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VELKOMMEN TIL DEN NY SÆSON!
Af Niels Erik Nielsen, formand.
Bestyrelsen byder såvel gamle som nye
medlemmer velkommen til sæsonen
2004-05, der for alvor går i gang, når vi
mandag den 6. september påbegynder
klubmesterskabet, som der er
indbydelse til bagerst i bladet –
bemærk at tilmeldingsfristen er
onsdag den 27. august, men det letteste
for alle parter er, hvis du tilmelder dig
på den fremlagte liste nu!!

børn være opmærksomme på FM for
Juniorer, der igen finder sted i Nr.
Aaby. Sidste år stillede vi med langt de
fleste deltagere og Kristoffer vandt
titlen, så reserver allerede nu
weekenden 8-10. oktober for en
gentagelse!
De annoncerede weekend-turneringer i
kystbyerne kan også anbefales på det
varmeste,
det
samme
gælder
Odensemesterskabet, der med Odense
Skakklub som arrangør i år finder sted
på Dalum Skolen med 1. runde 8.
oktober, hvilket betyder et uheldigt
sammenfald med FM for Juniorer, men
arrangørerne af OM er naturligvis
imødekommende over for et juniorafbud til 1. runde, da ingen som
bekendt kan være to steder på en gang,
så har du lyst til at være med i OM,
skal du bestemt ikke holde dig tilbage.

Mandag den 30. august skal der
sættes hold, og for at få et overblik
over medlemmernes planer, bedes du
udfylde spørgeskemaet som følger
med klubbladet. Vi forventer som
minimum at kunne stille med samme
antal hold (6) som sidste sæson, og
mon ikke vi kan præstere noget
lignende i pokalsammenhæng?
Kalenderen er fyldt med spændende
muligheder, og her skal vore mange
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LUNDEBORG
Af Niels Erik Nielsen
bysbørn fra Læseforeningen nåede op
på 7 blandt de 66 deltagere, hvilket var
et fald på 6 i forhold til sidste år, men
desværre blev turneringen i år ramt af
et kollektivt afbud fra Fiber, da
chaufførens kone barslede aftenen før.
Vi har tidligere haft flere spillere på
sildekasserne end det var tilfældet i år,
men alle FREM-spillerne bidrog atter
efter bedste evne til at kaste glans over
dagen, ja et par stykker gjorde det
endda helt ufrivilligt, da de i den
bagende hede blev kigget ud og
nomineret til finalen i disciplinen:
deltageren med den hvideste krop.
Tom Frantsen var her kommet i skrapt
selskab og blev siet fra ved første
eftersyn, men Brian Nielsen gik hele
vejen, da han viste sig klart blegest
sammenlignet med Esben Hove,
Lyngby-Virum, der ellers i kraft af sin
lyse lød var favoriseret fra naturens
hånd. Til lykke til Brian!!

Hurtigskaktræffet
på
havnen
i
Lundeborg lørdag den 7. august var
tilsmilet af optimalt vejrlig, og som
altid var det en fornøjelse at være til
stede, hvad enten det nu var i rollen
som spiller, eller man som denne
skribent valgte at følge slagets gang fra
sidelinien.
FREM var atter godt repræsenteret, ja
faktisk havde vi i år overhalet
arrangørklubben Sydøstfyn og stillede
med flest deltagere af alle, nemlig 12 +
formanden, hvilket naturligvis udløste
det obligatoriske gavekort på 100 kr. til
stedets glimrende kantine, hvor
præmien straks blev omsat i kolde øl
(og et par enkelte vand!).
Sidste år delte vi med Nyborg, men de
stillede i 2004-udgaven kun med 8
mand og måtte derfor denne gang tage
til takke med gavekortet på 50 kr.
Ellers kan det nævnes at Sydøstfyn selv
stillede med 11 mand og at vores

1.
3.
5.
6.
8.

Mester 1 - 2192
Esben Kjems Hove, Lyngby-Virum
Carsten Bank Krøldrup Friis, Læseforeningen
Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn
Tom Frantsen, Frem
John Frederiksen, Nyborg
Kim Skaanning, Sydøstfyn
Mads B Svendsen, Læseforeningen
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Ro
2297
2289
2368
2220
2090
2093
2116
2062

1
X
½
0
0
1
0
0
0

2
½
X
1
0
0
0
0
0

3
1
0
X
½
1
0
0
0

4
1
1
½
X
0
0
0
0

5
0
1
0
1
X
1
0
½

6
1
1
1
1
0
X
1
0

7
1
1
1
1
1
0
X
0

8
1
1
1
1
½
1
1
X

I alt
5½
5½
4½
4½
3½
2
2
½

Vores få deltagere i den øverste gruppe
har de senere år haft svært ved at gøre
sig gældende, spørg bare Tom, men
denne gang fik han efter to indledende
nuller afgørende indflydelse på
mesterskabets placering, da han efter
tur bankede Esben Hove og IM Lars
Borbjerggaard.

1.
2.
4.
6.
8.

Midterspurten med 3½/4p. betød at en
sensationel podieplads var inden for
rækkevidde inden sidste runde, hvor
John Frederiksen dog stak en kæp i
podie-drømmene, men 50% i det meget
stærke selskab var en flot præstation.

Mester 2 - 1959
Mathias Meunier, Frem
Kristoffer Dyrgaard, Frem
Peter Grau, Læseforeningen
Martin S Hansen, Sydøstfyn
Michael Jensen, Frem
Brian Nielsen, Frem
Jens Lund, Årslev
Hans Hansen, Frem

Ro 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
1919 X 1 ½ 0 1 1 1 1 5½
1938 0 X 1 1 0 1 1 1
5
1993 ½ 0 X ½ 1 1 1 1
5
2055 1 0 ½ X 0 1 1 ½ 4
1987 0 1 0 1 X 0 1 1
4
2007 0 0 0 0 1 X 0 1
2
1918 0 0 0 0 0 1 X 1
2
1853 0 0 0 ½ 0 0 0 X ½
skulle bruge de første par runder på at
vågne efter at have været til
introduktionsfest på det gymnasium,
hvor han netop er startet! Da først
søvnen for alvor var gnedet ud af
øjnene, vandt han nemlig resten af
partierne! Som altid var det alt eller
intet for Michael, der var tæt på en
præmiegivende
placering,
hvilket
bestemt ikke kan siges om Brian og
Hans, men mens vinderen af basis 1
sidste år næppe kan være tilfreds, kom
sidstnævntes sidsteplads ikke som den
store overraskelse. Det var bestemt
ikke lykken for Hans, at snige sig med
på yderste mandat blandt lutter
mesterspillerne, især ikke når man
kaster et blik på sammensætningen af
basis 1, der lå anderledes godt til
højrebenet.

Næst bedste gruppe har ofte været
domineret af FREM-spillere, det var
også tilfældet i år, hvor næsten
halvdelen af vores store kontingent lidt
uheldigt klumpede sig sammen her,
blandt andet sidste års gruppevinder
Michael Jensen, der trods bopæl i
København er en sikker FREM-mand i
Lundeborg hvert år!
I 2003-udgaven var Tom helt mod
sædvane eneste klubkammerat til at
udfordre Michael, da Kristoffer, Brian
og Hans spillede i basis 1, mens
Mathias ikke deltog. Det gjorde han til
gengæld med bravur i år, hvor hans
100% mod de fire andre fra FREM
lagde grunden til en sikker førsteplads,
der dog meget vel kunne være kommet
i fare , hvis det ikke var for det forhold,
at Vesterhavs-triumfatoren Kristoffer
5

Præmietagerne i Mester 2: fra venstre Kristoffer, Peter Grau og Mathias.
Basis 1 - 1697
Ro 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
1. Jens Rasmussen, Læseforeningen
1721 X 1 1 0 1 1 0 1 5
2. Preben Sig, Nyborg
1803 0 X 0 1 ½ 1 1 1 4½
3. Alex Sørensen, Frem
1731 0 1 X 0 1 1 1 0 4
4. Erik Hansen, Tårnet
1713 1 0 1 X 0 0 ½ 1 3½
Michael Timling, Sydøstfyn
1720 0 ½ 0 1 X 0 1 1 3½
Jørgen Frank Hansen, Tårnet
1626 0 0 0 1 1 X ½ 1 3½
7. Cipriano Sande, O.S.
1692 1 0 0 ½ 0 ½ X 0 2
Anton Kjeldsen, Frem
1636 0 0 1 0 0 0 1 X 2
Alex deltog for første gang, og med en
stjerne fra ’Simultan med Sune’ Anton
god slutspurt fik han bragt sig på
aldrig for alvor gang i scoringen og
endte i det slagne felt.
sildekasserne, derimod fik klubbens tv-

Præmietagerne i Basis 1: Preben Sig, Jens Rasmussen og Alex Sørensen.
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1.
2.
3.
4.
5.

Basis 3 - 1434
Kris Munk, Sydøstfyn
Kaj Pedersen, Vejle-Allested
Niels Nielsen, Årslev
Erwin Jensen, Nyborg
Peter Kinggaard, Frem
Carsten Larsen, Enkeltmedlem
Bjarne Brunhøj, Nyborg

Ro
1422
1464
1422
1467
1429
1400
1450

1
X
0
0
0
0
0
0

2
1
X
1
0
0
0
0

3
1
0
X
0
½
0
0

4
1
1
1
X
0
0
0

5
1
1
½
1
X
1
0

6
1
1
1
1
0
X
1

7
1
1
1
1
1
0
X

8 I alt
1
7
1
5
0 4½
1
4
½ 2
1
2
1
2

8. Lene Kuntz, Frem

1419 0 0 1 0 ½ 0 0 X

1½

Vore to deltagere kom aldrig med, da
toget kørte, men velkommen tilbage i
klubben til Lene, der dog på anden vis

kom i præmierne, da hun blev belønnet
for at være eneste kvindelige
deltager/havnens
kønneste
pige.

Trængsel på sildekasserne i monradgruppen: I midten ses klubbens yngste deltager
Emil Deleuran, der blev en flot nummer tre, og yderst til højre Torben Bo Nielsen,
der for andet år i træk kom i præmierne.

7

1.
2.
3.
4.
6.

9.

12.

Basis 6 Knud Hvilsted, Faaborg
Sander Ehmsen, Faaborg
Emil Deleuran, Frem
Andreas Heitmann, Faaborg
Torben Bo Nielsen, Frem
Jesper Larsen, Enkeltmedlem
Christian Kromann, Indslev
Magnus Aagaard, Indslev
Poul Jørgensen, Indslev
Mads Larsen, Enkeltmedlem
Morten Madsen, Indslev
Rasmus Madsen, Indslev

Ro
1091
1100
1118
1011
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1
X
0
0
0
0
0
0

2
1
X
0
0
0
0

3
1
1
X
0

4
1
1
1
X
0

5 6 7 8
1 1 1
1 1
1
1
1
1
1
X
1 1
0
X 1
0 0 0 X 1
0 0
0
0 X
0 0 0
0
0 0 1 0
0
0 0 0
0
0 0
0

9 0
1
1
1
1
1
0
1
1
X 1
0 X
1 0
0 1

1 2 I alt
7
6
1 5
1
4
1 4
1 1 3
1
3
1 1 3
0 1 2
1 0 2
X 1 2
0 X 1

MEDALJEREGN OVER FREM
Af Peter Kinggaard
Sydøstfyn
1 sølv
Præmietagere med ens pointtal fik
medaljer af samme karat.

Frem valgte at afslutte sæsonen med en
ny udgave af Frem Open, som tidligere
var blevet afviklet med stor succes,
men havde ligget godt gemt i mølposen
siden år 2000.
I disse olympiske tider handler det jo
om at vinde medaljer, så lad os se,
hvilken klub der blev bedst i denne
disciplin, som lige nåede at blive
færdigspillet inden den første af
sommerens store sportsbegivenheder i
Portugal. 32 deltagere var fordelt i 4
heat, og medaljefordelingen blev
således:
1. Frem 2 guld
2 sølv 2 bronze
2. LF
2 guld
Fiber
1 sølv
Kerteminde
1 sølv
Midtfyn
1 sølv

I første heat (Mesterklassen) lagde
Brian Nielsen ud med en planmæssig
sejr over Johnny Holler, og da han
fulgte op med en noget overraskende
sejr over Mads B. Svendsen, som ellers
kom med en flot 3. plads fra
Fynsmesterskabet, foreslog jeg Brian at
holde sit lodtrækningsnummer som nr.
1. Det lykkedes til fulde, idet det i de
følgende 3 runder blev til sejre over
Jesper Knudsen, Kim Skaanning, og
Jørn B. Andersen. Dermed var en
meget overraskende, men sikker og
fortjent sejr i hus inden sidste runde,
hvor det blev til et unødvendigt
nederlag mod René Rauer, som dermed
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også kom på tavlen med en gevinst.
Det kunne dog ikke slå skår i Brians
glæde, som med dette gennembrud (ny
rating: 2007!) formentlig har sikret sig
en plads i top-5 på Frem’s
divisionshold, som af alt for velkendte
grunde først stiller op igen i sæsonen
2005-06. Det kørte ikke rigtigt for 2 af
forhåndsfavoritterne, men for Kim
rakte de 4 point dog til en 2. plads,
mens Mads med en score på 50% måtte
dele 3. præmien med Jørn, som på sin
side passerede en magisk ratinggrænse
– og det er jo vigtigt! Tom Frantsen
udgik af turneringen efter 2. runde.

"f6 18."xe4
,xh6 20."xf6
1-0.

1f8??

19.xh6+

Hvid: Mads B. Svendsen, LF
Sort: Jørn B. Andersen, FREM
[noter; NEN]
1.d4 d5 2.c4 e6 3."c3 "f6 4.cxd5
exd5 5.g5 c6 6.(c2 e7 7.e3
g4!? 8.h3 h5 9.f4 g6?? 10.f5
"h5 11.xe7 (xe7 12.fxg6 "g3
13.1h2 (xe3+ 14."ge2 "a6
15.(c1 "xf1 16.,xf1 (xc1+
17.1xc1 hxg6 18.a3 "c7 19."f4
, d7 20.g3 1ae8 21.1e1 1xe1+
22.,xe1 g5 23."d3 f6 24.h4 b6
25.h5 "e6 26."e2 c5 27.dxc5
bxc5 28.g4 ,d6 29."g3 "d4
30.1f2 c4 31."b4 1e8+32.,d2
"b3+ 33.,c2 1e1 34."f5+ ,d7
35."d3!? 1e4 36.,c3 1xg4
37."xg7??

Partier fra mesterklassen:
Hvid: Brian Nielsen, FREM
Sort: Mads B. Svendsen, LF
1.d4 g6 2.c4 g7 3.e4 d6 4."c3
"c6 5.e3 e5 6.d5 "ce7 7.c5 f5
8.cxd6 cxd6 9.(a4+ d7 10."b5
"c8 11.(c2 xb5 12.xb5+ ,f7
13."e2 (a5+ 14."c3 fxe4

37...1g3! 38.1h2 1xd3+ 39.,b4
,c6! 40.a4??
40.f2
40...a5+ 41.,a3 "c1+ 0-1.

15.d7! =h6 16.e6+ ,g7 17.0-0
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26.(h3
(c6
27.1f3
(xa4
28.xe6!
fxe6
29.f7+
,g7
30."xe6+!! ,xf7
30... xe6?? 31.h6#
31."xd8+!?
31. xf8! xf8 32.xh7+ er en
hurtigere vej til målet
31...1xd8 32.g5+ xf3 33.(xf3+
,g8 34.xd8 (d7 35.f6 (e6??
36.xh8
1-0.

Hvid: Kim Skaanning, FREM
Sort: Jørn B. Andersen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 g6 2."c3 g7 3.f4 c5 4."f3
"c6 5.b5 "d4 6.d3 d6 7."xd4
xd4 8.(f3 g7 9.0-0 "f6
10.b5+ "d7 11.a4 a6 12.c4 e6
13.d3 b6 14.(g3 "f6 15.f5! d5
16.a2!? d4 17."e2 0-0? 18.e5!
"d7 19.f6 h8 20.,h1 (c7
21.f4 1d8 22."g1 b7 23."h3
,f8? 24.1ae1 ,g8 25."g5 "f8

Højt humør ved præmieoverrækkelsen i Mestergruppen: Lene lykønsker Brian, der er
flankeret af de to andre præmietagere Kim og Mads, med førstepladsen.
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Jævnbyrdigheden var udtalt i gruppe 2,
hvor det var meget tæt på, at 7 spillere
efter 4 runder kunne dele 1. pladsen
med 2 point – dog var der 1 udsat parti.
Med sine uforlignelige fighterevner
sikrede Jens Rasmussen sig 1. pladsen
et mulehår foran Vagn Olav Hansen,
som med en god indsats var med i
kampen om sejren hele vejen. Hvis

Anton Kjeldsen i sin næste turnering
besejrer de modstandere, som har
mindre i rating end ham selv, vil han
opnå et fremragende resultat, for her
blev det til gevinst over de 4, som
havde et højere tal. Der var også et
pænt plus på kontoen til Lene Kuntz og
Jan Svenssen.

Præmietagerne i gruppe 2: Vagn Hansen, Jens Rasmussen og Anton Kjeldsen.
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Casper Emil Rouchmann havde i 3.
gruppe næsten samme turneringsforløb
som Brian Nielsen i Mesterklassen ved
at lægge ud med 4 gevinster. Med 2
remiser i de næste runder var
førstepladsen
hjemme
inden
afslutningsrunden, og det betød + 90 til
1300. Christian Thrane fik en frygtelig

start, og en svaghedsperiode i sidste
halvdel af turneringen blev dyr for Jim
Svenssen, men de kunne da begge gå
hjem med indskuddet x2. Marie Vang
Nielsen
gik
ubesejret
igennem
turneringen, men hun skal lige have
skærpet sit spil for også at komme på
podiet.

Præmietagerne i gruppe 3: Chr. Thrane, Casper Emil Rouchmann og Jim Svenssen.
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Peter Frank Jørgensen tog i gruppe 4 på
overbevisende facon kampen op med
en
stor
gruppe
fra
Frem’s
juniorafdeling, og han benyttede
lejligheden til at reparere på sit noget
ramponerede ratingtal. Kun i partiet
mod Simon Siggaard Jensen spillede
heldet med. Sidstnævnte spillede også
for mange remis’er, men kunne
alligevel dele 2.pladsen med Jacob

Lykke Barnewitz, men de var som
nævnt milevidt fra guldet. Lige uden
for medaljerne var der en fin indsats af
turneringens yngste deltager, 12-årige
Emil Deleuran, med 4 point.
Og her ville det have været godt med et
billede af præmietagerne i gruppe 4,
men
det
sene
tidspunkt
for
præmieuddelingen taget i betragtning,
sov de unge mennesker nok for længst!
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19. Vesterhavsturnering
af Kristoffer Dyrgaard
Vesterhavsturneringen blev for
første gang afholdt som en Open
efter schweizersystemet, der som
forventet fik færre stormestre til at
deltage. Dog var deltagerantallet
en lille smule højere end forrige år,
da chancen for at møde en
stormester i år var til stede.
Første runde var en formel sag for
de fleste, da den øverste halvdel af
feltet skulle møde de lavest ratede.
Jeg tog dog for let på opgaven,
mod Alexander T. Jensen fra
Tårnet, Svendborg. Med sort
fejlede jeg allerede efter 13 træk
og overså en kombination, der
tabte en kvalitet. Men da jeg havde
noget kompensation for den, fik
jeg senere hen et godt løberpar. Jeg
var dog så heldig, at Alexander,
der spillede ganske udmærket,
forcerede over på kongefløjen.
Dette gjorde at jeg fik en åben hlinie ned mod hans kongestilling.

I denne stilling lod Alexander sig
forføre af, at dronningen var
udækket, og han spillede derfor det
nærliggende:
32.(d6?? xg2!! 33.(xb6
f3!
0-1.
Efter denne sejr skulle jeg om
søndagen, der bød på en
dobbeltrunde, spille mod Jesper
Kjærgaard-Jensen, der senere viste
sig at have en fremragende
turnering, der endte med en delt 2.
plads.
Hvid: Kristoffer Dyrgaard
(1890)
Sort:
Jesper
Kjærgaard−
Jensen (2180)
(Kristoffer Dyrgaard)
1.e4 d5 2.exd5 (xd5 3."c3
(a5 4.d4 c6 5.d2 f5 6.c4
e6 7."f3 "d7 8.0-0 (c7 9.1e1
e7 10."g5
Med ideen ge4 eller f3 fulgt
af f4, der muligvis ikke er
fremragende. Planen var at
komme ud af teori m.m. og
skabe en lille smule forvirring,
så jeg mere kunne spille lidt
mere på min intuition, der er
blevet forbedret efter mit ophold
på Tjele Efterskole.
10..."gf6 11.(f3


+ + + 
+ + + 
+ ++
+  +  
+ ! Q +#
$++ + + %
& + + '+(
)+*+ +*+ ,
-./0123456
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22.e1 er muligvis bedre, da
truslen 22...fd8 23. e4 xd4
taber direkte pga. skakken på
f6.
22...1fd8 23.1e1 "d5 24.c3
,f8 25."g5 ,e7 26."f3 f6
27.1he4 "c7 28.h3
Forbedrer stillingen en lille
smule, men det kan dog være
jeg skulle have spillet 5f1-e2−
d3, der får kongen med over at
hjælpe dronningefløjen
28...,f7 29."d2?!
Et unødvendigt træk, der blot
giver Jesper chancen for at
åbne dronningefløjen med c5.
Igen
er
planen
med
kongevandringen med til at
fastholde en lille fordel.
29...c5! 30."b3 cxd4 31."xd4
1d6 32.f4!?
Forhindrer e5, men som det
ses senere hjælper det bare
Sort med at skabe en fribonde
med d5 og g5.
32...1e8 33."b3 1d5 34.1c4
1e7 35."d4 "b5 36."xb5
1xb5 37.1e2 g5
Eneste mulighed for modspil
mod Sorts e−bonde er ved at
storme frem med bønderne på
dronningefløjen.
38.a4 1d5 39.fxg5 1xg5 40.b4
1d5 41.1ce4 e5 42.,h2 1c7
43.c4 1d3 44.c5 ,e6 45.1g4
,d5 46.b5 g5?A
Pyh...! Endelig en lille fejl. Nu
får
jeg
modspil
på
dronningefløjen, som kunne
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 ++87 +
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11...g4
Dronningeafbytning ser ud til at
være til hans fordel, men hvor
skal den hen? Jeg valgte derfor
at bytte af og dermed få en
svækkelse i hans stilling (d6).
12.f4 xf3 13.xc7 g4
14."ge4 "b6 15.d3 0-0
16.d6 xd6 17."xd6 1ab8
18."ce4 "xe4 19.1xe4 h5
20.1h4 g6 21.xg6 hxg6
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22."e4?!
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været forhindret ved at
46...a6.
47.b6B axb6 48.cxb6
49.1b4 1d4 50.1eb2
51.,g3 1c3+ 52.,f2
53.1xb4 ,c5 54.1b5+
55.1b4 1a3 56.h4
57.1xh4 ,xb6 58.1h6
59.1xf6+ ,c5C 60.,f3C
Med remis i tidnøden
½-½

vel godt kalde det ”overseelsernes
parti”.

spille
1c6
1c5
1xb4
,c6
gxh4
1xa4

Hvid: Kristoffer Dyrgaard
(1890)
Sort: Thomas Flindt (2117)
(Kristoffer Dyrgaard)
1.e4 "c6 2."f3 e6
Alternativet, at gå ind i spansk
(2...e5 3.b5), er nok en smule
bedre, men Thomas ville helst
ikke spille teori.
3."c3 b4 4."e2!? d5?
Lukker den hvidfeltede løber
inde samt giver hvid terræn.
4...e5 5.c3 e7 6.d4 d6 er
bedre ifølge teorien.
5.e5 d4 6.c3 dxc3 7.bxc3 a5
8.d4 "ge7 9.d2
"Lukker" diagonalen a5−e1,
hvorefter det er muligt at støde
c4.
9..."f5 10."g3
Jeg prøver at bytte mine
passive brikker af med hans
aktive. Bondestrukturen tæller
ikke så meget i disse stillinger.
10..."xg3 11.fxg3 "e7 12.d3
Erobrer diagonalen, men Sort
får muligheden for et brud i
centrum. Dog har hvid alt, hvad
han kan ønske sig. Centrum og
aktive brikker.
12...c5 13.0-0 cxd4 14.cxd4
xd2?
Løberafbytning er til hvids
fordel, da der ikke kommer pres
på d4 foreløbig. Herudover er
feltet d6 enormt svagt. Læg
mærke til at dette var sorts

I 3. runde skulle jeg være sort mod
Kasper
Damm,
der
vandt
Kandidatturneringen ved DM i år.
Efter flere unøjagtige træk, fik jeg
en isoleret a-bonde mod hans
garderede fribonde på d5. Jeg kom
ud i et uligefarvet løberslutspil
med en bonde under. Efter nogle
manøvrer med løberen formåede
Kasper Damm desværre at vinde
det hen mod tidnøden.
Efter 1½ af 3 skulle jeg ned og
møde Thomas Astrup (1570) med
hvid. Jeg kender Thomas godt, og
vi kom ud i en stilling, hvor jeg
havde en bonde for en lidt
besværlig stilling, der dog vandt
enkelt efter 4 timers spil.
Om tirsdagen skulle jeg møde
Christian Jakobsen (2094) med
sort. Denne endte med en fredelig
remis i 10 træk, da jeg havde brugt
næsten fuld tid i de 4 første partier.
Om
onsdagen
begyndte
forhåbningerne om en fremragende
turnering at blomstre efter et flot
parti, der dog ligeså godt kunne
være gået den modsatte vej. Man
16

mest aktive brik, som blev
byttet for en dårlig løber!!
15.(xd2 h6 16.(f4!
Frigør springeren samtidig med
angreb på kongefløjen.
16..."d5 17.(g4 1g8 18.1ae1
d7

Forkert plan, 24.e4! med
bedre spil, samt mere kontrol
over baglinien.
24...a5 25."c5 0-0-0
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26.e4?
26. xb7!!+− xb7
(26...xb7?? 27. b1) 27."e4!)
26...(xd4 27.xc6?C
27. xb7!? 27... d1 (27...xb7
28."xc6++; 27...(xe4 28.(xf8
xf8 29.*d6+ d7 30.*xe4
"xe4 31. e2+−) 28.xc6+ 5b8
29.cc2 xf2 30.xf2E.
27...(xc5??+−
27...bxc6H
28.xb7+??-+
28.d7+!!+− med omgående
dronningegevinst.; 28.xc5??
d1+ 29.f1 xf1#.
28...,b8 29.1ff1B "c4+?
29...a7-+
30.,h1 ,xb7 31.1xf7+ 1xf7
32.(xf7+ ,a6 33.h3?
33.xe6+ b6 34.b1=
33...(d5 34.(c7 "xe5 35.1b1
"c4 36.1c1 "e5?

19.h7?!
Er udmærket, men 19. d2 g5
20.xg5 hxg5 21. e4 5e7
22. d6!E er langt nemmere at
spille, da ingen brikker kommer
til at stå offside. Alle brikkerne
er med i forhold til sorts, der
skal dække én af sine bønder.
19...1f8 20.(xg7 (e7 21.1c1
c6 22."d2
Her kan man se forskellen fra
førnævnte variant, da hvids
brikker
efter
teksttrækket
savner koordination.
22..."e3 23.1f2?!
23.fe1 er en smule bedre
ifølge Fritz, da 23... xg2?
24.e2 a3 25. b3+−
23...(b4 24."b3?
17

36... b6∓
37.1b1 "c4 38.1c1
½-½.

ikke præstere noget på egen
hånd.
14...exf6
15.(e3+
,d8
16."e6+ xe6 17.(xe6
Hvid har fået byttet alle sine
aktive officerer af, og endt op
med en bonde under, samt en
dårlig løber.
17...(xc4
Initiativet er vigtigt, ikke mindst,
da det gør stillingen nemmere
at spille.
18.(xf6+ ,c7 19.e3 (b4+
Jeg prøver at opnå en stilling,
hvor jeg kan spille "d7 uden, at
hvid kan slå en af bønderne.
20.,d1 (a4+ 21.,c1 (a3+
22.,d2?
Det, jeg håbede på!
22..."d7 23.(g7 1g8!

Lidt svært at skulle tage sig til
takke med en halv i dette parti, der
gjorde at jeg virkelig fik appetit på
mere. Men på den anden side, hvis
jeg havde tabt det til sidst, var jeg
nok bare gået helt ned med flaget i
de følgende runder.
Med 3½ af 6 skulle jeg om
torsdagen møde Henrik T. Jensen,
faderen til Alexander som jeg
mødte i 1. runde. Efter partiet mod
Thomas Flindt, var jeg rigtig sat op
til endnu et godt parti.
Hvid: Henrik Jensen (2115)
Sort: Kristoffer Dyrgaard
(1890)
[Kristoffer Dyrgaard]
1.d4 g6 2.c4 g7 3."c3 c5
4.d5 xc3+!?
Er en ganske udmærket træk,
specielt når man virkelig har
lyst til at spille skak!
5.bxc3 f5 6.h4 d6 7.h5 (a5
8.hxg6?
Taber bare end bonde for en
smule udvikling.
8...hxg6
9.1xh8
(xc3+
10.(d2 (xh8 11.b2 "f6
12."h3 (h4
Dronningen
skal
ud
af
diagonalen før eller siden.
13."f4 g5 14.xf6
Eneste chance for modspil.
Men dronningen kan som sagt


+ + ++
7+ Q 
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Ikke særligt svært at finde, men
afgørende.
24.(c3
24.xg8? b2+ 25.5e1 xa1+
26.5e2-+ med en fribonde i c−
linien er løbet kørt!
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I 8. runde mødte jeg Sten
Bernhardsson fra Sverige (2115)
med sort, hvor jeg spillede lidt
under
standard,
og
jeg
undervurdere hans angreb på
dronningefløjen. Han erobrede clinien
og
vandt
derefter
forholdsvist nemt. I sidste runde
gjaldt det op at rette op på skaden
fra dagen før:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard
(1890)
Sort: Jan Jensen (1675)
[Kristoffer Dyrgaard]
1.e4 c5 2."c3 "c6 3.g3 "f6
4.g2 d6 5.d3 g6 6.h3 g7
7.e3 0-0 8.(d2 "d4 9."d1
1b8 10.c3 "c6 11.f4 (c7
12."f3 b5 13.0-0 b4 14.g4 a5
15.f5 c4!?
Skaber lidt postyr i centrum,
men dog ikke så slemt, at det
er direkte problem. Her brugte
jeg 1/2 time og valgte at ofre en
bonde i centrum for angreb.
16.h6?!

24...(xc3+
25.,xc3
"f6
26.c4 a6 27.a4 "e4+ 28.,b2
b5 29.axb5 axb5
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30.d3
30.xb5 b8 31.a7+ 5d8
32.a5 xf2-+
30...,b6 31.f3 "g3
Et udmærket forpostfelt til
springeren.
32.,c3 1h8?!
32...c4 33.c2 5c5 er nok en
smule bedre. Jeg ville dog helst
forhindre at modspil, og håbede
derfor, at han ville spille b1,
hvorefter jeg overtager a−linien
33.1b1 b4+ 34.,b3 1a8
35.,c2 1a2+ 36.1b2 1a1
Pointen
er,
at
efter
tårnafbytning på b2, virker
planen med c4, ,c5 ikke særlig
optimalt.
37.1b1 1xb1 38.,xb1 c4
39.xc4 ,c5 40.b3?
Efter 40.a6 5xd5 41.5c2 er
gevinsten lidt mere kompliceret
40..."f1
0-1.
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16...a6?
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Hvorefter Jan i desperation
spillede 31...,g8. Da han
opdagede, at det var et ulovligt
træk, gav han op!
1-0.

Hvad skal den der? Hvis sort
ikke vil have bonde, kan han
spille 16...cxd3 17.xg7 5xg7
18.xd3 b6+ 19.5h1 a6
20.c4M.
17.xg7 ,xg7 18.g5 "d7
19.d4 f6 20."e3 "b6 21."g4
Efter at sort har deplaceret sine
brikker på dronningefløjen, går
hvid til angreb!
21...d5 22.gxf6+ exf6 23.(h6+
,g8 24.fxg6 hxg6

Personligt endte turneringen med
5½/9 og 1½ over forventet. Dog
var der chancer for mere, men jeg
skal vist være glad for det hele
point i 1. runde!
Den 19. Vesterhavsturnering endte
desværre ikke med dansk sejr,
selvom Lars Schandorff førte med
et ½ point efter 7. runde. Han
spillede 2 remiser, mens Nikola
Sedlak fra Serbien Montenegro
vandt de sidste 2 partier.
Jeg vil benytte lejligheden til at
takke Esbjerg Skakklub og
medhjælperne til turneringen for et
godt arrangement, der var tip-top
på
næsten
alle
punkter.
Spilleforholdene var gode med
kontorstole, der kunne indstilles
efter egne behov. Kantinen havde
rimelige priser, og maden var da
også velsmagende.
Vesterhavsturneringen kan varmt
anbefales til folk, der gerne vil
besøge Esbjerg og kombinere
besøget
med
en
herlig
skakturnering under komfortable
forhold.
Dog skal det siges, at velkomsten
og
præmieoverrækkelsen
var
særdeles skuffende. Hvordan kan
en præmieoverrækkelse overstås
uden et eneste ord?
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25.e5!
Jeg synes selv trækket er flot,
da det udnytter mange af sorts
svækkelser, og viser hvor ringe
han står! Der bliver åbnet for 6.
række og f−linien, som hurtigt
bliver afgørende
25...fxe5
26.(xg6+
,h8
27.(h6+ ,g8 28."g5
Truer
afbytninger
på
f8
efterfulgt af "e6+
28...(g7
29.(e6+
,h8
30."f7+ ,h7 31."f6+
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KALENDER FOR FREM
August

September

S 1
O 1
T 2
M2
T 3
F 3
O 4
L 4
T 5
S 5
F 6
M 6 KT (1)
L 7
T 7
S 8
O 8
T 9
M9
T 10
F 10 Melfar
O 11
L 11 Melfar
T 12
S 12 Melfar
F 13
M 13 KT (2)
L 14
T 14
S 15
O 15
T 16
M 16 Teori
T 17
F 17
O 18
L 18
T 19
S 19
F 20
M 20 KT (3)
L 21
T 21
S 22
O 22
T 23
M 23 Teori, Brikken
T 24
F 24
O 25
L 25
T 26
S 26
F 27
M 27 KT (4)
L 28
T 28
S 29
O 29
T 30
M 30 Holdsætning
T 31
KT: Klubturnering
KT: KlubHT: Holdturnering
21

Oktober
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S

1
2
3
4 KT (5)
5
6
7
8 OM, Junior- FM
9 Junior- FM
10 Junior- FM
11 KT, opsamling
12
13
14
15 Faaborg EMT
16 Faaborg EMT
17 Faaborg EMT
18 HT (1)
19
20
21
22 OM (2)
23
24
25 KT (6)
26
27
28
29 OM (3)
30 Tårnet
31 Tårnet

KALENDER FOR FREM
November

December

O 1
T 2
F 3
L 4
OM (4)
S 5
M 6 KT (7)
T 7
O 8
HT (2)
T 9
F 10
L 11
S 12
OM (5)
OK Gulve
M 13 KM i lyn, Brikken
T 14
O 15
KT, opsamling
T 16
F 17
L 18
S 19
OM (6)
M 20 Juleafslutning
T 21
O 22
PT (2)
T 23
F 24
L 25
S 26
OM (7)
M 27
T 28 Odense Energi Cup
O 29
HT (3)
T 30
F 31
PT: Pokalturnering KM: : Klubmesterskab
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PT (1)
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Januar
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 HT (4)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kunsten at rokere kort
Af Kristoffer Dyrgaard
Horsens Lang Weekend EMT
2004, også kaldet ”Den Lange”,
blev i år afholdt i tidsrummet
mellem Vesterhavsturneringen og
Politiken Cup. Dette var i håbet
om flere deltagere, som så vidt jeg
er orienteret, da også lykkedes. I år
var ratingfavoritterne Jacob Vang
Glud og Allan Stig Rasmussen.

10...h5?
Daniel forklarede efter partiet,
at han var bange for Lh6, men i
alle tilfælde er dette bare
dårligt.
11.f4
Fremstødet f5 bliver langt
stærkere, når sort ender med
en dårlig bondestruktur.
11...d7 12."f3 (a5?!
Stillingen er nok tabt, men her
bliver
dronningen
bare
malplaceret. Bedre er nok
12...b5H
13.0-0 0-0 14."f2
Truer g4
14...e5 15."h4
Forbereder bondefremstødet f5
15..."e7 16."h1 exf4 17.gxf4
Giver springeren en plads på
g3
17...d5 18.f5
Truer e5, f6
18...dxe4
19.dxe4
gxf5
20."xf5 "xf5 21.exf5 ,h7
22."g3
Truer 23.Sxh5
22...h4?
Giver en senere mulighed for
f1-f4−h4+
23."e4!
Nu er Sort fortabt.
23..."xe4?
Endnu en brøler, 23...c6?
24.f4+−
er
dog
også
katastrofalt!

I 1. runde skulle jeg møde Peter
Grove, som jeg var indkvarteret
hos under turneringen. Efter noget
værre rod i åbningen, fik Peter
lavet en fejl, der tabte dronning og
bonde for tårn og springer.
I 2. runde skulle jeg møde Daniel
Andersen med Hvid. Daniel har
tidligere været oppe på 2100:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard
(1935)
Sort: Daniel Andersen (1619)
[Kristoffer Dyrgaard]
1.e4 e6 2.d3 c5
2...d5 3. d2 bliver bare
kongeindisk angreb med hvid
3.g3 "c6 4.g2 g6
4...d5 er stadig fransk efter
5. d2
5."c3 g7 6.e3 d6 7.(d2
"d4 8."d1
Gør klar til at true springeren
væk med c3!
8..."f6 9.c3 "c6 10.h3
Forhindrer Sg4
23

3...d6 4.g5 "d7 5."bd2 h6
6.h4 "gf6
Er klar til at møde
7.e4
Med
7...e5 8.dxe5 "xe5!?
8...dxe5 er det normale, så vidt
som jeg kan huske, men med
hvids springer på d2 er
åbningen af d−linien ikke så
dårlig
9."xe5 dxe5 10.c4 0-0
11.0-0 (e8!

24.xe4
Nu truer både 25. f6+ og xd7
24...c6
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25.xc6 bxc6 26.f6 h8??
Nu er der forceret mat i 6! −
26...xf6 taber dog også nemt
27.(c2+
27.c2+ 5g8 28.g2+ 5h7
29.f5 c4 30.xa5 c5 31.xc5
med mat i 1!
1 - 0.
I 3. runde skulle jeg møde Erling
Høiberg, som jeg kendte fra
Viborg Weekend EMT, som jeg
spillede under opholdet på Tjele
Efterskole.

Det eneste træk, men også
nemt at se. Dækker e5,
kommer ud af bindingen og
truer b5!
12.(b3?!
Virker godt på kort sigt, men
12. b4 er nok bedre med
planen
at
storme
på
dronningefløjen.
12...a6 13.a4
Nu ser bonden på a4 dum ud.
13...b6 14.1fe1 b7 15.1ad1?
c6 16.1a1 1d8

Hvid: Erling Høibjerg (2133)
Sort: Kristoffer Dyrgaard
(1935)
[KristoffeDyrgaard]
1.d4 g6 2."f3 g7 3.c3?!
Virker lidt tamt, men kan vel
godt spilles. 3. c4 ville vel være
at foretrække.
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27.xd5 c6 28.d2 (28.xb7
cxd5 29.xd5∓ (29.exd5??
(g4-+)) 28... d6 29.e2 f5∓
med bondegevinst på e4.
27...(g4 28.1a1
28.f3 xh4 29.xb7 xa4
30.c6 xc6 31.dxc6 e6-+
28..."d6!
Med bondegevinst på d5.
29.g3 (e4 30."c1 (xd5
31.(d3 (c4
Dronningafbytning gavner bare
hvid.
32.f3 1d8 33.(d2 "b7 34.(c2
"c5 35.f2 e4 36.fxe4 "xe4
37.e3 1e8 38.f2??
Endnu
en
kæmpe
fejl!
38..."xf2! 39.(xf2
39.5xf2 f4+ 40.5g1 e1#.
39...xc3!
40.bxc3
(xc3
41."b3 (xb3 42.(f4 (e3+
0 1.

Nu får Sort d−linien for en
stund.
17."f3 a5 (=)
Sort kan kun lige holde
sammen efter Ld5.
18.d5 1d6?!
Afgiver d−linien. 18...d7= er
lidt bedre, men virker passivt;
18...xd5? 19.exd5H, hvor hvid
bare slår igennem på −fløjen.
19.xc6 1xc6 20.1ad1
For anden gang!
20..."d7 21.(b5 (e6
21... c5?? 22.e7!+−
22.1d5 1e8 23.1ed1 "c5
24."d2?!
24.g3! giver Hvid meget spil.
24..."b7
25."b3
1d6
26.(a6??
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Efter denne drømmestart på
turneringen, der allerede havde
indbragt +31 ratingpoint, skulle jeg
møde Jørgen Aaskov. En gammel,
erfaren herre, som jeg havde tænkt
mig at ”nedlægge” taktisk. Men vi
kom ud i en positionel stilling,
hvor Jørgen fik et lille overtag.
Men til sidst havde jeg stadig
mindst remis, men regnede forkert
og bukkede et tårn i stedet. Dette
skulle vise sig at være starten på en
særdeles
utilfredsstillende
afslutning på det, der ellers tydede
på at være en kanonturnering for
mig personligt.

Nu hænger hele butikken! Læg
specielt mærke til springeren
på b3 og løberen på h4. 26.g3
ed8= da Hvid ikke kan bryde
igennem.
26...1xd5 27.exd5
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Efter 4 runder var
toppen:
Jakob Vang Glud
Allan Stig Rasmussen
Jørgen Aaskov
Undertegnede m.fl.

stillingen i

havde de sorte brikker mod Ole
Bønnelykke.
Både Allan og Jakob havde på
dette tidspunkt 5½ point.
Efter 5 timer førte Jakob med en
bonde i et slutspil med dronninger
og et par tårne samt ligefarvede
løbere på brættet. Samtidigt med
havde Allan det, der vist godt kan
kaldes en klar remisstilling. Allan
havde efter at have været i
problemer en overgang vundet en
bonde, men da det var uligefarvede
løbere, hvor Jørgens løber og
bonde blokerede Allans bønder
blev det remis. Imens havde Jakob
vundet endnu en bonde fra Ole og
dermed partiet.
Hermed blev Jakob Vang Glud
vinderen af årets ”Den Lange”.
Jeg vil gerne takke Horsens
Skakforening for et fantastisk
arrangement, der har været
fantastisk at være med til. Selv TV
blev sat frem til deltagerne, der
gerne ville se Tour’en.
Dagens ret til 30 kr. var
fremragende til pengene, og
personalet til stævnet gjorde en
stor og prisværdig indsats for at få
det hele til at fungere. Jeg vil
anbefale turneringen til alle, der
har lyst til en god og mindeværdig
skakturnering
i
Horsens.

4
4
3½
3

I 5. runde mødte jeg Lars
Andersen, hvor jeg spillede
ukorrekt, og fik en dårlig stilling,
hvorefter set bare gik ned af bakke.
Denne korte rokade var ikke
planlagt, men når jeg nu efter
turneringen skal se lidt positivt på
det, så har jeg da også prøvet det!
I 6. runde kom jeg ud i en dårlig
skandinaver med Hvid mod
Dennis Hellegaard, Viby. Jeg fik
løberparret, men dette kunne ikke
holdes og dermed var stillingen
remis.
I 7. runde spillede Jesper Knudsen
og jeg lukket siciliansk i ”remisvarianten”, hvor begge parter har
lige lidt spil!
Opmærksomme læsere har nok
bemærket at de 4 sidste runder
ikke har været særlig detaljeret.
Men grunden er vel nemt at gætte
☺
Selve turneringen blev afgjort i
sidste runde, hvor Allan Stig
mødte Jørgen Aaskov med Sort,
samtidigt med at Jakob Vang Glud
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BRIKKEN præsenterer et hidtil upåagtet uddrag af Jonathan Harkers dagbog –
formodentlig fjernet fra det oprindelige manuskript til ”Dracula” af redaktør
Bram Stoker, sammen med brudstykket ”Draculas gæst”, på baggrund af at
romanen var ved at blive rigelig omfangsrig.
Uddraget er gravet frem af Tim Harding og første gang publiceret i Chess
magazine (Sutton Coldfield) 807-8 (December 1978), bragt i Chess Mail i
marts 2002, og oversat til dansk august 2004 af Per Arnt Rasmussen. Tak til
Tim Harding, hvis glimrende skakblad Chessmail (og hjemmeside) kan
anbefales på det varmeste!

Frankenstein mod Dracula på skakbrættet
Den 14.maj ved Midnatstid Jeg havde endnu en lang
samtale med Greven, og
erfarede til Min lettelse, at Han
er en ivrig Skakspiller.
Det må formodes, at en Person
der finder interesse i dette ædle
Spil, næppe kan være helt
igennem fordærvet? Jeg må
revidere
nogle
af
mine
antagelser om denne Mand.

Senere - Greven fortalte Mig, at
der i morgen afholdes en
Skakturnering ikke langt herfra,
på en Kro nær Borgo Passet.
Han agtede selv at deltage,
fortalte han Mig, og Han tilbød
at Jeg kunne tage med Ham
som Tilskuer. Jeg samtykkede
beredvilligt heri.
Næste dag - Vi er ankommet,
efter en hård rejse igennem det
tågede Pas i Grevens Karet!
Nogen gange kunne jeg høre
Ulves glammen kun få fod fra
vores skrøbelige Køretøj.
Hvorfor er vi nødt til at rejse om
Natten? Og med så mange
Kufferter og anden Bagage?
Greven virkede ikke på nogen
måde
skræmt
over
de
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mærkelige og sælsomme lyde,
men trak blot sin Kappe tæt
rundt om Skuldrene for at holde
Varmen - indtil Jeg kunne have
svoret på, at Han lignede en
kæmpestor Flagermus - hvorpå
Han sagde med velbehag i
Stemmen: ’Åh, Nattens Børn!
Hvilken Musik De laver!’
Jeg bad indtrængende Greven
om at fortælle Mig mere om
denne Skak Konkurrence.
Jeg lærte at den ikke blev
afviklet som Alle−Mod−Alle
eller Schweizersystemet, som
jeg kendte fra England, men
var i stedet en gammeldags
’Knock−out’, lige som Hr.
Stauntons turnering i London
1851. Greven var interesseret i
at høre om Vore nymodens
Turneringsformer, men tvivlede
på om de nogensinde ville blive
populære i Hans del af Verden:
’Vore traditioner er stærke; Vi
er skeptiske over for alt nyt.
Desuden
har
Knock−out−
Systemet visse fordele set fra
Vor Synspunkt.’
Hans næste Ord forsvandt i
Vindens susen, men jeg
fornemmede
alligevel
en
skæbnesvanger Undertone.
Borgo Open var en årlig
Begivenhed med Greven som
Mæcen, og det var derfor Han
ikke havde haft lejlighed til at
holde Mig med selskab i
dagtimerne; der havde været

administrative opgaver, som
havde
krævet
Hans
bevågenhed...
Han var imidlertid (hvilket jeg
forstod at han havde været i
mange år) Titelholderen, hvilket
udelukkede Ham fra at skulle
spille de indledende runder.
Når de andre spillere havde
gennemført
de indledende
runder
af
Knock−out−
turneringen, skulle Vinderen
spille Finale mod Greven den
efterfølgende Aften.

Senere - Ved ankomsten til
Kroen erfarede Vi, at dette års
Vinder var en udenlandsk
Deltager (fra Bayern eller var
det Schweiz?) − en Person
med det frygtindgydende navn
Herr Frank N. Stein−Münster.
Kroen var fyldt med spænding
og forventning, og selvom
Stein−Münster ikke kunne ses
nogen steder, kunne Jeg
fornemme at der var en mere
spændende og uforudsigelig
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Dyst i vente, end der havde
været i mange År.
Greven forsvandt ud af syne,
mens jeg bestilte et måltid Mad
og indledte en samtale med
Kroværten.
Så langt Jeg kan huske tilbage,
er det hvert År Greven, der har
vundet
Finalen
ganske
overlegent. Men dette år er
hans Udfordrer noget særligt,
han er simpelthen en klasse
over de øvrige spillere, ja man
kan sige at han nærmest har
spist dem med hud og hår - han
har
en
hemmelig
åbningsvariant med sig fra
Wien, siger De. Jeg tænkte ved
mig selv, at Greven helt sikkert
ville være forberedt på en
hvilken som helst Nyhed, men
holdt min Mening for Mig selv;
Jeg ønskede ikke at være
illoyal over for min Vært.

Alle indtog deres pladser i
nærheden af Skakbrættet for
hver især at få det bedste
overblik over Begivenhederne.
Så ankom Sekundanterne; Jeg
selv ankom først som Grevens
Sekundant, og som Sekundant
for hans mystiske Modstander
den passionerede hollandske
Professor Dr. Abraham van
Helsing.
Pludselig
blev
der
en
lammende Tavshed, da Greven
holdt sit Indtog og satte sig ved
Brættet, som fører af de sorte
Brikker.
Endelig
kom
Germaneren til syne, Han var
en frygtindgydende Gigant som
kiggede sig skulende omkring,
inden han satte sig i den
Kæmpe Stol, som var blevet
konstrueret specielt til Ham.
Uden
yderligere
dramatik
begyndte Partiet mellem de to
Spillere som begge udførte
deres Træk hurtigt og med stor
tiltro til egne Evner. De fulgte
Herr Stein−Münster's tidligere
Partier
med
hvid
fra
Turneringen.
Her er partierne, så De ved
selvsyn kan følge med på
Brættet (Greven er naturligvis
sort):
Hvid: Frank. N. Stein−
Münster
Sort: Grev Dracula
Borgo Open
[Jonathan Harker−TimHarding]

Næste dag - Hvilken beretning
Jeg har at fortælle!
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1.e4 e5 2."c3 "f6 3.c4
"xe4 4.(h5 "d6 5.b3 "c6
6."b5 g6 7.(f3 f5 8.(d5 (e7
9."xc7+ ,d8 10."xa8 b6
11.d3 b7 12.h4

turneringen og havde vundet
hver gang!
I første runde havde Stein−
Münster haft hvid mod en
Fremmed, der var kommet
løbende hertil fra de russiske
stepper, W. Wolf. Han havde
vist sig at være en langhåret fyr
og det var partiet også, med
alle dets komplikationer.
12...f4
Fra diagramstillingen spillede
Wolf 12...g7 13.g5 f6
14.xf6 xf6 15.f3
d4
16.h3 xa8 17.0-0-0
6b5
18.e1
xb3+ 19.axb3 c6
20. f3 d6 21.h5 f8 22.hxg6
hxg6 23.h7 e8 24.h6 xf3
25.gxf3 g8 26.b7 e6
27.h7 1-0.
Her opgav Wolf, slængte sin
kappe over skuldrene og
forsvandt i natten, skarpt
forfulgt af den gigantiske
Teuton.
I runde 3 fik Stein−Münster igen
diagramstillingen. Føreren af de
sorte brikker var virkelig sort −
en kæmpe mulat med navnet Z.
Ombie fra den fjerne Caraibiske
ø Haiti. Hr. Ombie havde gjort
sit hjemmearbejde godt, og
forbedrede
selvsikkert
russerens spil ved at spille 12...
h6 i stedet for Lg7.;
Partiet Stein−Münster mod
Ombie fortsatte 12...h6 13.f3
d4 14.g3 f4 15.xg6 h7
16.h2 g7 17.h5 xg2
18.d2
f3+ 19. xf3 xf3
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Nu tøvede Greven for første
gang, selvom han ikke var
ubekendt ved stillingen. Jeg
genkendte stillingen som den
interessante teorivariant han
flere gange i løbet af de sidste
dage havde vist mig og spurgt
om min vurdering af. Jeg er
ingen Mester, jeg kunne kun
sige, at det så ud som om sort
ikke burde have nok angreb til
gengæld for det tårn, han
havde ofret.
Mens Greven nu overvejede sit
svar, kom kroværten hen til mig
med
en
stak
papirer
turneringsbulletinerne! Da jeg
kiggede dem igennem, kunne
jeg se at den stor Germaner
allerede havde haft denne
stilling 3 gange i løbet af
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20.xf3 g1+ 21.5e2 xa1
22.b4 a5 23. xb6 axb4
24.a8+

franskmand, Professor Orloc,
som udviste en besynderlig
adfærd. På sine håndled havde
denne mand nogle skrækkelige
ar efter at være blevet opereret.
Rygterne sagde, at Orlac
engang havde været en berømt
koncertpianist, som havde fået
skadet sine hænder uopretteligt
i Operaen i Paris, og herefter
var blevet sendt til en
skrupelløs Docteur som havde
udtænkt en metode til at
transplantere
lemmer
og
organer fra de nyligt afdøde til
de levende. I Orlocs tilfælde
sagde nogen at den djævelske
doktor
havde
givet
ham
hænderne fra en kvæler, der
lige var blevet halshugget i
guilllotinen, mens andre sagde
at det var hænderne fra en
skakspiller, som var død i
forarmelse. Det sidste rygte var
nok mest sandsynligt, da Orlov
ikke havde vist talent for
"Kongernes Spil" i sin tid som
koncertpianist. Uanset hvad
forklaringen kunne være, så
spillede Monsieur Orlac skak
som en blind. Ved brættet
lukkede han øjnene, mens han
ansigt blev udtryksløst; hans
modstandere skulle så sige
trækkene højt, hvorpå Orlac
tøvende lod sine hænder
strække sig ud over brættet,
indtil han pludselig greb en brik,
klemte den hårdt mellem
tommel og pegefinger og
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Nu stod der ganske vist "sort
opgav" i bulletinen, men min
gæve meddeler fortalte mig,
mens han fyldte mit glas, at
herr Ombie pludselig blev ramt
af en mystisk lammelse og ikke
længere var i stand til at trække
af egen fri vilje. Til sidst blev
Herr Stein−Münster tilkendt
pointet efter bred enighed
blandt de tilstedeværende og
meldte sig frivilligt til den
grufulde opgave det var at
bære den åbenbart døde
modstander ud af kroen og
begrave ham i nærheden.
13.(f3 h6
I Kvartfinalen fik Stein−Münster
igen lov til at nå frem til
diagramstillingen efter 12.h4,
men fortsatte 12...f4 13.f3.
Denne
gang
var
hans
modstander
en
spinkel
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udførte sit træk. På denne
makabre måde spilledes altså
partiet mellem Stein−Münster
og Orlac. Mange af tilskuerne
havde følt at Germanerens spil
mod Ombie havde været
usundt; kunne Orlacs træk
være
dét,
der
kunne
retfærdiggøre sorts tårnoffer?
Stein−Münster (som bestemt så
ud til engang at have været
under behandling af den
samme Docteur) blev dog ikke
skræmt og trak i det følgende
hurtigt. 13... d4 14.g4 g7
15.d2 xa8 16.0-0-0 f6
17.h5 g5 18. f3
xb3+
19.axb3 f7 20.h6 g8 21.d4
e4 22. e5

Helsing,
Germanerens
sekundant gjorde på sin
proteges vegne opmærksom på
reglen om at rørt brik skal
flyttes.
23.dxe5 xe5 24.b4! f7
25.xd7+ xd7 26.d1 d4
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(26..."d5 i stedet havde været
bedre, men den fatale fingerfejl
havde åbenbart berøvet Orlacs
hænder deres tidligere selvtillid)
27.e2! e8 28.c4 c6
29.xd4+ 5c8 30.f7 b5
31.d6 c7 32.f5+ 5b8
33.xb5+ 1−0. Så det var
baggrunden for Grevens nyhed
i 13.træk!
14.(g4?
Stein−Münster,
der
oftest
lavede sine træk hurtigt, tænkte
her i mange minutter før end
han bestemte sig. Det var dette
træk, som Greven og jeg i
vores
forberedelser
havde
afvist som et dårligt træk.

22... xe5? Orlacs normalt så
ufejlbarlige hænder havde rakt
ud mod den sortfeltede løber
for at slå springeren, men en
fingernegl ramte springeren
først, og den skarpsynede Van
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Hvis kroværten ikke i dette
øjeblik var løbet tør for Stein−
Münsters yndlingsforfriskning −
Heineken Bier − var det muligt
at Germaneren havde fundet
14. e2! med en anden historie
til følge...
Mens han blottede sine tænder
i et grådigt smil, trak Dracula
14...e4! 15.xf4 exd3+ 16.,f1
xf4 17.(xf4 1f8 18.(g3 "e4
19.(c7+ ,e8 20."h3 "xf2
21."xf2!
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OH SKRÆK OG RÆDSEL! På
dette tidspunkt, hvor Greven
havde tvungen mat inden for
sin rækkevidde, skete der
noget som selv jeg ikke helt
forstod.
Måske var det lugten af hvidløg
fra bondeknøsen der lænede
sig ind over brættet som
generede ham? Eller var det et
lille hvidt kors som den hvide
konge havde om halsen (malet
af Van Helsing) og som Dracula
havde fået øje på? Var det det
første glimt af morgensolens
stråler som skinnede ind
gennem skodderne? Vi vil
aldrig få det at vide. Stein−
Münster kiggede desperat på
sin stilling. Pludselig bredte et
udtryk af rædsel sig i min værts
ansigt.
Greven hævede sig op på sine
fødder og da han stod der,
forsvandt han. Hvor han havde
stået, var der en flimrende

Hvids stilling er nu tabt, men
Giganten kæmpede videre med:
21...(e2+
22.,g1
(xf2+
23.,h2 (xh4+ 24.,g1 (d4+
25.,h2 "e5 26.1hf1 "g4+
27.,g3 (e3+ 28.,xg4 h5+
29.,h4 g5+ 30.,xh5 1h8+
31.,g6 e4+ 32.1f5 xf5+
33.,xf5 1f8+ 34.,g6 (e4+
35.,g7 (e7+ 36.,g6 (f6+
37.,h5 (h8+
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støvsky, først uklar men
efterhånden
blev
den
gennemsigtig,
da
støvet
forsvandt ud gennem en revne i
et vindue og ud i den kolde
natteluft.
Jeg
åbnede
skodderne, men det eneste der
kunne ses, var en stor sort
flagermus, som i høj fart fløj
hen over Borgo Passet. Snart
forsvandt den i retning mod
Grev Draculas slot. En ulv
hylede. Mens han knap troede
sine egne øjne, spillede Stein−
Münster 38.,g4 og sad
rystende i sin stol efter at have
trykket på klokken. Selvfølgelig
kunne sort nu sætte mat i et
træk med h4, men sort var
ikke længere til stede. For at
komme videre, blev Stein−
Münster tildelt pointet pga.
tidsoverskridelse
og
blev
erklæret for Borgo Open
Champion!
1-0.

Herr Stein-Münster kunne knap tro
sine egne øjne
Partierne var:
Runde 1. (Stein-Münster mod W.
Wolf):
Harding-Wolfgang
Nicklich, corr. 1975
Runde 2. (Stein-Münster mod Z.
Ombie): Hardings analyse fra et
parti Welling-Gershberg, corr.
1972-73.

Måske vil konkurrencen mellem
disse to grumme ligemænd
blive taget op igen næste år?
Hvis det sker, håber jeg at jeg
ikke er til stede og ser det! Jeg
sender dette brev til dig, min
kære
Minna,
ved
den
udmærkede
Doctor
van
Helsings
mellemkomst.
I
mellemtiden må jeg tilbage til
slottet for at afslutte mine
forretninger med Grev Dracula.

Runde 3. (Stein-Münster mod Prof.
Orlac): Analyse fra et parti
Lågland vs. Brilla-Banfalvi.
Finalen: (Stein-Münster mod Grev
Dracula): Jakob Øst Hansen-John
D.M. Nunn, Studenter Olympiade,
Teesside 1974 (I hvilket parti John
– som jo ikke er vampyr – satte
mat).
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Den Portugisiske variant
Af Michael Agermose Jensen.
ubegrænset forsyning af toiletpapir
og faktor 50 solcreme, og Michael
ville have hvid i stillingen efter
1.e4 e5 2.f4 i samtlige partier, men
på
det
punkt
var
vi
forhandlingsvenlige.
Til trods for vores aldeles rimelige
krav fandt vi ingen købere, så det
endte i stedet med, at vi fik fat i
nogle billetter til EM i fodbold.
3..."c6 4.d3 c5 5.f4 d6
Det blev altså alligevel en
kongegambit, og turen gik heller
ikke til Wien men til Portugal.
Bræt, brikker og ure til en intern
turnering huskede vi dog, om end
det ene sæt brikker gik tabt i
flyveren sammen med indholdet af
en kasse Faxe.
6."f3
Efter lidt indledende fægtning
lander springeren på det gode felt
f3. Springertrækket er der mange,
der kommer til at lave ved en fejl i
træk 2, men det er jo Spansk
åbning eller Ruy Lopez som de
nogen gange kalder det i
engelsktalende
lande.
Meget
passende så måtte også vi lande i
Spanien og tage en mindre omvej
på 15 timer i tog, før vi var
fremme i Porto, der skulle være
vores base de næste 8 dage.

Nu hvor den dejlige danske
”sommer” og ferien nærmer sig sin
afslutning, er det måske det rette
tidspunkt til en lille historie fra de
varme lande.
1.e4 e5 2."c3
Ingen kongegambit men derimod
Wienerparti – forklaring følger.
Som gymnasielærer er et af
privilegierne
den
lange
sommerferie (7 uger), der egner sig
fortræffeligt til at spille skak. Efter
nogle misforståelser endte det med
at tre tidligere FREMere og tre
nuværende Brønshøj drenge: Lars
Bo Tækker, Carsten Andresen,
Mikael
Kibenich
samt
undertegnede (hvoraf de to
midterste dog på det bestemteste
har
frabedt
sig
at
blive
kategoriseret som gymnasielærere)
fandt sammen om en tur til
sydligere himmelstrøg.
2..."f6 3.c4
Titlen
på
denne
lette
rejsebeskrivelse skulle egentlig
have været ”Fire Brønshøj drenge
på skaktur i syden”, men for det
første blev det for langt, for det
andet er Lars Bo ikke medlem af
klubben, og endelig havde vi lidt
svært ved at finde en turnering, der
ville opfylde vores ”krav”: fri bar
og
ingen
morgenrunder.
Derudover
forlangte
Carsten

Vel ankommet måtte vi i
besiddelse af kun et sæt materiale
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nøjes med at spille ”diktator”.
Turneringen fandt ingen vinder;
men endte i stedet med at en af de
andre (jeg nævner ingen navne –
det ville være synd for Lars Bo),
udfordrede disse liniers forfatter til
et lynparti med tårn i forgave. Jeg
tog naturligvis handsken op og gav
endog afkald på kravet om hvid i
1.e4 e5 2.f4, da min anonyme
modstander mod denne åbning
spiller 2…d5 og det er altså ikke så
godt, at få et godt slutspil efter
3.exd5 e4 4.d3 Sf6 5.dxe4 Sxe4
6.Sf3 eller 6.Le3 når man kun har
ét tårn.

Ved nærmere eftersyn (se billedet
på næste side, hvor Mikael og
Michael har byttet plads; bemærk
også det skakternede betræk på
stolene!) ser stillingen vist sådan
her ud (med Ta1 i forgave):

Det her er jo en artikel i et seriøst
skakblad, så der burde være et helt
parti, men de næste træk efter
6.Sf3 fløj ud af vinduet sammen
med the famous grouse. Efter et
stykke tid kom vi dog frem til
stillingen
på
nedenstående
1
”Jannick-diagram”

Egentlig var det vist også Carsten
og Lars Bo, der udfordrede
hinanden, men hvor Michael og
Lars Bo satte både æren og
prestige på spil, så satsede Carsten
kun en flaske malt på partiets
udfald.
Hvordan bonden så er kommet
tilbage til f2 er lidt et mysterium.
Måske spillede jeg alligevel 2.
Sf3? Hvem ved?
Andre skakspillere så vi ikke
mange af de 8 dage, Danmark var
titeludfordrer, i det hele taget er
skak i modsætning til i nabolandet
Spanien ikke særlig stort i
Portugal.

Hvid trak...h7−f7mat.
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For resten så var den Portugisiske
variant på turen følgende: 1.e4
f6 2.e5 d5 3.c4 b6 4.c5
d5 5.d4 d6 som var på brættet
hver gang to bestemte deltagere
spillede
mod
hinanden.
I
skaklitteraturen
tilfalder
den
betegnelse i stedet varianten 1.e4
d5 2.exd5
f6 3.d4 g4 i
Skandinavisk.

Portugisisk åbning er derimod det
noget bizarre 1.e4 e5 2.b5 der i
det mindste har den fordel, at det
ikke spærrer for f-bonden.
1

Jannick diagram: Et skakdiagram
hvor der mangler cirka den ene
halvdel af brættet.
FIN

Lars Bo Tækker (tv.) og Mikael Kibenich, der har overtaget vinderens plads,
i efteranalyserne af forgavepartiet, der for at undgå irriterende sollys
naturligvis blev afviklet indendørs med en slavewhisky – eller er det rom? –
som en del af det nødvendige udstyr.

Café Vestergade 1
5000 Odense C, tlf. 66 12 52 53
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Klubmesterskab i FREM 2004
Skakklubben Frem har hermed fornøjelsen at indbyde
alle interesserede til at deltage i efterårets klubturnering.
Spilledage:

6., 13., 20. og 27. september,
4. og 25. oktober og 6. december.
Alle dage fra kl. 18.30.
Bemærk starttidspunktet!

Turneringsform:

8 deltagere i hver gruppe.
Turneringen vil blive elo-ratet,
hvis betingelserne er opfyldt.

Betænkningstid:

1½ time til 34 træk, derefter 1 time plus
opsparet tid til resten.
Juniorer kan få hængeparti efter kl. 21.30.

Indskud:

Mesterklasse(r): 100 kr. Øvrige klasser: 75 kr.

Præmier:

Mesterklasse(r): 1: 375 kr. 2: 250 kr. 3: 150 kr.
Øvrige klasser: 1: 250 kr. 2: 175 kr. 3: 125 kr.

Desuden vil der være præmie for bedste parti og største ratinggevinst i
henholdsvis mesterklasse(r) og øvrige klasser.
Ved ligestilling i point deles præmier, og ved ligestilling i Mester 1 spilles
omkamp om titlen, dog skal man være A-medlem af FREM for at kunne
blive klubmester.
Tilmelding:

Er nødvendig – til Peter Kinggaard,
tlf. 65963763 / 20744863,
e-mail: peter.kinggaard@get2net.dk

Tilmeldingsfrist:

Senest d. 27. august 2004

Turneringsledere:

Lean Lønne Petersen og Peter Kinggaard
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LÆSEFORENINGENS KLUBTURNERING
EFTERÅR 2004
Alle skakspillere fra Odense indbydes hermed til Læseforeningens
klubturnering.
Klubturneringen vil blive afviklet i grupper á 8 personer, der spiller alle mod
alle og derved samlet spiller 7 runder. Dog har enhver tilmeldt mesterspiller
ret til at deltage i øverste gruppe (mestergruppen). Såfremt antallet af
mesterspillere overstiger 8, udvides mestergruppen derfor og antallet af
runder i mestergruppen bliver ved 10 deltagere sat op til 9 (alle mod alle).
Såfremt mere end 10 spillere deltager i mestergruppen, spilles 7 runders
Monrad.
I basisgrupperne spilles – uanset deltagerantal – 7 runder. Vi satser på 8mands grupper, men kan – afhængigt at deltagerantallet – udvide nederste
gruppe, der således afvikles som 7 runders Monrad.
Læseforeningen har besluttet at invitere alle spillere i Odense til
klubturneringen. Første gang man deltager i Læseforeningens klubturnering,
behøver man ikke være medlem af Læseforeningen. Senere deltagelse vil
dog kræve B-medlemskab.
Ovenstående gælder ikke med tilbagevirkende kraft, så har du tidligere
deltaget i vores klubturnering, må du gerne spille med igen én gang uden at
være B-medlem. Turneringen ELO-rates, og der spilles i røgfri lokaler.
Spilletid: Torsdag aften kl. 19.00 – 24.00
Tid:
2 timer til 40 træk + 30 minutter samt opsparet tid til resten
Indskud: kr. 50,- (betales ved 1. rundes start)
Præmier: Indskuddet går til præmier (Læseforeningen betaler EMT-afgiften)
Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 4. september
Spilledatoer:
1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde
9/9
16/9
23/9
30/9
7/10
28/10
18/11
Såfremt mestergruppen afvikles over 9 runder inddrages følgende datoer:
21/10 og 11/11.
Alle spillere fra Læseforeningen tilmeldes via sæsontilmeldingen senest
lørdag d. 4. september. Spillere fra andre odenseanske klubber tilmeldes til
Jakob Grauslund, Femkanten 13, 2 th. 5000 Odense C
Telefon: 66 14 13 42 / 31 18 34 67
E-mail: formand@lfskak.dk / grauslund@oncable.dk
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