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FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være
sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles interesse.
BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer 3-4 gange årligt og uddeles
gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden medlemslisten
beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister m.v.
FREMs bestyrelse:
Formand:

Jesper Knudsen tlf. 23 63 23 10
mail: springertild4@yahoo.dk

Kasserer:

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

Bestyrelsesmedlem:

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

Bestyrelsesmedlem:

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

Bestyrelsesmedlem:

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

Ungdomsleder:

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

Webmaster:

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

Spillested:

Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal,
5000 Od. C. (brug dørtelefon til "FREM").

Spilletider:

Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00

FREMs hjemmeside:

www.fremskak.dk

BRIKKEN nr. 2 udkommer medio/ultimo august – deadline er d. 7. august 2006.
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg via mail:
niels.e.nielsen@mail.tele.dk eller på disketter, men kommer du i god tid, vil der for
det meste kunne forhandles om andre afleveringsformer.
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Indbydelse til generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes i Nørregade 60
mandag d. 27/3 2006. Vi starter kl. 19.00.
Dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Gennemgang af klubbens økonomi/regnskab 2005
og budget for 2006 ved Peter Kinggård.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Peter, Lean og Jonas er på valg. Lean modtager ikke genvalg.
6. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest d. 10/3.
Evt.

Frem i tiden
Af Jesper Knudsen, formand.
Sæsonen nærmer sig sin afslutning og
generalforsamling står for døren status er påkrævet. Et tilbageblik på
året og klubbens virke er vigtigt, men
unødvendigt hvis ikke vi bruger vores
tanker og konklusioner til at kigge
fremad og skabe den klub vi ønsker en klub med udvikling, slagkraft og
harmoni.

succes bør ses i lyset af, at vi ligger
centralt.
Men vi kan selv bidrage til, at
tendensen fortsætter ved at byde folk
velkommen og lade dem føle, at man i
Nørregade kan spille skak på alle
niveauer, snakke med forskellige
mennesker, have plads til egne
holdninger (selv om de skulle gå imod
strømmen), udvikle kontakter og vokse
som menneske. Dette er klubbens
fordring - et alsidigt miljø med plads til
os alle til trods for at vi dyrke vore
ambitioner og forfølger drømmene om
succes.

Frem skal med i toppen
af dansk skak
Kære medlem, vi har en gylden
mulighed for at konsolidere Frem i
toppen af dansk skak. På medlemssiden
er vi blandt de 6-7 største i Danmark og
vi vokser stadig. Klubben har
potentiale til at nå en størrelse på 100130 medlemmer. En del af denne

Skal vi blive i Nørregade?
Dette afleder spørgsmålet om, hvorvidt
at klubbens nuværende lokaler er
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fremtiden. Hvis vi vokser med samme
hastighed vil Frem støde på problemer,
der har meldt sig de seneste 3-4 år.
Støjen i klubben er den højeste blandt
fynske skakklubber, og dette vil tiltage
medmindre vi kun optager stumme
mennesker i en periode. Vores lokaler
er små, og børnene løber rundt mellem
benene på os. Støjen er en pris vi må
betale for det liv der summer i klubben,
men kun til en vis grænse. Hvis ikke vi
gør noget ved problemet ender klubben
i en situation, hvor kun yngre spillere
ønsker at være til stede. Dette vil
halvere medlemstallet og klubbens
styrke.
I al vores stræben efter at komme til
tops, må vi ikke glemme de
medlemmer, der har været en del af
klubben i så mange år (Alfred og
Erling har eksempelvis spillet flere
partier for Frem end den samlede
juniortrup). Nye lokaler med fysisk
rum til en ungdomsafdeling ville løse
mange af klubbens problemer på
området. Sådanne lokaler er ikke inden
for rækkevidde, men inden for 10 år er
det sandsynligt, at klubberne i Odense
får deres eget hus. Hvis vi er store nok,
kan kommunen ikke overhøre vores
krav.
Imens vi søger vores drømmelokaler,
må vi ikke glemme, at vi alle har et
(opdragende)ansvar overfor de yngre
medlemmer i klubben. Hjælp dem til at
finde en måde at være på, der er til
gavn for dem selv og andre. De ønsker
virkelig ikke, at folk ser skævt til dem
og skælder ud. De vil gerne spille skak,
have ros og være sammen med nogle
jævnaldrende.

Det egentlige ungdomsarbejde
Vores fremtid, juniorspillerne, er som
nævnt talrige og under udvikling. Inden
for de sidste 14 dage har klubben lavet
en struktur for udviklingen af
juniorspillerne. En struktur, der har
flere fordele. Vi sikrer med den nye
linie, at klubben udnytter resurser i
forbindelse med undervisning optimalt.
Kim Skaanning bliver aflastet og får
endvidere mulighed for at præge sin
undervisning i en mere individuel
retning. Alex Sørensen og Mads B.
Svendsen er tiltrådt og deler ud af den
viden, de har om skakspillet. De har
hver især en fokusgruppe, hvor de
mødes med spillere og følger deres
udvikling på tætteste hold.
Dette arbejde kan bane vej for, at Frem
om få år kan præsenteres som et
eliteforetagende, og vigtigere kan
klubben være base for etableringen af
livslange venskaber. Klubben er også
begyndt at satse på de unge spillere, der
findes på gymnasier og andre
uddannelsessteder.
Her
er
det
undertegnede, der vil koordinere
indsatsen. Det er mit ønske at
ungdomsarbejdet på sigt skal beskrives
og udvikles som en selvstændig del af
klubben, der kan fungere mange år ud i
fremtiden. Jeg håber at kunne finde ind
til et samarbejde med Nicolai Rindal
omkring disse overvejelser. Han har
trods sin unge alder en rutine og en
modenhed i organisation.
Det afgørende i ungdomsarbejdet bliver
at grundlægge en kultur der sikrer, at
andre vil finde det nemt at overtage,
når de nuværende personer søger andre
udfordringer.
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som muligt. En sponsor kan være parat
til at være behjælpelig.
De almindelige klubaftener har længe
savnet begivenhed og aktivitet.
Bestyrelsen bør tage fat om problemet
og skabe tilbud om lynturneringer,
tematurneringer etc. Som noget nyt, vil
der inden længe være mulighed for at
spille lidt lynskak på fredage. Hygge
og skak går godt sammen.

Bedre vilkår for seniorspillere
Som en naturlig konsekvens af det
enorme engagement Kim Skaanning
har lagt i udviklingen af klubbens
yngste spillere, har vi forsømt at
tilbyde et læringsmiljø for klubbens lidt
ældre spillere. Vi skal også her sikre, at
folk har en følelse af at kunne få hjælp
til at analysere og opnå kendskab til
åbninger etc. Menneskets fysik er
heldigvis indrettet således, at vi er i
stand til at lære hele livet. Frem bør i
det kommende år udarbejde en plan for
dette.
Hvis folk gerne vil, har de meget at
lære, selv i en alder af 60 år. Vi er ikke
bundet af klubdage og tidspunkter.
Kunne man forestille sig, at Frem
havde
skakarrangementer
om
formiddagen?
Kunne
du
være
behjælpelig på dette område?

Afsluttende kommentarer
Vi skal være blandt de bedste. Ikke
nødvendigvis som en klub i den bedste
række, men til at tilbyde folk gode
vilkår for at dyrke spillet og relationer
på tværs. Vi skal afholde stærke og
godt organiserede turneringer samtidig
med, at vores klubaftener er
begivenheder.
Hvis vi lykkes med at skabe et godt
miljø, vil resultaterne også komme.
Tænk på klubbens nuværende situation.
Mange spillere er allerede aktive og
tager ansvar. Det har givet gode
resultater i år. Mød op til
generalforsamlingen og hør hvor godt,
det er gået klubben i sæsonen.
Til sidst vil jeg rette en tak til
holdlederne for den tid, de brugte på at
hjælpe. Tak til Ungdomshuset for god
kommunikation.
Tak
til
Kim
Skaanning foruden hvem, klubben
havde været dårligere stillet. Tak til
Mads fordi han valgte Frem og allerede
har ydet en god indsat og Alex for altid
at have en holdning. Tak til Niels Erik
for et godt klubblad. Tak til bestyrelsen
(Lean, jeg håber du vender tilbage). Og
tak til alle dem som rykker brikkerne
for klubben - det er herligt!

Bestyrelsens arbejde
Jeg håber, at vi på generalforsamlingen
får valgt en bestyrelse, som består af
folk, der vil være med til at sætte sit
præg på klublivet i Nørregade. At folk
går ind til opgaven med ideer og
konkrete tiltag.
Bestyrelsen har mange udfordringer.
Det daglige arbejde med holdturnering
og andre turneringer fylder meget, men
må ikke begrænse os i at opstille nye
tilbud til medlemmerne af Frem og
andre klubber.
Klubben
har
overtaget
Odensemesterskabet i håb om at bringe
denne begivenhed lidt mere glans og
bredde. Vi skal have fundet en variant,
der tilgodeser så mange skakspillere
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FREM 1 KAN STADIG RYKKE OP
Af Niels Erik Nielsen
4. runde:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
FREM 1 (2050)
Sort: Rasmus Østergaard,
Nykøbing F. (2110)
(noter: Kristoffer Dyrgaard)
1.e4 e5 2.(c4 *f6 3.d3
3.c3? besvares selvfølgelig med
3... 3...xe4=
3...c6
Dette havde jeg set han havde
spillet tidligere, hvor hvid dog
spillede en uskarp variant.
4.*f3
Den bedste fortsættelse for at
lægge pres på sorts centrum med
det samme!
4...d5 5.(b3 (d6
Hovedvarianten. Andre muligheder
ville have været 5. a5!? og 5. 'b4+,
som jeg dog også havde forberedt
mig grundigt på. 5...a5!? 6.c3 'b4
7.a3 'xc3+ 8.bxc3 bd7 9.exd5
xd5 10.0-0 0-0 11.0e1
6.exd5!?
For at spille på gevinst. Alternativet
var 6.c3 dxe4 7.dxe4 med
omtrent lige spil og chancer.
6...cxd5
En anden mulighed ville have været
6...xd5, som jeg anser for en
smule
bedre
for
sort,
da
centrummet bliver lidt nemmere for
ham at holde i denne variant.
7.(g5
Ligger endnu mere pres på sorts
bondecentrum.

Nykøbing F. – FREM
FREM 1 stillede for en gangs skyld op
som favorit i 2. division, gruppe 2, da
vi først i det nye år tog den lange tur til
Nykøbing Falster. Det hang blandt
andet sammen med, at holdet siden
mødet med Sydøstfyn er blevet
forstærket ved tilgangen af Mads B.
Svendsen, som tidligere spillede for
Læseforeningen. Efter en skakpause
har han atter fundet skaklysten, og er
resten af sæsonen at finde på
fjerdebrættet.
Men også det forhold, at værterne indtil
mødet med os kun kendte til ét
resultatet, nemlig 3,5-4,5, talte i vores
favør.
Skal
Nykøbing
undgå
nedrykning, batter denne score
naturligvis ikke i længden.
Efter tre identiske resultater blev deres
triste serie brudt, men desværre skete
det overhovedet ikke på en måde, vi
kunne være tilfredse med.
Efter en jævnbyrdig affære, hvor alle
involverede frøs med anstand, da
lokalerne ikke kunne opvarmes
ordentligt, sikrede falstringerne sig
sæsonens første sejr ved at vende de
famøse nederlagscifre i egen favør.
Alt tydede ellers på, at vores status som
ubesejret oprykker ville overleve turen
til sydhavsøerne, da vi undervejs var
foran hele tre gange.
Her kommer vi på 1-0:
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7...*bd7?
Springeren står bare i vejen for 'c8
her! Som det senere viser sig i
partiet bliver d7 meget besværlig
for sort at flytte senere hen i partiet
uden at miste materiale, hvilket
næsten allerede nu giver hvid et
stort positionelt plus. Et godt
alternativ ville have været 7...'e6,
som
understøtter
sort
bondecentrum.
8.*c3

der ingen grund til at bytte brikker
for hvid. Derfor spillede jeg
10.*g3
Som peger på f5 og h5. Hvid
kommer ved teksttrækket blot
endnu tættere på en idealopstilling.
Løberparret skal på lang sigt helst
stå på dronningefløjen og pege på
sorts kongefløj, mens springerne
skal stå kongefløjen parat med
assistance til angrebet.
10...0-0?!
Sort udnytter ikke sine muligheder
til at ødelægge Hvids udvikling og
idealopstilling ved fx 10... 'b4+,
hvor de sortfeltede løbere nok ville
være blevet byttet ved 11. 'd2. I
stedet fokuserer sort på at indhente
det tabte i udvikling, hvilket
desværre for sort viser sig
uholdbart.
11.0-0 4e8
Sort prøver at overdække e5, så
d7 kan blive udviklet.
12.4e1
Endnu et træk, der spiller sig selv
for hvid, da sorts d7 nu bliver
endnu sværere at flytte.
12...h6
12...'b4 vil blot blive besvaret med
13. 0e2 og et senere a3 efterfulgt af
dobling i e−linien (evt. med =e1).
13.(d2
Som
tidligere
beskrevet
vil
løberparret
gerne
stå
på
dronningefløjen, hvilket gjorde dette
træk
nemt
at
finde.
Jeg
overvejende dog 13. 'xf6, men
dette ville blot aflaste Sorts svære
problemer.
13...(f8?!


++ 
++
++
++ !
"++++#
$+ %&+%+'
(&&&+&&&)
*++Q-.++/
0123456789
Hvids brikker spiller næsten sig
selv, da der kun er et mål − nemlig
sorts bønder i centrum! Et alternativ
til teksttrækket kunne have været 8.
0−0, men hvorfor ikke bare presse
sort til svækkelser? ☺
8...d4
Næsten eneste mulighed for sort.
9.*e4 (e7
Det ser ud som om, at sort er
kommet ud af problemerne. Men
hvis
man
ser
på
hvids
udviklingsforspring og 'b3's ideelle
position sammenholdt med Sorts
pladsproblemer med især d7, er
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Herfra dækker løberen kongefløjen
og lader 0e8 dække e5, men 13...
'c5 havde nok været en smule
skarpere i henhold til hvids
overordnede plan. Hvids eneste
mulighed for at få de sidste brikker i
spil er ved at åbne centrum, og i et
sådant tilfælde ville sorts løber stå
meget bedre på c5 end f8. Fritz
giver allerede hvid en fordel på ca.
0,7 bonde!
Nu har sort fået dækket Ae5, uden
at hvid har yderligere mulighed for
at presse denne direkte. Men
hvorfor så ikke åbne centrum og
udnytte udviklingsforspringet til
fulde?
14.c3!
Hvis sort tager denne bonde, slår
hvid igen med løberen, hvorved
presset
på
Ae5
øges
(en
isolanibonde på d3 er ikke noget
problem for hvid). Alternativet er
derfor at dække Ad4.
14...(c5
At en af de eneste sorte officerer,
der kan rykke, nu rykkes for 4 gang
er blot et tegn på sorts immobilitet.
En chance for lidt modspil som sort
så vi i efteranalyserne kunne være
14... c5, hvorved hvids gode 'b3
kunne aflives mod ofring af Ae5.
15.cxd4 exd4 16.6c2!7
Muligvis er jeg lidt selvglad ved de
mange udråbstegn, da trækkene jo
nærmest giver sig selv. I dette
tilfælde opretholder =c2 et pres,
der gør, at d7 stadig ikke kan
flyttes samtidigt med, at den truer
med oprettelsen at en Big Bertha
('−=)
i
a2−g8
diagonalen.

Herudover gøres der klar til
tårnafbytning i e−linjen, hvorved
0a1 kommer med i spil.
16...(b6
Gør klar til c5 og udvikling af 'c8.


+ ++
++
+
++++!
"+++#
$+ +&+%%'
(&&Q &&&)
*+++-./
0123456789
17.4xe8+?
Skakblindhed!! (som jeg desværre
ikke var den eneste, der blev ramt
af under denne match ) Trækket som selvfølgelig ikke er direkte
dårligt - så logisk ud, idet 0a1 nu
bliver udviklet, men hvid har jo
ingen hastværk. Hvid skal blot
holde kontrol over alle de gode
udviklingsfelter for d7. Dette er
ikke muligt efter teksttrækket, da
17... xe8 giver d7 et "flugtfelt"
på f6.
Meget, meget bedre ville
have været 17.=c4!+−, da sort nu
ikke har tid eller felter til at udvikle
d7. Med et efterfølgende 'b4 får
hvids løberpar nemlig dominans
over brættet og c5 dækket. Efter
17.=c4 vil Fritz helst spille 17...0e6
18.0xe6 fxe6 19.=xe6+ Fh8,
hvilket giver en hentydning til, hvor
store Sort problemer egentligt er.
17...*xe8!
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Med planen at spille 0c7 og udnytte
hvids svage baglinje.
26.*f5?!
Lidt for kreativt, da det simple 26.
0e7 ville have fremtvunget både
tårn− og dronningafbytning.
26...9h7
Selvfølgelig
ikke
26...=xf5??
27.0e5++−.
27.*e7
Endnu en gang lidt for ambitiøst, da
Sort nu har mulighed for modspil
grundet
hvids
baglinje
og
manglende koordination mellem
brikkerne. Lidt simplere − men dog
mere krævende gevinstførelse −
var 27.=xd5 , hvorved sorts aktive
muligheder løber ud i sandet.
27...6g5
27...=h5 var nok en tand skarpere
grundet mattruslen =d1+
28.h4!
Forhindrer matten i bunden og
sætter en (lille) fælde op ☺
28...6xh4??

Only move! Forhindrer hvid i at
spille 18. =c4 pga. 18... d6.
18.(b4
Forhindrer både d6 (midlertidigt)
og c5.
18...*df6 19.4e1
Forhindrer 'e6. Indtil videre har
brikkerne nærmest spillet sig selv
for Hvid − lige ud over overseelsen
af 17. =c4 − og dette fortsætter, da
den eneste hvide brik, der kan stå
bedre er f3.
19...*d6 20.*e5 (e6 21.(xe6
fxe6 22.*c4!
Vinder en bonde.


+++
++

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


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

22...*xc4
En anden mulighed kunne være
22...0c8 23.'xd6 =xd6 24.=e2I
23.6xc4 6d5
Muligt var også 23...d5 24.0xe6
0c8 25.=b3I
24.4xe6 4d8?!
Eneste aktive mulighed for Sort var
24...=xc4 25.dxc4 0c8 26.b3 d3
27.f5I
25.b3
Nu bliver d−bonden aldrig farlig!
25...4d7

Fisken bider på, og så skal jeg
ellers love for, at der er fangst!

10

Bedre havde været 28...=g4 som
jeg nok ville have besvaret med 29.
g3 eller 29. 0e4
29.4xf6!!
Hov, den kan jo ikke tages pga.
mattruslen =g8#. 29... 0xe7 er
heller ikke særlig godt, da 30.
'xe7, gxf6 31. =f7+, Fh8 32. 'xf6

vinder nemt for hvid. Alt i alt et
nemt parti for mig, da hvid fik alt,
hvad man kan ønske sig. Dog er
jeg stadig en smule skuffet over at
have overset det altafgørende 17.
=c4, som ville hevet pointet hjem
langt hurtigere.
1−0.

Kristoffer Dyrgaard – Rasmus Østergaard
På førstebrættet var Kim oppe mod en
yderst vanskelig modstander i skikkelse
af Semir Nikontovic (2335), men for
fjerde gang i træk holdt vor ankermand
remis mod en modstander med langt
mere i rating. Nykøbing kom på
ligestilling, da deres syvendebræt fik
omsat materialefordelen til gevinst, men
partiet kunne have fået et helt andet
forløb, hvis Stefan havde kendt den rette
medicin mod modstanderens opstilling.
Per gik på det tidspunkt stadig efter
skakuret, her bringer han os foran 2,51,5:

Sort: Henrik Sandberg Jensen
Nykøbing F. (1888)
[noter: PAR+Fritz 8 (15s)]
1.e4 d6 2.d4 g6 3.*c3 (g7 4.f4
c5?!
Giver sort en halvdårlig stilling med
strukturelle svagheder, eller koster
en bonde. Bedre muligheder byder
4...a6 Tigers moderne modevariant
5.f3 b5 6.'d3 d7 7.e5 c5 8.'e4
0b8 dette er den mest trendy
fortsættelse − køb selv Tigers bog
og lær mere!;
4...f6 er den
umoderne hovedvariant, hvor den
kritiske variant måske er 5.f3 0-0
6.'d3 a6 7.0-0 c5 8.d5 0b8; 4...b6

Hvid: Per Arnt Rasmussen
FREM 1 (2048)
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det følgende 11...Fe7 12.f5 'a6
13.'xa6 xa6 14.fxe6 f6 15.e5
Fxe6 16.0ad1 f5 17.0d6+ Fe7
18.0fd1 Fe8 19.e6 h6 20.e5 f6
21.c6 Ff8 22.'f4 c7 23.'e5
ce8 24.e7+ Ff7 25.0d8 g7
26.0xa8 Jittenmeier, F − Otto,
M/Recklinghausen
2000/EXT
2001/1-0.
12.*g5?
Bedre var 12.f5 xe4 13.e5 gxf5
14.xf7+ Fe7 15.xh8I.
12...9e7= 13.f5 (a6
Det bedste forsvar, sort kan ikke slå
på e4 13...xe4? 14.f6+ Fe8
(14... xf6 15.#xf6) 15.'b5+ d7
16.0ad1+−; 13...'xe4? 14.fxe6 fxe6
15.0xf6 Fxf6 16.xe4+ Fg7
17.g5+− kærlig hilsen fra Onkel
Fritz ($17.&xe6 c6+−).
14.(xa6 *xa6 15.e5 *d5 16.f6+
9d7
16...Ff8! var det bedste her: 17.'d2
h5=
17.4ad1 9c7

5.f3 'b7 er en mulighed i lynskak,
for at forvirre hvid!
5.dxc5
(xc3+
6.bxc3
dxc5
7.6xd8+ 9xd8 8.(e3 b6 9.(c4
Henrik så ikke helt veloplagt ud efter
jeg slog på c5, til gengæld var jeg
frisk pga. vores hyggelige og
afslappende tur med toget til
Nykøbing, som engang var en driftig
handelsby,
kendt
for
sine
Pinseturneringer (hvor jeg deltog),
ZOO og Nykøbing F. Revyen, men
udover skakken og gågaden, var det
mest tydelige tegn på kulturel
udvikling vi så, desværre kun
McDonalds imperialistiske fastfood−
kultur, men baconburgeren på tilbud
smagte desværre glimrende.
9...e6
9...h6!? med idéen 10.f5 g4 var
en sjovere mulighed − prøv den i
lynskak!
10.*f3 (b7 11.0-0


-+ 
+++
+++
+++!
"+ +&&+#
$+& %+'
(&+&++&&)
*++++-./
0123456789


+++ 
-++
+&+
+&%!
"++++#
$+& +'
(&+&++&&)
*+++++-./
0123456789

11...*f6N
Det er sør´me næsten spillet før!
Sorts stilling har nogle huller omkring
f6−f7 som hvid prøver at udnytte i

17...Fc6 18.0xd5 er ligeledes
afgørende.
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18.4xd5
Et eller andet skal man jo lave ....
Trækket forvandler hvids bønder til
et par dræberkaniner og den
halvlamme løber på d2 blomstrer op
på f4. Til gengæld spiller sorts
brikker ikke sammen. Hvad mere
kan man forlange?
18...exd5 19.*xf7 4he8 20.(f4
9d7 21.*g5 h6 22.*f7 *c7
T22...Fe6!? 23.d6 0f8= siger
Fritz, men 24.'xh6 og hvid vinder i
løbet af yderligere 20-30 træk ved at
spille bønderne frem på kongefløjen
− siger Lille Per i Nisseland.
23.(xh67 *e6
Black prepares d4 (Fritz).
24.h4 4g8 25.g4 b5 26.(e3
White prepares to lokke sort to play
d4 som de ville sige i The
Julekalender.... Sort har nu under 5
minutter tilbage til træk 40, hvid lidt
mere
26...d4 27.cxd4 cxd4 28.4d1
Hvid spiller smart i sorts tidsnød, det
er svært at holde balancen, når man
ikke har tid til at tænke ...
28...4ac8?
Fritz præsenterer: 28...0gf8 29.g5
0fc8 30.f3I, det ville jeg have
fundet ved brættet, hvis det var
nødvendigt!
29.*h6??
Sender sort ind i spillet igen, det er
dog vanskeligt at finde på noget
uden at forcere spillet!
29.'xd4! xd4 30.g5+− det så jeg
desværre ikke under partiet; jeg så
kun 30.#xd4+?! -e6=.
29...4gf8 30.g5 4xc2?

30...0c3!, men tiden er nu meget
knap for sort især − så hvid tager sin
chance med det længe planlagte
31.h57
Ubehageligt at skulle forholde sig til
med et par minutter tilbage.
31...gxh5
31...Fc6 32.0c1
32.g6+−


++ +
+++
++&&%
++&+!
"+++#
$++ +'
(&+ +++)
*++++-./
0123456789
Den mest passende kommentar her
er efter min mening: "og sort siger
av−av!"
32...4xa2
32...0c3 33.'f2 0f3 34.f7+−, det
havde jeg dog ikke lige analyseret
tidligere
under
partiet
pga.
manglende tid.
33.g7
33.'xd4 er mere præcist 33...xd4
34.0xd4+ Fe6 35.0f4+−.
33...9e8??
33...0c8 34.'xd4 xd4 35.0xd4+
Fe6 36.g8=+ 0xg8+ 37.xg8 0a4
38.0d8 og f−bonden er så langt
fremme at den afgør partiet.
34.f7+
4xf7
35.g86+
1-0.
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Per Arnt Rasmussen – Henrik Sandberg Jensen
eller gevinst til os, men hen mod
spilletidens udløb blev Brian skakblind,
idet han pludselig tog fejl af, hvilket vej
bønderne gik. Første gang undlod
modstanderen at tage den udækkede
dronning, men anden gang takkede han
for gaven.
Samlet set var nederlaget på 3,5-4,5 en
skuffelse, og et point under forventet
score. Dog må det noteres, at toppen
atter overgik sig selv, således var Toms
nederlag sæsonens første til en spiller i
top 4. Til gengæld var et halvt point på
de sidste tre, hvor vi efter rating stod til
at score 2 point, et ret så magert udbytte.

Såvel Mads som Michael ærgrede sig
efterfølgende over, at de ikke fik deres
chancerige stillinger over remisgrænsen,
men vor debutant fandt først ud af det
under indtastningen hjemme, hvor Fritz
noget uventet annoncerede forceret mat i
slutspillet konge, tårn og løber mod
konge og tårn. Tom fik tidligt afviklet til
et materielt lige slutspil, men en
bondemajoritet på dronningefløjen gav
Henning de bedste udsigter og trods
lang, sej kamp stod partiet ikke til at
redde. Tilbage sad Brian i et
dronningeslutspil med fribønder på hver
fløj, der vippede et sted mellem remis
Nykøbing Falster 1
Semir Nikontovic
Henning Nielsen
Rasmus Thestrup Østergaard
Erik Pedersen
Henrik Sandberg Jensen
Martin Hansen
Mathias Baark
Finn Andersen

FREM 1
Kim Skaanning
Tom Frantsen
Kristoffer Dyrgård
Mads Bilde Svendsen
Per Arnt Rasmussen
Michael Agermose Jensen
Stefan Wiecker
Brian Nielsen

4½-3½
½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
1-0
1-0

Øvrige resultater: Sydøstfyn – Ringsted 6-2, Nyborg – Dianalund 3-5
og Roskilde – Næstved 4-4.
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5. runde:
10...dxe5 11.xe5 xe5 12.fxe5
'xe5 13.e4W
11.*e2 *xf3+ 12.(xf3 b6 13.d4
cxd4 14.*xd4 *xd4 15.(xd4 (a6
16.4f2 0-0 17.6e1 4c8 18.6e3
6c7 19.g4!? 4fe8 20.9h1 =(f8
21.c3 (c5 22.4d2 6e7 23.f5 6h4
24.4g1
(xd4
25.cxd4
4c7
26.4g3?! 4c1+ 27.4d1 4c2
28.(g2?! 4ec8 29.4g1 h6 30.g5!?
h5 31.6a3 (e2

FREM – Næstved
Der var lagt op til en vanskelig opgave
hjemme mod Næstved, der før
sæsonstart havde udråbt sig selv til
oprykningsfavorit, og det med god
grund
spillermaterialet
taget
i
betragtning. At påtage sig en sådan
værdighed kan som bekendt let give
bagslag, og sjællændernes indsats hidtil
kan da også kun betegnes som
skuffende, så Næstved tog til Odense
vel vidende, at en klar sejr var
nødvendig, hvis de skulle med i
oprykningskampen.
Det så længe kritisk ud for FREM, der
kom bagud 0-1, da Mads gik galt i
byen mod Oksana, mens et kig på de
øvrige brætter enten fortalte om lige
stillinger eller fordel til Næstved. Et af
de steder, hvor styrkeforskellen var
mest udtalt, var på førstebrættet, men
endnu en gang holdt Kim Skaanning
balancen; denne gang måtte IM Mikkel
Antonsen (2347) give remis mod vor
velforberedte førstemand.
Op mod tidskontrollen skiftede
matchen imidlertid karakter, da
Michael Jensen og Stefan Wiecker
sørgede for, at to på vippen partier faldt
ud til vores fordel:


+ +++
+++
+++
++&&&!
"+&+#
$Q+++'
(&& ++ &)
*++++./
0123456789
32.6e7??
32.fxe6! fxe6 33.=e7 'g4 rækker til
lige spil for hvid.
32...4c1!?=
Hvid burde ubetinget have taget
imod Stefans remistilbud i gensidig
tidnød, i stedet for afslår han med:
33.6b4??
Der taber til
33...6f4
Fritz er dog mere begejstret for det
direkte 33...0xg1+ 34.Fxg1 0c1+
35.Ff2 =f4+ 36.'f3 'xf3 37.0xf3,
som efter 37...0c2+ fører til
matsætning.

Hvid: Flemming Preuss,
Næstved 1
Sort: Stefan Wiecker,
FREM 1
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.*c3 *c6 3.g3 g6 4.(g2
(g7 5.d3 d6 6.(e3 *d4 7.f4 e6
8.*f3 *e7 9.0-0 *ec6 10.e5 d5
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34.4c3 48xc3
36.9xg1 6e3+
0-1.

35.bxc3

4xg1+


++ ++
+ 
%++
+++!
"&+++#
$+&+&+'
(&++&&)
*++++-./
0123456789

Endnu en gang var Kristoffer
sikkerheden selv på tredjebrættet, han
gav undervejs en bonde for modspil, og
modstanderen fandt intet bedre end at
tage remis ved trækgentagelse.
Efter noget af et tidnødsdrama med
uoverskuelige
forviklinger
og
gensidige mattrusler krævede Pers
modstander remis efter reglen om
samme stilling for tredje gang, og da
den efterfølgende rekonstruktion gav
Næstved-spilleren ret, måtte Per vinke
farvel til uret, men i slutstillingen var
der vist heller ikke mere end evig skak.
FREM blev sikker på den samlede sejr,
da Tom Frantsen med vores tredje
gevinst øgede til 4,5-2,5:

28.4d7! e5?! 29.*c4 b5 30.*d6
4f8 31.*f5 4e8 32.4d6 4c8??
Også uden denne kæmpefejl i
tidnøden havde han haft det svært,
fx 32...0e6 33.0xe6 fxe6 34.xg7
Fxg7 35.'xe5+ Fg6 36.Ff2 c1
37.Fe3 Ff5 38.'c7, og selv om der
stadig forestår en del tekniske
vanskeligheder, bør hvid vinde.
33.*e7+
1-0.

Hvid: Tom Frantsen,
FREM 1
Sort: Nils Linde Olsen,
Næstved 1
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.*f3 *c6 3.(b5 g6 4.0-0
(g7 5.c3 *f6 6.6e2 0-0 7.d3 6c7
8.(g5 d6 9.*bd2 a6 10.(xc6
6xc6 11.d4 h6 12.(h4 cxd4
13.*xd4 6b6!? 14.*c4 6c5
15.*b3 6c6 16.e5 dxe5 17.*xe5
6e4! 18.6xe4 *xe4 19.*c4 (e6
19...g5!? 20.b6! 0b8 21.0fe1 f5
22.f3 xc3 23.bxc3 gxh4 24.0xe7X
20.*b6! 4ae8 21.f3 (xb3 22.axb3
*c5 23.b4 *b3 24.4ad1 g5
25.(g3 4d8 26.(c7 4xd1 27.4xd1
4e8

Mere blev det heller ikke til. Brian
måtte nemlig ned i dagens længste
parti, hvor det begrænsede materiale
ellers gav ham visse remismuligheder,
selv om han var en officer bagud.
Om det så bliver os eller Sydøstfyn, der
avancerer, er stadig et helt åbent
spørgsmål, ikke mindst efter at vore
konkurrenter lammetævede Nyborg
hele 6,5-1,5. Førstepladsen kan dog
meget vel skifte ejermand endnu en
gang efter næste runde, hvor Sydøstfyn
hjemme har mødt Roskilde, mens vi
har haft besøg af Nyborg, hvis
forhåbninger
om
overlevelse
efterhånden fortoner sig i horisonten.
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FREM 1
Kim Skaanning
Tom Frantsen
Kristoffer Dyrgård
Mads Bilde Svendsen
Per Arnt Rasmussen
Michael Agermose Jensen
Stefan Wiecker
Brian Nielsen

Næstved 1
Mikkel Antonsen
Nils Linde Olsen
Thomas Flindt
Oksana Vovk
Brian Schyberg
Dimon Pedersen
Flemming Preuss
Kai Sten Nielsen

4½-3½
½-½
1-0
½-½
0-1
½-½
1-0
1-0
0-1

Øvrige resultater: Nyborg – Sydøstfyn 1,5-6,5, Dianalund – Nykøbing F. 4,5-3,5,
Roskilde – Ringsted 3,5-4,5. Matchen Dianalund – Nykøbing F. endte 4,5-3,5 til
gæsterne, men resultatet er siden blevet ændret til en hjemmesejr med de samme
cifre, idet Nykøbing benyttede en ulovlig spiller. Derudover er falstringerne også
tildelt et strafpoint og indtager nu den anden nedrykningsplads.
Kun to nedrykkere fra 2. division, gruppe 2: Færoyars skandaløse exit fra
Skakligaen får nemlig konsekvenser nedad i rækkerne, men i forhold til vores række
er de udelukkende af positiv art. TL Finn Larsen meddeler nemlig følgende: Reglen
om besættelse af vakante pladser beskriver ikke helt entydigt hvilken gruppe, som
skal tildeles denne. Valget skulle stå mellem gruppe 1 og gruppe 2. Da gruppe 2 i
denne sæson er tildelt tre nedrykningsplader, er denne gruppe af sportslige grunde
valgt som gruppen, der tildeles den vakante plads. Se det var jo en besked, vi før
sæsonstart ville juble over, nu går vores tanker udelukkende den anden vej!
Stillingen efter 5. runde: 1. Sydøstfyn 25(8) 2. FREM 23,5(7) 3. Roskilde 22(6) 4.
Næstved 20(5) 5. Ringsted 18,5(6) 6. Dianalund 17,5(4) 7. Nykøbing F. 17,5(2) 8.
Nyborg 15(2).

Frakkerne blev på, da Kim Skaanning og Semir Nikontovic mødtes i Nykøbing.
17

TRE SKARPE SKUD FRA HOFTEN
Af Niels Erik Nielsen
Først i det nye år var der dømt topgør i
Fynsserien, hvor rækkens to førende
mandskaber efter planen skulle mødes
hos
Læseforeningen
i
Bolbro
Brugerhus, men i første omgang blev
kampen aflyst, da Kong Vinter kom i
vejen.
I stedet for spillede vi 2. februar, hvor
værterne mødte frem med så mange
reserver, at alt andet end en klar sejr til
FREM 2, ville være et dårligt resultat.
Det blev også udfaldet efter en
koncentreret
indsats,
hvor
åbningsspillet i Bent Jensen - Niels
Henrik Cappelen var det helt store
samtaleemne. Desværre kan jeg ikke
vise Bents parti, men her er de tre
andre gevinster:

16...f6 17.'xc7+! =xc7 18.0e8+
Fxe8 (18...-d7 19.&b5+ er endnu
værre) 19.=xc7+−.
17.(xg7 4g8 18.(f6+ 6xf6
19.6xg8 6g7 20.6xg7 (xg7
21.4e3 h5 22.4g3 (e5 23.4g8+
(e8


+-+++
++
++++
++&+!
"+ +++#
$++++'
(&++&&&)
*+++-./
0123456789

Hvid: Alex Sørensen, FREM 2
Sort: Flemming Schmidt, LF 2
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.(c4 d6 4.c3
dxc3 5.*f3 cxb2 6.(xb2 *c6
7.6b3 6e7 8.0-0 h6?! 9.*c3 *f6
10.*d5 *xd5 11.exd5 *e5
12.*xe5
12.'xe5 ser også godt ud
12...dxe5 13.(xe5 6c5?
13...f6 14.'b5+ Fd8 eller straks
13...Fd8 var bedre, men den sorte
stilling
virker
under
alle
omstændigheder suspekt
14.4fe1 9d8 15.4ac1 6b6 16.6g3
16.'b5!
16...(d7

24.4e1! f6 25.(b5
1-0.
Hvid: Brian Kristiansen, LF 2
Sort: Jonas Nilsson, FREM 2
[noter: NEN]
1.d4 *f6 2.*f3 g6 3.g3 (g7 4.(g2
d5 5.0-0 (f5 6.c3 0-0 7.4e1 6c8
8.*bd2 (h3 9.e4 (xg2 10.9xg2
c5 11.exd5 4e8
11...xd5!? 12.=b3 e6 13.dxc5
d7 14.e4 xc5 15.xc5 =xc5
16.=xb7 a5=.
12.dxc5 *xd5 13.*e4 4d8 14.6e2
*d7 15.(e3 *xe3+ 16.6xe3 6c6
17.9g1 4ac8 18.4ad1 4e8 19.*d4
19.b4!?
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Hvid: Mathias Meunier, FREM 2
Sort: Jakob Grauslund, LF 2
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.*f3 d6 3.d4 cxd4
4.*xd4 *f6 5.*c3 g6 6.(e3 (g7
7.f3 0-0 8.6d2 *c6 9.(c4 (d7
10.h4 6a5 11.(b3 4fc8 12.0-0-0
*e5 13.h5 *xh5 14.g4!?
T14.d5 =xd2+ 15.0xd2Y
14...*f6?!
14...xf3! 15.xf3 'xc3 16.bxc3
'xg4=.
15.9b1 *c4 16.(xc4 4xc4
17.*de2 4ac8 18.(h6 (xh6?
T18...'h8
19.6xh6 44c5?! 20.g5! 4xg5
21.4d5! 4xd5 22.*xd5 6d8?!
22...0e8!
23.*xf6+ exf6 24.*f4 (e6

19...6c7 20.b4 *f6 21.a4 a5
22.*b5 6b8 23.6f3?!
23.xf6+ 'xf6 24.0d7!I.
23...b6 24.*xf6+ (xf6 25.c6 6a8
26.*d6?!
26.=f4!
26...exd6 27.6xf6 6xc6 28.4xe8+
4xe8 29.b5 6c4 30.6d4= 6b3
31.6xd6 6xa4 32.6d7!? 4e5!
33.4d6 6xb5 34.6d8+ 4e8
35.6xb6 4e1+ 36.9g2 6f1+
37.9f3 6h1+ 38.9g4
38.Ff4?? =e4+ 39.Fg5 =f5+
40.Fh4 =h5#.


++++
++++
Q+++
+++!
"+++.+#
$+&+&'
(++&&)
*++ +/
0123456789


+ ++
+++
+Q
++++!
"++&%+#
$+++&+'
(&&&+++)
*+.++++/
0123456789

38...4e4+
38...h5+! 39.Fg5 (39.-h3 4f1+
40.-h4 -h7!-+) 39...Fh7!-+.
39.f4 6e1 40.4d8+ 9g7 41.6b5
h5+! 42.9h3
42.Fg5? f6+ 43.Fh4 0xf4+ og hvid
går mat; 42.Ff3 =h1+ 43.Ff2
=xh2+ osv.
42...6xc3 43.4d3 6c8+ 44.9g2?
44.=d7!
44...6c2+ 45.9h3 4e2! 46.9h4
4xh2+ 47.9g5 f6#
0-1.

25.*h5?
25.xe6! fxe6 26.=xh7+ Ff8
27.=h8+ Fe7 28.0h7#.
25...(xa2+??
25...gxh5! 26.0g1+ 'g4 27.fxg4
(eller 27.4xh5 #c5! 28.#xg4+ #g5)
27...=b6!
26.9a1
1-0.
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FYNSSERIEN
4. runde:
Læseforeningen 2
René Rauer Hansen
Brian E. Kristiansen
Jakob Grauslund
Kurt Ploug
Niels Henrik Cappelen
Nedzad Barlov
Flemming Schmidt
Jeppe Jørgensen

FREM 2

2½ - 5½

- Jesper Knudsen
- Jonas G. Nilsson
- Mathias Meunier
- Niels Erik Nielsen
- Bent Jensen
- Lene Kuntz
- Alex Sørensen
- Jan Kuntz

½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
0-1
½-½

5. runde:
FREM 2
Jesper Knudsen
Jonas Nilsson
Niels Erik Nielsen
Bent Jensen
Lean Lønne Petersen
Lene Kuntz
Casper E. Rouchmann
Yann Le Besq

Søndersø 1

6½ - 1½

- Kaj Hansen
- Niels Justesen
- Michael Nielsen
- Peder E. Thomsen
- Dennis Larsen
-

1-0
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0

6. runde:
Tårnet 1

FREM 2

3-5

Jens Erik Petersen

- Jesper Knudsen
0-1
- Jonas Nilsson
1-0
- Niels Erik Nielsen
½-½
- Bent Jensen
0-1
- Lean Lønne Petersen 0 - 1
- Lene Kuntz
1-0
- Erling Jørgensen
½-½
- Casper E. Rouchmann 0 - 1

Stillingen
FREM 2
Nr. Aaby Junior 1
Læseforeningen 2
Sydøstfyn 2
Faaborg 1
Odense 1
Tårnet 1
Søndersø1

IP
32½
32½
28
25½
22
21
20
10½

Torben Larsen
Benny Brinck
Ole Eik Jørgensen
Erik Hansen
Niels-Peter M. Jansen
Palle Sørensen
Jens Eriksen

MP
6
5
4½
3½
2
2
1
0

IP+MP
38½
37½
32½
29
24
23
21
10½

20

SERIE 1 KREDS 2
4. runde:
Frem 3
Alex Sørensen
Jan Kuntz
Erling Jørgensen
Jess Nykjær
Casper E. Rouchmann
Alfred Andersen
Yann Le Besq
Peter Ulrikkeholm

Middelfart

4½ - 3½

- Anders Berggreen
- Erling N. Hansen
- Jørgen Mikkelsen
- Brian Lorenzen
- Poul Andersen
- Renny Stæhr Carlsen
- Jacob Kloch
- André Skovrind

½-½
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
1-0

5. runde:
Indslev 1
Thomas Buur
Dennis Jespersen
Andrew Velarde
Hans Ove Andersen
Joakim Hansen
Bo F. Sørensen
Steen Rasmussen
Jørgen Mott

Frem 3

3½ - 4½

- Alex Sørensen
½-½
- Jan Kuntz
1-0
- Erling Jørgensen
½-½
- Jess Nykjær
1-0
- Casper E. Rouchmann ½-½
- Alfred Andersen
0-1
- Yann Le Besq
0-1
- Peter Ulrikkeholm
0-1

6. runde:
Frem 3

Assens

5½ - 2½

Alex Sørensen
Jan Kuntz
Jess Nykjær
Alfred Andersen
Yann Le Besq
Peter Ulrikkeholm
Jacob Petersen
Andy Carlson

- Søren Plovgaard
- Ib Juhl
- Gunnar Jacobsen
- Simon Juhl
- Henrik Mikkelsen
- John Algreen-Ussing
- Henrik O. Christensen
- Michael Frimodt

½-½
1-0
½-½
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1

Stillingen
Frem 3
Assens
Indslev 1
Middelfart 1
Odense 2
Læseforeningen 3
Nr. Aaby Junior 2
Søhus

IP
32
29
26
23½
22½
20½
20
17½

IP+MP
38
33
29½
26
25
23
22
18½

MP
6
4
3½
2½
2½
2½
2
1
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KALENDER FOR FREM
Søndag 5. marts kl. 12.00:
Mandag 6. marts kl. 18.30:
Mandag 13. marts kl. 18.30:
Søndag 19. marts kl. 12.00:
Mandag 20. marts kl. 19.00:
Mandag 27. marts kl. 19.00:
Mandag 3. april kl. 18.30:
Mandag 10. april kl. 18.30:
Mandag 24. april kl. 18.30:
Mandag 1. maj kl. 18.30:
Mandag 8. maj kl. 18.30:
Mandag 15. maj kl. 18.30:
Mandag 22. maj kl. 18.30:
Mandag 29. maj kl. 18.30:
Søndag 4. juni kl. 11.00:
Mandag 12. juni kl. 18.30:

Marts
Frem 1- Nyborg 1
Vinterfemmeren (4) BRIKKEN
Vinterfemmeren (5)
Ringsted 1 - Frem 1
Holdturnering (7)
GENERALFORSAMLING!
April
Frem Open (1)
Frem Open (2)
Frem Open (3)
Maj
Frem Open, opsamling
Frem Open (4)
Frem Open (5)
Frem Open, opsamling
Frem Open (6)
Juni
DSU-pokalfinale
Frem Open (7)
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SERIE 2 KREDS 1
4. runde:
Nyborg 3
Jørgen Christiansen
Erik G. Andresen
Henning Petersen
Hans Milter Pedersen
Heinke Bornebusch

FREM 4

1½ - 3½

- Jacob Petersen
0-1
- Nicolai Rindal
½-½
- Christian Steen Larsen 1 - 0
- Alexander Pulli
0-1
- Peter Kinggaard
0-1

5. runde:
FREM 4
Peter Ulrikkeholm
Nicolai Rindal
Torsten Baden-Jensen
Peter Morling
Peter Kinggaard

Nyborg 4

5-0

- Steen G. Andresen
- Bjarne Nymo
- Karen Frydendahl
- Henning Carlsen
- Bjørn Glue Hansen

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

6. runde:
Ullerslev

FREM 4

3½ - 0(U.K.)

FREM 4 kunne ikke stille hold mod Ullerslev
og taber 0 - 3½, samt mister retten til oprykning.

Stillingen
Tårnet 2
Frem 4
Ullerslev
SIF
Nyborg 3
Midtfyn 2
Nyborg 4
Sydøstfyn 4

IP
22½
19½
19½
16
16
9
7½
7

MP
5½
4½
4½
3½
3
1½
1
½

IP+MP
28
24
24
19½
19
10½
8½
7½
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SERIE 2 KREDS 2
4. runde:
Frem 8 kunne ikke stille hold mod Gelsted 1 og
udgår af turneringen, alle Frem 8's kampe slettes.
Frem 5
Nr. Aaby Junior 3 4½ - ½
Torsten Baden-Jensen - Andreas Jakobsen 1 - 0
Jan Jensen
- Niels Bommersholdt ½-½
Marie Vang Nielsen
- Carsten Jakobsen 1 - 0
Andy Carlson
- Kristian Davidsen 1 - 0
Peter Morling
- Christian Hansen 1 - 0

5. runde:
Fåborg 2
Svend Pedersen
Aksel Krog Nielsen
Sune Formsgaard
Mads Matras
Jacob Andersen

Frem 5
- Torsten Baden
- Jan Nielsen
- Jan Jensen
- Marie Vang Nielsen
- Peter Morling

2-3
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1

Gelsted 1
- Bjarne Andersen
- Kurt Olsen
- Frede Christiansen
- Peder Nordborg
- Johannes Petersen

1-4
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0

6. runde:
Frem 5
Torsten Baden
Marie Vang Nielsen
Peter Morling
Peter Kinggaard
Søren Christensen
Stillingen
Gelsted 1
Frem 5
Nr. Aaby Junior 3
Korup-Ubberud 2
Faaborg 2
Kerteminde 2
Midtfyn 3
FREM 8 er udgået

IP
21
15
14½
11
11
9
8½

MP
5
3
3½
2
2
1½
1

IP+MP
26
18
18
13
13
10½
9½
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SERIE 2 KREDS 3
4. runde:
Frem 7
Phillip Holmbech
Emil Deleuran
Mads Hansen
Katrine Siri Damkier
Søren G. Frandsen

Gelsted 3
Leif Fischer
Ronn Rasmussen
Hubert Herrmann
Lars Bang
Kurt Hansen

Korup-Ubberud 1 1 - 4
- Sven Hoter
- Brian Andersen
- Arne Christiansen
- Henrik H. Nielsen
- Bo Frandsen

Frem 6

0-1
0-1
1-0
0-1
0-1

0-5

- Steen Utoft
- Alexander Hjorth
- Martin Utoft
- Søren Christensen
- Thor Bendix

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

5. runde:
Frem 6
Steen Utoft
Kasper Utoft
Martin Utoft
Phillip Holmbech
Emil Deleuran

Højfyn
Morten Kingo Jensen
Erik Søndersø
Holger Mikkelsen
Ejgil Jensen
Ulrik Damsted

Gelsted 2

4-1

- Kasper Larsen
- Børge Hansen
- Aage Kristensen
- Poul E. Pedersen
- Chresten Nielsen

Frem 7

0-1
1-0
1-0
1-0
1-0

4½ - ½

- Alexander Hjort
- Emil Bülow
- Mads Hansen
- Søren Christensen
- Thor Bendix

1-0
½-½
1-0
1-0
1-0

6. runde:
Frem 7
Phillip Holmbech
Emil Deleuran
Mads Hansen
Christian Boller
Niels Boller

Gelsted 3

3-2

- Leif Fischer
- Ronn Rasmussen
- Kjeld Hansen
- Kurt Hansen
- Henrik Bang
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1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

Nr. Aaby Junior 4
Chris Nielsen
Kurt Skytte
Kristian Davidsen
Alex Nielsen
Christian Hansen
Stillingen
Højfyn
Korup-Ubberud 1
Frem 6
Gelsted 2
Frem 7
Gelsted 3
Nr. Aaby Junior 4
Indslev 2

Frem 6

0-5

- Alexander Hjorth
- Peter Kinggaard
- Emil Bülow
- Søren Christensen
- Thor Bendix
IP
24
24
19½
17½
12½
7½
6
6

MP
5½
5½
4
4
2½
1
1
½

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
IP+MP
29½
29½
23½
21½
15
8½
7
6½
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INDSLEV-POKALERNE
Af Niels Erik Nielsen
Siger man Indslev-Pokalerne, siger
man også FREM, idet vi de senere år
har vundet rub og stub i de rækker,
hvor vi har deltaget. Det har i praksis
betydet, at C-gruppen har været ene om
at være FREM-frit område, men sådan
var det ikke i 2006-udgaven, hvor vi
valgte at stille op i de tre bedste
rækker. I A-gruppen var vi igen
storfavoritter, da kun værterne fra
Indslev og Nr. Aaby udfordrede os.
Tingene blev sat på plads allerede i 1.
runde, hvor vi scorede 6/6p., men det
blev trods alt ikke til fuldt hus, da vi
afgav to remiser efter kaffepausen. Her
en af vores 10 gevinster:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
FREM 1
Sort: Marie Frank−Nielsen,
Nr. Aaby 1
[noter: Kristoffer Dyrgaard]
1.e4 c5 2.*f3 *c6 3.d4 cxd4
4.*xd4 6b6 5.*b3 e6 6.(e3 6c7
7.(d3 *f6 8.*c3 (b4
Da jeg ikke gad spille træk som 9.
'd2 for at undgå dobbeltbonden,
stillede jeg mig tilfreds med at få
løberparret
mod
en
dårlig
bondestruktur.
9.0-0?! (xc3 10.bxc3 d5 11.exd5
*xd5
I denne stilling ville jeg prøve at
udnytte mit lille udviklingsforspring
med
12.6g4
Hvilket beholder mit løberpar, idet
12...xe3
besvares
med
13.=xg7!I

12...(d7 13.(g5?!
13.=xg7 0-0-0 14.=xf7 vinder
nogle bønder, men jeg fandt det
unødvendigt at give Marie "gratis"
angreb.
13...h6 14.(h4
Alternativet til teksttrækket havde
været 14.'d2 for ikke at give Sort
gratis tempi på kongefløjen.
14...g5 15.(g3 e5 16.6f3
Dronningen står bedst her, da den
peger mod både f7 og b7
16...*f4
Neutraliserer min sortfeltede løber.
17.*c5 f5?


+++ 
++
+++
+%!
"+++#
$+& +Q '
(&+&+&&&)
*++++-./
0123456789
Dette træk er først godt,
når kongen er i sikkerhed.
18.(xf4 0-0-0
Det bedste havde nok været at slå
løberen, men dette ville bare gå ud
over den sorte konge: 18...gxf4
19.=h5+; 18...exf4 19.0fe1+.
19.*xb7?
Min tanke ved trækket var at give
officeren tilbage mod angreb, men i
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mine variantberegning havde jeg
dog glemt at det ikke kun var
dronningen,
som
kunne
slå
springeren.
19...9xb7
19...=xb7?? havde selvfølgelig tabt
til 20.0ab1 og så skal Sort prøve at
vare sig mod 'a6+.
20.(a6+
Problemet var, at hvis jeg flyttede
'f4 ville jeg alligevel tabe en officer
på enten Af4 eller Ae4. Alternativet
var 20.0ab1+ Fa8 21.'a6 gxf4
22.'b7+ =xb7 23.0xb7 Fxb7∓.
20...9a8?!
Mere kompliceret havde været
20...Fxa6 21.0ab1 a5 22.=d3+
=c4[.
21.(e3
Nu er løberparret reddet.
21...e4 22.6e2 f4 23.(d4 *xd4
24.cxd4 f3 25.6xe4+ (c6 26.6d3
fxg2 27.4fe1 4hf8 28.6c4
Sort kan ikke flytte dronningen hen i
f−linjen for at true mat, da 'c6 så

vil stå i slag med mat til følge.
Ligeledes duer 28...0f4 (med
planen 0h4 og =xh2) heller ikke, da
det bliver besvaret med 29. 0e6.
Hvid vandt i tidnøden.
1-0.
A-gruppen: FREM 1 11p. 2. Nr. Aaby
1 5p. 3. Indslev 1 2p.
B-gruppen: Her var der kamp til
stregen, idet FREM 2 kun vandt med et
halvt point forspring. 1. FREM 2 9p. 2.
Evans, Vejle 8,5p. 3. Søhus 5,5p. 4.
Søndersø 4p. 5.Middelfart 3p.
C-gruppen: Her var der tæt opløb
mellem de tre deltagende hold, men det
endte med at FREM 3 og Indslev 2
begge fik 6,5p., mens Gelsted 1 fik 5p.
Da det er umuligt at dele en pokal,
måtte der en lynomkamp til, og her var
vi ganske suveræne og vandt 6-0! Det
hører dog med til historien, at flere af
værternes ordinære spillere allerede var
taget hjem, så knap så erfarne måtte
overtage deres pladser.

De 18 triumfatorer fra FREM.
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FREM JULECUP
Af Niels Erik Nielsen
FREM afholdt som vanlig syv runders
hurtigskak mellem jul og nytår, og i
2005-udgaven mødte 52 spillere til
start, hvilket var en lille fremgang i
forhold til året før og ganske
tilfredsstillende, når man sammenligner
med tilstrømningen til tilsvarende
arrangementer.
I et forsøg på at tiltrække elitespillere,
var præmiesummen sat betydeligt i
vejret i den øverste gruppe, og trods
konkurrence fra et par tilsvarende
stævner i Jylland, gav tiltaget straks
pote, idet de tre internationale mestre
Steffen Pedersen, Helsinge, Christian
Kyndel Pedersen, Nordre, Århus og
Kim Pilgaard, Brønshøj mødte frem.
Deres
tilstedeværelse
sendte
ratingsnittet i mesterskabsklassen op på
2264, hvilket er usædvanligt højt i
fynsk
sammenhæng,
hvor
kun
augusttræffet i Lundeborg en sjælden
gang når tilsvarende højder. 6 af de 8
deltagere i vores julearrangement var
da også gengangere fra sidste sommer,
heriblandt de tre IM’ere, der dengang
endte på de tre sildekasser med Kyndel
øverst.
I julecuppen var det imidlertid
arrangørklubbens stærkeste kort, Kim
Skaanning, der stjal billedet med fire
indledende sejre, og blandt ofrene for
hans hærgen var i 4. runde Pilgaard,
der sammen med Steffen Pedersen blot
stod noteret for 2,5p. efter denne runde,
mens Kyndel som nærmeste forfølger
var et helt point efter Kim.

Et listigt mellemtræk
Her trækker Kim Pilgaard i 5. runde det
længste strå mod den farlige outsider
Jan Nordenbæk, der ellers længe så ud
til at have de bedste muligheder i de
hårrejsende forviklinger, Jan selv
valgte at styre partiet ind i:
Hvid: Jan Nordenbæk,
Sydøstfyn (2234)
Sort: Kim Pilgaard,
Brønshøj (2417)
[noter: KP]
1.e4 e5 2.*f3 *c6 3.*c3 *f6
4.(b5 *d4
Her har jeg oftest spillet 4...Lb4,
men det er passivt.
5.(a4 *xf3+?!
Normalt er følgende to bondeofre
5...c6 og 5...Lc5, som giver sort
kompensation og aktivt spil for
bonden.
6.6xf3 (c5
En mulighed er 6...c6 efterfulgt af
Le7.
7.0-0 0-0 8.d3 c6 9.6g3 4e8
10.(b3 (f8?
Bedre er 10...d6, men jeg var ked
af bindingen med Lg5.
11.f4! exf4
Jan har spillet perfekt og har klar
fordel. 11...Sh5? 12.Df2, Sxf4
13.Lxf4, exf4 14.Dxf4 og f7 falder.
12.(xf4 d5 13.(g5 (d6 14.6h4
Jeg havde sat min lid til bondeofret
14.Lxf6, Dxf6 15.Txf6, Lxg3 16.Tff1,
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Le5 17.exd5, cxd5 18.Sxd5, Le6.
Der er ikke kompensation, men der
kan stadig kæmpes.
14...6b6+ 15.9h1 *g4 16.exd5 c5
17.4xf7!
Det er Jans stil, selvom en åbning
begynder meget roligt, ja så bliver
partiet med garanti kompliceret,
hvis modstanderen hedder Jan
Nordenbæk. 17.Se4! vinder også,
men i mere rolig stil. Der truer Sxd6
efterfulgt af Lf4
17...c4!?
Der må fuskes, det går ikke at slå
tårnet. 17...Kxh7 18.Dh5+, Kf8
19.Tf1+, Sf6 20.Dxh7:


++ -+
++
++
++&+ Q!
"+&+++#
$+ %++'
(&&&+&&)
*++++-./
0123456789
Jeg tror, at det var trækket, som
Jan ikke fik med i træk 18. Nu er
bindingen af springeren brudt, og
den kan ikke slås pga. Te1+ mat!
22.6f3
Også efter 22.Lh4, Se4+ 23.Kh1,
Kg8 24.Dxf5, Tf8 25.De6+, Kh8
26.Ta1, Sxc3 27.bxc3, Tae8 har
sort fordel.
22...*h3+ 23.9h1 *xg5 24.6xf5+
9g8 25.6xg5 6f2!
Og hvid opgav, der kunne følge
26.=c1 =h4 27.g3 'xg3 28.=d2
0f8 og sort kommer ind på f2 med
et tårn
0-1.

ANALYSE−DIAGRAM
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I næstsidste runde samledes toppen,
idet Kim tabte til Claus Rossen, mens
de tre forhåndsfavoritter alle vandt.
Derfor gik alle fire ind til sidste runde
med 4,5 point, og lodtrækningen var
faldet så heldigt ud, at de mødtes
indbyrdes i en ren finale. Her overgik
Kim atter sig selv og spillede remis
med Steffen. Derfor ville en eventuel
vinder af opgøret Pilgaard - Kyndel
løbe med førstepræmien på 1.000 kr.

18.dxc4?
Jeg havde set 18.La4!, som vinder,
men mere eksotiske og bedre i pagt
med Jan's stil ville være det
smukke 18.Taf1!, cxb3 19.Txg7+,
Kxg7 20.Lf6+, som fører til mat.
18...9xf7 19.6h5+ 9f8 20.4f1+
*f2+ 21.9g1 (f5!
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Steffen Pedersen-Kim Skaanning mødes i sidste runde
med Claus Rossen som interesseret tilskuer.

Pilgaard havde heldet

er ikke super godt, men rækker til
lige spil, og hvis man kender det
godt, ja så er det faktisk ikke så
dårligt endda. Jeg har for nylig tabt
et hurtigskakparti mod Karsten
Rasmussen, som spillede 8...Se4!?
9.a3 a5 10.*a4 *fd7 11.(b2 axb4
12.axb4 bxc5
Her har jeg været udsat for
12...e5!? 13.xe5 xe5 14.dxe5
bxc5 15.bxc5 'd7 16.'d3 0xa4
17.0xa4 'xa4 18.=xa4 d7
19.=c2 h6 20.0-0 xc5 21.0d1
=a8 22.'h7+ Fh8 23.'f5 0d8
24.=e2 =a4 25.0a1 =f4 26.'b1
e4 27.g3 =d2 28.=xd2 xd2
29.'d3 'c5 30.Fg2 e4 31.f3 0b8
32.0a2 d2 33.e6 c4 34.'xc4
dxc4 35.exf7 0b7 36.0a8+ Fh7
37.'d4 1-0, Pilgaard, Kim − Olsen,
Heini., Klaksvik 2003.
13.dxc5 (f6 14.(xf6
14.'b5!?

Allerede i åbningen fik Kyndel en
gylden chance for at afgøre partiet,
men han greb den ikke, og Pilgaard
tørrede sveden af panden og kørte med
sin tredje gevinst i rap turneringssejren
i hus:
Hvid: Kim Pilgaard,
Brønshøj (2417)
Sort: Christian Kyndel,
Nordre (2405)
[noter: Kim Pilgaard]
Både Christian Kyndel Pedersen og
Steffen
Pedersen
er
bedre
skakspillere end mig, men jeg var
meget heldig i denne turnering, se
bare dette parti:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
*f6 5.*c3 e6 6.c5 (e7 7.*f3 0-0
8.b4 b6
Vi er kommet ind i min
specialvariant mod Caro−Kann. Det
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14...6xf6 15.4c1?
Et tabstræk. Der skal spilles 15.Le2
med uklart spil
15...6f4! 16.4b1

Nu truer 38.De5+ efterfulgt
39.Txe6, da Dc7 er udækket.
37...4e8 38.6c5 9g8

af
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Det næste træk var en fornøjelse,
som var hele partiet værd, selvom
partiet ville have endt remis, som
det godt kunne have gjort
39.4d7! *xd7 40.cxd7 6xc5
41.dxe86+ 9g7 42.6c6 6g5
43.b6 6h5 44.4e1 6a5 45.4c1
6g5 46.b7?
Her vinder 46.0c5! =d2 47.b7+−.
46...(d5 47.6xd5?
Panik, bedre er 47.=c3+ Fh6
48.=e3 =xe3 49.fxe3 'xb7 50.0c7
og selvom hvid er blevet snydt, bør
han vinde.
47...6xc1+ 48.9h2 6c7+?
Christian er i tidnød. Efter 48...=f4+
49.g3 =xf2+ 50.=g2 =b6 er det
svært for hvid at vinde, specielt
med min teknik.
49.g3 9f6 50.6b5 6b8 51.6c6+
9e7 52.6c8 6a7 53.9g2, opg.
1-0.

16...6e4+?
Christian
havde
også
set
16...Txa4!, som vinder en officer
pga. en skak på e4. Men i omvendt
rækkefølge går det ikke, rent held
for mit vedkommende.
17.(e2 *c6
17...0xa4? 18.d2 går ikke for sort.
18.*c3 6f4 19.b5 *ce5 20.c6
*xf3+ 21.(xf3 6e5+ 22.*e2 *b6
23.0-0 6c7 24.*c3 4d8 25.6b3
4b8 26.4fd1 *c4 27.(xd5!? exd5
28.*xd5 4xd5 29.4xd5 *b6
30.4d4 (e6
Hvid har klar fordel pga. de to
forbundne fribønder, som sort er
nødt til at blokere.
31.6d3 g6 32.4d1 9f8 33.h3 9e8
34.6e3 9f8 35.6h6+ 9g8 36.6g5
9g7 37.4d6
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Sidste runde er netop gået i gang: Forrest spiller Kim Pilgaard og Christian
Kyndel Pedersen med om førstepladsen, mens det for Mads B. Svendsen
og Per Stenteberg-Hansen bag dem gælder de sekundære placeringer.
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Mester 2:
Efter 5 runder lå Renè Rauer alene i
spidsen med 4,5p., men runden efter
blev han hentet af Mathias, der vandt
det indbyrdes parti i flot stil.
Den strenge dommerkomite tildelte det
efterfølgende
den
udsatte
specialpræmie, og det skulle naturligvis
have været bragt her, men trods en
behjertet indsats, lykkedes det aldrig
for Mathias at rekonstruere forløbet.
Derimod kan vi vise den delte
gruppevinders gevinst mod Brian
Nielsen fra 4. runde:

15...0-0?!
15...gxf5! 16.exf5 =xf5 17.e5!?
=h3! 18.xf7 18...0f8!
16.*d5! 6d8 17.*f4 *b6 18.fxg6
fxg6 19.*xg6 4f7 20.*h2 (e6
21.*f4 (g4 22.*xg4 hxg4 23.*e6
6e8 24.6g2 4xf1+ 25.4xf1 6h5
26.6g3 cxb3 27.axb3 *d7 28.*f4
6h8 29.*g6 6h7 30.*xe7+ 9h8
31.6xg4 *f8 32.g6!
1-0.

Hvid: Mathias Meunier, FREM
Sort: Brian Nielsen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 g6 2.d4 d6 3.*c3 *f6 4.(e3
c6 5.f3 b5 6.6d2 *bd7 7.g4 *b6
8.h4 h5 9.g5 *fd7 10.f4 *c4
11.(xc4 bxc4 12.*f3 (g7 13.f5
4b8 14.b3!? 6a5 15.0-0

Præmietagere i Mester 2:
Mathias Meunier, Renè Rauer Hansen og David Rasmussen.
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Præmietagere i gruppe 3:
Fra venstre formand Knudsen, Theis Nielsen, Michael B. Madsen og Jess Nykjær.
35
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Gruppe 6 i aktion
Forrest er det Dennis Larsen og Emil Deleuran
og bag dem ses Martin Utoft og Tobias Rostgaard.
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Godmorgen
Monrad-gruppen holdt til på 4. salen,
og her kom alderspræsidenten allerede
i 1. runde i stormvejr mod en af de
senere vindere:
Hvid: Andy Carlson, FREM
Sort: Leif Rasmussen,
Odense Skakklub
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.*f3 (c5
4.(c4 h6?
T4...f6! 5.e5 d5!
5.*e5! 6f6 6.*xf7 d3 7.0-0 dxc2
8.6xc2 4h7 9.e5 6h4 10.6xh7
6xc4 11.6xg8+ (f8

12.*d6+!
1-0.
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FREM OPEN 2006
Skakklubben Frem har hermed fornøjelsen at indbyde
alle interesserede til at deltage i 13. udgave af
traditionsturneringen.
Spilledage:

3., 10. og 24. april, 8., 15. og 29. maj samt 12. juni. Alle dage
fra kl. 18.30. Bemærk starttidspunktet!

Opsamling:

1. og 22. maj kl. 18.30

Turneringsform:

8 deltagere i hver gruppe. Turneringen vil blive eloratet,
hvis betingelserne er opfyldt.

Betænkningstid:

2 timer til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten.
Juniorer kan få hængeparti efter kl. 21.30.

Indskud:

Voksne: 100 kr. Juniorer: 75 kr.

Præmier:

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

Tilmelding:

Jesper Knudsen,springertild4@yahoo.dk, evt. tlf. 23632310.
peter.kinggaard@webspeed.dk, evt. tlf. 65963763 / 20744863

Tilmeldingsfrist:

Senest d. 27. marts 2006

Turneringsledere:

Jesper Knudsen og Peter Kinggaard

VEL MØDT I FREM!!!
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