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FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være 
sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles interesse. 
 
BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer ca. 4 gange årligt og uddeles 
gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden medlemslisten 
beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister m.v. 
 
FREMs bestyrelse: 
 
Formand:  Jesper Knudsen tlf. 23 63 23 10 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

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

Bestyrelsesmedlem:  Lean Lønne Pedersen tlf. 66 19 30 69 
 mail: lean@hunderupnet.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Lene Kuntz tlf. 25 15 77 12 
 mail: lene.skak@sol.dk 
 

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

Ungdomsleder:  Kim Skaanning tlf. 66 14 76 15/24 85 87 13 
 mail: skaanning32@hotmail.com 
 

Webmaster:   I skrivende stund mangler klubben en sådan, 
men er lyst og evner til stede, kan seriøse 
kandidater henvende sig til bestyrelsen. 

 

Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 
 5000 Od. C. (brug dørtelefon til "FREM"). 
 
Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 
FREMs hjemmeside: www.fremskak.dk 
 
 
BRIKKEN nr. 1 udkommer 6. marts 2006 – deadline er d. 20. februar. 
 
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg via mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk eller på disketter, men kommer du i god tid, vil der for 
det meste kunne forhandles om andre afleveringsformer. 
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KALENDER FOR FREM 
Januar 

Mandag 9. januar kl. 18.30: Vinterfemmeren (1) 
Søndag 15. januar kl. 12.00: Nykøbing Falster 1 - Frem 1 
Mandag 16. januar kl. 19.00: Holdturnering (4) 
Mandag 23. januar kl. 19.00: Pokalturnering 
Mandag 30. januar kl. 18.30: Vinterfemmeren (2)  

Februar 
Søndag 5. februar kl. 12.00: Frem 1 - Næstved 
Mandag 6. februar kl. 19.00: Holdturnering (5) 
Mandag 13. februar kl. 18.30: Vinterfemmeren (3), Pokaltur. 
Mandag 20. februar: VINTERFERIE! 
Mandag 27. februar kl. 19.00: Holdturnering (6) 

Marts 
Søndag 5. marts kl. 12.00: Frem 1- Nyborg 1 
Mandag 6. marts kl. 18.30: Vinterfemmeren (4) BRIKKEN 
Mandag 13. marts kl. 18.30: Vinterfemmeren (5) 
Søndag 19. marts kl. 12.00: Ringsted 1 - Frem 1 
Mandag 20. marts kl. 19.00: Holdturnering (7) 
Mandag 27. marts kl. 19.00: GENERALFORSAMLING! 

April 
Mandag 3. april kl. 18.30: Frem Open (1) 
Mandag 10. april kl. 18.30: Frem Open (2) 
Mandag 24. april kl. 18.30: Frem Open (3) 

Maj 
Mandag 1. maj kl. 18.30: Frem Open, opsamling 
Mandag 8. maj kl. 18.30: Frem Open (4) 
Mandag 15. maj kl. 18.30: Frem Open (5) 
Mandag 22. maj kl. 18.30: Frem Open, opsamling 
Mandag 29. maj kl. 18.30: Frem Open (6) 

Juni 
Søndag 4. juni kl. 11.00: DSU-pokalfinale 
Mandag 12. juni kl. 18.30: Frem Open (7) 
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Klubturnering 2005 
af Lean Lønne Petersen 

 
36 spillere valgte at deltage i Frems 
klubturnering 2005, heraf de 34 fra 
Skakklubben Frem. Spillerne blev 
fordelt i 3 8-mandsgrupper og nederst 
en monradgruppe med 12 spillere.  
 
Gruppe 1 var en reel mesterklasse med 
et ratinggennemsnit på 1932. Med over 
100 rating point mere end den 
næsthøjest ratet, var Kim Skaanning 
som vanlig tårnhøj forhåndsfavorit. 
Mesterklassen præsterede til tider 
ganske seværdig skak, men en række 
”aftalte” remiser og ikke spillede 
partier betød, at den med rette 
forventede forløsning i sidste runde 
udeblev. Muligheden for at kalde sig 
klubmester i Fyns største skakklub 
burde afføde en betydelig mere 
aggressiv indstilling!  
 
Resultatet blev en 3-delt sejr til Kim 
Skaanning, Brian Nielsen og Mathias 
Meunier, alle med 4½ point. Med en 
score på 2,6 over forventet, må 
turneringen siges at være et pænt 
comeback for Mathias, der med sejren 
over Marie i 5. runde for alvor bragte 
sig ind i mesterskabskampen:  
 
Hvid: Mathias Meunier  
Sort: Marie Frank−Nielsen 
1.e4 d6 2.d4 �f6 3.�c3 �bd7 
4.�f3 e5 5.#c4 #e7 6.#g5 0-0 7.0-
0 c6 8.dxe5 dxe5 9.*e2 b5 
10.#b3 a5 11.a4 
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11...#a6?! 12.axb5 cxb5 13.#xf6 
#xf6 14.�xb5 -b8 15.#c4 �c5 
16.-fd1 *e7 17.-xa5 -fd8 
18.-xd8+ *xd8 19.b4 *b6 20.*e3 
#e7 21.�xe5 -d8 22.h3 -d1+ 
23./h2 #d6 24.�xd6  
1-0. 
 
Bemærkelsesværdig var i øvrigt, at 
formand Knudsen fraveg sædvanlig 
procedure med 7 halve og markerede 
sig med 2 tabspartier og 2 sejre, heraf 
en syvtrækssejr over Theis Nielsen, der 
begik en gigantisk åbningsbrøler i 
sidste runde. Theis ser næppe tilbage 
på sin første turnering som Fremspiller 
med stor begejstring, idet han lukkede 
og slukkede tabellen med et enkelt 
point.  
Klubmesterskabet skal ifølge reglerne 
afgøres ved omkamp. Hvorledes og 
hvornår omkampen vil blive afviklet er 
i skrivende stund ikke endeligt bestemt.  
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Ny rating for Mathias: 1875 

 

Gruppe 2 gik foran med et godt 
eksempel, idet der i vidt omfang blev 
gået til makronerne. Også i denne 
gruppe var der en klar forhåndsfavorit i 
form af Alex Sørensen. Med en 
forventet score på 5.40 var der ikke 
plads til så meget pjat. Alex lagde da 
heller ikke fingrene imellem, idet det 
blev til 6 af 7 point. Her partiet fra 
sidste runde: 
 
Hvid: Alex Sørensen  
Sort: Nicolai Rindal 
[noter: NEN] 
1.e4 e6 2.d4 c5 3.�f3 cxd4 
4.�xd4 #c5 5.#e3!?  
Den sparsomme teori går videre 
med 5.�b3  
5...*b6 6.�d2!?  

��������	
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Fundet ved brættet  
6...#xd4 7.�c4 #xe3!?  
7...�b4+ 8.c3 �xc3+ 9.bxc3 �xc3+ 
10.�d2 �d4% 
8.fxe3?!  
8.�xb6 �xb6= 
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8...*c5 9.*g4 g6?! 10.0-0-0 d5!? 
11.exd5 exd5 12.�d6+ /d8 
13.*f4! f6 14.�f7+ /e7 15.�xh8 
�c6 16.*h4 #f5 17.*xh7+ /d6 
18.#d3 #xd3 19.-xd3 �b4 20.-d2 
-c8 21.*xg6 -c6 22.*xg8 �xa2+ 
23./b1 �c3+ 24.bxc3  
1-0. 
 

Kun Yann Le Besq formåede at knægte 
Alex, hvilket imidlertid også var 
højdepunktet for Yanns vedkommende, 
der måtte nøjes med 2½ point i den 
samlede stilling. På de næste tre 

pladser kom Lene Kuntz, Jonathan 
”hængeparti” Nørsøller og Erling 
Jørgensen, alle med 4 point. For Lene 
blev turneringen ”historisk”, idet hun, 
jfr. ratingstatistikken på DSU, brød 
1600-grænsen for første gang. Med fire 
tabspartier i de sidste fire runder måtte 
Casper Emil Rouchmann se sig henvist 
til den for ham uvante placering som 
”rosinen-i-pølseenden”, hvilket 
givetvis har givet sig udslag i 
betydeligt antal opgylpede eder og 
forbandelser på vej hjem til Bellinge.

 
I gruppe 3 lagde Peter Ulrikkeholm ud 
som lyn og torden med 3 sejre. Herefter 
blev tøjlerne slækket end anelse, idet 
der fulgte 4 mere eller mindre slappe 
remiser, heraf en grundet ønsket om at 
komme hjem til en syg kæreste for at 
opvarte hende… Skak er jo trods alt 
kun et spil og hvem siger, at en 

skakspiller ikke kan være en håbløs 
romantiker – eller bare under tøflen?! 
Peter havde dog regnet det ud, idet de 
opnåede 5 point rakte til en udelt 1. 
plads.  
Jørn Pallesen og Christian Steen Larsen 
satte sig på de sidste præmiegivende 
placeringer, begge med 4½ point.
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Ny rating for Tobias: 1301 

 
Kendetegnede for gruppe 4 var et 
konstant hæsblæsende tempo. 
Brætterne var næsten ikke sat op, før 
disse igen kunne pakkes sammen. Det 
galoperende tempo var måske også 
medvirkende til den til tider svingende 
kvalitet i partierne. Skak er dog svært 
og den overvejende del af spillerne i 
gruppen har fremtiden for sig. Jacob 
Barnewitz formåede dog at være 
tilstrækkelig kølig og med 6 point var 
han urørlig. Jacob var dog langt fra 
tilfreds med den opnåede ratinggevinst 
på 81 point og ej heller med præmiens 
størrelse. Det står enhver frit for at 
skaffe præmiesponsorer og i forhold til 
en hurtig ratinggevinst henvises der til 
Politikens Cup eller lignende, hvor der 
er mulighed for at møde en GM´er. 

Alexander Hjort og ratingfavoritten Jan 
Nielsen delte 2-3 pladsen med hver 5 
point, mens brødrene Utoft, Kasper og 
Martin og Søren Christensen fik de 
sidste præmier med 4½ point. Søren 
sikrede sig samtidig præmien for 
største ratinggevinst: + 99 til nu 1099. 
 
Turneringsledelsen takker for 
forholdsvis god ro og orden – enkelte 
spillere synes dog at have tendens til at 
småsludre i tide og mest i utide 
henover brættet, hvilket måske kan 
tilskrives sludrechatollet Fritz´s 
indflydelse, hvilket dog ikke ændrer på, 
at der principielt ikke bør snakkes 
under partiet. I henhold til de nye regler 
må man ikke engang sige ”skak” til  
modstanderen mere!
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FREM-RAGENDE START I 2. DIVISION 
Af Jesper Knudsen 

 

Siden april 2005, hvor en enig 
generalforsamling valgte mig som 
formand for Frem Skakklub, har jeg 
forsøgt at sikre klubbens tilværelse i 2. 
division. Det indebar blandt andet et 
mislykket forsøg på at få Jan 
Nordenbæk til klubben som et stærkt 
første bræt. Han takkede nej og valgte 
dermed at blive hos en direkte 
konkurrent i 2. division. En forståelig 
beslutning som jeg er glad for at han 
tog, idet mine hvervnings forsøg 
vækkede flere følelser rundt omkring 
end jeg havde regnet med.  
Kim Skaanning havde haft en enkelt 
sæson for Sydøstfyn, idet man kunne 
kalde et proforma ægteskab og vendte 
tilbage til Frem, som altid har været 
hans klub. Vi fik endvidere hentet 
hjælp hos Michael Jensen fra Brønshøj 
og Stefan Wiecker fra Nakskov. Begge 
unge og stærke spillere, og det tegnede 
sig til, at Frem kunne mønstre et hold 
der kunne retfærdiggøre ambitioner om 
at blive hængende i 2. division. 
Forstærkninger og tro på overlevelse 
led et stille nederlag inden første runde 
gik i gang, da det blev besluttet at 
netop vores kreds skulle aflevere 3(!) 
nedrykkere- en lidt ærgerlig optakt, 
men stadig ikke en umulig opgave. 
 

FREM – Roskilde 
 

I første runde mødte Frem et stærkt 
mandskab fra Roskilde. På papiret var 
de svage favoritter, men med 
hjemmebane og selvtillid lignede det 
en jævnbyrdig affære. Efterhånden som 

kampen udviklede sig stod det klart, at 
det var to lige stærke hold der krydsede 
klinger. Michael Jensen fik snydt sig til 
en sejr i noget der lignede en strategisk 
tabt stilling. Hans modstander var ikke 
i højeste alarmberedskab og Michael 
regner imponerende godt, og satte ham 
mat i h-linien: 
 

Hvid: Kim Nyvang Andersen 
(2008) 
Sort: Michael Agermose Jensen 
(2045)  
[noter: Jensen, M] 
Sidst jeg spillede holdskak for 
FREM var i den traumatiske 
fællesafslutning i Nyborg for to år 
siden. De to forgangne sæsoner 
har jeg repræsenteret Brønshøj 
Skakklubs 2. hold i 2. division kreds 
1. En udflugt der har kostet mig 60 
ratingpoint kulminerende med 
sidste rundes fællesafslutning i 
Allerød, hvor holdlederen lige 
glemte at fortælle mig at 
spillestedet var flyttet, hvorfor jeg 
kom 45 min. for sent til spillestedet, 
blot for at finde ud af, at jeg skulle 
have de sorte brikker og ikke hvid 
som forventet, da vi igen havde tre 
reserver på holdet. De første fem 
runder havde vores reserver scoret 
imponerende ½/10 imod en 
forventet score på ca. 6. Det betød 
så, at vi rykkede ned med et hold 
der, på papiret, havde et snit på 
næsten 2100 og alle mand over 
2000. Jeg havde derfor set frem 
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(ha− ha) til igen at spille for FREMs 
divisionshold. Stort set alle de 
sæsoner jeg har spillet for FREM 
har jeg været topscorer i holdskak, 
og det er bestemt planen at holde 
stilen i år, hvilket bestemt skulle 
være muligt på 5. brættet. På 
forhånd er målsætningen som 
nyoprykker vel, at vi skal undgå 
nedrykning så der er brug for at vi 
henter mange point i bunden, da vi i 
modsætning til konkurrenterne har 
et ret homogent hold.  
1.d4 f5 2.�f3 �f6  
Allerede her begyndte min 
modstander at bruge lang tid.  
3.c4 g6 4.g3 #g7 5.#g2 0-0 6.0-0 
d6  
Leningrad varianten i Hollandsk. En 
af mine favoritåbninger. Jeg har 
spillet alt muligt andet mod 1.d4: 
Kongeindisk (1.d4 �f6 2.c4 g6 
3.�c3 �g7), Fajarowicz gambit 
(1.d4 �f6 2.c4 e5 4.dxe5 �e4) 
Albins modgambit (1.d4 d5 2.c4 e5) 
eller klassisk dronninggambit (1.d4 
d5 2.c4 e6 3.�c3 c6). De falder 
bare alle til jorden fordi hvid spiller 
2.�f3.  
7.b4?!  
Ser aggressivt ud, men tillader sort 
at udligne øjeblikkeligt. Teorien 
fortsætter med det naturlige 
udviklingstræk. 7.�c3. 
 7...�c6?!  
Jeg sad og tænkte på den 
tilsvarende stilling uden d6 og c4, 
hvor dette træk er rigtig godt. Det er 
det ikke her. Bøgerne siger 7...e5!= 
en sjov variant er så 8.dxe5 dxe5 
9.�xe5? �fd7 pointen med ...e7−

e5. 10.�d5+ Gh8 11.f4 �xe5 
12.fxe5 �xd5 13.cxd5 �xe5 14.�h6 
He8 med sort fordel; Uglerne 
mente, at jeg skulle have spillet 
7...c5 det ser også fint ud for sort. 
8.b5 �a5 9.*a4  
Det kunne hvid ikke spille med 
bonden på c2.  
9...c5  
Eneste træk. 9...b6 så rigtig grimt 
ud på de hvide felter. Hvid har godt 
nok ikke nogen god aftrækker, men 
kønt er det ikke. 
10.#d2 b6 11.#xa5  
Giver sort en dobbeltbonde, men 
afgiver løberparret. Jeg vurderede 
(som en af de eneste!) det som 
cirka lige store indrømmelser. Sorts 
Gufeldløber på g7 har nu ingen 
modpart. Til gengæld skal sort 
spille aktivt inden hvid høster 
bonden på a5. 11.�g5 Hb8 er ikke 
farligt. 
11...bxa5 12.�bd2  
På vej til b3 for at spise sig mæt på 
a5. Fritz8 siger nu lille hvid fordel 
(+0.28), Deep Junior7 lige spil  
(-0.10).  
12...�e4 
Jeg ville gerne åbne for monstret 
på g7, men afbytning på d4 hjælper 
hvid mere end sort. Nu truer der 
derimod indirekte på d4. Begge 
elektroniske hjerner vil også spille 
dette træk.  
13.e3 a6  
Sort skaffer sig af med 
dobbeltbonden. Hvid får en 
fribonde, men den er nok ikke så 
farlig...  
14.�xe4?!  
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Tvivlsomt da sort nu får åbnet f−
linien.  
14...fxe4 15.�g5 cxd4  
Man kunne også slå på b5 først, 
men jeg ville ikke åbne diagonalen 
for hvids dronning der står offside 
på a4. 15...axb5 16.�xb5 (Jeg 
havde ikke set, at hvid ikke kan slå 
med bonden da 16.cxb5? cxd4∓ ∆ 
d6−d5 er godt for sort.) 16...�a6 
17.�c6 �xc4 18.�xe4 Ha6% med 
helt uklare forviklinger. 
16.#xe4 dxe3!  
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En lille fælde.  
17.#xa8  
Det grådige, men ikke nødvendigvis 
bedste. På Roskilde Skakklubs 
hjemmeside kunne man midt i et ret 
så arrogant og endnu mere 
fejlbehæftet referat læse, at jeg 
havde spillet helt gak−gak, og hvid 
blot skulle have taget tårnet for at 
vinde. Det ved jeg ikke noget om, 
men i partiet tog han altså tårnet. 
Jeg vurderede under partiet at 
hvids sikreste træk var at afslå 
tårnofferet med.17.fxe3 En mulig 
fortsættelse var så 17...�xa1 

18.Hxf8+ �xf8 19.�xa8 �f5% Sort 
har initiativet. Hvid en farlig 
fribonde. Både Fritz og Junior siger 
0.00. 
17...exf2+  
17...�xa1 var også muligt, men det 
er stort set umuligt at beregne alle 
konsekvenserne. Fritz kan ikke lide 
det (+1.00), mens Junior er mere 
positiv (0.00). 
18.-xf2  
På 18.Gg2 havde jeg planlagt 
18...�xa1 19.Hxa1 �h3+! 20.Gxh3 
�xa8∓ og sort har rigeligt for 
officeren. Både Fritz og Junior er 
enige. 
18...-xf2  
Igen en svær beslutning. 18...�xa1! 
var nok bedre. Efter 19.Hxf8+ �xf8 
har sort feltet g7 til kongen og kan 
fortsætte med �f5. Fritz (-0.5) og 
Junior (-0.7) kan bedst lide sort. 
19.#d5+  
Det træk mente Roskilde−spillerne 
efter partiet var en fejl. Jeg mente 
under partier, at det var hvids 
bedste. 19.Gxf2 var det måske det, 
han "bare" skulle have taget? 
19...�xa1 20.�d1 e6! 21.�xa1 
�xg5Q fulgt af �c5+ er fint for sort, 
der skakker sig til en af hvids 
bønder. Fritz og Junior siger: -0.25.  
19...e6 20.�xe6  
Skidt er 20.�xe6+? �xe6 21.�xe6 
�f6-+ som er helt forfærdeligt for 
hvid. Sort kommer ind på 2. række 
med det tunge skyts. 
20...#xe6 21.#xe6+ /h8  
Man kunne også gå til f8 for at 
centralisere kongen til slutspillet og 
undgå pinlige matter i bunden.  
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22./xf2  
Det tårn tog han søreme også.  
22...*f6+ 23./g2 *b2+!  
Sort skal nok få tårnet igen, men 
først skal hvid lige tvinges til h3.  
24./h3 *xa1  
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Nu har vi en stilling med 
uligefarvede løbere og dronninger. I 
den slags stillinger er det vigtigste 
at have initiativet da de 
uligefarvede løbere favoriserer den 
angribende part idet modstanderen 
svært kan forsvare sig på den 
farve. Sort truer tilsyneladende med 
�f1+ fulgt af �f6+ og �xe6 med 
løbergevinst. I virkeligheden truer 
jeg med mat, men det havde han 
ikke set og vælger derfor at dække 
løberen.  
25.#d5??  
Præcis den fejl jeg sad og håbede 
på. Nu forcerer jeg mat i 8 træk. 
Jeg havde set, at hvids eneste træk 
var 25.�c2 hvorpå jeg havde set 
25...�f1+ 26.�g2 �f6 (26...�xg2+ 
27."xg2 er ikke et sjovt 
løberslutspil for sort.) 27.�a8+ �f8 

28.�d5 h5, og sort har nok mindst 
evig skak. Fritz og Junior er ikke 
enige, men hvad skal hvid spille? 
29.�c8 er nærmest eneste træk. 
29...�f1+ 30.�g2 �f6 og nu forstår 
både Fritz og Junior, at hvid kun 
har remis. 
25...*f1+ 26.#g2 *f5+ 27.g4 
*d3+ 28./h4 #e5  
Afskærer den hvide konges flugtvej 
til g3 så dronningen kan sætte mat. 
Den hurtigste mat er 28...g5+ som 
jeg også overvejede. Men efter 
29.Gxg5 missede jeg 29...�e3+ og 
hvid går mat. 
29.bxa6 
Resignation. Det sejeste var 29.g5 
som ikke besvares med 29...�xh2? 
(men derimod 29...�e2! og mat på 
h5.) 30.�b3! og hvid er med igen. 
29...g5+ 30./xg5 *g6+ 31./h4 
*h6#  
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En pæn mat og dejligt med en god 
debut. Det er altid psykologisk 
vigtigt at vinde det første parti i 
holdturneringen, specielt når man 
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kommer helt fra København for at 
spille partiet. 
0-1. 
 

Brian Nielsen og Jesper Bruun blev 
flået levende. Bruun kunne ikke selv 
gøre for det(havde også gode 
muligheder undervejs), imens Brian 
spillede umotiveret og strategisk 
uklogt- han byttede forkerte brikker og 
mistede tråden allerede i åbningen. Per 
Arnt Rasmussen viste en meget større 
forståelse for åbningen end sin 
modstander og langsomt gled 
modstanderen ind i en meget tabt 
stilling, der alligevel viste sig at rumme 
et par finesser: 
 

Hvid: Hanus Brekka (2051) 
Sort: Per Arnt Rasmussen (2048) 
[Per/Fritz 8 ] 
1.e4 c5 2.�f3 d6 3.d4 cxd4 
4.�xd4 �f6 5.�c3 a6 6.#c4 e6 
7.#e3 #e7 8.*e2 *c7 9.#b3 #d7  
Hvid har linet op til 
Velimirovicangrebet med lang 
rokade, så sort har ikke lyst til at 
rokere kort p.t. da det vil blive mødt 
af et voldsomt kongeangreb! Sort 
prøver i stedet at spille fleksibelt og 
holder kongen i centrum p.t. Under 
partiet anså jeg det for en 
unøjagtighed pga. hvids f4−f5−plan  
10.f4N  
En nyhed siger Fritz − kan det 
passe? 10.g4 h6 anså jeg for fint 
for sort, der ikke behøver rokere 
kort. 
10...�c6 11.f5  
Med hvid terrænfordel, manøvren 
kendes bl.a. fra matchpartierne 

mellem Fischer & Bent Larsen, og 
Fischers partier i almindelighed.  
11...�xd4 12.#xd4 0-0 13.0-0-0 e5 
14.#e3  
14.�f2!? var måske en mulighed, 
men understøtter ikke g4−g5.  
14...b5 15.g4 b4 16.�d5 �xd5 
17.#xd5 #b5 18.*f2 #c6 19.g5 
#xd5 20.-xd5 f6  
��������	
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Hvid står tilsyneladende bedst, bl.a. 
pga. den sløje løber på e7, men 
spørgsmålet er om det ikke blot er 
en optisk fordel, der er jo også en 
detalje som �c4, man skal forholde 
sig til  
21.g6 h6 22.*h4  
Lidt for primitivt, men sort går med 
på den og tillader det følgende! 
T22.Gb1!?U.  
22...-fc8= 23.-d2 *c4??  
23...a5 Det må være det rigtige her, 
i bedste Curt Hansen−stil 24.�xh6 
gxh6 25.�xh6 �f8∓. 
24.#xh6!+− *xa2  
24...gxh6 25.�xh6 
25./d1 /f8  
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26.#xg7+! /e8 27./e2 *xb2 
28.#xf6 -xc2 29.-hd1 #xf6 
30.*xf6 *d4 31.*h4  
T31.�h8+ Gd7 32.�xa8+−. Jeg 
overså desværre at dronningen 
dækkede e4 i denne variant. 
31...*c4+ 32./e1?  
32.Ge3! blev faktisk overvejet 
under partiet 32...Hxd2 33.Hxd2 
�c3+ 34.Ge2 �c4+ 35.Gf2 Gd7+. 
32...-xd2 33.-xd2+−  
33.Gxd2 Hc8 34.Ge1 �c3+ 35.Ge2 
�c4+ 36.Hd3 b3=. 
33.../d7 34.f6 b3  
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Sort spiller sin chance, flot og 
modigt forsvarsspil!  
35.f7??  
What a pity, victory was in sight! 
sukker Fritzen. 35.�h3+ �e6 
(35..."c7 36.�d3 �e6 37.�d5! 
havde jeg ikke lige fået med i 
farten) 36.�f5 �xf5 37.exf5 Ge8+−. 
35...b2 36.*g4+ /c7 37.-xb2 
*c1+ 38.*d1 *xb2 39.g7 *c3+ 
40.*d2! 
Ups. Det er nu klart at hvid vinder. 
40...*f3 41.g8* *h1+ 42./f2  
T42.Ge2 seems even better. 
42...�xe4+ 43.Gf2 �f5+ 44.Gg3 
Hc8+−. 
42...*xh2+ 43.*g2  
43.Ge3 vandt mere enkelt men ville 
kræve for stor brug af 
hjernekapaciteten hos hvid.  
43...*h4+ 44.*g3 *xg3+ 45./xg3 
-f8 46.*d5  
Forlænger partiet unødvendigt 
T46.�f2 (Fritz) og hvid afgør med 
46...Gd7 47.�f6+−.  
46.../d7 47./g4 /e7 48.*b7+ 
/e6 49./g5 -xf7 50.*c8+ /e7  
Skal hvid vinde må der etableres 
træktvang, derfor skal bonden lige 
væk først  
51.*xa6 -g7+ 52./f5 -f7+ 
53./g6 -f4  
F4 er selvfølgelig sorts bedste felt 
til tårnet, hvor det er dækket og 
angriber samtidig  
54.*b7+ /e6 55.*c8+ /e7 
56./g7  
T56.�c7+ er en tand bedre siger 
Fritz, men det har ikke betydning.  
56...-f7+ 57./g8 -f4 58.*c7+ 
/e6 59./g7 -f3  
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59...Hg4+ og hvids plan træder 
frem i lyset: 60.Gf8 Hf4+ 61.Ge8+−. 
60.*d8 -f7+ 61./g6 -e7  
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62.*c8+  

T62.�g8+ Gd7 63.Gf6 He8 
64.�f7+ Gd8+−. Dette er en slags 
spejlbillede af hvids plan i partiet. 
62...-d7 63./g5  
T63.�e8+ He7 64.�g8+ Gd7+−. 
63.../e7 64./f5  
Tak for spillet til den sympatiske 
færing Hanus, uden hvem vi ikke 
havde haft et så sjovt kampparti!  
1-0. 
 
Per virker meget stærkt spillende og er 
altid gevinstsøgende. Han har et godt 
åbningsbibliotek, spiller godt strategisk 
og regner godt -. En komplet spiller.

 

 
Jesper Bruun – Åge Sinkbæk efterfulgt af Michael Jensen – Kim Nyvang. 

 

I år havde vi sat Tom på 2. brættet ud 
fra den betragtning at han er meget 
solid og mentalt sat sammen til at spille 
mod meget stærk modstand. Indtil 

videre har denne satsning vist sig at 
være fornuftig. I hans første parti 
spillede han lidt uimponerende i 
åbningen, men reddede tingene ud i 
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midtspillet og fik sin remis. Vores 1. 
bræt Kim Skaanning kom velforberedt 
til partiet og havde ingen problemer 
med at holde balancen. Måske havde 
han mere, da modstanderen valgte at 
dele. Et resultat vi havde håbet på, 
selvom Kim ikke var imponeret over 
partiet efterfølgende.  
Kristoffer Dyrgaard som er klubbens 
unge håb spillede en spændende 
Sveshnikov-variant, gik linen ud og fik 
tårne mod dronning, samt pres mod 
konge, men havde ikke andet end 
remis. Lidt ærgerligt, men Kristoffer 
viser vejen med sine evige forsøg på at 

gøre skak kompliceret og svært for 
modstanderen. Jeg er glad for vi 
placerede ham som nummer 3 på listen. 
Stefan Wiecker havde meldt afbud og 
jeg måtte forsvare 8. brættet imod en 
spiller på 2100+. Hans ratingtal virkede 
dog lidt forældet og jeg fik også fat 
imod tidnøden, hvor jeg meget 
urutineret valgte en fejlagtig 
gevinstplan og partiet ebbede ud i 
evigskak.  
Jeg håber ikke at skulle spille mere, da 
jeg virkede som det svage led 
undervejs. 4-4 og en fornemmelse af at 
vi kunne mere, end vi regnede med.

 

FREM 1 Roskilde 1 4-4 
Kim Skaanning Thomas Bach Nielsen ½-½ 
Tom Frantsen Jacob Gjørtsvang Andersen ½-½ 
Kristoffer Dyrgård Jørgen Løvgren Nielsen ½-½ 
Per Arnt Rasmussen Hanus Brekka 1-0 
Michael Agermose Jensen Kim Nyvang Andersen 1-0 
Jesper Bruun Aage Sinkbæk 0-1 
Brian Nielsen Gert Asmund 0-1 
Jesper Knudsen Preben Løvgren Nielsen ½-½ 

 

Øvrige resultater i 1. runde:  
Næstved-Dianalund 4,5-3,5, Nykøbing-Sydøstfyn 3,5-4,5, Nyborg-Ringsted 3,5-4,5. 
 

FREM – Dianalund 
 

Søndag d. 20/11 mødte vi Dianalund 
der var ramt af så mange afbud at vores 
2. hold nok også havde vundet med en 
smal margin. Dianalund havde ikke 
formået at finde en sidste reserve og 
tabte uden kamp på bræt 8. Stefan 
havde meldt sig klar og gjorde kort 
proces mod en svagere modstander. 20 
træk og Stefan satte mat. Jesper Bruun 

gik ind i et fordelagtigt slutspil og 
pressede indtil en godt kæmpende 1100 
mand lagde sine våben. Michael Jensen 
brugte oceaner af tid i Hollænder og 
gjorde det mere spændende end 
nødvendigt, men havde overblik og 
vilje til sejr: 
Hvid: Richardt Jørgensen (1550) 
Sort: Michael Agermose Jensen 
(2045)  
[noter: Jensen, M] 
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Dianalund mødte op med kun 7 
spillere og reserver på brædt 4−7, 
således også min modstander som 
var en ældre herre, der ikke så alt 
for skræmmende ud.  
1.d4 f5  
Så var min modstander 'out of 
book'.  
2.�f3 �f6 3.#f4  
Et typisk træk for ældre 
"klubspillere" der blot vil have et 
roligt parti.  
3...d6  
�f4 er generelt ikke en god ide mod 
Leningrad varianten i Hollandsk, da 
sort bare spiller ...d6 og ...e5, der 
så vinder tempo på løberen.  
4.e3 g6 5.�bd2 #g7 6.#c4 e6  
Det spiller man normalt ikke i 
Leningrad. Undtagelsen er når hvid, 
som her, stiller sig op med løber og 
eventuelt dronning på diagonalen 
a2−g8.  
7.c3 *e7  
Dronningen dækker Ye6 og skal 
senere understøtte fremstødet e6−
e5.  
8.#g5 h6 9.#f4?  
Tidsspilde.  
9...�h5  
9...g5 10.�g3 0-0 kom stærkt på 
tale. 
10.#g3 0-0 11.�h4 *f7 12.*c2 
�c6 13.h3?  
En strategisk fejl. Nu ødelægges 
hvids bondestilling.  
13...�xg3 14.fxg3=  
Min plan var nu at skubbe ham 
langsomt baglæns, undgå at 
dumme mig og lave noget 
forhastet. Jeg regnede så med, at 

der før eller senere ville dukke 
noget taktisk op.  
14...#d7 15.0-0 d5  
Dette er kun godt i forbindelse med 
sorts næste træk. Ellers får sort blot 
en halvdårlig Stonewall (f5, e6, d5 
bondestilling i centrum). Helt dårlig 
er den ikke, da hvid ikke har spillet 
c4 og heller ikke kan spille �c3.  
16.#d3 e5!  
Sort griber initiativet.  
17.e4!  
Eneste træk, der forhindrer hvid i at 
blive kørt over.  
17...dxe4 18.�xe4  
18.�c4 skulle man lige regne på, 
men 18...�e6 19.d5 �xd5 20.�xd5 
�xd5 21.�xg6 Hf6-+ vinder for sort; 
18.�xe4 exd4-+ fulgt af Hae8 
vinder for sort. 
18...*e8  
Dronningen kommer væk fra de 
ubehagelige bindinger i f−linien og 
diagonalen. 18...exd4 19.g4 dxc3 
20.bxc3 så uklart ud ved brædtet; 
18...Had8 19.g4 er heller ikke helt 
klart. 
19.�c5 e4!  
Så har sort en garderet fribonde. 
Nu regnede jeg med at vinde, men 
tiden var dårlig (under 20 min. til 
resten af partiet) så der var lidt 
spænding på, måske mest på 
tilskuerpladserne.  
20.#b5?  
Hvad er ideen? Måske noget med 
d5 eller �xd7 fulgt af Had1 og d5. 
20.../h7  
20...�xd4 overvejede jeg allerede 
her. 21.�xd7 (21.5c4+ "h7) 
21...�xc2 22.�xe8 Hfxe8 23.Hac1 
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�e3 24.Hfe1 �c4 25.�xg6 �xb2∓, 
men jeg tænkte at han nok ikke 
havde set kombinationen, og jeg 
derfor havde tid til at dække g6. 
21.-ae1?  
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Så spiller han noget helt andet. 
Netop det træk jeg regnede med. 
Nu virker kombinationen på d4 
meget bedre, da g6 er dækket.  
21...�xd4!∓ 22.#xd7 �xc2 
23.#xe8 -axe8 24.-e2 �d4!  
Den skulle man have set i træk 21. 
25.-d2  
25.cxd4 �xd4+ er selvfølgelig helt 
bonanza. 
25...b6!  
Et vigtigt mellemtræk. Fritz mener 
også det er bedst.  
26.cxd4 bxc5 27.dxc5 -d8  
Jeg ville gerne have d−linien. 
27...He5 truer med at vinde 
springeren med g6−g5. 
28.-e2 #d4+ 29./h1 #xc5  
Røgen er lettet, og der kan gøres 
status. Sort har vundet en bonde. 
Hvid har desuden er springer på 
randen, der ikke spiller med. 

Sammenholdt med den garderede 
fribonde i d−linien kunne hvid med 
god samvittighed give op her.  
30.g4 #e7??  
30...fxg4-+ vandt øjeblikkeligt, men 
jeg havde mindre end 2 minutter 
tilbage.  
31.g3  
Hvid kunne drille med 31.�f3 
selvom sort stadig står til gevinst. 
31...#xh4  
Tårnslutspillet er klart vundet, 
fribonden er trumf.  
32.gxh4 /g7 33.-c1 -f7 34.-ec2 
-dd7 35./g2 f4 36./f2 -d3 
37./g2 f3+ 38./f1 e3 39.-xc7 
-xc7  
39...e2+ 40.Gf2 Hd1 vandt lidt 
hurtigere. 
40.-xc7+ /f6 41.-c6+ /e5  
Hvid opgav. Sort får ny dronning 
som forudsagt for 22 træk siden. 
0-1. 
 

Per Arnt spillede en lidt pudsig 
sidevariant i siciliansk og kom vistnok 
i problemer i midtspillet, men reddede 
selv situationen og satte modstanderens 
konge mat midt på brættet: 
 

Hvid: Per Arnt Rasmussen, 
FREM (2048) 
Sort: Carl Otto Nielsen, 
Dianalund (1755) 
1.e4 c5 2.�f3 �c6 3.d4 cxd4 
4.�xd4 �f6 5.�c3 e5 6.�db5 d6 
7.#g5 a6 8.�a3 b5  
Stressnikov, Najdorf og 
Dragevarianten i Siciliansk er nu til 
dags noget som alle spiller! Men 
netop derfor er det måske ikke det 
man lærer mest skak af Bent 
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Larsen, som jeg sætter meget pris 
på, anbefaler 1.e4 e5 hvis man vil 
have hele skakhistoriens udvikling 
med i sit spil! Databaser og internet 
spreder åbningsnyheder med lynets 
hast, så de fleste kan komme godt 
fra åbningen hvis de kan 20 træks 
teori! Det er selvfølgelig 
stillingstypen man skal forstå, og 
ikke bare teorien man skal kunne − 
hvad nu hvis hvid f. eks spiller 
6.�xc6 eller 6.�f3 eller 7.�d5 −
varianten, − hvem har så opskriften 
på at opnå vindende fordel med 
sort?  
9.�d5 #e7 10.#xf6 #xf6 11.c3 0-0  
11...�g5 er en smule mere præcist, 
er min overbevisning 
12.�c2 -b8  
Sort spiller dette for at forhindre a4 
− men hvid spiller det alligevel!  
13.a4 bxa4 14.�cb4 �xb4 
15.cxb4  
Ak ja, sådan spillede Fischers 
afløser, positionsspilleren, 
frimærkesamleren og 
Verdensmesteren i skak, Anatolij 
Karpov og vi andre amatører 
omkring starten af 1980-erne − 
varianten er desværre aldeles 
uskadelig, men heldigvis ikke 
højeste mode, så derfor skal man 
spille sådan noget!  
15...#b7 16.-xa4  
Selve essensen af hvids 
åbningsspil er at få b−bonden til at 
give sit b7−b8 med!  
16...#c6  
Bagefter finder Fritz så det her 
frem: 16...�xd5 17.�xd5 �d7 18.b3 
�d8 19.�xa6 �b6. I mange 

varianter er manøvren �f6−d8−b6 
værd at lægge mærke til, løberen 
står simpelthen bedre her, når hvis 
b−bønder skal stoppes 20.0-0 Gh8 
21.�d3 Hfc8 22.h3 �d4 23.Ha6 Hc3 
24.Hxd6 �e7 25.�c4 Hxh3 26.gxh3 
�g5+ 27.Gh1 �h4 28.�xf7 �xh3+ 
29.Gg1 �g3+ ½-½ Mikuev−
Janacek,J/EXT 2002. 
17.#xa6! *d7  
Hvad sker der egentlig, hvis sort 
slår på a4? 17...�xa4 18.�xa4 �e8 
19.�xe8 Hfxe8 20.Ge2 �g5 21.b5 
g6 22.b6 f5 23.f3 Hf8 24.h4 �d8 
25.b7 Gg7 26.exf5 gxf5 27.Hc1 
�xh4 28.Hc8 Gf7 29.�b4 1-0 
Kaminski, M−Klundt, det parti 
kendte jeg heller ikke! − men det 
var noget i den stil, jeg forestillede 
mig inde i min hjernekuppel, da jeg 
slog på a4 med tårnet. 
18.b5?  
Spørgsmålstegnet er mit − sammen 
med 20.b4 er det ment som et 
forsøg på at mudre vandene og 
opnå gevinstchancer. Men meget 
bedre var 18.b3! �d8 19.Ha1 �b6 
20.�c4 �d4 21.Hc1 Gh8 22.g4 Ha8 
23.0-0 Ha2 24.�f3 �d8 25.�g3 
�g5 26.Hcd1 h5 27.gxh5 �xh5 
28.Hd3 �d7 29.�g2 �h4 30.Hg3 g6 
31.b5 Gg7 32.�e3 Hh8 Tammela, 
K−Holmsten, A/Tampere 1994/EXT 
99/1-0 (57), som man lærer af Fritz 
bagefter! 
18...#xb5 19.#xb5 *xb5  
Med et venligt remistilbud, som dog 
måtte afslås pga. holdet skal bruge 
så mange point som muligt!  
20.b4  
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20.Ha2 �d8 21.�e2 f5 22.�xb5 
Hxb5= blev såmænd slet ikke 
overvejet.  
20...-fc8  
20...Ha8 21.Hxa8 Hxa8 22.h4∓ blev 
overhovedet ikke overvejet; 
20...�c4!? er et positionelt træk, 
som jeg synes om! Alle kan vel se, 
at hvid er blød på c4. 21.�e2 �c1+ 
22.�d1 �c4 23.�e2 med 
trækgentagelse og pointdeling, var 
et meget rimeligt resultat, hvis hvid 
derimod spiller den positionelle fejl 
f2−f3 på et tidspunkt, spiller sort 
�g5 eller �f6−d8−b6 og står så 
nærmest bedst. Det er derfor 
nærmest "tvungent" for hvid, at 
undlade f3 i det følgende. 
21.-a2 *c4  
T21...�g5!? "is worth looking at 
"siger Fritz, men jeg tror det er rigtig 
godt for sort endda! 22.Hc2 �a6Q. 
22.-e2E  

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

22...-xb4!  
Udråbstegnet er mit, det er modigt 
og konsekvent spillet af sort, det 
fjerner den gode springer på d5, og 
sort får gode chancer pga. hvids 

uudviklede Hh1 og gafler nok 
bonden på e4, men facit er altså en 
remisstilling!  
23.�xb4 *xb4+ 24./f1 #g5 
25.-c2 -b8 26.h4 #h6 27.-h3 
*xe4 28.-hc3  
28.Hb3 Foreslået af Michael efter 
partiet, giver dog ikke noget, når 
sort ikke slår på b3. Hverken sort 
eller hvid havde overvejet den 
mulighed.  
28...g6 29.-c8+ -xc8 30.-xc8+ 
/g7 31.-d8!?  
Et "snedigt" forsøg på at komplicere 
i en remisstilling. 31.�xd6 �b1+ 
med remis, er der ikke meget sjov 
ved.  
31...*xh4 32.*xd6 *h1+ 33./e2 
*h5+ 34.f3 #f4??  
Sort kom til at trække for hurtigt og 
glemte i et øjebliks hast at holde 
øje med f8. T34...�h2 var rigtig 
smart, det så jeg dog ikke under 
partiet, Fritz siger 35.Gd3 �f4=.  
35.*f8+ /f6 36.-d7 /g5  
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Ja hvad mon man skal gøre i sådan 
en stilling? Der ses umiddelbart 
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ingen mat i få træk, selvom sorts 
konge er på skovtur, så løsningen 
er simpelthen at holde gryden i kog 
ved ikke tillade evige skakker  
37.*xf7??  
Mærkeligt nok kritiserer Fritzen ikke 
dette, meget nemmere var 37.Hxf7 
�h2 38.�e7+ Gh5 39.Hxh7+ �h6 
40.�xe5+ g5 41.�e8+.  
37...*h2 38.*e7+ /f5  
T38...Gh5 39.Gf1 �h1+ 40.Gf2 
�h2 41.�xh7+ �h6 42.Hd1. Det 
havde jeg ikke lige beregnet under 
partiet, men det var min 
fornemmelse, at der på et tidspunkt 
skulle sådan et tårn−tilbagetog til, 
for at vinde.  

39.*f8+ /g5 40.*d8+ /h6 
41./d3 *h1  
41...�g3 42.�f8+ Gg5 43.�e7+ 
Gh5 44.�xh7+ �h6 45.Hd5. Se 
sidste note.  
42.*f8+ /g5 43.*e7+ /f5  
43...Gh6 44.�xh7+ Gg5 45.�xh1.  
44.g4#  
Jeg synes, at sort havde fortjent en 
remis! Men vi fik da et spændende 
kampparti ud af det, suppleret med 
dejlig stærk kaffe, som kan redde 
en skakspillers dag, god chokolade 
fra kantinens gode udvalg, og et 
godt resultat for FREM! 
1-0. 

 
Lene Kuntz følger afgørelsen i Per Arnt Rasmussen– Carl-Otto Nielsen,  

mens Kristoffer Dyrgaard er gået i tænkeboksen mod Palle Sivertsen. 
 

Kristoffer spillede imod en lukket 
sicilianer og stod vist i underkanten. 
Han fandt noget smart, der ikke var så 
smart og tabte en kvalitet over i 
slutspillet, men fandt en snedig 

trækgentagelse. Tom havde ingen 
problemer med at holde remisen, som 
var målet. Kim var igen godt inde i 
åbningen og Kristian Hovmøller kunne 
ikke vælte vores godt spillende 1. bræt.  
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Vi vandt dermed 6,5-1,5 og ligger 
nummer ét. Et ½ point foran Sydøstfyn 
som er decembers modstander- en 

spændende (top)kamp, holdet ser Frem 
til. 

 

FREM 1 Dianalund 1 6½-1½ 
Kim Skaanning Kristian Hovmøller ½-½ 
Tom Frantsen Max Nielsen ½-½ 
Kristoffer Dyrgaard Palle Sivertsen ½-½ 
Per Arnt Rasmussen Carl-Otto Nielsen 1-0 
Michael Agermose Jensen Richardt Jørgensen 1-0 
Stefan Wiecker Arne Larsen 1-0 
Jesper Bruun Jim Jensen 1-0 
Brian Nielsen  1-0 

 

Øvrige resultater i 2. runde:  
Roskilde-Nyborg 5,5-2,5, Sydøstfyn-Næstved 5-3, Ringsted-Nykøbing F. 4,5-3,5. 
 

SYDØSTFYN – FREM 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I 3. runde mødtes rækkens nummer et 
og to til et rigtig lokalopgør på 
Gudbjerg Centralskole, hvor værterne 
skulle forsøge at fravriste FREM 
førstepladsen. Vi var ramt af to afbud, 
idet klubbens nyerhvervelse Stefan 
Wiecker i samme weekend spillede 
landskamp for det danske 
juniorlandshold, samtidig var Jesper 
Bruun forhindret, men med så gode 
reserver som Jesper Knudsen og 
Mathias Meunier til rådighed, var der 
ikke tale om nogen stor svækkelse for 
rækkens overraskende førerhold. 
Hjemmeholdet var for første gang i 
stærkeste opstilling, idet den tidligere 
danmarksmester Ulrik Rath 
sæsondebuterede, og med ham tilbage 
på andetbrættet, rådede Sydøstfyn over 
samme skræmmende top, som tilbage i 

90’erne var rygraden på holdet, da det 
førte sig frem i landets bedste række, 1. 
division. På forhånd var vi da også 
indstillet på, at det nok var på de 
nederste brætter, at de fleste point 
skulle hentes hjem.  
Matchen fik imidlertid et helt uventet 
forløb, idet FREM hentede tre af fire 
point på de øverste brætter, 
begyndende med en meget 
overraskende sejr til Tom Frantsen, der 
i en ellers lige stilling fik foræret hele 
pointet, da hans modstander kom til at 
bytte om på to træk. Det kostede på 
stedet en officer, og da kongen 
samtidig blev fanget i et matnet, opgav 
Ulrik på stedet: 
 

Hvid: Ulrik Rath (2347) 
Sort: Tom Frantsen (2036) 
[noter: NEN] 
1.e4 c6 2.�c3 d5 3.�f3 dxe4 
4.�xe4 �f6 5.�xf6+ gxf6 6.d4 #f5 
7.#d3 e6 8.0-0  
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8.�xf5 �a5+ 9.c3 �xf5 giver ikke 
noget. 
8...#xd3 9.*xd3 *c7 10.c4 �d7 
11.d5 0-0-0  
11...�b6 12.dxe6 fxe6 13.�e4 e5 
14.�e3[. 
12.dxc6!?  
12.dxe6 fxe6 13.�e2 e5 14.�e3 var 
en god og sikker fortsættelse. 
12...*xc6  
Uglerne kiggede en del på 
12...�e5!? 13.cxb7+ 13...�xb7 
14.�e2 �xf3+ 15.�xf3 �xf3 
16.gxf3 Hg8+ 17.Gh1 �c5!, der ser 
ud til at holde balancen, men i 
stedet for at slå videre på b7, bør 
hvid nok vælge det rolige 13.�e4! 
hvorefter han råder over en 
behagelig stilling, især fordi sort får 
svært ved at stable et kongeangreb 
på benene. 
13.#e3 -g8 14.*e2 
Derimod ikke 14.�xh7?! �d6!, 
hvorefter såvel hvids konge som 
dronning pludselig befinder sig i et 
minefelt. 
14...�e5  
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15.-fd1?? 

En fatal trækombytning − efter 
15.Gh1 �xf3 16.�xf3 �xf3 17.gxf3 
b6 18.Hg1 kunne partiet meget vel 
være endt i et langt slutspil.  
15...�xf3+  
Og hvid opgav, da 16.Gh1 Hxd1+ 
17.Hxd1 Hxg2 var en blandt flere 
øjeblikkelig vindende fortsættelser. 
0-1. 
 

Drømmestarten blev fulgt godt op af 
Kim Skaanning og Kristoffer 
Dyrgaard, der begge formåede at holde 
balancen, og i en spændende stilling 
med gensidige angrebschancer tog Kim 
remis mod Lars, mens Kristoffer og Jan 
spillede en hel del flere træk, og de 
fleste brikker blev byttet af, men da det 
opståede tårnslutspil var helt blottet for 
fiduser, tændte parterne fredspiben, og 
FREM-føringen 2-1 holdt sig til 
tidskontrollen.  
Heromkring fulgte endnu et par 
pointdelinger, og mens der på intet 
tidspunkt skete sindsoprivende ting i 
Jakob Mikkelsen-Brian Nielsen, hvor 
ingen af parterne på noget tidspunkt 
opnåede fordel, var der anderledes 
gang i sagerne i Michael Jensen-Finn 
Nøhr, og i den skarpe sicilianer så det 
længe ud til, at sort ville blive helt 
rullet. I tidnøden fandt Michael 
imidlertid ikke det bedste, og da Finn 
samtidig forsvarede sig godt, sænkede 
roen sig over det oprørte hav, og i 
slutstillingen var der ikke mere at 
komme efter.  
Det blev 2-4, da FREMs ’monsieur 
maksimum’, alias Mathias Meunier, 
realiserede flere små fordele, han havde  
opsamlet undervejs. 
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Tom Frantsen – Ulrik Rath og Kim Skaanning – Lars Borbjerggaard. 

 

Den Stilling holdt sig dog ikke længe, 
idet Per Arnt i tidnøden fik en mat ind i 
på Martins udsatte konge: 
 

Hvid: Martin S. Hansen (2078) 
Sort: Per A. Rasmussen (2045) 
[noter: Per & Fritz 8] 
1.d4 f5 2.�f3 �f6 3.c4 d6 4.b3 g6 
5.#b2 #g7 6.�c3 0-0 7.e3 �bd7  
8.�g5 �b8  
Her står springeren dejlig fleksibelt 
− men har den ikke været her før?  
9.#e2  
9.d5 h6 10.�e6 �xe6 11.dxe6 c6 er 
fint for sort. Manøvren �g5−h3−f4 
er ligeledes ufarlig synes sort! 
9...h6 10.�f3 c6 11.*c2 *e8 12.0-
0-0?  
Men GM Fritz ved åbenbart ikke at 
dette er en fejl i denne stillingstype 
12.0-0 med en stilling, hvor begge 
kan være tilfredse.  

12...�a6 13.a3 #d7 14.b4 �c7∓ 
15.�d2 a5 16.c5  
16.bxa5!? �g4 17.Hdf1∓. 
16...axb4-+ 17.axb4 �cd5 18.*b3 
/h8  
Den nemme løsning 
19.#c4 b6  
Sort vil naturligvis gerne have åbnet 
linierne ned til kongen. 
20.cxd6 exd6 21./c2 [ 21.h4 �xc3 
22.�xc3 b5-+] 21...b5 22.#xd5 
cxd5 23./d3  
Nok lidt tvivlsomt men kongen er i 
farezonen pga. den forfejlede lange 
rokade. Nu skal sort vælge den 
rigtige angrebsplan ellers smutter 
majestæten. 
23.Hhe1-+ 
23...f4 24.-df1 #f5+ 25./e2 #g4+ 
26.�f3 �e4 27.�d1  
27.h3 �f5-+ 
27...-c8 28.h3 #xf3+  
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T28...�h5-+. 
29.gxf3∓ �g5  
T29...�f6∓  
30.h4?  
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T30.�xd5 Hf5 31.�b3 fxe3 
32.fxe3∓ 
30...�xf3!-+ 31.*xd5??  

Tiden presser på. 31.Hh3 �xd4+ 
32.�xd4 �xd4 33.�xd5-+; 31.Gxf3 
�e4+ 32.Ge2 Hc2+ 33.Ge1 f3 
34.�c3 �d3 35.Hfg1 He2+ 36.Gf1 
Hxb2+.  
31...-c2+ 32./d3  
32.Gxf3 
32...-d2+ 33./c3 *c8+ 34./b3 
*c2+  
35./a3?  
35.Ga2 Hc8 (35...�a4+ 36."b1 
7a8) 36.�xb5 Ha8+ 37.�a5 Hxa5+ 
38.bxa5 �a4+ 39.Gb1 Hc2 40.�a3 
�d2+ 41.Ga1 �xa3#  
35...*a4#  
0-1. 
 

Per Sørensen, der længe havde stået 
mest aktivt, sørgede med værternes 
eneste sejr i matchens sidst afgjorte 
parti for, at nederlaget blev begrænses 
til 3-5. 

 

 
Hård kamp i bunden: Forrest Arne Andersen – Mathias Meunier  

og bag dem Per Sørensen – Jesper Knudsen. 
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Et resultat, der ifølge ratingtabellen var langt fra at være det sandsynlige udfald, idet 
systemets beregninger nåede frem til, at matchen burde være endt 5-3 til Sydøstfyn! 
Med fire runder igen er Sydøstfyn trods nederlaget stadig med i oprykningskampen, 
ikke mindst fordi FREM ser ud til at have det vanskeligste restprogram,
men hvem havde før sæsonen troet, at FREM 1 fejrer jul på førstepladsen!!! 

Sydøstfyn 1 FREM 1 3-5 
Lars Borbjerggaard Kim Skaanning ½-½ 
Ulrik Rath Tom Frantsen 0-1 
Jan Nordenbæk Kristoffer Dyrgård ½-½ 
Martin Strandby Hansen Per Arnt Rasmussen 0-1 
Finn Nøhr Michael Agermose Jensen ½-½ 
Jakob Mikkelsen Brian Nielsen ½-½ 
Per Sørensen Jesper Knudsen 1-0 
Arne Andersen Mathias Meunier 0-1 

 

Øvrige resultater i 3. runde: Dianalund-Roskilde 3-5, Næstved-Ringsted 5-3, 
Nyborg-Nykøbing F. 4,5-3,5. 
Stillingen efter 3. runde: 1. FREM 15,5(5) 2. Roskilde 14,5(5) 3-4. Sydøstfyn og 
Næstved, begge 12,5(4) 5. Ringsted 12(4) 6. Nyborg 10,5(2) 7. Nykøbing F. 10,5(0) 
8. Dianalund 8(0). 
 

FREM 2 HAR LAGT SIG I BAGHJUL 
Af Niels Erik Nielsen 

 
 

Før sæsonstart jokede visse af klubbens 
divisionsreserver med, at FREM 2 nok 
var tvunget til at vinde Fynsserien i 
fald vores divisionsstatus skulle 
opretholdes.  
 

Her knap midtvejs har førsteholdet 
heldigvis gjort vores bekymringer 
angående deres muligheder i rækken til 
skamme, men så prøver vi i stedet for 
at skaffe klubben to divisionshold! 
Udsigterne hertil er stadig lyse, selv om 
vi en passant har klattet nogle hele og 
halve point væk i de forgangne runder. 
Her vil kritiske modstandere muligvis 
indsparke, at den trafik også er gået den 

modsatte vej, men læserne får i det 
følgende rig lejlighed til selv at 
vurdere, om skumlerne har noget at 
have deres insinuationer i.  
 

Tre sikre sejre er det trods momentan 
skakblindhed blevet til hidtil, og i 
næste runde møder vi så rækkens 
foreløbige duks, Læseforeningen 2, der 
kun har et forspring på et enkelt point. 
Blandt holdets forcer er evnen til at sno 
sig ud af selvpåførte vanskeligheder. 
 

Hvid: Frits Ørbæk Hansen, SØF 2 
Sort: Mathias Meunier, FREM 2 
1.f4 g6 2.�f3 #g7 3.e3 �f6 4.#e2 



 28

0-0 5.0-0 d5 6.�e5 d4 7.#f3 c6 
8.e4 #e6 9.d3 �bd7 10.�g4 #xg4 
11.#xg4 �xg4 12.*xg4 c5 
13.�d2 b5 14.a4 c4 15.axb5 cxd3 
16.cxd3 �c5 17.-a3J *b6 
��������	
 
�+�+���+� 
����+�������� 
�����+�+�+� 
�+#���+�+�! 
"�+���#�#Q+$ 
%�,�+#+�+�' 
(��#��&�+#�#* 
++�� �+,-.�/ 
0123456789 

18.�c4?! 
18.b4! 
18...*xb5 19.*e2 -fc8 20.e5 a6 
21.b3?! �xb3 22.#b2 �c5?! 
23.#xd4 *b4 24.#c3 *b5 25.#d4 
a5 26.-aa1 �b3 27.*b2 a4 28.#f2 
-d8 29.�a3 *xd3 30.-a2 f6 
31.*e2 *d5 32.�c4 fxe5?! 
33.�b6  
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33...�d4! 34.*d2 *b7! 35.#xd4  

35.�xa8? �f3+ 
35...-xd4 36.*xd4?? exd4 
37.�xa8 *xa8 38.-fa1 *d5 
39.-xa4 d3 40.-d1 d2  
0-1. 
 
Det var sidste parti og stillingen ”kun” 
4-3 til FREM 2, så holdkammeraternes 
(u)forbeholdne ros faldt prompte. 
 
2. runde: 
 
Hvid: Lean Lønne Petersen, 
FREM 2 
Sort: Jeppe Anker,  
Odense 1 
1.�f3 d5 2.g3 #f5 3.#g2 �c6 4.c4 
e5 5.cxd5 *xd5 6.�c3 *d7 7.*a4 
#d6 8.�h4 #h3 9.0-0 �ge7 
10.-d1 #xg2 11.�xg2 0-0 12.b3 
f5 13.d4 -ad8 14.dxe5 �xe5 
15.*xa7 *c6 16.*e3 #c5 17.*g5  
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17...#xf2+?! 18./xf2 *xc3 19.#a3 
�g4+ 20./g1 *c2?? 21.-xd8 
-xd8  
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22.*xe7! -d1+ 23.�e1!!  
1-0. 
 

I samme runde var Mathias ude i et 
hårdt opgør mod Odenses Poul 
Bundgaard, der var under pres det 
meste af partiet, men op mod 
tidskontrollen fik veteranen afviklet til 
et remisslutspil med:  
40.d5! exd5 41.#xd5 #c5  
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Kun mirakler kan bringe vor helt 
videre, men deres tid er heldigvis ikke 
forbi:  

42.a4?? #a6 43./g2 #b4 44./f3 
c3 45.#xc3 #xc3 46.#xb3 #xe5 
47.#d5 /f8 48./e4 #d6 49.f4 
/e7 50.g4 #e2 51.h3 #f1 52./f3 
#xh3 53.#c4 h5 54.gxh5 gxh5 
55.a5 #g4+ 56./g3 #b8 57.a6 f6 
58./h4 #a7 59.#d3 #f2#  
0-1. 
 
Med sejren bragte Mathias os foran 5-
1, og det lignede 7-1 – for yderligere 
information henvises til de nøgne 
kendsgerninger efter partierne. 
 
3. runde: 
 
Hvid: Dennis Veilstrup,  
Faaborg 1 
Sort: Lean Lønne Petersen, 
FREM 2 
[noter: NEN] 
1.c4 �f6 2.�c3 g6 3.g3 #g7 
4.#g2 0-0 5.�f3 d6 6.0-0 e5 7.d3 
�bd7 8.#g5 h6 9.#d2 c6 10.*c1 
/h7 11.-b1 �g8 12.*c2 f5 13.e3 
�gf6 14.�h4 -f7 15.b4 �f8 16.b5 
#d7 17.a4 g5 18.�f3 �g6 19./h1 
g4 20.�g1 h5 21.f4 exf4 22.-xf4?  
Hvid synes, det er tiden at ofre en 
kvalitet, hvorfor må guderne vide, 
da 22.gxf4 h4 23.bxc6 bxc6 24.Hfe1 
h3 25.�f1 c5 26.d4! ikke fejler 
noget.  
22...�xf4 23.exf4 /g6 24.d4 *h8 
25.h3? h4! 26.�ce2 hxg3 
27.�xg3 gxh3 28.#xh3 �h5 
29./g2?  
T29.�d3 
29...�xg3 30./xg3 #xd4 31.�f3 
-g8 32.�g5  
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32...*h5?  
32...�h4+!! 33.Gg2 He7-+ 
(33."xh4?? 5f2#). 
33.-h1? -e7?  
33...�h4+!! med samme vendinger 
som trækket før. 
34.#xf5+!? #xf5 35.*xf5+ /xf5 
36.-xh5 #e3 37.#xe3 -xe3+ 
38./f2 -c3! 39.�f7+?? /xf4??  
39...Gg6! vinder yderligere 
materiale. 

40.-h4+ -g4 41.-xg4+ /xg4 
42.�xd6 cxb5 43.axb5  
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43...b6! 44./e2 /f4 45./d2 -a3  

46.�b7 /e5 47./c2 /d4 48.�d6 

-c3+ 49./b2 -xc4! 0-1. 
 

Huskede jeg at nævne, at I netop har 
været i selskab med holdets to absolutte 
frontløbere, idet Lean og Mathias er 
ene om at have scoret maksimumpoint 
for FREM 2!! 
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FYNSSERIEN 
 
1. runde: 
 
FREM 2    Sydøstfyn 2 5 - 3 
Jesper Knudsen - Per Smidt Sørensen ½-½ 
Jonas Nilsson - Kris Munk  0 - 1 
Mathias Meunier - Frits Ørbæk Hansen 1 - 0 
Niels Erik Nielsen - Michael Timling ½-½ 
Bent Jensen - Mathias Ludvigsen 1 - 0 
Lean Lønne Petersen  - Henning Nielsen  1 - 0 
Lene Kuntz  - Erik René Nielsen 1 - 0 
Jan Kuntz  - Jørgen Kiel 0 - 1 
 
2. runde: 
 
Odense 1   FREM 2  2½ - 5½ 
Kristoffer Werming - Jesper Knudsen ½-½ 
Jørgen D. Hansen - Jonas Nilsson ½-½ 
Uffe Petersen - Theis Nielsen ½-½ 
Poul Bundgaard - Mathias Meunier 0 - 1 
Jørgen F. Hansen - Niels Erik Nielsen 0 - 1 
Cipriano Sande - Bent Jensen 1 - 0 
Jeppe Anker - Lean Lønne Petersen 0 - 1 
Erik Norman Dam - Lene Kuntz 0 - 1 
 
3. runde: 
 
FREM 2   Faaborg 1 5 - 3 
Jesper Knudsen - Bent Warncke ½-½ 
Jonas Nilsson - Ove Matras ½-½ 
Theis Nielsen - Mikael Rask ½-½ 
Mathias Meunier - Bjarne Lindenskov 1 - 0 
Niels Erik Nielsen - Jørgen Krog 1 - 0 
Bent Jensen - - Sander Ehmsen ½-½ 
Lean Lønne Petersen - Dennis Veilstrup 1 - 0 
Lene Kuntz  - Hans Møller 0 - 1 
 
Stillingen  IP MP IP+MP 
Læseforeningen 2 16½ 3 19½ 
FREM 2  15½ 3 18½ 
Nr. Aaby Junior 1 14½ 2 16½ 
Sydøstfyn 2 12½ 2 14½ 
Tårnet 1  11½ 1 12½ 
Faaborg 1  10½ 1 11½ 
Odense 1  8½ 0 8½ 
Søndersø1  6½ 0 6½ 
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SERIE 1 KREDS 2 
 
1. runde: 
 
Søhus   Frem 3  ½ - 7½ 
Lars Munk Jensen - Alex Sørensen 0 - 1 
Michael Larsen - Erling Jørgensen ½-½ 
Anders Sørensen - Pierre Dahl 0 - 1 
Jakob Jensen - Casper Rouchmann 0 - 1 
Per B. Nielsen - Alfred Andersen 0 - 1 
Sune Zimmerman - Peter Ulrikkeholm 0 - 1 
Ove Schou  - Jørgen Rasmussen 0 - 1 
Casper Hvemon - Jørn Pallesen 0 - 1 
 
2. runde: 
 
Frem 3   Odense 2  5 - 3 
Alex Sørensen - Keld Boysen 1 - 0 
Jan Kuntz  - John Madsen 1 - 0 
Erling Jørgensen - Ingrid Fløe Pedersen ½-½ 
Pierre Dahl  - Henning Rasmussen 0 - 1 
Jess Nykjær - Lars Petersen 0 - 1 
Casper Rouchmann - Arne Pedersen 1 - 0 
Alfred Andersen - Ejvind F. Carlsen 1 - 0 
Yann Le Besq - Kai Sørensen ½-½ 
 
3. runde: 
 
Læseforeningen 3  Frem 3  3 - 5 
Nedzad Barlov - Alex Sørensen 1 - 0 
Flemming Schmidt - Erling Jørgensen ½-½ 
Chr. Winther - Alfred Andersen 0 - 1 
Claus Børsen - Yann Le Besq 1 - 0 
Dan Wulff Kristensen - Peter Ulrikkeholm 0 - 1 
Søren Kristiansen - Nicolai Rindal ½-½ 
Peter F. Jørgensen - Jørgen Rasmussen 0 - 1 
Villy Nielsen - Peter Kinggaard 0 - 1 
 
Stillingen  IP MP IP+MP 
Frem 3   17½ 3 20½ 
Indslev 1  15 3 18 
Assens  15 2 17 
Odense 2  12 1½ 13½ 
Middelfart 1 11 1 12 
Nr. Aaby Junior 2 10 1 11 
Læseforeningen 3 8 0 8 
Søhus  7½ ½ 8 
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SERIE 2 KREDS 1 
 
1. runde: 
 
Frem 4   Sydøstfyn 4 5 - 0 
Jacob Petersen - Niels Højgaard 1 - 0 
Nicolai Rindal - Anders P. Holstebro 1 - 0 
Bent Christensen - Ulla Hansen 1 - 0 
Jacob Barnewitz - Daniel Krog 1 - 0 
Alexander Pulli - Jørgen Hansen 1 - 0 
 
2. runde: 
 
Midtfyn 2   Frem 4  2½ - 2½ 
Ole E. Pedersen - Peter Ulrikkeholm ½-½ 
Daniel Johansen - Jacob Petersen 1 - 0 
Sune K. Larsen - Nicolai Rindal 0 - 1 
Anders Lund - Christian Steen Larsen 1 - 0 
Sune N. Kristensen - Peter Kinggaard 0 - 1 
 
3. runde: 
 
Frem 4   SIF  3½ - 0(U.K) 
Peter Ulrikkeholm -   
Jacob Petersen -   
Nicolai Rindal -   
Jacob Lykke Barnewitz -   
Christian Steen Larsen -   
 
Stillingen  IP MP IP+MP 
Frem 4   11 2½ 13½ 
Nyborg 3  11 2 13 
Tårnet 2   10½ 2½ 13 
SIF  8½ 2 10½ 
Ullerslev   8 1½ 9½ 
Nyborg 4   4 ½ 4½ 
Midtfyn 2   3 ½ 3½ 
Sydøstfyn 4 2½ ½ 3 
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SERIE 2 KREDS 2 
 
1. runde: 
 
Frem 8 Frem 5 0 - 3½ (U.K.) 
 
2. runde: 
 
Frem 5 Midtfyn 3 2 - 3 
Torsten Baden - Hans P.W. Hansen 0 - 1 
Peter Morling - Asger Bremer 0 - 1 
Jan Jensen - Kristian Bøje 0 - 1 
Marie Vang Nielsen - Sara Matras 1 - 0 
Mads Hansen - Lasse Nordmark 1 - 0 
 
FÅBORG 2   FREM 8  4 - 1 
Svend Åge Hansen - Emil Bülow 1 - 0 
Svend Pedersen - Christian Boller 1 - 0 
Aksel Krog Nielsen - Bjørn Poulsen 1 - 0 
Sune Fomsgaard - Anders H. Nielsen 1 - 0 
Mads Matras - Niels Boller 0 - 1 
 
3. runde: 
 
Kerteminde 2 Frem 5  ½ - 4½ 
Mogens Nørsøller - Torsten Baden ½-½ 
Verner Nielsen - Peter Morling 0 - 1 
Antero Rousku - Jan Jensen 0 - 1 
Ole Erlandsen - Marie Vang Nielsen 0 - 1 
Erik Sørensen - Mads Hansen 0 - 1 
 
Frem 8 Midtfyn 3 0 - 5 
Martin Utoft Andersen - Hans P.W. Hansen 0 - 1 
Christian Boller - Asger Bremer 0 - 1 
Bjørn la Cour Poulsen - Kristian Bøje 0 - 1 
Anders Holst Nielsen - Sara Matras 0 - 1 
Katrine Siri Damkier - Lasse Nordmark 0 - 1 
 
Stillingen  IP MP IP+MP 
Gelsted 1  12½ 3 15½ 
Frem 5  10 2 12 
Korup-Ubberud 2 9 2 11 
Midtfyn 3   9 2 11 
Nr. Aaby Junior 3  8½ 2 10½ 
Faaborg 2  6½ 1 7½ 
Kerteminde 2  4½ ½ 5 
Frem 8  1 0 1 
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SERIE 2 KREDS 3 
 
1. runde: 
 
Frem 6   Frem 7  1½ - 3½ 
Christian S. Larsen - Peter Morling ½-½ 
Andy Carlson - Emil Bülow 1 - 0 
Kasper Utoft - Emil Deleuran 0 - 1 
Alexander Hjorth - Mads Hansen 0 - 1 
Martin Utoft - Søren Christensen 0 - 1 
 
2. runde: 
 
Højfyn   Frem 6  4½ - ½ 
Holger Mikkelsen - Alexander Pulli 1 - 0 
Ejgil Jensen - Andy Carlson ½-½ 
Ulrik Damsted - Kasper Utoft 1 - 0 
Aage Larsen - Alexander Hjorth 1 - 0 
Johanne Nielsen - Martin Utoft 1 - 0 
 
Frem 7 Indslev 2 2½ - 2½ 
Emil Deleuran - Jørgen Jørgensen ½-½ 
Søren Christensen - Ernst S. Kristiansen 1 - 0 
Thor Bendix - Lucas Kock 1 - 0 
Katrine Siri Damkier - Denise Elbæk 0 - 1 
Søren G. Frandsen - Poul Jørgensen 0 - 1 
 
3. runde: 
 
Gelsted 2 Frem 7  3 - 2 
Kasper Larsen  - Martin Utoft 1 - 0 
Børge Hansen  - Mads Hansen 0 - 1 
Aage Kristensen  - Søren Christensen 1 - 0 
Poul E. Pedersen  - Thor Bendix 0 - 1 
Chresten Nielsen - Søren Frandsen 1 - 0 
 
Frem 6  Indslev 2 3½ - 0(U.K) 
 
Stillingen  IP MP IP+MP 
Højfyn  12 2½ 14½ 
Gelsted 2  11 3 14 
Korup-Ubberud 1 11 2½ 13½ 
Frem 7  8 1½ 9½ 
Frem 6   5½ 1 6½ 
Indslev 2  4½ ½ 5 
Nr. Aaby Junior 4 4 1 5 
Gelsted 3  2½ 0 2½ 
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KORRESPONDANCESKAK 
 

Hvid IM Guiseppe Poli,  
Italien (2469) 
Sort: Erling Jørgensen,  
Danmark (2343) 
Europæisk K−skak semifinale 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.�f3 e6 3.d4 cxd4 
4.�xd4 �c6 5.�c3 *c7 6.#e3 a6 
7.#e2 �f6 8.0-0 d6 9.f4 #e7 10.a4 
�a5 11.*d3 #d7 12.g4 h6 13.h3 
0-0 14.-f2 -ac8 15.-af1 �c4 
16.#c1 *c5! 17.#f3 �e8 18.�b3 
*c7 19.-d1 �b6 20.�d4 �xa4 
21.�xa4 #xa4 22.g5!?  
På tale kom 22.b3 �d7 23.c4.  
22...hxg5 23.fxg5 *c5 24.#g4 
#d7 25.h4 *c4 26.*g3 �c7 27.h5 
*c5 28.h6 g6 29.�b3 *c6 
30.�a5?! *xe4 31.#f3 *f5 
32.�c4  
32.�xb7!? 
32...�b5 33.#d5?  

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

33.�xb7! Hxc4 34.Hxf5 gxf5 35.�b3 

med lille hvid fordel (hævder Fritz!). 
33...exd5 34.-xf5 #xf5 35.�e3 
#xc2 36.�xd5 #d8 37.-e1 /h7 

38.*f4 #b3 39.�f6+ #xf6 40.*xf6 
-g8 41.*f3 #e6 42.*xb7 �d4 
43.#d2 -b8 44.*e4 �f5 45.#c3 
-gc8 46.-a1 -c4 47.*f3 d5 
48.#f6 �h4 49.*f2 -g4+ 50./h2 
-bb4 51.-xa6 -bf4  
��������	
 
��+�+�+�+� 
�+�+�+�+�� 
�,+�+�� ��#� 
�+�+�+��#�! 
"�+�+����$ 
%+�+�+�+�' 
(��#�+��Q�-.* 
++�+�+�+�/ 
0123456789 

52.*xf4 
52.�e2?? �f3+ 53.Gh3 Hxg5+! 
54.Hxe6 Hh4# kommer ikke på tale. 
52...-xf4 53.-a8 -xf6P 54.gxf6 
/xh6 55.b4 �f3+ 56./g3 �d4 
57.-e8 /g5 58.b5  

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

58.../xf6  
58...�xb5?? 59.Hxe6!+−. 
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59.b6 �f5+ 60./f2 �d6 61./e2 
#d7 62.-d8 /e7 63.-a8 #g4+ 
64./e3 /d7 65.-a6 �c4+ 66./d4 
/c6 67.-a7 #e6 68.b7 /c7 
69.-a8 /xb7 70.-g8 �d2 71./d3 

�b3 72.-g7 /c6 73.-g8 d4 
74./c2 /b5 75.-b8+ /c4  
Og hvid opgav, da 76.Hxb3 taber til 
76...d3+! 77.Hxd3 �f5 (77."b2 d2!). 
0-1.

 

EU - FSM 65 - 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P R 
1  Giuseppe Poli ITA . 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 ½. 1 1 . ½ 1 10 +1 
2  Erling Jørgensen DEN 1 . ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ 7½ +0 
3  Ronald Sammut MLT 0 ½.   . ½ 0 ½ 1 0 0 ½ . ½ 0 . 3½ +3 
4  Werner Nitsche GER 0 1 .   ½ ½ ½ ½ .1 ½ ½ ½ 1 .½ ½ 7½ +1 
5  Juraj Svec (+) GER ½ ½ ½ ½   1 1 1 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 10 +0 
6  Tonu Tiits EST ½ ½ 1 ½ 0   1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 .½ 10 +0 
7  Zdenek Vavrla CZE 0 ½ ½ ½ 0 0   0 . ½ ½ 1 . ½ . 4 +3 
8  Janos Suto ENG 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1   1 0 ½ 1 1 0 ½ 6½ +0 
9  Yoram Peled ISR 0 0 1 0 0 0 . 0   0 ½ 1 0 0 ½ 3 +1 

10  Volker Schulz GER ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1   ½ 1 1 ½ 1 10½ +0 
11  Klaus Herrmann GER 0 ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½   ½ . ½ ½ 5 +1 
12  Martí B.Fortuny ESP 0 0 . ½ 0 0 0 0 0 0 ½   0 0 0 1 +1 
13  Vladimir Vayser RUS . ½ ½ 0 ½ 0 . 0 1 0 . 1   . ½ 4 +4 
14  Michel Pellisseri FRA ½ ½ 1 ½ ½ 0 .½ 1 1 ½ ½ 1 .   ½ 8 +1 
15  Ernst Sprenger NED 0 ½ . ½ ½ .½ . ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½   5½ +2 
 

SKAKMAT TIL KULTURNAT 
Af Niels Overgaard 

 

Torvet er fyldt af mennesker, luften 
er tyk af grill-os og gennem den høje 
diskoteksmusik kan man høre 
skateboards klapre imod asfalten og 
anerkendende tilråb når et trick er 
lykkedes. 
 

Det er kulturnat i Odense og Gråbrødre 
Plads er fyldt med mennesker klokken 
20. På en rund bænk under træet 
omtrent to meter fra den ene af de 
dunkende højtalere sidder Mathias 
Meunier fra Skakklubben Frem dybt 

koncentreret om et parti lynskak imod 
en rutineret udfordrer. 
 

Hektisk finale 
I takt med at hans tid er ved at løbe ud 
bliver udfordrerens bevægelser mere 
og mere febrilske. Han foretager nu 
hvert træk med lynets hast, mens 
Mathias Meunier rykker en del 
roligere, fordi han stadig har rigeligt 
med tid tilbage. Til sidst sker det 
uundgåelige; den lille metalpind i uret 
falder ned og tiden er gået. 
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Udfordreren har tabt. Han giver 
stresset hånd til sin overmand og 
forlader bænken med det samme. 
”Det er sådan noget som du lige så 
der, der er sjovt. Når adrenalinen 
pumper i kroppen.” fortæller Mathias 
mig, mens han snupper sig en 
velfortjent øl og en smøg.  
Det er første gang skakklubben 
deltager i Kulturnatten og han synes 
kun det er hyggeligt at være med. Den 
megen larm generer ham ikke 
synderligt; ”Det vænner man sig til” 
som han fredsommeligt konstaterer.  
 

 

Temperamentsfulde skakspillere 
Bevidst om styrkeforholdet tog jeg 
nederlaget pænt, men sådan er det 
bestemt ikke altid, når der rigtigt bliver 
spillet. ”Sommetider flyver brikker og 
stole gennem lokalet, når folk har tabt. 
Det er godt nok heller ikke sjovt at have 
spillet fire-fem timer, for så at tabe på 
en dum fejl” beretter min overmand. Da 
jeg forlader Mathias for at bevæge mig 
videre ud i kulturnatten, kan jeg se, at 
han roligt stiller brikkerne op til endnu 
et parti, mens Safri Duo brøler ud fra  
højttaleren lige bag ham.

 

”Barcelona” turen 
Af Michael Agermose Jensen, m.fl. 

 

Traditionen tro valfarter en del 
danskere til sydens sol og 
sommer for at spille skak og 
måske se lidt på de lokale 
attraktioner. Lidt i sidste øjeblik 
fandt jeg sammen med fem 
andre fra Brønshøj 
Skakforening ud af at tage til 
Spanien for at spille turnering.  
Konkurrenten var i første 
omgang Budapest, men sol, 
sommer og strand vandt over 
billige øl. Thorbjørn Bromann, 
Jacob ”FM Cassen” Carstensen, 
Asger Paaske, Steen Petersen, 
Niels Erik Andersen, og 
artiklens forfatter og tog således 
til Barcelona d. 3. til 13. juli for 
at spille med i den 9 runders 
åbne turnering Open Barberà 

del Vallès. De 4 førstnævnte i A-
gruppen (over 2150 i Elo), mens 
de to sidstnævnte gik efter 
pengene i B-gruppen. Vi var 
kun 6, de var mange flere, men 
Niels Erik mente, at han talte 
for 100 så vi gik alligevel til 
angreb. 
 

Byen 
Jeg fornærmer vist ikke nogen, 
hvis jeg siger, at Barberà var lidt 
af et hul, eksemplificeret ved de 
lokale teenagere, hvor 
Bundesligahår og Kreidler 
knallert var største mode. 
Første aften var der afslutning 
på den lokale byfest (alle 
spanske byer med respekt for 
sig selv har en byfest, oftest 
med et eller andet lamt tema, de 
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vigtigste undtagelser er San 
tyreløbet til San Fermin i 
Pamplona og tomatfesten i 
Valencia) men den missede vi 
det meste af, da vi skulle finde 
byens bedste tapasbar – den var 
lukket så vi måtte nøjes med 
byens bedste byfest. Vi fandt 
med vanlig sikkerhed hurtigt en 
stambar ud fra kriteriet: Hvor 
får man de billigste øl? De 
havde også noget fin mad så vi 
endte med at være fast inventar. 
Det lykkedes endda Thorbjørn 
at vinde et par partier mod en af 
tjenerne. Øludvalget bestod 
mest af sjaskøl fra San Miguel 
eller det lokale Damm, så vi 
måtte supplere med rødvin og 
Brandy til kaffen for at få en 
rimelig brandert i stand. 
 

Hotellet 

Egentlig skulle vi have boet på 
et hotel på Ramblaen (La 
Rambla) lige midt i Barcelona, 
men de fukkede os i sidste 
øjeblik. Ferielejlighederne ved 
vandet kostede pludselig det 
dobbelte så vi tog et hotel ”tæt 
ved” spillestedet. Arrangørernes 
anbefalede hotel var lidt pebret 
så Asger fandt et billigere ikke 
langt derfra. Det havde godt nok 
ingen stjerner med til gengæld 
fire sole!? Ved nærmere 
inspektion viste det sig at være 
½ times gang fra spillestedet, 
hvor man måtte krydse fire tæt 
trafikerede landeveje og en 
motorvejstilkørsel for at nå 
frem. Man følte sig lidt som en 
flygtning i det ”gæstfrie” 
Gentofte. Selve hotellet var 
heller ikke ligefrem Hotel Ritz.

Det lovede gratis Internet bestod 
af et modem, der ikke virkede. 
Trods gentagne trusler om 
moderat fysisk pres udeblev den 
lovede reparation dag efter dag. 
Der var heller ingen betjening i 
baren. De der har været i 
Sydeuropa vil vide, at man i 
visse brancher sætter en stor 
ære i at ignorere kunderne, 
mens man render rundt og ser 
ud som om man foretager sig 
noget ekstremt vigtigt, såsom at 
hælde gamle kafferester ud af 
espresso maskinen og lignende 
aktiviteter. Rengøringspersonale 
var der til gengæld masser af og 
de brasede ind på værelserne 

som det passede dem, indtil de 
efterhånden fandt ud af 
skakspillere fra Skandinavien 
altså ikke står op tidligere end 
højst nødvendigt. Airconditionen 
fungerede til gengæld 
upåklageligt. Faktisk så godt at 
både Asger og undertegnede fik 
træk og blev syge allerede på 
trediedagen. Heldigvis har de 
nogle ret skrappe ting i håndkøb 
i Spanien så det gik endda. 
 

Transport 
Barberà ligger en halv time nord 
for Barcelona eller 4 timer hvis 
man har travlt og valgt at satse 
på det statsejede togselskab – 
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Renfe. Barcelona kunne nås 
både med lokaltog eller bus 
efterfulgt af metro. For at gøre 
det rigtig besværligt fandtes der 
sådan cirka 42 forskellige 
billetsystemer, som ikke var 
indbyrdes kompatible. Det hele 
forekom at være designet til at 
fraviste intetanende turister 
deres euro. Forsøg på at køre 
uden billet var heller ingen 
succes. Thorbjørn kunne måske 
have undgået en bøde, hvis han 
ikke havde forsøgt at hoppe over 
tælleapparatet lige for næsen af 
vagterne. Cassen slap for bøde, 
men fik i stedet en tur i 
”nøddeknækkeren” da han 
skulle forcere billetkontrollen. 
Helt galt gik det før tredie 
runde, hvor vi havde været en 
tur i Barcelona centrum. Da vi 
ankom til togstationen var der 
totalt kaos. Ingen tog kørte som 
de skulle og uforståelige 
beskeder på catalansk over 
højtaleranlægget. Jeg var 
ankommet alene og valgte en 
halv time før spilstart at tage 
det næste tog nordpå hjulpet af 
de lokales forsikringer om at det 
skam stoppede tre stationer fra 
Barberà. Det gjorde det ikke… I 
stedet kom jeg en tur på landet 
for at slås med vindmøller. Da 
jeg endelig kom af toget var det 
helt ude hvor kragerne vender. 
Ingen taxi i sigte og en time til 
næste tog i modsatte retning. 
Heldigvis fik jeg med mine 

begrænsede spansk-kundskaber 
fat i nummeret på en radio taxi 
som ankom et kvarter efter 
spilstart. Tyve minutter senere, 
en del mere sved på panden og 
20 euro fattigere lykkedes det til 
sidst at nå frem til partiet, se 
nedenfor. De øvrige valgte at 
springe sightseeingen over og 
tage en taxi direkte fra 
Barcelona til spillestedet men 
kom alligevel for sent. 
 

Barcelona 
Også kendt som lommetyvenes 
hovedstad, er helt klart et besøg 
værd. 
Da alle runder startede kl. 
16.30 og vi boede, hvor vi gjorde 
var det begrænset hvad vi nåede 
at se. Man kan bare ikke besøge 
Barcelona uden at stifte 
bekendtskab med arkitekten 
Gaudi og hans kirke ”Sagrada 
Familia”, der ligger lidt uden for 
centrum. Gaudi parken ”Parc 
Güell” er også mindst ét besøg 
værd. 
 

Vejret 
Da vi ankom, var Spanien ramt 
af den værste tørke i 50 år, med 
undtagelse af Catalonien, hvor 
det var fint vejr de første par 
dage før det regnede tre dage i 
træk. Barberà lå heller ikke 
ligefrem ved vandet og gæt selv 
om der var swimming pool på 
hotellet.  
Faktisk var det kun Thorbjørn 
og Cassen der nåede til 
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stranden. Det var så til gengæld 
til en bøsse/nudiststrand i 
Sitges syd for Barcelona 
sammen med en ung kvindelig 
guide… 
 

Turneringen 
Spillestedet var fint, digitale ure, 
gode brikker og aircondition. 
Mobiltelefon reglerne fandt jeg 
aldrig ud af, men de blev 
alligevel ikke håndhævet. 
Kantinen var også ok og de løb 
kun tør for øl en enkelt dag. 
Både jeg og Niels Erik vandt en 
bunke rating. I A-gruppen 
spillede Cassen remis med GM 
Parligras (2571) men tabte det 
indbyrdes opgør mod Thorbjørn 
i sidste runde. Asger havde igen 
en god turnering og slog blandt 
andet en IM’er. Thorbjørn lavede 
5/5 med de hvide, men var lidt 
bleg med de sorte og 5½/9 
rakte ikke helt til en 
topplacering. Efter en god start 
gik det lidt skævt for Steen 
indtil han til sidst tabte både 
hat og briller. Hatten fandt vi 
igen, men resten af ugen 
spillede Steen iført mine briller. 
De bragte vist held for Steen 
tabte ikke flere partier, mens jeg 
ikke vandt flere! Helt som sidste 
gang vi var af sted, fik vi ikke al 
bagagen med hjem. Denne gang 
var det Niels Eriks der ikke 
dukkede op i lufthavnen før 
dagen efter. De tre første runder 
lignede nærmest spil til et mål. 
Her fra 2. runde: 

Hvid: Ani Virgil (1845) 
Sort: Michael A. Jensen (2053)  
1.f4 e5 
Froms gambit. Det mest aggressive 
svar på hvids åbning. Sort er ikke 
interesseret i at spille Hollandsk 
med omvendte farver, men satser 
på at blæse hvid af banen.  
2.fxe5 d6 3.exd6 
3.�f3 dxe5 4.e4 �c5! fører til en 
kedelig variant af afslået 
kongegambit. 
3...#xd6 4.�f3 �f6 
Sorts bedste træk. Springeren skal 
til e4 eller g4 og kigge lidt på de 
svage sorte felter. Bondefremstødet 
4...g5?! angriber hvids svækkede 
kongefløj på en noget mindre subtil 
måde, men svækker også sorts 
stilling og gør intet for udviklingen. 
Hvid får fordel efter 5.g3 g4 6.�h4 
�e7 7.d4 �g6 8.�xg6 hxg6 9.�d3! 
5.d4 �g4 
Truer slag på h2 fulgt af �h4+, det 
er ikke så primitivt som det ser ud 
til.  
6.#g5?! 
Fristende, men ikke bedst. 6.�d3! 
er en vigtig ressource for hvid. 
6...f6 7.#h4 #f5 8.*d2 *e7= 
Sort har god kompensation for 
bonden.  
9.#f2 �c6 10.h3? 
Skaber flere svækkelser.  
10...�xf2 11./xf2 0-0-0 
Fritz vil spille det grådige 
11...�b4!?  
12.c3 g5 13.g4 #e4 14.#g2 -de8 
Det direkte 14...h5 så naturligvis 
også fristende ud. 
15.-e1?? h5−+ 
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Med afgørende fordel. 
16.�a3 hxg4 17.hxg4 *d7 
Vinder bonden tilbage med fortsat 
angreb.  
18.�c4 *xg4 19.�xd6+ cxd6 
20.-h1 *f5 21.-xh8? -xh8 
22./g1 g4 23.�h2? 
 

 
23.�e1 holder lidt længere. 
23...-xh2! 24./xh2 *f2 25.-g1 
*h4+  
0-1 
 

I tredie runde kom jeg 35 min. for 
sent til partiet og havde derfor kun 
55 min. til 30 træk. 
 

Hvid: Michael Agermose Jensen 
(2053)  
Sort: Pilar Sogues Tena (1781) 
1.e4 d6 2.�c3 �f6 3.d4 
3.f4!? er smartere hvis man vil 
spille kongegambit eller Grand Prix 
angrebet i Siciliansk, men jeg 
havde på fornemmelsen, at jeg ville 
få en stilling som i partiet, derfor 
teksttrækket. 
3...g6 4.#e3 #g7 5.*d2 �bd7 6.0-
0-0 a6 7.#h6 0-0? 
En ofte set fejl. Sort skal spille 
7...�xh6. 

8.#xg7! 
For år siden ville jeg nok bare have 
spillet på det sædvanlige angreb 
med f2−f3 (forhindrer �g4) og h2−
h4−h5xg6 − også kendt som 
dragedræberen. Det var også 
fristende her når forskellen i 
spillestyrke var så stor og jeg havde 
dårlig tid. Teksttrækket giver dog 
klar positionel fordel så... 
8.../xg7 9.e5J  
Springeren har intet fornuftigt 
retrætefelt og slag på e5 kommer 
heller ikke på tale. 
9...�e8 10.h4 h5 11.#e2 
Spillet hurtigt, men 11.g4 var mere 
overbevisende. 
11...f5? (D) 
Sort går i panik. 

 
12.#xh5 

Vinder en bonde eller giver hvid et 
voldsomt angreb hvis sort tager 
officeren. Det simple 12.�g5! var 
dog mere effektivt. 1−0 i 27 træk. 
 

I 4. runde fik jeg min favoritvariant i 
Leningrad varianten i Hollandsk. Hvid 
spillede dog bedre end teorien og efter 
gensidige fejl endte partiet remis. I 5. 
og 6. runde lavede jeg 2/2 og var 
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således inden 7. runde i spidsen med 
5½/6 og fik endda gevinststilling med 
hvid imod Skandinavisk. En helt banal 
fejl kostede det meste af fordelen og i 
sidste træk før tidskontrollen fik han 
afviklet til et remis slutspil. Derefter 
forsvandt lidt af gejsten og jeg sluttede 
med ½/2 fra 2 klart fordelagtige 
stillinger. Facit var 6½/9, blandt andet i 
kraft af 2½/3 med kongegambitten: 
 

Hvid: Michael A. Jensen (2053) 
Sort: Vladimir Zaiatz (2052) 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.�f3 d5 
Moderne forsvar. Sådan spiller man 
hvis man gerne vil have remis eller 
tror man er god til slutspil. Der var 
ingen, der turde spille det kritiske 
3...g5 mod mig.  
4.exd5 c6 
Bøgerne ignorerer oftest dette træk. 
Hvid bør ikke slå på c6 da det giver 
sort udvikling.  
5.�c3! 
Nu har vi en stilling, der oftest 
opstår i Nimzowitsch modgambit 
(2...d5 3.exd5 c6 4.�c3! exf4 
5.�f3) 
5...�f6?! 
Ikke det bedste. Sort skal spille �d6 
og springeren til e7.  
6.d4 #d6 7.*e2+! 
Derfor skal springeren stå på e7. 
Sort kan nu vælge mellem et dårligt 
slutspil eller tab af rokaderetten 
efter Gf8.  
7...*e7 8.*xe7+ /xe7 9.#c4 b5 
Aggressivt, men svækker også 
dronningefløjen.  
10.#b3 b4 11.�e2 -d8 
En nyhed. Tidligere er set 
11...�xd5 12.�xd5 cxd5 13.�xf4. 

12.#xf4 
Der var andre muligheder 12.dxc6 
eller 12.�xf4. 
12...cxd5 13.#xd6+ -xd6 14.�f4 
a5 15.#a4 #a6 16.0-0-0 �bd7 
17.-he1+ /f8 18.#xd7 -xd7 
19.h3 #b5 20.�e5 -d6 
21.�ed3?? 
Glemmer at sort så kan spille g5. 
Hvid burde angribe med g4 og h4. 
21...g5S 
Nu står sort bedst. 
22.�e2 �e4 23.�c5 -e8 24.�xe4 
-xe4 25.�g3 -f4 26.�h5 -f2 
27.-d2 -xd2 28./xd2 -h6 
29.�g3 
29.g4?! svækker bønderne. 
29...-f6 30./e3 -c6 31.-c1 a4 
32./d2 -f6 33./e3 -f4?  
Sort havde remis med 33...Hc6 
34.c3!E 
Hvid er on the road again. 
34...bxc3 35.-xc3 -f6 36.b3 (D) 
Snedigt. Hvis jeg spiller 36.b4 ville 
han helt sikkert slå en passant. 

 
36...#d7? 37.b4! -b6 38.a3J 

Så fik hvid sin garderede fribonde. 
38...f5 39./f2 f4 40.�f1 
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Man kunne også spille 40.�e2 men 
jeg ville havde springeren til f3. 
40...h5 41.-c5 #e6 42.�d2 g4 
43.hxg4 hxg4 44.�b1! /e7 
45.�c3 /d6 46.�e2+− 
Vinder en bonde og partiet. 
46.�xa4 vinder også. 
46...f3 47.gxf3 gxf3 48./xf3 -b8 
49.�c3 -h8 50.�b5+ /e7 
51.-c7+ /f6 52.�c3 
52.Ha7 så farligt ud, måske kan sort 
stille er matangreb op på 
kongefløjen. 
52...-h3+ 53./g2 -h8 54.b5 -b8 
55.-c5 -c8? 56.-xc8 #xc8 
57.�xd5+ /e6 58.�c3 #d7 
59./f2 /d6 60./e3 #f5 61.�xa4  
1-0. 

Det rakte til en 4. plads, hvor jeg burde 
have vundet gruppen komfortabelt.  
 
Heldigvis var der ratingpræmier, og her 
var jeg heldig, idet arrangørerne trak 
lod om hvilke af tre 
korrektionssystemer, der skulle være 
1., 2. og 3. korrektion og 
lodtrækningen faldt ud til fordel for det 
hvor jeg var klart bedst.  
 
En halsbetændelse, 120 Euro og 47 af 
de rare ratingpoint blev udbyttet af en 
god turnering og hyggelig tur.  
 
Barcelona kan bestemt anbefales, hvis 
man skal sydover.

 

I Spanien taler de spansk, men de fleste regioner har også deres eget sprog som de 
higer om med stolthed. Således også Catalonien, hvor de taler Catalansk, et romansk 
sprog, der minder mere om Fransk end standard Spansk (som kaldes Castiliansk). 
Kender man lidt til spansk og fransk kan man nok læse skiltene, men det er rimelig 
umuligt at forstå hvad der bliver sagt over højtaleren. Her er en lille guide til de 
rejselystne: 
 

Du siger Det betyder 

Ajedrez/Escacs  Skak på Castiliansk/Catalansk 
Tablas Remis. En del af de lokale var meget 

glade for dette ord, så glade, at de måtte 
foreslå det en tre-fire gange under partiet. 

¿Que tal? Hva’ så? 
¿Que tal, allí? Hva’ så der? 
Cerveza Øl 
Brandy Brandy 
Øh Latte? Cassen bestiller is. Det hedder helado 

hvis man vil have flødeis eller huelo hvis 
det er is til drinks. 

¡Si! Niels Eriks samlede ordforråd på Spansk. 

¡Si! ¡Si! Niels Erik improviserer. 
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FREM JULECUP 
 

 Skakklubben FREM indbyder hermed til den årlige julehurtigturnering - nu med 
større præmier! 

   
Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C 
 
Spilledag:  Onsdag d. 28. december 2005 
 
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:  Mester 1: 100 kr. Øvrige: 75 kr. Betal senest kl. 9.45 
 
Præmier:  Mester 1: 1.pr.: 1000 kr. 2.pr.: 600 kr. 3.pr.: 300 kr. 
 Øvrige grupper: 
 1.pr.: 500 kr. 2.pr.: 250 kr. 3.pr.: 150 kr. 
 Ved ligestilling deles præmierne.  
 
Forplejning: Varm mad á 40 kr. kan bestilles ved tilmeldingen.  
 Desuden vil øl, vand, kaffe m.m. kunne købes på spillestedet. 
   
Tilmeldingsfrist:  Mandag den 26. december 2005 kl. 20.00!!  
  Vil blive overholdt!! 
Tilmelding,   
helst på e-mail: Jesper Knudsen:  springertild4@yahoo.dk 
  evt. tlf. 23 63 23 10 
 
 Peter Kinggaard:  peter.kinggaard@webspeed.dk 
  evt. tlf. 65 96 37 63/20 74 48 63  
 
 

VEL MØDT I FREM!! 
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Vinter 5´eren 
 

Frem Skakklub inviterer hermed alle spillere til en 
5 runders koordineret turnering i Nørregade 60. 

 
Spilledage:  Turneringen begynder mandag d. 9/1 og der spilles endvidere d. 

30/1, 13/2, 6/3, 13/3.  
 
Turneringsform:  1½ time til 30 træk + ½ time til resten af partiet. 
 
Indskud:  Hele indskuddet samt et lille tilskud fra klubben går til præmier 
 
Tilmelding:  Kan ske til Jesper Knudsen på tlf. 23 63 23 10 (efter 16.00) eller 

pr. mail (står på hjemmesiden). 
 

Vel mødt 
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Årsskifteturneringen 
 

Læseforeningens Skakklub indbyder for syvende gang til Årsskifteturnering! 
 
Spillested:  Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50 indgang G, 5200 Odense V. 
 
Spilletid:  Alle dage 19.00 – 24.00. 
 
Spilledage:  Torsdagene 5/1, 12/1, 26/1, 2/2, 16/2, 23/2 og 9/3. 
 
Betænkningstid:  40 træk i 2 timer herefter 30 minutter samt opsparet tid til resten. 

   
Indskud:  Seniorer: 100 kr. og juniorer: 50 kr. 
 
Præmier:  Hovedpræmier: 1. præmie. 1.200 kr. 2. præmie 800 kr.  
 og 3. præmie 400 kr. 

Under 1900: 1. præmie 500 kr. og 2. præmie 300 kr. 
Under 1500: 1. præmie 500 kr. og 2. præmie 300 kr. 
Desuden et gavekort til Dansk Skaksalg for  
det bedst kommenterede parti. 

 
Turneringsform: En stor gruppe efter Nordisk System. 
   
Nordisk system foregår ved, at deltagerne opdeles i to grupper. De højest ratede i den 
ene og de laveste i den anden gruppe. I første runde skal den øverst ratede møde den 
øverst ratede i den anden gruppe. Nummer to i den ene gruppe møder nummer to i 
den osv. I de følgende runder mødes spillere med samme pointantal på samme vis. 
 

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 2. januar – følg deltagerantal på www.lfskak.dk  
 
Tilmelding til: 
 

Søren Kristiansen 
Landbrugsvej 101 st. -2 
5260 Odense S 
Tlf. 22 53 56 94 
spk@kemikeren.dk 

 
Hængepartier bedes afviklet og resultat meddelt til ovenstående senest 2 dage før 
næste runde afvikles. Gentagne overtrædelser vil blive meldt til unionen og medføre 
advarsel eller karantæne. 
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