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BRIKKEN nr. 2 udkommer d. 30. maj 2005 – deadline er d. 17. maj.
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg - helst via mail eller på
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du i god tid, vil der for det meste kunne forhandles om andre afleveringsformer.
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FORMANDEN ORIENTERER:
derfor kan begivenheden godt være et
besøg værd, især da 2005-udgaven af
LH-klassen
har
fået
et
løft
sammenlignet
med
forgængeren.
Umiddelbart efter påske, nemlig
mandag den 4. april, er der
Generalforsamling i FREM, hvor der
skal vælges ny formand. Jesper
Knudsen kandiderer som det vil være
mange bekendt til posten, og han
deltog i sidste bestyrelsesmøde, hvor
han fremlagde sine visioner for
klubben. Mandag den 25. april lyder
startskuddet til FREM OPEN, der
løber sæsonen ud – se indbydelsen bag
i BRIKKEN, hvor der også inviteres til
to af Læseforeningens arrangementer,
nemlig Axel Nielsen Memorial og
kvalifikationsstævnet
til
DSUpokalfinalen, der som vanlig finder sted
på Hotel Nyborg Strand pinsesøndag,
der i år falder den 15. maj.

Påsken falder i år på et meget tidligt
tidspunkt, men traditionen med at såvel
divisions- som hovedkredsturnering
skal være afsluttet inden DM, er der
ikke ændret ved; helt status kan der dog
ikke gøres, idet reduceringen af hold i
divisionsturneringen
betyder,
at
vinderen af Fynsserien ikke automatisk
er sikret oprykning til 2. division,
gruppe 3, men skal ud i en knald-ellerfald kamp på Hotel Nyborg Strand
søndag den 10. april, hvor vi må
krydse fingre for, at FREM 1 er med i
den fri lodtrækning mellem de ni
hovedkredsvindere og nr. 6 i 2.
division, gruppe 1, hvor de fem vindere
rykker op.
DM i Køge bliver det skaklige
omdrejningspunkt i den kommende tid,
hvor vores B-medlem Michael
Agermose Jensen i skrivende stund er
klubbens eneste repræsentant, men
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GENERALFORSAMLING I FREM
MANDAG DEN 4. APRIL 2005 KL. 19.30
DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2004 og budget for 2005.

4.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser gældende fra 1. april 2005:
Seniorer 860 årligt, pensioner/studerende 760 årligt og børn/juniorer 560 årligt.

5.

Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest d. 21. marts.

6.

Valg af formand for en to-årig periode
Niels Erik Nielsen er på valg – modtager ikke genvalg.

7.

Valg af et bestyrelsesmedlem for en to-årig periode
Tom Frantsen er på valg – villig til genvalg.

8.

Valg af to bestyrelsessuppleanter

9.

Valg af en revisor
Hans Hansen er på valg – modtager ikke genvalg.

10. Valg af en revisorsuppleant
11. Evt.

BESTYRELSEN
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Odense Energi Cup 2004
Af Niels Erik Nielsen
sendte vores ungdomsleder ud af
præmierækken.

Frem samlede 48 deltagere til vores
hurtigskakturnering mellem jul og
nytår, hvilket var det samme antal som
i 2003-udgaven, og sammenlignet med
fremmødet til turneringer generelt, kan
vi som arrangører kun erklære os godt
tilfredse med opbakningen.

Ganske som ventet fik FREMs to andre
deltagere i mesterskabsklassen det
svært i det skrappe selskab, men deres
indbyrdes møde faldt helt i tråd med
ånden om en gang uforpligtende
juleskak, idet parterne diskede op med
et rigtigt tju bang-parti:

Mesterskabsklassen:
Derudover lunede det bestemt, at
mesterklassen med et ratingsnit på
2103 var den stærkest besatte i mange
år. Her var Jan Nordenbæk, Sydøstfyn
svag ratingfavorit, men i det tætte felt
var der flere andre gode bud på en
samlet vinder, og det blev snart klart, at
det næppe blev Jan, som ville løbe med
sejren, idet han i de første tre runder
blot drev det til et enkelt point, således
tabte han i 3. runde til en af de værste
konkurrenter, nemlig Claus Rossen,
Viborg, der dog også startede i et
relativt moderat scoringstempo.
Helt modsat forholdt det sig med
Martin Lund, Nr. Aaby og Per
Stentebjerg, Læseforeningen, der hver
stod noteret for 3,5 point efter 4. runde,
men i anden halvdel af turneringen
tabte begge et enkelt parti, og så var
vejen til turneringssejren banet for
Claus Rossen, Viborg, der strøg forbi
begge ved at vinde de sidste tre partier.
Kim var på forhånd regnet for vores
bedste bud på en topplacering, og han
holdt sig da også pænt fremme, men et
afsluttende nederlag til Nordenbæk

Hvid: Brian Nielsen, FREM
Sort: Jesper Bruun, FREM
[noter: NEN]
1.d4 f6 2.c4 g6 3.c3 d5 4.cxd5
xd5 5.e4 xc3 6.bxc3 c5 7.(c4
(g7 8.e2 c6 9.(e3 0-0 10.0-0
(g4 11.f3 a5 12.(d3 cxd4
13.cxd4 (e6 14.d5 (xa1 15.-xa1
f6 16.(h6 /e8 17.f4 (d7 18.e5
a6 19.xg6?! hxg6 20.(xg6 -b6+
21.3h1 /ed8 22.-e1


+ ++
+++
+
 +!!+"
#++++$
%+++!+&
'!+++!!(
)++Q++,./01234567
22...-b5?
22...fxe5! 23. g3 f6!
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23.(d3! -xd5 24.-g3+ 3f7
25.(g6+?
25. g6+! e6 26. f5+ f7
27.e6+ xe6 28. g6#.

25...3e6 26.exf6 (b5 27.(f7+
3xf7 28.-g7+ 3e6 29.-xe7+
3f5 30.g4+ 3g6 31.-g7#
1-0.

I Gruppe 2 var Jesper Knudsen ene om at være ubesejret, og da nærmeste
konkurrent Arne Bech Madsen måtte ned i næstsidste runde, kunne Jesper gå
ind til sidste runde velvidende, at en delt førsteplads allerede var i hus.

Præmietagerne i Gruppe 2:
Fra venstre Uffe Petersen, Arne Bech Madsen og Jesper Knudsen.
6

Jonas vandt for tredje år i træk sin gruppe, denne gang deltog han i Gruppe 3, hvor
han endte på 6p. og forblev ubesejret, som det også var tilfældet med Marie FrankNielsen, Nr. Aaby, men hun afgav dog undervejs en remis mere end Jonas. Erling
lagde ud med 4/5p. og selv om det ikke blev til mere, rakte det til en delt tredjeplads.

Præmietagerne i gruppe 3:
Fra venstre Jonas Nilsson, Marie Frank-Nielsen, Niels Justesen og Erling
Jørgensen.
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Præmietagerne i gruppe 5:
Casper Emil Rouchmann, Alexander Hjorth, Klaus Skadegaard og Kasper
Larsen
8

Præmietagerne i gruppe 6:
Fra venstre Andy Carlson, Emil Bülow, Emil Deleuran og Chresten Nielsen.
9

Sidste runde i mesterskabsklassen:
Forrest Martin Lund-Per Stentebjerg og bag dem Jan Nordenbæk-Kim
Skaanning.
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Nordiske Mesterskaber i Norge
Af Kristoffer Dyrgaard
Da jeg i november blev nummer 2
til DM i skoleskak i A-gruppen,
var jeg for første gang kvalificeret
til de Nordiske Mesterskaber i
skoleskak, som blev afholdt i Oslo
i weekenden fra d. 18. til d. 20.
februar. Jeg havde trænet op til
turnering, da dette nok ville blive
min første og eneste deltagelse i
dette selskab, da stærke folk fra Bgruppen næste år rykker op i Agruppen.
Turen til NM startede med at alle
kvalificerede fra DM fløj til Oslo
torsdag aften, og denne transport
skete i to forskellige fly, da vi var
delt op i 2 delegationer, der
henholdsvis fløj fra Kastrup
Lufthavn og Billund. Dette gjorde
det muligt for os at slappe af inden
1. runde, som startede kl. 12
fredag.
I gruppe A var jeg seedet som
nummer 8 af 12, og Michael
Madsen, der kom med til NM på
afbud af Morten Kjær og Andreas
Wiwe, var lavest rated. Men hvis
Danmark skulle have en NM-titel
var det meget forventeligt at den
ville komme i B-gruppen, hvor
Jacob Vang Glud var klar
ratingfavorit med over 2300 i
rating. I resten af grupperne lå
danskerne til midterplaceringer.
Som leder og træner var Claus
Støvring og Steffen Pedersen med

og sidstnævnte brugte meget tid
med at gennemgå mange af de
spillede partier.
Da Nordisk Mesterskab blev
afholdt som Schweizer, skulle jeg i
1. runde møde den 2. seedede
Victor Nithander, Sverige, 2229 i
ELO, og lodtrækningen gav mig
de sorte brikker. Vi spillede
Schesnikov-varianten i Siciliansk,
men jeg kunne ikke helt huske
teorien ved træk 15 og fik dermed
en dårlig stilling, som jeg tabte.
Runden
bød
på
hele
3
overraskelser i A-gruppen, idet
spillerne seedede som nummer 46, alle tabte til de 3 lavest ratede i
gruppen,
heriblandt
Michael
Madsen. Farvefordelingen betød,
at jeg i 2. runde skulle møde den 6.
seedede Juha Hynninen, Finland,
2112, som Michael havde vundet
over:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
DK (1923)
Sort: Juha Hynninen,
Finland (2112)
1.e4 c5 2.c3
Lukket siciliansk! ☺
2...c6 3.g3 g6 4.(g2 (g7
5.d3 e6 6.(e3 d6 7.-d2 ge7
8.(h6 (xh6?!
Dette træk giver hvid fordel, da
sort har problemer med at
rokere.
9.-xh6 -a5?!
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Trækket er 'svagt', da sort lige
har givet den sort−feltede løber.
Teorien foreslår 9....d4 10.0-00 .ec6 11..ge2 med fordel til
hvid, da sort ikke kan rokere.
10.f3 f6 11.0-0 3f7
Nu har sort vist hvad han vil, og
jeg hermed gerne gennemføre
f4 samt lægge pres på d6!
12.d2 d4 13.c4
En mulig plan kunne også have
været
13..b3,
da
sorts
springer
på
d4
er
lidt
irriterende,
men
jeg
så
teksttrækket som meget bedre,
da jeg har mere plads til
officererne,
desuden
skal
dronningen nok alligevel skal
trækkes
tilbage
før
gennemførelsen af f4.
13...-c7 14.-d2 3g7 15.f4 f5
16./ae1
Jeg spiller nok ikke korrekt i
denne stilling, men jeg forsøger
blot at udvikle og afvente, mens
jeg prøver at gennemføre c3
efterfulgt af brud i centrum.
16...(d7
17.d1
dc6
18.ce3
Dette træk spillede jeg, da jeg
ikke længere havde fxe5 på
...b5
18.../ae8 19.3h1
Jeg afventer, men truer med
måske at åbne g−linien, som
sort nu også skal forholde sig
til.
19.../hf8 20.c3 b5 21.b4
Dette træk passer ikke helt ind i
planen med brud i centrum,

men
planen
er
enkel:
Udnyttelse af diagonalen a1-h8,
selvom jeg får et svagt d4−felt.
21...cxb4 22.cxb4 -b6 23.c3
/c8 24.-b2 3g8 25.c2
Stillingen er omtrent lige, og det
eneste jeg rigtig kan ønske mig
er åbning af e−linien. Dette kan
ske med .d5, men problemet
er blot, at den ikke skal tages!
25.../c7 26.d5!?


++ +
  +
 ++
++8++"
#!+!!+$
%++!+!&
'!Q8++!(
)+++++,./01234567
26...exd5 27.exd5 /f7 28.dxc6
(xc6
Stillingen er stadig ca. lige
ifølge Fritz, men hvids fordel er
at springeren hurtigt kommer
ind i den sorte lejr.
29.d4 (xg2+ 30.3xg2 -b7+
31.3h3!
Kongen går ud af diagonalerne
og viser, hvor meget hvid kan
foretage sig uden at sort kan
straffe det!
31...-d5 32.e6 /c8 33.g5
/g7 34./e3 h6?+−
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8...d4 9.0-0 b5 10.f4 e7
Selvfølgelig! Jeg har netop
afgivet muligheden for h6 og
dermed kan sort trygt spille
.e7. Jeg ville helst ikke give
sort lov til at lukke stillingen
med f5, så jeg spillede
11.g4
For
at
holde
lidt
af
'spændingen' på kongefløjen.
11...f5 12.gxf5 exf5 13./ae1
0-0 14.3h1
Vi har vist set de fleste af disse
træk i forrige parti, så jeg
undlader at kommentere dem.
14...(d7 15.g3 3h8 16.d1
b4 17.c3 bxc3 18.bxc3 e6
19.d4
Da sort stadig har sin
sortfeltede løber, vil jeg gerne
have min sortfeltede løber ind
på den lange diagonal for at
svække sorts kongestilling.
19...cxd4 20.cxd4
Med planen d5 efterfulgt af d4
20...(b5 21./f2 d5
Sort undgår løberafbytningen
på smuk vis, men giver mig i
stedet en god bonde på e5,
som kompensation for den
dårlige løber.
22.e5 c8
Den er på vej til c4
23.c3 (c6
23...c4 besvares med .a4−
c5 for at komme af med
springeren på e6.
24./c1 b6 25.-e1 -d7
26.f1

Fritz foreslår 34... a8>, og det
viser udmærket, hvor dårligt
sort står.
35./fe1! -b7
35...hxg5 taber direkte på
36.?xe7
?f7
37.?1e6+−;
35...?e8 taber også, da 36..e6
?f7 37..c7 vinder en kvalitet
for hvid.
36.-xg7+ 3xg7 37./xe7+
-xe7 38./xe7+ 3f6?
38...f8+− taber også, da såvel
39.?c7 som 39. Th7 redder
springeren!
39./f7#
1-0.
I 3. runde der startede kl. 8 lørdag
morgen skulle jeg møde Björn Ivar
Karlsson, 2224 med hvid, der på
det tidspunkt kun havde afgivet ½
point:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
DK (1923)
Sort: Björn Karlsson,
Sverige (2224)
1.e4 c5 2.c3
Lukket Siciliansk − Hvilken
overraskelse!
2...d6 3.g3 g6 4.(g2 (g7 5.d3
c6 6.(e3 e6 7.-d2 /b8
Muligvis en forbedring for sort i
forhold til partiet i 2. runde, da
sort ikke har flyttet springeren
endnu,
selvom
den
nok
kommer til e7.
8.ge2
Bibeholder mulighederne for
både h6 og f4
13

Det eneste træk ifølge Fritz! En
variant kunne være: 40...e8
41..xf5 gxf5? 42. h5+ d8
43.xf5
xf5
(43...a7
44.xa3
xa3
45.h3+−)
44. xf5 d7 45. f7 xh3
46.f5+−.
41.-xd3 (b5 42.-b1
På b1 holder dronningen sorts
dronning på d7, da den truer på
både b5 og f5.
42.../a8
Her brugte jeg 20 min. af de
resterende 30, da jeg så en
masse ideer i at spille 43.e6+,
men jeg valgte i stedet at spille
43./e1 3e6??
Med remistilbud! Jeg valgte dog
i stedet at se, hvordan han ville
dække f5 efter
44./h6 3f7?!
Sort skulle muligvis flytte
løberen på e7 i stedet.
45./xh7+?
45.e6+! var jo planen før, så
hvorfor ikke spille det nu?
45....xe6 46..xf5+−. Det gode
ved denne variant er, at alle
ideerne om gennembruddet på
kongefløjen har været der før −
Nu er de bare blandet til en
farlig cocktail! Der truer ?xh7,
samt .xe7 efterfulgt af xb5
eller f5 alt efter hvad Sort slår
igen med.
45...3e8 46./h8 -c6 47./c1?!
Jeg havde overset at Sort
kunne lukke linien med:
47...(c4 48.-b2?!

Springeren er på vej til b3 eller
afbytning på c4.
26.../fc8 27.d2 (f8 28.b3
Springerparret
lukker
for
invasion på dronningefløjen.
28...c4 29./f3
Tidnøden begynder at indfinde
sig, og jeg prøver at få spillet
nogle
nemme
træk
på
kongefløjen.
29...a5 30./h3 (e7 31.-g3
3g7 32./g1 f8?!
Da jeg endnu ikke truer noget,
burde sort blot spille på
dronningefløjen.
33.d2 xd2 34.(xd2 /b2
35.-e3 e6 36.e2
Springeren er på vej til g3, hvor
den truer f5 og h5.
36.../xa2 37.g3 f8 38.(f1
3f7 39.(d3 /a3? 40.-e2
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Tidnøden er overstået, og hvid
truer med slag på f5. Denne
trussel fik Sort i tænkeboksen i
et kvarters tid.
40.../xd3!=
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Jeg spurgte mig selv bagefter,
hvad den egentlig skulle dér.
Jeg er dog endnu en gang
kommet i tidnød.
48...a4 49.-c2
Jeg satte nu alt ind på .xf5, da
jeg så at løberen ville blokere
for tårnet, ved at stå på enten
b3 eller c4.
49...-b5
50.xf5
(d3
51.g7+ 3f7 52.-c7
Problemet for sort er at han
ikke kan tage springeren på g7,
da Hvid slår på e7 efterfulgt af
Tc7.
52...(e4+ 53.3g1 -e2??
Da jeg har 40 sek. Tilbage,
spiller han dette træk, som jeg
havde siddet og håbet på!

Efter denne sejr, der kom i havn på
noget usikker vis, var jeg begyndt
at tro på at turneringen skulle gå,
som man altid ønsker at en
turnering skal gå; med præmie,
gode partier og ratinggevinst.
Jeg lå nu på en delt 2. plads i Agruppen. I B-gruppen lå Jakob
Vang Glud på delt 1. plads med
2½ af 3, mens vi ligeledes i Egruppen havde Michael Vesterli på
1. pladsen med 2½ af 3, hvor han i
4. runde skulle møde Bjørn Møller,
der havde 2 af 3. I de andre
grupper lå danskerne efter
seedning til midterplaceringer.
Som ’opvarmning’ til næste runde,
hvor jeg skulle møde Olaf Berg,
Færøerne, 2194, spillede nogle af
os poker, for at få tankerne hen på
andet end skak:
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Hvid: Olaf Berg,
Færøerne (2194)
Sort:- Kristoffer Dyrgaard,
DK (1923)
1.e4 g6
Da
jeg
havde
spillet
Schvesnikov i 1. runde ville jeg
helst spille noget andet, og
efter det Olaf spiller gætter jeg
på, at han havde forberedt sig
på lukket siciliansk.
2.c3 (g7 3.g3 d6 4.(g2 f6
5.ge2 0-0
Jeg ville gerne undgå siciliansk,
da det ligner at det er det han
havde forberedt sig på. Da han
kom for sent og allerede har

54.-xe7+!! 3xe7 55./c7+
3d8
55....d7
56.b4+
f7
57.?xd7#.
56.e6+
Med mat i 1!
1-0.
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brugt lang tid ville jeg heller
ikke gå i noget han kendte!
6.0-0 e5 7.d3 (e6
Lidt for optimistisk, da Hvid nu
kan spille d4.
8.f4 -c8
Er nødvendigt for at dække b7,
selvom jeg nu ikke står særlig
optimalt.
9.fxe5
9.f5! gxf5 10.exf5 xf5 11.xb7
xb7 12.?xf5 er interessant!
9...dxe5 10.(g5 bd7 11.-d2
c6
For at dække hvids springer i at
komme ind på d5 eller b5, samt
at forberede b5.
12.a4 e8?
Hov! Der hænger jo en kvalitet.
Jeg prøvede dog at forvirre Olaf
med det pokerface, jeg havde
trænet en time forinden. Dog vil
jeg få lidt spil for det pga.
diagonalen a7−g1, men ikke
meget.
13.b4?
Han brugte 10 min. på at spille
dette træk, så jeg formoder,
han hoppede på mit pokerface
og overså 13. (e7
13...df6?!
13...f6 havde muligvis været
bedre, da jeg nu ikke kan flytte
mine springere og tårnet.
14.b5
Jeg kunne hurtigt blive enig
med mig selv om at jeg ikke
stod optimalt, så jeg besluttede
mig for at prøve lidt fusk, da

han allerede havde brugt over
en time på uret!
14...cxb5
15.axb5
g4!
Pointen er at a7−g1-diagonalen
er svag.
16.h3
16.e7 bliver nu besvaret med
16...h6I.
16...-c5+ 17.d4 exd4 18.a4
Denne 'detalje' havde jeg
overset i mine beregninger,
men det er ikke så galt endda,
da jeg får nogle bønder for
officeren. Det skal stadig
medregnes, at Olaf kun har
omkring ½ time tilbage.
18...-xb5
19./fb1
-c4
20.hxg4 (xg4
Jeg har nu allerede 3 bønder
for springeren og Olaf kunne
vist ikke helt finde ud af
hvordan det skulle spilles, da
han brugte 10 min på de
foregående par træk.
21.(f1 d6
Eneste
måde
at
skabe
problemer for Olaf, er ved at
skabe komplikationer og undgå
at spille forcerede varianter.
22.-d3 -e6
Teksttrækket
opretholder
truslen på e4, samt 'giver' ham
muligheden for at tage bonden
på d4.
23.(f4 xe4 24./e1 (f5
25.xd4
(xd4+
26.-xd4
/ad8 27.-e3 /fe8 28.(g2?!
Giver mig muligheden for:
28...-c4
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A-hold, men det hører naturligvis
også med til historien, at han er
gået voldsomt frem siden:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
DK (1923)
Sort: Dagur Arngrimsson,
Island (2385)
1.e4 e5 2.(c4 f6 3.d3 (e7?!
Dette træk er alt for passivt!
4.c3 a6?!
4...c6 er bedre, hvis Sort vil true
b5, da det også truer d5 det
ville jeg besvare med 5..f3
5.f4 d6 6.f3 exf4?!
6....c6
er
bedre
end
teksttrækket, da sort har brugt
nok tid på unødvendige træk,
og må i gang med udviklingen.
7.(xf4
Hvid har fået udviklet 4
officerer, imens Sort har fået en
dårlig løber på e7.
7...c6 8.0-0
8.d4 er et alternativ, for at
skabe lidt problemer for Sort,
men jeg ville hellere udvikle
færdig og lægge planer efter
hvad, han spiller.
8...(e6 9.(b3 -d7
Her er der flere valgmuligheder
for hvid, da 10. d4 også er en
mulighed. Jeg ville dog gerne
gøre mine tårne fleksible, samt
få
dronningen
over
på
dronningefløjen,
hvis
Sort
rokerer langt.
10.-d2
Teksttrækket mindsker også
indirekte .c6's 'flugtfelter'

29.g4?
Olaf havde kun 2 min. tilbage
og ser vist syner!
29...f6
30.-f2
xg4
31./xe8+ /xe8 32.-d2 /e2
33.-d8+ 3g7 34.-d6 /xg2+!
35.3xg2 -e2+ 36.3g3 -h2+
37.3f3 -f2#
0-1.
Med denne sejr kom jeg for alvor
med i medaljestriden, da jeg nu
kun delte 2. pladsen med Victor
Nithander, som havde tabt til
Dagur
Arngrimsson,
Island.
Hermed var NM-titlen så tæt på,
som den næsten kunne være, da
jeg ved at slå Dagur i 5. runde ville
ligge på en 3-delt 1. plads, men
alligevel så langt væk, da Dagur
har 2385 i ELO og i de 4 første
runder havde fjernet al tvivl om,
hvem der var den bedste.
Chancen for at få point mod Dagur
var der dog, da jeg havde vundet
over ham for 3 år siden i NM for
17

10...h6 11.d4
Klar til at slå igen i centrum,
hvis Sort gør alvor af truslerne
på kongefløjen.
11...(xb3 12.axb3 g5 13.(g3
h5 14.d5!
.c6 skal flyttes og Hvid kan nu
udnytte de svage hvide felter i
den sorte lejr.
14...b8 15.d4!
Hvis Sort havde fået lov til at
spille c5 inden springeren
kommer til d4, havde stillingen
nok været lige. Dagur havde
heromkring brugt over ½ time,
sammenlignet med de 20 min.
han brugte i de andre partier på
at vinde.
15...xg3 16.hxg3 -g4?
Den forkerte stilling at spille på
angreb i. Problemet er, at ?h8
er udækket!
17.cb5
Sort får ikke tid til at spille .d7
og dermed holdes kongen i
centrum.
17...(d8 18.-f2?
Ser logisk ud, da Sorts brikker
står og ser passivt til på
dronningefløjen,
men
det
afgørende 18. c3!+−, som
Fritz øjeblikkelig foreslog, var
ikke med i beregningerne.
Typisk Fritz at se dette træk!
Nu falder Sorts stilling sammen,
da både Lc7 og ?h8 hænger.
Jeg havde dog ikke overvejet
trækket, da jeg allerede for 3
træk siden havde planer om
angreb i f−linien.

18.../h7
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18...?f8?? 19..e6+−. Jeg var
meget tilfreds med denne
stilling, men jeg kunne ikke se,
hvordan jeg bedst udnyttede
den. Jeg besluttede mig dog for
at angribe, mens sort blot
kunne se forsvarsløst til.
19.e5!?
Ideen er at åbne 4. række samt
d−linien, så åbning af f−linien
vil blive fatal for sort. Problemet
er dog at ideen ikke holder, hvis
sort spiller korrekt. 19.?a4!
skaber flere problemer for sort,
da han nu ikke er forceret til
noget, men skal forholde sig til
e5 med åbning af 4. række. Det
bedste for sort er muligvis
19... d7 selvom det spærrer
for .b8.
19...dxe5 20.e6 fxe6D
Denne stilling er kritisk og jeg
brugte alt for lidt tid på den,
selvom jeg havde mange
varianter i hovedet, som jeg
18

b6 (25...a5?? 26.c5+ b5
27.a1#) 26.?f6.
21...-f5 22.-c5 b6?
22....d7 er bedre, da f8 nu er
dækket.
23.-a3 -g6 24.dxe6?
Efter dette træk er partiet tabt,
og jeg har kun meget lidt fusk
tilbage. 24. f8+ er den eneste
tilbageværende
chance.
24...d7 25.dxe6+ c8 26.?f7
Endnu engang er det Steffen
Pedersen, der redder varianten!
26...?xf7O
27.exf7
.d7
28. e8
xc2 29..d6+ cxd6
30.?c4+ xc4 31.bxc4=.
24.../e7
25./c4
-xe6
26.xc7+ (xc7 27./xc7 c6
28./xe7+ -xe7 29.-a4 -c5+
30.3h2 b5 31.-g4 3d8 32.b4
-e7 33.-e4E 3c7 34.-g6 /f8
35./a1 3b7 36.c4 bxc4
37./xa6 3xa6 38.-xc6+ 3a7
39.b5 /f6 40.b6+ 3b8
0-1.

ikke rigtig kunne finde rundt i.
Men da jeg havde set, at
21./a4?
Var et 'gratis' tempo, spillede
jeg det, uden at tænkte på, at f5
nu var dækket. Alternativet
21.dxe6 havde jeg set ved
brættet, men som ovenfor
nævnt ville jeg lige 'indskyde' et
træk. 21... xe6? (21...b4!)
Dette træk overså jeg under
partiet, men heller ikke Steffen
Pedersen havde skænket det
en tanke.
Analysestilling efter 21...b4!
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Dette nederlag i en ellers meget
gunstig stilling ødelagde noget af
troen på succes, selvom de 3 point
jeg havde skrabet sammen var en
succes i sig selv. Jeg skulle nu
kæmpe for 3. pladsen mod Inge
Skrondal, Norge, 1860, med sort.
Inge spillede ikke specielt optimalt
i Engelsk, og min lukkede
sicilianer i baghånden gav mig en
god stilling. Så god, at jeg senere
vandt 2 bønder, men tidnød og
manglende evne til at tænke skak,
gjorde, at jeg tilbød remis, da jeg

Denne stilling vil jeg så lade
læserne lege med. Der ligger
nemlig mange varianter og
spidsfindigheder gemt bag
officersofferet. Fritz' løsning kan
ses sidst i artiklen.) 22. f8+
d7 23.?ad1+ c6 24.?xd8+−
.b5 er tabu, da ?f6 så vinder
den
sorte
dronning.
For
eksempel: 24...xb5 25.c4+
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ikke vidste hvor mange træk, der
var til tidskontrollen. Skæbnen
ville, at Inge blev nummer 3 med
½ korrektionspoint mere end mig,
og jeg sluttede dermed med en
kedelig 4. plads med 3½ point.
Mine 3 gevinster sikrere mig et
ratingspring på +66 til 1989, som
kunne være blevet større, hvis jeg
blot havde fået flere point om
søndagen.
Søndag viste sig at være fatal for
os danskere, idet vi smed alt for
mange point væk og derved også
landspokalen, der gik til det land
med flest scorede point. Jakob
Vang Glud, der var favorit i Bgruppen, endte på en skuffende 3.
plads efter søndagen, hvor han
med ½ point af 2 godt afspejlede
danskernes nærmest katastrofale
sidste dag. Det blev efter retning af
fejl i korrektionsberegningen til en
flot 2. plads til Danmark i Egruppen, idet Bjørn Ochsner
Møller med flot og solidt spil fik 4
point uden nederlag. Michael
Madsen i A-gruppen endte efter
korrektion på en flot 9. plads med
2½ point selvom 1 af disse kom
pga.
oversidning.
Selve
turneringen var fint arrangeret med
indkvartering og spillested på et

udmærket militærhotel midt i Oslo,
der bød på udmærket mad i
mættende mængder. Det var dog
en smådyr erfaring at opdage, at
man skulle af med 60 norske
kroner i 7-11 for en plade
chokolade og 1½ liter cola. Jeg vil
også sige tak til den danske
delegation for en god tur og takke
Steffen Pedersen for hans mange
partigennemgange.
Yderligere
informationer
og
turneringstabeller kan findes på:
http://folk.uio.no/vahansen/nord05
/.
Fritz’ løsning til 21... b4!:
22. f5 ?g7 23.?ad1! axb5
24. f7+ ?xf7 25.exf7+ f8
26.?xd8+ g7 27.f8 +
xf8
28.?dxf8+−.
Denne variant er givet af Fritz, så
jeg ville måske ikke have set det
hele under partiet, men jeg er da
glad for at mit springeroffer, som
mest af alt byggede på min
intuition, er berettiget. Det faktum,
at jeg absolut ikke spillede det
korrekt, har for mig ikke så stor
betydning.

Et lille referat fra Jagtklubbens julefrokost
Af Jess Nykjær, frit efter hukommelsen eller hvad det nu hedder
Vi startede flot med klubbens anden
julefrokost, hvor vi fik spist vores

gummi-frikadeller
og
elastikribbensteg, osten havde de heldigvis
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ikke ødelagt, men da humøret var
højt, øllen kold og snapsen
tempereret, kørte det bare derudad,
med småsnak og anekdoter, og de
hurtige sivede ind til de ventende
brætter. Før maden var færdig,
stødte også Anton Kjeldsen og
pendleren Michael Jensen til. Vi
præsterede faktisk at sidde ved
maden lige til kl. 21.00, hvorefter
undertegnede som sædvanlig fik lov
til at lave holdene, tak skal I have,
jeg har endnu ikke deltaget i en
julefrokost i Frem uden at have det
privilegium, vi mangler bare lidt
korruption, hvorfor vil folk kun
betale for ikke at være på mit hold?
Holdlynet bestod denne gang at 4
stk. 5 mands hold, eneste regler var
fri snak og ingen rørt brik, hvilket vi
alle kunne overholde i vores
opløftede tilstand, og vi havde en
spændende
dobbeltrunde-match,
hvor jeg i først runde mødte Jonas
Nilsson, som normalt banker mig
efter behag, men denne gang vandt
jeg et parti, og mit hold bankede
hans, i næste runde mødte jeg Jesper
Knudsen, og han må være skuffet,
for han tabte også et parti til
undertegnede, men holdene spillede
5-5; i sidste runde vandt jeg også et
parti, denne gang over Kristoffer
Dyrgaard, mit hold vandt igen, men
desværre var der nogle andre, som
jeg ikke kan huske navnene på, som
vandt turneringen.
Mange andre spillede også flot, men
det eneste jeg med sikkerhed har
styr på er, at Anton kun fik 1 af 6

point. Til gengæld husker jeg
tydeligt, at jeg slagtede Kim
Skaanning, lige før han gik igen
efter et kort visit, jeg kan desværre
ikke huske partiet, men det var noget
med at jeg trak, vandt og hoverede,
en sport som de unge mennesker
ikke er så gode til i vore dag, men
jeg har selvfølgelig også lært det af
så store navne som Tommy Knoth
og Jan Nordenbæk. Senere kom Per
Arnt og frue forbi et smut, og den
flinker mand gav en omgang øl, før
han gik, jeg var også blandet ind i
noget børneskak og vi spillede også
kort, hvad vi spillede står ikke helt
klart, men Michael Jensen fandt da
på et tidspunkt ud af, at det var
lørdag man skulle kikke på, når man
skulle hjem, selv nåede jeg bussen
lidt i 9.00 som planlagt. Og så lidt
ris - et kilo remoulade fra Bilka, I
skulle skamme jer, har jeg nogen
sinde sagt nej til at hjælpe klubben
med mad, jeres løsning findes bedre
i skraldespande. Når I næste gang
går i panik, så prøv Kokken og
Jomfruen, de leverer i det mindste.
Og husk dette: Den årlige
julefrokost skal ligge på en fredag,
den annonceres senest i oktober, så
alle kan reservere dagen i god tid, og
maden skal være god, da det skal
være et arrangement, som alle
klubbens medlemmer kan se frem til
hvert år, og hvor konerne skal være
velkomne til at deltage i de
kulinariske fristelser. Så jeg glæder
mig til næste år, hvor vi forhåbentlig
også vil få mange sjove stunder.
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KALENDER FOR FREM
MARTS
L 5
S 6
M 7 SCHWEIZER (4)
T 8
O 9
T 10
F 11
L 12
S 13
M 14 HT, FREM 1,2, 5, 6
T 15 HT, FREM 3
O 16
T 17 HT, FREM 4

APRIL

APRIL
M 18 Teori
T 19
O 20
T 21
F 22
L 23
S 24
M 25 FREM OPEN (1)
T 26
O 27
T 28
F 29
L 30 Hurtigskak i LF

MAJ

MAJ
O 18
T 19
F 20
L 21
S 22
M 23 FREM OPEN (4)
T 24
O 25
T 26
F 27
L 28
S 29
M 30 FREM OPEN (5)
T 31

JUNI
F 1 Tårnet Weekend S 1
L 2 Tårnet Weekend M 2 FREM OPEN (2) O 1
S 3 Tårnet Weekend T 3
T 2
M 4 GENERALFORS. O 4
F 3
T 5
T 5
L 4
O 6
F 6
S 5
M 6 FREM OPEN (6)
T 7
L 7
F 8
S 8
T 7
M 9 FREM OPEN (3) O 8
L 9
S 10 Oprykningskampe T 10
T 9
M 11 SCHWEIZER (5)
O 11
F 10
T 12
T 12
L 11
O 13
F 13
S 12
M 13 FREM OPEN (7)
T 14
L 14
F 15
S 15 DSU-pokalfinale T 14
L 16 SCHWEIZER (6,7) M 16 2. PINSEDAG
O 15
S 17 DSU-kval. i LF
T 17
T 16
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Indslev-Pokalerne
Af Niels Erik Nielsen
8.(e2 0-0 9.0-0 f4 10.f2 g5
11./b1 h5 12.a3 e7 13.e4?
g6 14.-c1 3h8 15.3h1 c6
16.d3? h4 17.-d1 /f6 18.a4?
18.d4? exd4 19. xd4 ?h6 20. d1
.g3+-+; 18.b4; 18..g4 ?g6 19.b4
e6=
18.../h6

I de senere år har FREM ført sig
hærgede frem i kampen om IndslevPokalerne og 2005-udgaven var
bestemt ingen undtagelse, idet vi
præsterede fantomscoren 33,5/36p. i
aftenens to runder, den bedrift er vist
aldrig overgået i turneringens snart
50-årige levetid!
A-gruppen bestod af 3 hold,
oprindelig var det kun FREM 1 og
Indslev 1, der havde tilmeldt sig
denne gruppe, men det lykkedes at få
Nr. Aaby 1 med her i stedet for i Bgruppen. Ingen at de vestfynske
mandskaber var imidlertid i stand til
at matche FREM, der var helt
suveræne, og vandt med 11,5/12p.
Arne Bech Madsen, Nr. Aaby, var
med en remis i 1. runde mod Tom
Frantsen ene om at komme på tavlen
mod vinderne. Michael Jensen holdt
vinterferie og gæsteoptrådte derfor på
førsteholdet, som det også var
tilfældet med Mads B. Svendsen,
Læseforeningen, mens Niels Henrik
Cappelen fra samme klub deltog for
FREM 3.
Michael fik lejlighed til en fiks
afslutning mod en ikke navngiven Nr.
Aaby-mand:
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Sorts sidste træk (?f6−h6) sætter
en lille fælde. Sort truer
tilsyneladende med .g3+ men
hvids næste træk gør det kun
værre ved at fjerne den eneste
brik, der kan gå imellem i h−
linien.
19.g4? (xg4 20.fxg4 g3+
21.3g1
Hvid må give en kvalitet, da
21.hxg3?? .f3# ikke er et
alternativ.
21...-b6+

Hvid: NN, Nørre Aaby
Sort: Michael Jensen, FREM 1
[noter: MJ]
1.c4 f5 2.c3 f6 3.b3 d6 4.(b2
e5 5.f3 c6 6.e3 g6 7.h3 (g7
23

Sort
tager
naturligvis
ikke
kvaliteten. Et godt argument var,
at jeg allerede havde set
matvarianten.
22./f2
Nu taber hvid ikke længere tårnet,
men til gengæld er springeren på
g3 ikke i slag, så længe sorts
dronning står på diagonalen.
22.d4 taber en masse brikker.
22...exd4 23.a5
xa5 24.hxg3
dxc3 25.gxh4 c5+ 26.?f2 cxb2
27.hxg5 ?h4-+ ∆ e5/d4.
22...xg2!
Det mest spektakulære som gør
kombinationen værd at vise frem.
Offeret føltes rigtigt, så jeg gik
efter guldet. 22....h1 23.xh1
xf2 24. g1 xg1+
(Deep Junior foretrækker det
smarte 24...g3, men det truer
ikke rigtig noget.) 25.xg1 er
Fritz's forslag, men det er kun en
kvalitet til sort.
23.3xg2?
Så er det snart slut. Jeg havde
set, at hvid kunne drille med
23.a5, men nåede ikke at regne
alle varianterne igennem. Efter
partiet fandt jeg i fællesskab med
Jesper Bruun ud af, at sorts
bedste er 23... e3! 24.c1
(24. c1 .xe2+ 25..xe2
xd3
vinder materiale med fortsat
angreb. Fx 26..c3 (26.xg2 f3+
taber hat og briller.) 26...?xh2
27.?xg2 ?xg2+ 28.xg2
g3+
29.f1
f3+ 30.e1
xg4 og
bønderne
afgør.)
24... d4-+
Truslen er .h1, f.eks.: 25.b2

.h1 26.xh1
xf2 27. g1
xg1+ 28.xg1 .e3, og sort har
fordel på alle fronter; Fritz finder
også forsvarstrækket. 23.f3 men
på det har sort det spektakulære
23....h1!! (23...+h4 er også ret
godt) 24.xh1 xf2 25.xg2 g3
26. g1O xg4-+, hvorefter sorts
dronning går til h5 eller h4 og g4−
bonden ruller frem mens hvids
brikker kigger på fra den anden
fløj.
23.../xh2+
24.3xh2
-xf2+
25.3h3 f1!
Der er mat både på h2 og g3.
25....f1 26. xf1 (26.e1 h2#)
26... g3#]
0-1.
B-gruppen kunne herefter kun byde
på 2 hold, nemlig FREM 2 og
Indslev 2, og vurderet spiller for
spiller kunne enhver på forhånd se,
at der var lagt i ovnen til de gæve
værter, der gennem årene har gjort
det til en god vane, at være
repræsenteret i samtlige rækker.
Trods tårnhøj favoritstatus glipper
det alligevel som oftest på et bræt
eller to, men ikke her, idet vi vandt
samtlige 12 partier.
D-gruppen kunne mønstre 4 hold,
nemlig FREM 3, Gelsted 2, Nørre
Aaby 2 og Indslev 4. Også her løb
FREM med pokalen, ikke mindst
efter at have vundet samtlige partier
i 1. runde, selv om to partier gik tabt
efter kaffepausen, rakte de 10p. så
rigeligt til førstepladsen
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Højspænding i holdturneringen
Af Niels Erik Nielsen
I skrivende stund mangler klubbens
seks mandskaber blot en enkelt runde,
før der kan gøres status over sæsonen
2004-05. De to lavest placerede
mandskaber i serie 3 har kun æren at
spille for, mens der står betydelig
mere på spil for klubbens øvrige fire
mandskaber, idet resultaterne i
heldigste fald kan resultere i tre
oprykninger, mens ingen rykker ned.
Mareridts-scenariet sender til gengæld
FREM 2 ud af Fynsserien samtidig
med at FREM 1, 3 og 4 må blive i de
respektive rækker. Da dette nummer
af BRIKKEN udkommer i ugen, hvor
alle afgørelserne falder, er det
naturligvis umuligt at gøre nogen
form for status – den kommer i næste

nummer, der efter planen er på gaden
30. maj.
I mellemtiden kan I hygge jer med et
par spændende kamppartier fra Per
Arnts hånd.
Per Arnt Rasmussen kommenterer:
At museumspartier også kan være en
god inspirationskilde fremgår af
noterne til partiet mod Benny Brinch,
men da de færreste i vore dage må
formodes at have hørt om Dr. Krause,
mens Nimzowitsch derimod stadig er
et kendt navn i skakterminologien,
følger her et foto af Dr. Krause
(fundet på nettet af Per) i aktion mod
et af datidens koryfæer Emmanuel
Lasker:
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Hvid: Benny Brinch,
Tårnet 1 (1898)
Sort: Per Arnt Rasmussen,
FREM 1 (2031)
[noter: Per, Benny og Fritz]
1.d4 f5 2.(g5 g6 3.e3
3.h4 g7 4.e3 h6 5.f4 d6 6.c4
.c6 7.c3 e5! giver sort overvægt i
centrum 8.g3
e7 9..e2 .f6
10.f3 d7I; men hvid kan også
prøve 3..c3! d5 og remis i 60
træk eller deromkring − er en god
mulighed, hvis man som hvid skulle
møde en formodet skrappere
spiller 4.e4 som I Blackmar−
Diemer−gambit er selvfølgelig en
mulighed for at forære sort en
bonde.
3...(g7 4.(c4!? d6
4...d5 5.b3 med ideen c4 og pres
mod d5, er et parti mellem
"Danmarks
Skaklærer"
Aaron
Nimzowitsch
og
Dr.
Krause
omkring 1927−28, de havde en
masse
spændende
dueller
hovedsagelig pr. korrespondance,
hvor de bagefter skrev side op og
side ned i Skakbladet om
detaljerne i deres dyster − de var 2
meget principfaste herrer som
nærmest havde opfundet deres
egne
systemer
ud
fra
en
videnskabelig indfaldsvinkel! Så
kunne de jo ikke tage fejl....
Nimzowitsch´s bog "Mit System" og
"Die Praxis Meines Systemes" kan
anbefales unge spillere, der gerne
vil øge deres spillestyrke! Husk lige
fremmedordbogen.
Mens
Dr.
Krauses "Om begyndelsesstillingen

i skak" skulle være noget vrøvlet
iflg. Larsen. For øvrigt havde jeg
lige kigget på nogle af deres dyster
14 dage forinden, også i Hollandsk!
5.f3 c6 6.a3
Lidt for beskedent, om end det
bevarer den hvidfeltede løber. 6.h4
h6 7.f4 e5 8.d5 exf4 9.dxc6 var et
andet Nimzowitsch−Krause−parti.
6...h6 7.(h4 g5 8.(g3 e5 9.dxe5
dxe5 10.-xd8+ 3xd8 11.h3 e4∓
Sort bør vinde på sigt
12.d4 xd4 13.exd4 f4 14.(h2
(xd4 15.c3 (b6 16.d2 f6
17./d1 3e7 18.3e2 (f5 19./he1
/ad8 20.(a2 c6 21.(b1 /he8
22.3f1 3f8 23.f3 d5 24.c4
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)++++,+./01234567
Sort trækker og ?
24...e3+
Godt nok, men Y24...e6! ville
have afgjort partiet! Fritz siger
25.?xe4 .xc3 26.?xd8 xc4+
27.?xc4
?xd8
(27...+xb1?
28.d1+−) 28.bxc3 ?d1+ 29.e2
?xb1-+.
25.xe3∓ (xe3 26.(g1! (e6!
27.(xe3 (c4+ 28.3g1 fxe3
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29.(xe4 /d2
29...?xd1!? er også godt.
30./b1 (e2!
Udråbstegnet er Bennys på
noteringslisten − pænt af ham!
31.3h2 3g7 32.3g3 3f6 33.f4??
Y33.h4∓ og sort vinder i længden,
men computeren kan ikke regne så
langt ....
33.../xe4-+
33...?xe4 34.?xe2 ?xe2-+.
0-1.

feltet d5) 13.?e1 .bd7 14..e5 ½½. Larrea−Granara/Vicente Lopez
2004, hvorpå de formentlig forlod
spillestedet med røde ører.
12...(a6!
En god ide, med lige spil i stedet
for en bevidstløs opstilling med
b7
13.e5 (xc4 14.-xc4 -a6
15.-b3 -b7 16.(a3
Vel vidende at den egentlig hører
hjemme på b2!
16.../c8!? 17.c4

I næstsidste runde skete følgende:



+++
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'!++!!!(
)+++9,./01234567

Hvid: Per Arnt Rasmussen,
FREM 1 (2031)
Sort: Per Jørgensen,
Odense 1 (1858)
[Per & Fritz 8]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
f6 5.c3 e6 6.f3
Det starter som Panov−varianten i
Caro−Kann, men ....
6...(b4 7.(d3 0-0 8.0-0
Vi spiller nu Nimzoindisk! Et godt
valg af sort!
8...(xc3 9.bxc3 dxc4 10.(xc4
-a5
10... c7 11.d3 .bd7 er normalt
Nimzoindisk spil! Men 10... a5 er
udmærket.
11.-d3
11. b3 er den anden naturlige
mulighed.
11...b6 12./e1
Bagefter finder jeg ud af, at der er
spillet en pølseremis i varianten
12.b3 b7, men12...a6 13.c4
b5! ser godt ud for sort, der let får

Det gælder for sort om at hæmme
fremstødet d5 og bytte officerer af,
så de potentielle svagheder ved
hængebønderne
fremtræder
i
slutspillet. Hvids plan kan omfatte
at centralisere de tunge officerer
bag bønderne, måske bliver der
mulighed for at skabe en fribonde i
d−linien, og lade springeren på e5
være grundlaget for et angreb på
kongefløjen. Se nu hvilken plan der
er lettest at spille efter − den sorte
eller den hvide ....
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17...c6 18./ad1 a5 19.-d3
/d8?!
19....d7! 20.?e4 f5=
20.(b2?
Fritz angiver det bedre 20.b4!?>;
jeg havde overset, at 20....c6?
21..xc6 xc6 strander på 22.e7.
20.../ac8= 21.g4
Et gevinstforsøg − der skal være
ubalance, hvis man skal vinde! −
21.?c1 .c6=.
21...h6? 22.f4 c6
22....d7!?I.
23.g5 hxg5 24.fxg5 xe5 25./xe5
d7 26./e3 f8 27.d5!
Endelig tid til gennembruddet, som
hvid har ventet på siden åbningen!
Der åbnes nu op for løberen.
27...g6 28.-d4J e5

Rigtig ubehageligt at forholde sig til
for sort, der nu var godt på vej i
tidsnød.
29...xe5 30.-xe5 f6 31.gxf6
/xc4??
31... f7!
32.-g5??
Hvid følger sin plan, men det er
forkert! 32. e7! er afgørende:
32...?g4+ 33.h1 ?xd5 34. e6+
f7 35. xd5 xd5+ 36.?xd5 gxf6
37.xf6+−.
32...-f7= 33./e1
Ikke 33.fxg7 ?d6 som jeg havde
overset i beregningerne tidligere.
34.?f1 ?g6-+.
33.../xd5!
34./e8+
3h7
35.-xg7+ -xg7+ 36.fxg7 /g5+
37.3f1
/f4+
38.3e1
/xg7
39.(xg7


+  ++
++
++ +
++!!"
#+!Q++$
%++++&
'!++!(
)++++9,./01234567

Og begge parter kunne efter en
lang arbejdsdag forlade brættet
uden at have lidt overlast!
Flot positionsspil af sort − og god
underholdning!
Noter af Per & Fritz (der selv fandt
32. e7 uden Pers hjælp!)
½-½.

29./xe5!?
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Pokalturneringen: ¼ - finaler:
NYBORG 1
John Frederiksen
Stig Gorm Jensen
Jørn Schmidt
Jørgen Hansen

- FREM 7
3½ - ½
- Yann Le Besq
1-0
- Casper E. Rouchmann 1 - 0
- Christian S. Larsen
1-0
- Marie Vang Nielsen
½-½

Sensationsmandskabet FREM 7 undgik ganske vist
Sydøstfyn 1 og Læseforeningen 1, men Nyborg 1 var
helt som ventet en al for stor mundfuld, selv om det
skal siges til de unge menneskers ros, at de kæmpede
efter bedste evne, og i matchens sidste parti spillede
Marie Vang sig til en helt regulær remis:
Hvid: Jørgen Hansen, Nyborg 1
Marie Vang Nielsen, FREM 7
1.e4 c5 2.c3 g6 3.f4 (g7 4.f3 c6 5.(e2 e6!?
6.0-0 ge7 7.d3 d5 8.-e1!? b4 9.(d1 ec6
10.a3 d4 11.e2 a6 12.g3 c7 13.f5 e5
14.xe5 (xe5 15.-f2 -f6 16.(f4 (xf4 17.-xf4
e5! 18.-h6 (d7 19.c3
19.fxg6 hxg6! er godt for sort.
19...0-0-0 20.cxd4 cxd4 21.(b3 /df8! 22./ac1
-b6 23.(c4 (b5 24.-g7 (xc4 25./xc4 3b8
26./fc1 a6 27.-xe5+ 3a8 28.b4 /d8 29.b5 f6
30.-e6 -xb5 31.-xf6 /hf8 32.-g7 gxf5
33.xf5 -b2 34.-g3=
½-½
Frem 1
Tom Frantsen
Per Arnt Rasmussen
Brian Nielsen
Jesper Bruun

- Frem 2
- Kristoffer Dyrgaard
- Mathias Meunier
- Niels Erik Nielsen
- Jesper Knudsen

2½ - 1½
0-1
1-0
1-0
½-½

Pokalturneringen: ½ - finaler:
Sydøstfyn 1
Jan Nordenbæk
Kim Skaanning
Martin S. Hansen
Finn Nøhr

- Frem 1
- Tom Frantsen
- Brian Nielsen
- Jesper Bruun
- Kristoffer Dyrgaard
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3-1
1-0
1-0
½-½
½-½

Krakow turen
Af Michael Agermose Jensen

En større gruppe københavnske
skakspillere havde i år valgt at
tilbringe juleferien i Krakow til
den
15.
nytårsturnering,
Cracovia open, 27. dec. til 4.
jan.

Asger Paaske, Jakob ”Nugget”
Aabling-Thomsen,
Esben
Christensen (alle Brønshøj),
Jacob Kaaber, Michael ”Elo”
Nielsen (Taastrup) samt Trine
Rasted, (Seksløberen) tog af
sted allerede den 26. mens
Jacob ”FM Cassen” Carstensen
og Agermose (begge Brønshøj)
stødte til dagen efter.
Hotellet
Arrangørernes anbefalede hotel,
”Hotel Optima” lå ca. 500 m fra
spillestedet, omkring 10 km fra
centrum eller 30 min. med
sporvogn (hvis man altså tager
den rigtige vej, ellers tog det to
timer inklusive et besøg på det
lokale kraftværk), i noget der
bedst
beskrives
som
en
demilitariseret
zone.
Selve
hotellet var upåklageligt, billigt
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(også selvom man var lidt flere
på værelserne…) og værelserne
i orden – med undtagelse af mit
og Nuggets, der fungerede som
fælles
opholdsrum
og
opbevaring for madrester og
tomme øldåser. Vi fandt ret
hurtigt ud af, at der er rigtig
mange hunde i Polen. Da det
var regnvejr, snevejr eller i det
mindste overskyet hver eneste
dag var det ikke månen de
gøede af, men man kunne
alligevel stille sit ur efter, at
koncerten startede hver aften
ved midnatstid og fortsatte
resten af natten. Det gjorde
også morgenløbeturene (Asger,
Kaaber og jeg havde taget
løbeskoene med) lidt mere
spændende, man kan faktisk
løbe en del hurtigere med et
kobbel glammende hunde i
ryggen!
Byen
Krakow undgik helt at blive
bombet under 2. verdenskrig,
da russerne erobrede byen ved
en overraskelsesmanøvre. Den
gamle bykerne er derfor intakt
og meget imponerende. At
turismen er kommet til Polen
efter 1989 ses tydeligt i byens
centrum, der fremstår meget
velholdt
med
masser
af

glade for kål. Det fås til alt og i
alle regnbuens farver. I forhold
til frekvensen af sene byture var
det derfor top-dollar at der lå en
McDrive kun 10 minutters gang
fra hotellet og Elo fandt tilmed
ud af, at man kunne gemme
maden et par dage i en skuffe
på vores værelse inden man
spiste resten af den. Kaaber fik
her sørget for, at Aabling fik sit
tilnavn da han forsøgte at
bestille en ”Big Mac Chicken”.
Hvorefter han brugte de næste
fem minutter på at forklare, at
det ikke var en Big Mac, og
heller
ikke
en
Chicken
McNugget uden held indtil
afdelingsbestyreren,
som
faktisk forstod engelsk, åbnede
en ny kasse til de besværlige
udlændinge.

turistfælder til amerikanerne,
mens det kniber mere så snart
man
kommer
lidt
ud
i
forstæderne.
Barerne
Må have deres eget afsnit da
der er ikke mindre end 100
barer i Krakows centrum. Elo
havde allerede første aften fået
”anbefalet” et godt sted af nogle
irere, så ”Faust” som baren hed
blev hurtigt vores stamsted.
Egentlig havde de vist anbefalet
ham at skride, men med en pris
på 10 kr. for en halv liter guld
så vi ikke rigtig nogen grund til
at finde et andet sted. Nå ja, det
kostede det for resten også alle
andre steder, så der var vi også
forbi.
Øllet
Da vores selskab omfattede et
medlem
af
ølentusiasterne
måtte vi naturligvis sample det
lokale bryg. Efter få dage var
det afgjort at ”Warka Strong”
var det mærke der gav den
absolut bedste brandert til
prisen. Måske skal det også lige
nævnes, at Vodka kun fås i 5 cl
(man bestiller 50 gram) og 10 cl
størrelser, koster ingenting og
smager en del bedre end det
man får serveret hjemme.

Skak
Jeg spillede med i A-gruppen,
som var åben for +2100 Elo
men en del med 2000-2100
havde fået lov til at spille med.
Polen er trods deres nylige EUmedlemskab stadig et uland på
nogle punkter. Spillestedets
toiletter
var
således
kun
anvendelige
de
første
20
minutter af hver runde. Der var
ingen lås på dørene, rengøring
var en by i Rusland og
toiletpapir måtte man selv
medbringe. Et andet godt råd er

Maden
Lad os bare slå det fast med det
samme: Polakker er meget
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ikke, at shake hands med folk
mere end højst nødvendigt.
Det var egentlig meningen, at
det skulle være en seriøs
skaktur, men det gik galt
allerede første dag. Jeg mødte
op efter en julefrokost på Fyn
dagen før og fik sort mod en
2300 mand, der insisterede på
at spoile min dragevariant (se
billedet sidst i artiklen)
Så var der dømt gravøl, der
varede til kl. 10 næste morgen.
Heldigvis startede de fleste af
runderne først kl. 15.30. Meget
vigtigt når man først står op kl.
15.20! Dagen efter lavede jeg en
Zygmunt1 og mødte op med 1 L
cola, spritånde og en rulle
toiletpapir.
15.Sf5 i nedenstående stilling
fra 2.runde går næppe over i
historien:

0/2 så det var ikke den
optimale start.
1
En Zygmunt: at møde
lammestiv
op
til
partiet.
Opkaldt efter den lokale spiller
Zygmunt, der præsterede denne
bedrift tre dage i træk, blandt
andet til partiet mod Asger,
hvor han tilmed kom over en
time for sent. Efter nytår mødte
han faktisk velsoigneret op,
men
så
ringede
hans
mobiltelefon midt under partiet
og 0-1 igen.
Nytårsaften
Det var lidt specielt at holde
nytår i Polen. Det var den
eneste dag, hvor man skulle
betale entre for at komme ind
på steder og der var kun
offentligt fyrværkeri. Det var til
gengæld også flot.
Vi fejrede nytåret sammen med
Warka Strong og nogle andre
skakspillere
fra
hotellet:
amerikanerne
Dan
”the
Wingman” og hans søster samt
en belgier jeg ikke fik fat i
navnet på.
Senere
havnede
vi
i
en
studenterbar. Da vi kom ind
sad der 4 mand ved hver sit
bord med panden plantet i
bordet.
Kaaber prøvede (igen) at drikke
ølentusiasten under, uden held
og tog med første hold hjem (en
dårlig disposition skulle det vise

Modstanderen tog springeren og
jeg tog hjem…
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Sig, da han kom tilbage til
DK…), mens Nugget, Agermose,
Dan
og
belgieren
tømte
studenterbaren
for
Jägermeister, hvilket høstede en
del anerkendelse fra de lokale.
Nugget (bakket op af ”the
Wingman”) og Agermose høstede
en del mere end det, mens
belgieren på ny måtte bæres
hjem, og Elo endnu en gang blev
lovet tæv, denne gang af nogle
piger der gik til Kung Fu.
Heldigvis var der fridag dagen
efter… Der var mærkeligt nok
ingen
danskeropgør,
men
Joanna Majdan, Polen (16 år og
2218, se billedet i næste spalte)
havde fornøjelsen af at møde
Asger (se partiet sidst i artiklen),
Esben og Kaaber på stribe for
½/3. Cassen var1½/3 fra en IM
norm, men fik GM Malaniuk
med de sorte.
Asger og Esben havde fornuftige
turneringer, mens de øvrige ikke
kan være tilfredse.

På trods af Warka Strong vandt
jeg faktisk 11 i dansk rating og
tabte kun en smule elo. Alle
nåede tilbage til Danmark i god
behold, med undtagelse af
Trines bagage, som måtte en tur
over Paris og undertegnede, der
måtte forklare eleverne torsdag
morgen, hvorfor jeg render
rundt
med
et
sæbeøje.

Hvis læseren efter denne artikel skulle have fået lyst til at besøge
Polen, er her en lille Polsk parlør til at bryde sprogbarrieren:
Du siger
Det betyder
Kapusta
Na zdrowie!
Dwa piwo
Dwa piwo (efterfulgt af store
armbevægelser)
Wódka
Parla Italiano?
Parla ruski?
Skal vi snave?

Kål
Skål!
To øl
To STORE fadøl
Vodka
Skal I med hjem og se vores samling
af tomme øldåser?
Skal vi snave?
Jeg har opgivet at tale polsk, men
skal vi snave?
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Hvid: Marcel Kanarek (2012)
Sort: Michael A. Jensen (2096)
Cracovia Krakow (3), 29.12.2004.
Før dette parti i 3. runde havde vi
så ikke været i byen og tilmed
været ude på en morgenløbetur så
jeg følte mig godt tilpas.
I Krakows centrum ligger det
tidligere kongeslot Wavel, som efter
sagnet huser en drage under
kældrene. Dragen er samtidig
byens symbol og kunne købes i alle
mulige afskygninger i byens
turistfælder. Under indtryk af dette
måtte vi naturligvis spille Dragen
ved enhver given lejlighed.
1.e4 c5 2.f3 g6
Ideen er at undgå den kedelige
2...d6 3.b5+ variant.
3.d4 cxd4 4.xd4 f6
Sådan kommer man ind i dragen.
4....c6 er den accelererede drage.
5.c3 d6 6.(e3 (g7 7.(c4 0-0
8.f3 c6 9.-d2 (d7 10.0-0-0
Nu har vi hovedvarianten i det
Jugoslaviske angreb.
10...-a5
En variant der er kommet noget i
modvind på det seneste. Trækket
blev populariseret af den engelske
GM Chris Ward i bogen Winning
With the Dragon, men selv han har
på det seneste skiftet til ”Chinese
Dragon” (10...?b8).
11.3b1
I 6. runde skete det forfærdelige:
11.h4 .e5 12.b3 ?fc8 13.h6 Jeg
var under indtryk af, at Kaaber
havde haft denne stilling på brædtet
(mod Zygmunt) et par dage tidligere
og havde sagt til ham at xh6,

xh6, ?xc3 var godt for sort.
Kaaber benægtede dette og slog
fast at h8 var eneste træk, så jeg
spillede 13...h8?? og led et
sjældent
nederlag
i
dragen.
13...xh6 14. xh6 ?xc3 15.bxc3
a3+ 16.b1 a5 er faktisk godt for
sort. Senere fandt jeg ud af, at det
slet ikke var den samme stilling
Kaaber, havde haft med hvid. Hvor
dum kan man være?
11...e5 12.(b3 /fc8 13.h4 c4
Ward varianten. 13...b5 med ideen
at åbne b−linien efter .c4, xc4 og
bxc4 er et alternativ.
14.(xc4 /xc4 15.b3 -c7
Jeg brugte en del tid her, da jeg
ikke helt kunne huske teorien. Jeg
mente at huske (heldigvis korrekt!),
at 15... a6 kun duer med g2−g4 og
?ac8 indskudt pga. det stærke svar
16.h5! og hvids angreb kommer
først. Med g2−g4 og ?c8 indskudt
ville sort have modtrækket .xg4.
16.(d4
Hvid vil slå på f6 og spille det for
sort ubehagelige .d5. 16.g4 ?c8 er
en anden mulighed. 17.e5! går
ligefrem for at være en gendrivelse
af sorts åbning. Trækket er noget
irriterende ikke nævnt i Winning
With the Dragon 2, der kun giver
det dumme 17.h5? ?xc3!; men mon
ikke jeg har noget klar?
Det var vist for øvrigt her Kaaber
spillede 16.h6, og nu er h8
faktisk godt for sort.
16...(e6
Dækker d5 og beskyder indirekte
hvids kongestilling.
17.h5 a5
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Sort må indlede sin modoffensiv nu.
17....xh5? er en rigtig dårlig ide. Et
enkelt eksempel til skræk og
advarsel: 18.xg7 xg7 19.g4 .f6
20. h6+ g8 21.g5 .h5 22.?xh5!
Ikke så svært og et standardtrick.
Hvid sætter nu mat på g7 eller h8.
22...gxh5 23.?h1 d7 24.?xh5 f5
25..d5 1-0 Korolev,N−Møller, F,
Copenhagen Open 2004.
18.hxg6
18.a4 b5! ændrer ikke noget. I
WWTD 2 finder man partiet, hvor
jeg først så planen med ...b5:
19..xb5 b8 20..c3 ?b4 21.hxg6
hxg6
22.xf6
Lidt
af
en
indrømmelse. 22...xf6 og sort
vandt
i
Stefansson−Ward,
Reykjavik 1998.
18...hxg6
Efter 18...fxg6 går sort ikke mat i h−
linien, men hvis man er bange for
det, skal man ikke spille Dragen!
19.a4 (DIAGRAM)

19. e3? a4 vandt hurtigt i
Robertsson,T−Ward,C,
Copenhagen Open 2002.
19...b5!
Her begyndte jeg igen at kunne
huske teorien! Sort giver en bonde
for at åbne b−linien. Ældre teori gav
19...?b4 som sikkert også er
udmærket.
20.xb5 -b7
Alternativet er 20... b8 hvorfra
dronningen dækker d6 og indirekte
e5 som i Stefansson−Ward.
21.(e3?
Hvid skifter plan. Ideen er nu den
klassiske: h6 fulgt af mat i h−
linien. Det går bare alt for langsomt,
hvid mangler g2−g4 så dronningen
kan komme i h−linien og .d5 er
heller ikke lige rundt om hjørnet.
"Kvalitetsgevinsten" 21..xa5 taber
efter 21...?xa4 22..xb7?? ?a1#.
21. g5!? er set. Det truer slag på
d6, hvilket sort kunne have undgået
ved at sætte dronningen på b8.
Mere end remis fik hvid dog ikke
efter 21...?xa4 sort kunne også
forsøge 21... c6.
21.../xa4 22.(h6
En anden mulighed er 22..5d4
?b4 (22...xb3!?) 23..xe6 fxe6
24.h6 h8? (24...a4 25.xg7
axb3 vinder glat, da der nu truer
a1+ med efterfølgende mat.
Parerer hvid det, slår sort igen på
g7 med merofficer) 25.f8 Læg
mærke til denne finte. 25...?xf8
Hvis man ser på mit parti bliver det
hurtigt klart, hvad sort skulle have
spillet her! 26.?xh8+ og hvids
angreb kom først.

Hvid må blokere for a5−a4. Ellers
går det hurtigt galt:
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22...(h8−+
Eneste træk men det vinder til
gengæld også. Nu står hvids løber i
vejen for angrebet i h−linien. Imens
ruller sorts angreb videre.
23.5d4 (xb3 24.cxb3
24..xb3 ?b4 er også håbløst.
24.../b4 25.(f8 (DIAGRAM)

Alt andet taber. Hvids pointe er
25...?xf8?
26.?xh8+
xh8
27. h6+ g8 28.?h1 og mat
følger.
26./xh5 (xd4
26...gxh5 27..f5 var ikke så klart.
27./d5 /xf8
Slutspillet er vundet (var det mig
der sagde det?) og var den første
gevinstvariant jeg fandt, så hvorfor
lede efter flere. Havde jeg haft en
god turnering havde jeg nok satset
på 27...xb2! med åbning af b−
linien.
28./xd4 /xb3 29./c4?
Resignation. 29.?c1 ?b8 30.?c2
b5 31.?dc4 g7 er "kun" en ren
bonde mindre, men sort beholder
muligheden a5−a4−a3.
29.../b8 30./c2 a4 31.3a1 a3
32./b1 /a8
Sort forcerer mat.
0-1.

En klassisk finte, men sort har
paraderne oppe.
25...h5!

Billede fra 1. runde:
Jeg sidder nr. 3 fra højre i venstre side af billedet.
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FREM OPEN 2005
Skakklubben FREM har hermed fornøjelsen at indbyde alle
interesserede til at deltage i 12. udgave af traditionsturneringen.
Spillested:

Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C.

Spilledage:

Mandagene 25/4, 2/5, 9/5, 23/5, 30/5, 6/6 og 13/6.

Spilletid:

Kl. 18.30 – 23.30. Bemærk starttidspunktet!
Juniorer kan evt. få hængeparti efter kl. 21.30

Turneringsform:

8 deltagere i hver gruppe. Turneringen elo-rates, hvis betingelserne
herfor er opfyldt.

Betænkningstid:

2 timer til 40 træk og 30 minutter + opsparet tid til resten.

Indskud:

Voksne: 100 kr. Juniorer: 75 kr.

Præmier:

1: 500 kr. 2: 250 kr. 3: 150 kr.
Ved ligestilling deles præmierne

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 15. april 2005. SKAL overholdes!

Tilmelding til:

Jonas Nilsson
Tlf. 77 55 10 12 eller 23 20 70 31
e-mail: jona00@samnet.sdu.dk

eller:
Lean Lønne Petersen
Tlf. 66 19 30 69
e-mail: lean@hunderupnet.dk

VEL MØDT I FREM!!
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Axel Nielsen Memorial – lørdag d. 30. april
Læseforenings Skakklub indbyder alle til hurtigskak til minde om
vort netop afdøde æresmedlem Axel Nielsen.
Der spilles i røgfrie lokaler, og der vil være en velassorteret og billig
kantine på stedet. For nærmere information henvises til
www.lfskak.dk, hvor deltagerlisten jævnligt opdateres.
Dato:
Lørdag d. 30. april 2005 kl. 10.00 – 20.00.
Spillested:
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G. 5200 Odense V.
Turneringsform:
7 runders hurtigskak. 30 minutters betænkningstid pr. spiller pr. parti.
Der spilles i 3 grupper: mester (fra 1900), basis 1 (1500-1899) og basis 2 (1000-1499).
Præmier:
Mester: 1. præmie kr. 5000, 2. præmie kr. 2000, 3. præmie kr. 1000, 4. præmie kr. 500,
ratingpræmie kr. 500.
Basisklasserne: 1. præmie kr. 1000, 2. præmie kr. 700, 3. præmie kr. 500, 4. præmie kr.
300, ratingpræmie kr. 500.
Indskud:
100 kr. pr. deltager. GM’ere, IM’ere og FM’ere deltager gratis.
Tilmelding:
Senest tirsdag d. 26. april til:
Jakob Grauslund tlf. 66 14 13 42 (formand@lfskak.dk)
Eller
Mads B. Svendsen tlf. 28 21 61 82 (accblackbird@hotmail.com).

VI SES I LÆSEFORENINGEN!!!

38

Indbydelse til Dansk Skak Unions pokalturnering
Hermed indbyder FSU til indledende kvalifikation til DSU’s pokalturnering. Der
spilles i 3 rækker: junior, bredde og elite.
Lidt om turneringen:
DSU’s pokalturnering spilles af 4-mands hold.
Kun klubber, der er medlem af DSU, kan deltage.
Enhver klub kan deltage med så mange hold, den ønsker.
Der kan kun benyttes spillere, der er medlem af DSU gennem klubben.
Turneringen spilles efter FIDEs regler for hurtigskak.
Betænkningstiden er ½ time pr. spiller pr. parti.
Der er fri tilmelding i Elite-rækken.
Hold i bredde-rækken må max. have 1800 i rating-gennemsnit (rating pr. 1. januar).
Junior-hold skal bestå af personer, der ikke er fyldt 20 år pr. 1. januar 2005. Dog
tillades en enkelt voksen at deltage på holdet, hvis vedkommende har et ratingtal på
max. 1699. Reglement og ratingtal pr. 1. januar kan ses på DSUs hjemmeside. Vælg
punktet holdturneringer og vælg derefter punktet pokalturnering 2004.
Spilleplan:
Søndag 17. april kl. 13.00 - 17.00 (evt. til kl. 18.00) i Bolbro Brugerhus.
Der spilles 3 runder i puljer á 4 hold. Derefter eventuelt en knock-out runde, hvis der
er behov for dette. De 2 bedste hold i hver række kvalificerer sig som 3. hovedkreds
repræsentant til finalestævnet, der spilles pinsesøndag (15. maj) på Hotel Nyborg
Strand.
Præmier:
De kvalificerede hold fra 3. HK får gratis buffet ved finalestævnet
Styrkeliste:
Der skal indsendes styrkeliste med angivelse af hvilke spillere, klubbens
enkelte hold deltager med i turneringen. Resten af spillerne på styrkelisten
betragtes som reserver.
Der skal stilles op i styrkelisteorden på de enkelte hold.
En spiller kan kun deltage på et og samme hold i turneringen.
Indskud:
50 kr. pr. hold.
Tilmelding:
Erik G. Andresen: Tlf. 65 35 10 08. Mail: ega.mail@webspeed.dk
Tilmelding skal være mig i hænde senest søndag 10. april.
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