3; i 
varianten 19.hxg4 exf3 20.gxh5 fxg2 
21.Tc1 havde jeg faktisk set, at man 
kunne parere truslen Sd5 med Lxc3. 
Spørgsmålet er så, om sorts bønder på 
kongefløjen er svage eller gode efter 
...h3. 20...Se5 21.d4 Sd3 22.Tc2 er 
heller ikke klart. 
19...Sde5! 

Her var jeg sikker på, at jeg ville 
vinde, jeg havde desuden mest tid. 
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20.Df4 
Jeg havde også set at hvids dame var 
fanget efter 20.Df4 (og havde egentlig 
regnet med 20.De2) og overvejede 
længe 20...Lh6, men det var meget 
kompliceret og hvid kan spille hxg4 
fulgt af Sf6+ og redde dronningen. 
20...fxe4 var den enkle løsning, som 
jeg var sikker på vandt, og hvordan det 
vandt.  
20...fxe4 21.hxg4 Lxg4 22.Dxe4 hxg3 
23.Txf8+?! 
23.Tf4 så bedre ud, men sort er stadig 
ovenpå. 
23...Txf8 24.Dd5+ Kh8 25.Sf1 
Nu burde det være slut hurtigt, men 
jeg fik et mindre ildebefindende her og 
røg fra 5 minutter ned til 2. 
25...Lf3 26.Lxf3 Txf3 
Jeg kunne ikke finde en mat efter 
26...Sxf3+ 27.Kg2. 
27.Tb2 
Her væltede min modstander, der var i 
voldsom tidnød - jeg havde 1 minut, 
han havde ca. 30 sek. - brikker, som 
han rejste op i min tid! 
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27...Dh3 28.Tg2 Tf5 29.Sxg3 Sf3+ 
30.Kf2 Txd5 31.cxd5 
Her blev der igen væltet en masse 
brikker, som han stillede op i min tid, 
så jeg ikke kunne rykke. Jeg trykkede 
derfor uret tilbage og bad ham om at 
rejse sine væltede brikker op. Det var 
han ikke tilfreds med og begyndte at 
brokke sig. Jeg stoppede derfor uret. 
Kamplederen (der overværede et helt 
andet og ligegyldigt parti) kom til og 
forklarede ham, at man skal rejse sine 
brikker op i egen tid. Han var nu nede 
på et sekund. Jeg udførte mit næste 
træk:  
31...Dg4 
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Hvorefter han tabte på tid, mens jeg  
stadig havde 20-30 sekunder til de 
sidste 8 træk. 
Med dronning mod tårn må det være 
afgjort. På aftrækkeren flytter jeg 
damen til h5 og derefter springeren til 
e5. 
0–1 
 

Herefter måtte Stefan afgive remis 
efter en ellers undervejs lovende 
stilling. 
 

Det afgørende hug 
Status efter tidnøden var dermed en 3-
2 føring til FREM, som kom 
yderligere foran, da Mathias 
konverterede en stor fordel til gevinst. 
Han fik allerede det afgørende hug ind 
i åbningen, hvor Bjarne Haar i stedet 
for 13…De4 gik på bonderov med 
13…Dxg2??: 
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14.Sxf7! De4? 
14…Kxf7?? 15.Dxe6+ Kg6 16.Thg1 
kommer naturligvis ikke på tale; 
relativ bedst var 14...0–0, men hvid 
har fat i den lange ende efter 15.Thg1 
De4 16.Sxh6+. 
15.Sxh8 g6 16.Dxe4 Lxe4 17.The1  
Det lykkedes utroligt nok for 
modstanderen at holde liv i partiet i 
yderligere 28 træk! 
1–0 
 

Kristoffer kom stærkt igen 
Derefter vandt Kristoffer en stilling, 
der undervejs var tæt på at være 
positionelt fortabt. Vi kommer ind, 
hvor han efter Nils Linde Olsens 
22…Db6 er på vej tilbage i partiet: 
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23.f5 exf5 24.Dxf5 De3+ 25.Kb1  

Lxd6 26.Txd6 Dg1+ 27.Ka2 Dxg2 
28.Td7 Lc4?!  
28...Tf8!? var med henblik på 29.Td2 
Dg1! en bedre fortsættelse. 
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29.Df4! 

Denne finte havde jeg heldigvis set 
allerede ved træk 23.  
29...Lxb3+ 30.cxb3 Tf8 31.Txa7 Dd5 
32.Dc7 Te8 33.Ta6 Te3 34.Tb6 c5 
35.Tb5 Te5 36.a4 g6 37.Tb8+ Kg7 
38.Dc8 Kf6 39.Dh3 Th5 40.Dc3+ Kf5 
40...Dd4 41.Tb6+ Ke7 42.Dg3±. 
41.Tb5 
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41...Ke4? 

Bedre 41...Ke6!?±. 
42.De1+ Kd4 43.Tb8?! 
43.a5 er den hurtigste vej, fx. 43...Te5 
44.Dc3+ Ke4 45.a6+-. 
43...Th3?? 44.Dd2+ Ke5 45.Te8+ 
1–0 
 

Sidste mand på skansen var Mads H., 
der efter en overseelse i tidnøden endte 
med at måtte kapitulere. Slutresultatet 
blev altså 5-3 til førsteholdet, der 
endelig vandt en udekamp! Spillerne 
fik endnu mere at glæde sig over, da 
det viste sig, at Hillerød havde vundet 
stort over ØBRO. FREM 1 kan nu gå 
på juleferie i 1. division, gruppe 1 med 
et to points forspring til 
københavnerne, hvilket er den hidtil 
bedste placering i klubbens historie! 
 

3. runde: Næstved – FREM 3-5, 
Helsingør – Allerød 3,5-4,5, Furesø – 
Køge 5-3, ØBRO – Hillerød 2,5-5,5. 
 

Stillingen efter 3. runde: FREM 
16,5(6) 2. ØBRO 14,5(4) 3. Hillerød 
13,5(4) 4. Furesø 12(4) 5. Allerød 
11,5(4) 6. Helsingør 11(2) 7. Næstved  
9,5(0) 8. Køge 7,5(0).
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FYNSSERIEN 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I sidste sæson måtte vores andethold 
se Sydøstfyns ditto løbe med 
førstepladsen i fynsserien. Det skal der 
naturligvis laves om på i denne, hvor 
det er svært at få øje på, hvem der skal 
spænde ben for målsætningen. 
Traditionelt vil en eventuel 
divisionsnedrykker bejle til en hurtig 
tilbagevenden, men intet tyder på, at 
Nr. Aaby vil kunne gøre Sydøstfyn 2 
kunsten efter. Med nedrykningen var 
det samtidig farvel til de tyske FM’ere, 
og uden de to topbrætter kan 
vestfynboerne ikke matche FREM 2. 
Nr. Aaby har da også på forhånd meldt 
ud, at de på linje med blandt andet 
Nyborg bestemt ikke har ambitioner 
om søndagskampe i andre landsdele. 
Det har nogle af spillerne på FREM 3 
givet, men som oprykker handler det i 
første omgang om at etablere sig i den 
bedste lokale række. 
 

1. runde: 
 

Sædvanen tro mødtes de to FREM-
hold i 1. runde, hvor rækkens favorit 
endnu en gang måtte sande, at frænde 
kan være frænde værst. Godt nok slap 
FREM 2 fra det interne klubopgør med 
en 5-3 sejr, men de undertippede 
klubkammerater var tæt på at sikre sig 
det ene matchpoint.  
De første afgørelser faldt ud til 
favoritternes fordel; her vinder Jonas 
Nilsson over Søren Christensen, som 
lige har spillet 16…Dd6??: 
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17.c5! Sxc5 

17...bxc5 18.dxc5 Sxc5 19.Dd4++-. 
18.dxc5 bxc5 19.Lf3 Tab8 20.Te1 
Tfd8 21.Dc2 c4 22.Db2+ f6 23.Ted1 
Dc7 24.Db4 e5 25.a5 Tbc8 
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26.b6 Dc5?! 

Uden dronninger på brættet forsvinder 
enhver chance for at sort kan skaffe 
sig modspil. 
27.Dxc5 Txc5 28.Txc4! dxc4 
29.Txd8 Lxf3 30.gxf3 1–0 
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Alfred holdt tredjeholdet inde i 
kampen ved at vinde over Theis, der 
missede en pointe, da han spillede 
15…Dd7??: 
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16.Sxf5! Te5 17.g4?! Sc5?? 

Theis kunne i stedet for prøve 
17...Dc7, men hvid står klart bedst 
efter 18.Lh6 Lxf5 19.gxf5 Dxc2 (efter 
19...Tf8 20.Tac1 Lxh6 21.Dxh6 Dg7+ 
22.Dxg7+ Kxg7 23.b4 har hvid 
ligeledes de bedste udsigter) 20.Dg4 
Dc7 21.f6! 
18.Lf4 Txd5? 
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19.Se7+! Dxe7 20.Dxd5+ Kh8  

21.Dxd6 Dxd6 22.Lxd6 

Og få træk senere opgav Theis. 1–0 
 

Ved stillingen 4-2 lignede det længe 
uafgjort, idet FREM 3 sad tilbage med 
to gevinststillinger. Således førte 
Anton med en officer mod Michael B., 
hvis eneste håb var det stærkt 
reducerede materiale. Der var flere 
veje til gevinsten; den første kom efter 
49…Kd5: 
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50.Sf3!? 
50.Sc4! 
50...Kd6 51.Sd4 Ke5 52.f6! Kd6 
53.Sf5+ Kd7 
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54.Sg7? 



 

 
37 

54.g6! fxg6 55.f7 og bonden kan ikke 
stoppes. 
54...Kd8 55.Sf5 Ke8 56.Se7 Kd7 
57.Sd5? 
57.Sc6! Ke6 58.Sd8++-. 
57...Ke6 58.Sxb4 ½–½ 
 

Mathias kunne have vundet i 
opvisningsstil, men Emil fik afviklet 
til et klart vundet tårnslutspil. Mathias 
prøvede en sidste fidus med 54.a4+: 
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64...Ka6? 
64...Kb4! 65.Txb6+ Kc3 66.Kxd5 e3 
67.Te6 e2–+. 
67.Te6 Tf8 68.Kc7 Ka7 69.Txe4 
Tf7+ 70.Kc6 Tf6+ 71.Kb5 
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Og få træk senere enedes parterne om 
remis.  

½–½ 
 

2. runde: 
 

FREM 2 var en tur i Faaborg, som blot 
tilspillede sig to remiser. Der er nok at 
tage af fra godteposen, men af 
pladshensyn må vi nøjes med at se to 
af gevinsterne. Først Toms på 
førstebrættet: 
 

Hvid: Tom Frantsen, FREM 2 
Sort: Bent Warncke, Faaborg 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sd4 4.Lc4 e6 
5.c3 Sxf3+ 6.Dxf3 Df6 7.De2 a6 8.a4 
d6 9.0–0 g6 10.f4 Lg7 11.d3 De7 
12.Df3 Sf6 13.f5 exf5 14.exf5 gxf5 
14...Lxf5 15.Lg5 sender sort ind i en 
kedelig binding. 
15.Lg5 Le6 16.Sd2 Dd7 17.Dg3 
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17…Kf8? 
Her står kongen ikke sikkert - 17...d5 
var et bedre forsøg. 
18.Dh4 Sg4?! 19.Lxe6 Dxe6 
19...fxe6?? 20.Dxg4+-. 
20.Tae1 Dg6 21.Sc4 f6?! 22.Lf4 Se5 
23.Sxd6 Sxd3 
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24.Sxf5! Sxe1 

24...Dxf5?? 25.Ld6+. 
25.Ld6+ Kf7 
25...Kg8 26.Se7+ Kf7 27.Dc4++-; 
25...Ke8 26.De4+ er mat i fire. 
26.Dc4+ 1–0 
 
Det var ligeledes spil til et mål i 
Michaels parti – her er det med hans 
egne kommentarer: 
 
Hvid: Michael B. Madsen, FREM 2 
Sort: Jens Ole Næsborg, Faaborg 
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Sf3 Sxd5 4.c4 
Sf6!? 
Mere normalt er 4...Sb6 5.d4 Lg4 
6.Le2 e6 7.0–0 Sc6 8.Sc3 Le7 9.d5 
exd5 10.cxd5 Sb4 11.Dd4 Lxf3 
12.Lxf3 0–0 13.Dd1 som dog er godt 
for hvid. 
5.Sc3 Lg4 6.d4 e6 7.Le3 Sbd7?! 
Tror mere på 7...Le7 for at rokere. 
8.h3 Lh5 9.g4 
Alternativet til g4 var 9.Db3 Lxf3 
10.gxf3 Dc8 11.0–0–0 Le7 12.Tg1 g6 
13.Lh6 Lf8 som objektivt er bedre. 
9...Lg6  
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10.Sd2! 
Min idé med g4. Jeg vil gerne spille a3 
og tvinge springeren tilbage til g8 med 
g5 og derved give sort dårlige 
officerer. 10.Db3 Se4 11.Lg2 Sxc3 
12.bxc3 Le4 er kun lige spil. 
10...c6 
10...Lb4 11.Lg2 er godt for hvid. 
11.a3 
Fortsætter konceptet. 
11...Dc7 12.Lg2 Sb6?! 
Mit koncept virker ikke på 12...0–0–0, 
hvor jeg ville havde fortsat med 
13.Da4 Kb8 14.0–0–0 Sb6 15.Db3. 
13.g5 Sfd7 14.c5 Sd5 15.Lxd5 exd5 
16.Df3 0–0–0 17.b4 a6? 
En fejl, men der er mange 
kandidattræk, og kun et som ikke 
taber, nemlig 17...h6 18.gxh6 gxh6 
19.0–0–0 Te8=. 
18.0–0–0 Te8 19.h4 Txe3 
19...f6 20.Lf4 Dd8 21.Dh3 De7 
22.Tde1 vinder godt nok, men at give 
en kvalitet for at undgå det, gør det 
blot lettere for mig. 
20.fxe3 a5 21.h5 axb4 22.axb4 Lxc5 
23.dxc5 Se5 24.Dh3+ Kb8 25.hxg6 
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Sd3+ 26.Kc2 Sxb4+ 27.Kb3 Da5 
28.Ta1 Dxc5 29.Dg3+ Kc8 30.Dg4+ 
1–0 
 
At sidste sæsons divisionshold Nr. 
Aaby langt fra er ved fordums styrke 
blev klart understreget, da FREM 3 
kom på besøg. Thor Bendix har lavet 
dette referat fra kampen: 
 

Lige ved og næsten… 
 

Otte friske Fremmere tog torsdag aften 
af sted til ærkerivalerne fra Nr. Aaby i 
håb om at skaffe vigtige point til 
tabellen.  
Planen var at matche Nr. Aaby på de 
seks øverste brætter brætter, og sikre 
to nemme point på 7. og 8. bræt mod 
de to unge Nørre Aaby-talenter. 
Planen lykkedes delvist, idet Jonas og 
Alfred sikrede Frem to overbevisende 
point i løbet af de to første timer af 
matchen. 
Således kom vi foran 2-0 fra start, og 
resten af partierne så uklare ud, med 
undtagelse af Thors parti – han kom til 
at smide en officer væk i 11. træk.  
Vi skulle yderligere en time ind i 
matchen for at få flere point på bordet: 
Det lykkedes Emil at få 
gevinstchancer på tredjebrættet i et 
slutspil med tårn og fire bønder mod 
tårn og tre bønder. Desværre fik han 
ikke hevet hele pointet hjem, men 
måtte stille sig tilfreds med en halv. 
0,5-2,5. 
Vi øjnede chancen for at vinde 
matchen, idet Jess fik tilbud om en 
remis. Ulrik og Antons partier var 
stadig uklare, Søren stod til gevinst 
efter en finte, hvor han fik en officer 

for en bonde. Efter ordre fra Jess 
fuskede Thor alt, hvad han havde lært 
(af Kim Skaanning), men lige meget 
hjalp det, og vi måtte indkassere 
aftenens første nederlag. 1,5-2,5. 
Pludseligt stod det slemt til; Jess havde 
afslået remistilbud og forsøgte i stedet 
friskt at gå efter sejren, hans stilling 
blev dog efterhånden forringet, og 
partiet endte med at gå tabt. 2,5-2,5. 
Vi kom bagud, da Ulrik ligeledes 
måtte se sig slået. Stillingen var længe 
svær at vurdere, men det så ud til, at 
vores mand havde gode muligheder 
undervejs. 3,5-2,5. 
Altså stod det rigtig skidt til; Anton 
havde tilbudt remis, men det var blevet 
afslået i en lige stilling, Søren havde 
formået at smide sin gevinstchance 
væk og måtte i stedet kæmpe for at få 
en remis, hvilket han dog fik til slut. 4-
3. 
Antons parti lignede en død remis, og 
vi gik og ærgrede os over, at have 
smidt matchen væk. Men helt 
uprovokeret valgte Antons modstander 
Thomas Christensen, at give Anton en 
tidlig julegave i form af en gratis 
løber. Han hapsede løberen og vandt 
kort efter. 4-4. 
Vi var egentlig godt tilfredse med 
resultatet, især set i lyset af, at vi 
egentlig burde have tabt matchen til 
sidst. 
 
3. runde: 
 

Mandag den 6. december blev en stor 
holdaften i klubbens historie, idet 
samtlige fire mandskaber, der var i 
aktion, vandt deres kampe.  
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Således også andet- og tredjeholdet, 
der begge stillede op som favoritter.  
FREM 2 oven i købet en tårnhøj af 
slagsen mod Sydøstfyn 3, men 
alligevel er der grund til at lette på 
hatten over 7-1 sejren, thi der er jo 
masser af eksempler på, at der kastes 
point i grams i den slags kampe.  
 

Gæsterne formåede kun at matche 
vore spillere på de to øverste brætter, 
som begge endte med pointdeling.  
 

De fleste fik en kort dag på kontoret, 
men Mathias måtte en tur omkring sit 
store lager for fup og fiduser, før 
Thomas Kaas var knækket.  
 

Vi kommer ind efter vor mands 
21…Dc5: 
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22.Tc1?! 

22.exf5 var bedre. 
22...Sxe4 23.Lxe4 fxe4 24.Le3 Sd4 
25.Sc3 De7 26.Db2?! 
Sort har kun en lille fordel efter 
26.Dxe4 Sxb3 27.Tb1 Sd4. 
26...Dd7 27.Kg2 Df5 28.Db1 Df3+ 
29.Kg1 Tf8 
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30.Dxe4?? Se2+! 31.Sxe2 Dxe4 0–1 
 
FREM 3 mødte Faaborg i noget af et 
nøgleopgør, som i tilfælde af sejr ville 
skabe en betryggende afstand til 
bunden. Her var gæsterne allerede 
isoleret, og deres situationen 
forværredes, idet vores tredjehold hev 
en solid 5,5-2,5 sejr i land.  
For anden holdkamp i træk måtte 
Faaborgs førstebræt Bent Warncke 
forlade brættet som taber efter at have 
mødt en FREM-spiller. Denne gang 
var det Jess Nykjær, der agerede 
bøddel efter modstanderens 33.Kh2: 
��������	
 
�+++�+� 
�+�+����� 
��+�-�+��� 
�++�Q+  
!++++$ 
%�#+++#' 
(�#++#9,* 
++++�+. 
/012345678 
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33...Te1! 34.Dd4 Dc7 35.g4 Te2+ 
36.Kg3 Txb2! 37.Kh4 De7+ 38.Kg3 

Dc7 39.Kh4 
 
��������	
 
�+++�+� 
�+���+��� 
��+�-�+��� 
�++++  
!+�Q+#9,$ 
%�#+++#' 
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39...g5+! 40.Kh5 Df7+ 41.Kxh6 
Dh7+ 42.Kxg5 Tb5+ 43.Kf4 e5+ 
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�+++�+� 
�+�+++�� 
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0–1 
 
Ulrik Nash bidrog til sejren ved at 
vinde over Faaborgs unge talent 
Simon Wilbrandt, der ufortrødent 
kæmpede videre med en officer i 
undervægt.  

Det holdt hårdt, men til sidst fandt 
Ulrik den rigtige plan.  
 
Simon har netop spillet 27…Dxf4: 
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28.De1?! 
28.Dd7+ Kh6 29.Dxd5 De3+ 30.Kf1 
Df4+ 31.Df3 Dc1+ 32.Ke2+-. 
28...Dd4+ 29.Kh1 a5 30.a4 Kf7 31.h3 
Kg7 32.Dg3+ Kf7 33.h4 f4 34.Df3 
Kg7 35.Dxd5 Dc3 36.Dg8+ Kh6 
37.Df8+ Kg6 
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�++�Q+� 
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38.Dg8+?! 
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38.Lf7+! Kf5 39.De8 f3 40.g3 Kg4 
41.Dg8+ Kf5 (41...Kh3?? 42.Le6+ f5 
43.Lxf5#) 42.Dxh7++-. 
38...Kh6 39.Dg4 De1+ 40.Kh2 De5 
41.Df3 Dd6 42.c3 Kg7 43.Lc2 Kh6 

44.Dd3 Dc7 45.Kh3 Dc8+ 46.Kh2 
Dc7 47.Kh1 De7 48.De4 Dc7 49.Df5 
De7 50.Dxf4+ 
1–0

 
Stillingen efter 3. runde: 1. FREM 2 19(6) 2. Tårnet 14(4) 3-4. FREM 3 og 
Nyborg, begge 12,5(3) 5. Læseforeningen 2 11,5(4) 6. Nr. Aaby 11(2) 7. Sydøstfyn 
3 9(2) 8. Faaborg 6,5(0). 
 
Se stillinger, individuelle resultater, rating m.m. for samtlige rækker 

i den fynske holdturnering på: www.fsu-skak.dk. 
 

Stefan til XtraCon 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Stefan Wiecker deltog i september i 
XtraCon 5-turneringen, hvor han blev 
nummer 37 i det 77 mands store felt.  
 
Stefan lagde ud med at vinde over 
Flemming Preuss, Næstved, der gik 
helt galt i byen efter 67.Tg2: 
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67…Df1+?? 68.Kh2 Sf4 

68...Df4+?? 69.Dg3+ Dxg3+ 
70.Txg3+-. 
69.Dg3+ Kh5 70.Dg4+ Kg6 71.Df5+ 
Kh5 72.Dg4+ Kg6 73.c6! Sxg2?? 
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++++�+. 
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74.Df5+!  

1–0 
 
I 2. runde måtte Søren Holm Jensen, 
Brønshøj samme vej.  
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Det var historien om de små 
slutspilsfordele, der efterhånden 
voksede sig større.  
 
Stefan havde en overraskelse parat 
efter 30.b3: 
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�+��++� 
�+�+9��+�� 
��+����+� 
�+"+#��#+  
!#���+++$ 
%+#+++' 
(+#+�-#�#* 
+++�-+,. 
/012345678 

30...Lb6! 31.bxc4 Lxf2 32.Ta1 Ta8 

33.a5?! 
Efter 33.g3!? Lb6 34.Kg2 La5 35.Kf3 
Tc8 står sort klart bedst.  
33...Kd7 34.Tf1?? 
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34...Txa5! 35.g4 Le3 36.c3? Ta4?! 

36...Txb5 37.cxb5 bxc3 var den 
hurtigste vej til målet. 

37.Tf3 
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37...b3! 0–1 
 
Derpå ventede topseedede GM 
Drozdovskij (2624), som dog viste sig 
at være for stor en mundfuld. Den 
topseedede ukrainer indfriede da også 
favoritværdigheden ved at vinde 
turneringen.  
 
I fortsættelsen var Stefan oppe mod 
GM Carsten Høi, Brønshøj og IM 
Rasmus Skytte, Århus 
Skakklub/Skolerne. Han tabte til 
stormesteren, men spillede som sort 
remis mod århusianeren i 22 træk.  
 

En god skalp 
I 7. runde vandt Stefan over 22. 
seedede Martin Bækgaard, Jetsmark 
og havde dermed 4,5/7p. 
 

Hvid: Martin Bækgaard (2276) 
Sort: Stefan Wiecker (2157) 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 
5.Le2 0–0 6.Sf3 e5 7.0–0 Sa6 8.Le3 
Sg4 9.Lg5 De8 10.dxe5 dxe5 11.h3 f6 
12.Ld2 Sh6 13.Tb1 Sf7 14.b4 c6 
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15.Le3 Kh8 16.b5 Sc7 17.Da4 Se6 
18.Tfd1 f5 19.bxc6 bxc6 20.Lf1 f4 
21.Lc1 g5 22.La3 Tg8 23.Da5 h5 
24.Ld6 Sd4 25.Lc5 Sxf3+ 26.gxf3 
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26...g4! 27.Dc7!? 

27.fxg4 hxg4 28.hxg4 Lxg4 29.Td3 
Sg5! overlever hvid næppe heller. 
27...Lf6 28.Kh1 gxf3 
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29.Td3 

29.Tb8 Txb8 30.Dxb8 Sd6!! og uanset 
hvad hvid slår springeren med, følger 
der Dg6! med død og ødelæggelse. 
29...Sg5 30.Td6 Se6! 
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Hvid har ingen fornuftige træk; fx 
31.Dxc6 31...Dg6 med udækkelig mat, 
eller 31.Txe6 Dg6 med samme 
resultat! 
0–1 
 
Dermed var Stefan godt med fremme 
inden de sidste to runder, men han 
sluttede desværre af med at tabe til FM 
Igor Teplyi, Nordre og IM Mikkel 
Antonsen, Næstved. 
 
Stefan havde dog en forventet score på 
blot 3,05p., så hans 4,5p. indbragte 
knap 30 point på ratingkontoen. 
Arrangørklubbens hjemmeside 
meddeler, at han stillede op med 2097 
og havde 2126 efter Xtracon 5. 
 
GM Drozdovskij, Ukraine vandt på 
bedre korrektion end GM Miezis, 
Letland, begge endte på 7p. Derpå 
fulgte IM Tikkanen, Sverige, GM 
Kulaots, Estland, GM Tiger Hillarp 
Persson, Sverige og GM Sulskis,  
Litauen, alle 6,5p.
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Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

25 mandskaber var tilmeldt 
pokalturneringen 2010-11, heraf kom 
de fire fra FREM. Det var ét færre end 
sidste sæson, hvilket især hænger 
sammen med dårlige erfaringer med at 
kunne stille hold. Den fynske 
traditionsturnering hedder nu 2ien 
Malerens Pokalturnering. Som led i 
sponsoraftalen med maler- og 
spartelfirmaet er der i alle runder gratis 
kaffe til deltagerne, ligesom der i 1. 
runde var tre flasker vin på højkant til 
de hurtigste sejrherrer. Det gjaldt både 
i Nyborg, hvor der var 10 hold på 
plads, og i Middelfart, hvor 8 
mandskaber deltog. De 9 vindere fra 
de to stævner samt 7 oversiddere gik 
videre til næste runde. 
 

1. runde: 
 

FREM 1 var en tur i Nyborg, hvor de 
trak Faaborg, som også var 
modstanderen i sidste sæsons 
kvartfinale. Resultatmæssigt blev 
matchen blev en gentagelse af dette 
møde, idet vores førstehold uden de 
store dikkedarer vandt 4-0. Ingen af 
dem var dog færdig tidsnok til at 
snuppe en flaske vin. Det må virkelig 
være gået stærkt andre steder, når det 
følgende parti ikke kom i betragtning: 
 

Hvid: Jesper Knudsen, FREM 1 
Sort: Ove Matras, Faaborg 1 
[noter: NEN] 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c4 d6 4.Sc3 f5?! 
5.Sf3 fxe4 6.Sxe4 Lf5 7.Sg3 Dd7? 
8.Sxf5 gxf5?! 9.Le2 Sc6 10.d5! Se5 

11.Sg5 Sg6 12.Se6 Lf6 13.Ld3 f4 
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14.Dh5! 

14.Lf5 Sh6 15.Sg7+ vandt dronningen 
for to lette officerer, men samtidig 
forsvinder hvids udviklede officerer, 
så tekstrækket er bestemt at 
foretrække. 
14...Kf7 15.Sxf4 Ke8 16.Se6 Kf7 
17.f4 Lh4+ 18.g3 Sf6 19.Dh6 Sxd5?? 
20.Dg7+ Ke8 
20...Kxe6?? 21.f5# 
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21.Lxg6+ 
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21.Dxg6+! hxg6 22.Lxg6# havde 
naturligvis været flottere, men facit 
bliver det samme. 
21...hxg6 22.Dxg6# 
1–0 
 
FREM 2 sad over, mens vore to øvrige 
mandskaber var i Middelfart. Den 
rejse kunne de dog godt have været 
foruden, thi skæbnen ville, at de trak 
hinanden! FREM 3 levede op til 
favoritværdigheden ved at gøre rent 
bord, men det hører med til historien, 
at hvis Peter Kinggard ikke var 
kommet til at bytte om på trækkene 
mod Emil Deleuran, havde han sikkert 
vundet. Ud over den heldige sejr 
kunne Emil også glæde sig over en 
flaske rødvin, idet han var næsthurtigst 
færdig kun overgået af 
holdkammeraten Anton Kjeldsen. Det 
var lige før at den sidste flaske også 
var gået til FREM 3, men Sander 
Ehmsen måtte se sig slået på 
målstregen af en spiller fra 
Tårnspringeren 2. 
 

2. runde: 
 

De tilbageværende 16 hold var alle 
mødt frem i Indslev tirsdag den 30. 
november, hvor der var fri 
lodtrækning. Det resulterede stik mod 
al sandsynlighed i interne møder 
mellem to af de tre klubber, der var 
repræsenteret med mere end et enkelt 
hold. Vi havde igen den tvivlsomme 
fornøjelse, og denne gang var det oven 
i købet de to bedste mandskaber, der 
ramlede ind i hinanden. 
Prestigeopgøret faldt i sidste ende ud 
til førsteholdets fordel, men der 

herskede længe spænding om det 
endelige udfald. Det skete på trods af, 
at førsteholdets Mads B. Svendsen 
med de sorte brikker tidligt greb 
initiativet mod Jonas Nilsson. Efter 
41.Kd3 satte favoritten det afgørende 
stød ind: 
��������	
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41...Lxd4! 
B-bonden koster tårnet. 
0-1 
 

På førstebrættet mødtes Ellen 
Hagesæther og Mads Hansen, og da 
der var balance hele vejen, var remis 
det logiske udfald.  
Andetholdet kunne til gengæld glæde 
sig over udviklingen på fjerdebrættet, 
hvor Sander Ehmsen stod klar bedst 
mod Tom Frantsen. Mødet gav 
anledning til et par spøjse åbninger, 
således spillede Jonas ’Orangutangen’ 
1.b4 mod Mads H., mens Alf R. 
Andersen overraskede Mikkel Clausen 
med trækfølgen 1.e4, c5 2.b4!?, 
hvorefter vi har den såkaldte fløj-
gambit i siciliansk. Den har ikke det 
bedste ry, og det så da også længe ud 
til, at Mikkel havde godt styr på 
begivenhederne. Det ændrede sig 
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imidlertid drastisk, da han med 
30…f6?? kreerede en hjælpemat: 
��������	
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31.Txg7+! Kxg7 32.Dxf6+ 1–0 

 

Dermed var matchen afgjort, og så 
betød det mindre, at det lykkedes Tom 
Frantsen at undslippe med en remis. 
 
Mange af de ’store’ hold ville uden 
tvivl gerne have mødt FREM 3, der 
imidlertid fik en drømmelodtrækning i 
skikkelse af Tårnspringeren 2, som på 
forhånd måtte anses for at være 

stævnets svageste mandskab. 
Tredjeholdet levede da også fint op til 
favoritværdigheden ved hurtigt at 
bringe sig foran 3-0, og derfor havde 
det kun kosmetisk betydning, at 
modstanderne sikrede sig en heldig 
halv i det sidste parti. 
 
FREM 1 og FREM 3 er videre til 
kvartfinalerne sammen med Sydøstfyn 
1, Trekanten, Sidespringerne, Nr. Aaby 
1, FU og Indslev, som er forsøgt 
oplistet nogenlunde efter sværhedsgrad, 
men nogle hold er selvfølgelig mere 
sårbare over for afbud end andre! 
 
Kvartfinalerne skal spilles i uge 4, og 
da både Læseforeningen og Nr. Aaby 
afvikler koordinerede turneringer om 
torsdagen, tyder meget på at FREM er 
vært for de tilbageværende hold 
mandag den 24. januar 2011, men det 
er i skrivende stund ikke endeligt på 
plads.

 

Odensemesterskabet 2010 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Der kom et nyt navn på pokalen, da 
FREM for femte år i træk var arrangør 
af Odensemesterskabet. Det blev 
nemlig i suveræn stil vundet af den blot 
16-årige FM Toms Kantans (2332). 
Med den unge lettes sejr skal vi helt 
tilbage til 2006 for at at finde den sidste 
lokale triumfator.  
Her vandt IM Steffen Pedersen, 
Sydøstfyn, mens IM Rasmus Skytte, 
Århus/Skolerne strøg til tops året efter. 
De seneste to gange har sidstnævntes 

bysbarn, FM Igor Teplyi, Nordre sat 
sig tungt på mesterskabet. Den 
forsvarende mester var også inviteret 
denne gang, men en plads i feltet ved 
Skanderborgs sideløbende GM-
turnering var naturligvis mere 
fristende.  
Mange spørger nok sig selv, hvordan 
Toms Kantans fandt vej til den fynske 
hovedstad. Forklaringen er den enkle, 
at han er fætter til vores nye medlem 
Ritvers Raimanis, der af 
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arbejdsmæssige årsager desværre ikke 
selv var i stand til at deltage. Toms var 
for øvrigt reserve på Letlands 
landshold ved det netop overståede OL, 
hvor han ligeledes klarede sig fornemt. 
 

Succes med LIVE-sending 
Fyns Skak Union har investeret i 8 sæt 
live-brætter, som her for første gang 
blev taget i brug. Premieren blev en 
stor succes, og det er tanken, at 
udvalgte lokale arrangementer 
fremover skal kunne følges LIVE på 
internettet.  
Stor tak til Chresten Nielsen og Poul 
Jacobsen, der beredte vejen, samt ikke 
mindst til vores svenske gæst Anders 
Hansen, der efter en varslet 
strømafbrydelse i 1. runde sørgede for, 
at alt kørte i olie resten af turneringen.  
 

Tromlede modstanderne ned 
Turneringen, der samlede 22 deltagere i 
én stor schweizergruppe, bød især i de 
første runder på mange overraskelser, 
men dem var topseedede Toms ikke 
involveret i. Han lagde nemlig ud med 
at vinde sine fire første partier, heraf 
flere i opvisningsstil.  
 

I 3. runde var det Johnny Holler 
Johansen, Læseforeningen, der stod til 
afklapsning. Som hvid i en skandinaver 
gik det tidligt helt galt: 
 

Hvid: Johnny Holler Johansen, LF 
Sort: FM Toms Kantans, Riga Chess 
School 
[noter: NEN] 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 4.d4 
Sf6 5.Sf3 a6 6.Le2 Sc6 7.g3 Lf5 8.Lf4 
Db4 9.Dd2 0–0–0 10.0–0–0 e6 11.a3 
Da5 12.De1? 
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12...Lxa3! 13.bxa3 Dxa3+ 14.Kb1 
Td5 

Kvalitetsofferet er helt korrekt, men 
14...Lxc2+! 15.Kxc2 Sb4+ 16.Kd2 
Db2+ 17.Ke3 Sg4+ 18.Ke4 f5# var den 
hurtigste vej til målet. 
15.Sxd5 Sxd5 16.Ld2 Db3+ 17.Ka1 
Lxc2 
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Da matten kun kan udskydes, opgav 
hvid.  

0–1 
 

Derpå tog Toms sig via to hurtige 
remiser noget af en fridag lørdag, men 
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alligevel gik han ind til søndagens 
sidste runde med et halvt points 
forspring til de to FREM-spillere Mads 
Hansen og Stefan Wiecker, der mødtes 
indbyrdes. Toms sluttede af mod 
outsideren Steen Jensen, Maribo, der 
kun holdt i 20 træk. 
 

Mads og Stefan i aktion 
Selv om mesterskabet var afgjort, 
kæmpede Mads Hansen og Stefan 
Wiecker hårdt om andenpladsen. Efter 
44 træk endte partiet dog remis, og de 
to FREM-spillere endte derfor med at 
dele hovedgruppens to øvrige præmier. 
Efter 4. rundes nederlag til Toms rejste 
Stefan sig runden efter mod Michael 
Nord, der netop har spillet 47...h5??: 
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Taber på stedet; 47...Df7! 48.Tb1+ Ka6 
ville holde balancen. 

48.Tb1+ Ka6 49.Db8! hxg4+ 50.Kg3! 
c5 51.Db5+ Ka7 52.Dxc5+ Ka6 
53.Db5+ Ka7 54.Dxa5+ Da6 55.Dc5+ 
1–0 
 

I samme runde fik Mads H. skovlen 
under vores gamle førsteholdsspiller 
Svend Jepsen, hvis sidste træk var 
19.Td1: 
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19...e5! 20.dxe5 Lc5 21.Lxd5 Lxd5  
22.Sxd5 Da7! 23.Tdd2 Lxf2+ 24.Txf2 

Tc4 25.f6 g6 26.h3 Kh7 27.c3 Tc5 
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28.Dd4?? 
28.De3! 
28...Td8–+ 29.e6 Tdxd5 30.exf7 
Samtidig opgav hvid, da 30...Dxf7 
vinder let.  
0–1 
 

Søren Christensen vandt gruppe 2 
Inden sidste runde lå Søren Christensen 
kun på tredjepladsen i præmiegruppe 2 
(13-21), men da begge de førende 
spillere tabte, rakte hans sejr over 
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Anders Brygger, der samtidig var sidste 
rundes hurtigste, til en udelt førsteplads 
med 4p. Søren gjorde sig allerede 
positivt bemærket i 1. runde, hvor 
favoritten Maxim Konstantinov, Evans 
- i stedet for 32.Kf3 med cirka lige spil 
- trådte forkert med 32.Sc4??: 
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32...Sf5+ 33.Kf3 Sxc4 34.Dxb7 Scxe3  
35.c4 Sxc4 36.Dc8+ Kg7 37.Dd8 
Ta3+ 38.Kf2 Te3 39.Df6+ Kf8 
40.Dh8+ Ke7 41.Df6+ Ke8 42.Dh8+ 
Kd7 43.Dxh7 
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43...Te7 44.Dg8 Sb6 45.Db8 Sxd5  

46.Da7+ Sc7 47.Da4+ Ke6 48.De4+ 
Kd7 49.Da4+ Kd8! 50.Da1 c4 
51.Dh8+ Kd7 52.Da1 d5 53.Da4+ 
Kd8 54.Db4 Kd7 55.Da4+ Kd6 
56.Db4+ Kc6 57.Da4+ Kc5 58.Da3+ 
Kd4 59.Da7+ Kd3 60.Da3+ c3 
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0–1 
 

OM i lynskak 
 

De 22 deltagere i lørdagens 
lynturnering spillede en 9 runders 
schweizer i én stor gruppe. Godt nok 
kunne fætter Ritvars ikke være med i 
hovedturneringen, men i lyn stillede 
han op og var helt ustyrlig. 
 

1. Ritvars Reimanis, FREM 8p. 2. Per 
Stentebjerg, LF 6,5p. 3-4. Kristoffer 
Dyrgaard og Mads Hansen, begge 
FREM 6p. 5-7. Stefan Wiecker og 
Jesper Knudsen, FREM samt Peter 
Grau, LF, alle 5p. 
 

Basisgruppen: 1. Emil Deleuran, 
FREM 6p. 2-3. Jan Kuntz, 
enkeltmedlem og Anton Kjeldsen,  
FREM, begge 5p.
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FREM JULECUP 2010 
 
Skakklubben FREM indbyder til den årlige julehurtigturnering. 

 
Spillested: Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C 
 
Spilledag:  Tirsdag d. 28. december 2010 
 
Spilletid:  Kl. 10.00 til ca. 18.30 
 
Turneringsform:  8 deltagere i hver gruppe, som spiller alle mod alle. 
 
Betænkningstid:  30 minutter pr. spiller pr. parti. 
 
Indskud:  125 kr. Betales senest kl. 9.45. (W)GM og (W)IM gratis. 
 
Præmier:  1.pr.: 500 kr. 2.pr.: 300 kr. 3.pr.: 200 kr. 
 
NB:  Samme præmiestørrelse i alle grupper. 
 Ved ligestilling deles præmierne. 
 
Forplejning: 
 Lun ret: Hjemmelavede frikadeller m/ rødkål og brød. Pris 30,- 
 Desuden vil der forefindes franskbrød og kage. 
 Øl, vand, kaffe m.m. kan købes på spillestedet. 
 
Tilmeldingsfrist:   
 Søndag d. 26/12 2010 kl. 20.00  
 Tilmeldingsfristen vil blive overholdt. 
 
Tilmelding:   
 Jonas Nilsson, e-mail: jonas.g.nilsson@gmail.com. Denne 

emailadresse er beskyttet mod programmer som samler e-
mailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se 
adressen. Tlf.: 23 20 70 31. 

 

VEL MØDT I FREM!! 
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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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FREM OPEN 2011 

Traditionen tro indbyder FREM Skakklub igen til FREM OPEN. 

Spillested:  Skakklubben FREM, Ungdomshuset,  

 Nørregade 60, 3. etage, 5000 Odense C 

Betænkningstid:  FIDE-tid: 90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid 
til resten af partiet med 30 sek. tillæg pr træk fra træk et. 

Grupper:  8-mandsgrupper alle-mod-alle - evt. monrad i nederste gruppe. 
Turneringen elo-rates. 

Indskud:  125,- Indskud betales inden første runde (kl. 18.15). Hele 
indskuddet går til præmier. 

Præmier:  I alle grupper er præmiefordelingen: 1. 500,- 2. 300,- 3. 200,- 

Mandagene 28. marts, 4. & 11. april, 9., 16, & 30. maj og 6. juni. 
Alle dage med start kl. 18:30. 

Udsatte partier:  23. maj. 

Desuden er en god mulighed for at spille i Læseforeningen om 
torsdagen, såfremt man melder sin ankomst inden. 

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

 

Tilmelding:  Senest d. 21. marts til Jonas Nilsson, e-mail: 
jonas.g.nilsson@gmail.com eller tlf.: 23 20 70 31.  

 

Turneringsleder:  Jonas Nilsson 

 

Vel mødt i FREM Skakklub!!! 
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Medlemsoversigt 

 
 
Julia Almer, Kongensgade 11, 1 tv, 5000 Odense C  60276937 

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 
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  62271030 
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 
Simon Hansen, Nørrevoldgade 31, 5000 Odense C 65913292 
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 A. Jensen, Holsteinsgade 29 A, 1. tv, 2100 Kbh. Ø. 27280144 
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Medlemsoversigt 

 
 
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ 28790216 

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, Søborg Hovedgade 87, 2. th, 2860 Søborg 32121165 
Karl Nielsen, Marienlystvej 49, 5000 Odense C 66147382 
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 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Ritvars Reimanis, Æbleparken 118, 5270 Odense N  71357437 
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, Svanereden 7, 5270 Odense N 22401914 
Stefan Wiecker, Kongenstofte 3, 4900 Nakskov 28939067 
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