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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. 22 19 81 99 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

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

Bestyrelsesmedlem:  Kristoffer Dyrgaard tlf. 25 75 76 78 
 mail: kristoffer_dyrgaard@hotmail.com 
 

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:  Mads Bilde Svendsen tlf. 28 21 61 82 
 mail: 240113@cvufyn.dk 
 
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 4. juni – deadline er d. 21. maj 2007. 
 

Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg via mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, vil der for det 
meste kunne forhandles om andre afleveringsformer. 
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GENERALFORSAMLING I FREM 2007 
 

Bestyrelsen for Frem indkalder hermed alle medlemmer 
af skakklubben Frem til generalforsamling. Det foregår i 
Ungdomshuset mandag den 26. marts kl. 19.00. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Formandens beretning 
 
3. Regnskab 2006 og budget for 2007 
 
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
 
5. Indkomne forslag.  

Forslag skal skriftligt tilstilles formanden senest 14 dage før. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
 
6.1 Valg af formand (Jesper Knudsen modtager genvalg) 
 
6.2 Valg af kasserer. Peter Kinggaard går af som kasserer. 

Bestyrelsen anbefaler René Andreasen.  
 
6.3 Lene Kuntz modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen anbefaler Mads B. Svendsen. 
 
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.  

Bestyrelsen foreslår Niels Boller og Michael B. Madsen.  
 
8. Valg af to revisorer  
 
9. Valg af revisorsuppleant  
 
10. Evt. 
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Af Niels Erik Nielsen 
 
Det forrige nummer af klubbladet kom 
på gaden dagen efter 3. runde i 
divisionsturneringen var spillet, så af 
gode grunde var der trukket en streg i 
sandet efter 2. runde, og på det 
tidspunkt kan det nok være, at der var 
julelys i øjnene hos de fleste af 
klubbens medlemmer, når talen faldt på 
førsteholdet muligheder for at rykke 
op. 
 

Inden turen til Ringsted havde vi 
nemlig et uhørt stort pointforspring på 
hele fem point ned til en forfølgertrio 
bestående af Evans, Næstved og 
Ringsted. Det var dog ventet, at i hvert 
fald Næstved ville æde noget af 
forspringet i de kommende runder, idet 
det nu var blevet deres tur til at møde 
bundholdene Nr. Aaby og Tølløse. 
 

Siden sidst er forspringet ikke alene 
blevet formøblet, men her hvor der 
resterer to runder, halser vi 2 point efter 
Næstved, der i de seneste tre runder har 
præsteret en fantomscore på 19/24p., 
mens vi blot selv har lavet 12p. 
 

Den sammenligning fortæller i grunden 
alt, men nu gælder det udekampen mod 
Dianalund, og bliver den overstået med 
et rimeligt pointudbytte, kan vi stadig 
selv afgøre tingene, idet 
oprykningsfavoritterne fra Næstved 
venter i sidste runde.  
 

3. runde: 
 

Ringsted – FREM: 4,5-3,5 
 

Det var en slem streg i regningen, at vi 
røg ind i sæsonens første nederlag i 
Ringsted. Sidste sæson vandt vi 4,5-3,5 
over sjællænderne i den famøse 
fællesafslutning, men denne gang 
formåede værterne altså at vende 
cifrene om. 
 

Årsagen til miseren skal først og 
fremmest findes i øverste halvdel, der 
kun indbragte et halvt point. På 
førstebrættet måtte Kim Skaanning for 
første gang i umindelige tider bøje sig 
for en højere ratet modstander. Et 
hurtigt kig i annalerne viser nemlig, at 
han indtil mødet med Brian Jørgensen 
(2190) var ubesejret i 17 
divisionspartier i træk, først for 
Sydøstfyn og de sidste to sæsoner for 
FREM.  
 

Mads B. Svendsen kom fint fra 
åbningen mod Jens Abildlund, men 
Ringsted-spilleren kom tilbage og 
vandt slutspillet i sikker stil og har nu 
en personlig score på 2-0 mod os, idet 
Tom Frantsen måtte samme vej sidste 
sæson. 
 

Var der ikke så meget at sige til de to 
nederlag helt i top, var det ene point 
brætterne 3-5 indbragte alt for lidt i 
forhold til stillingerne undervejs.  
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Per Arnt overraskede modstanderen 
med en Evans Gambit og trykkede 
ham helt i bund, men vor mand fandt 
desværre ikke den rigtige plan: 
 
Hvid: Per Arnt Rasmussen, 
FREM (2094) 
Sort: Hans Henrik Hansen, 
Ringsted (2125) 
[noter: Per/Hans−Henrik/Fritz8/Fritz 
10 (100s)/Rybka] 
1.e4 e5 2.#f3 #c6 3.(c4 (c5 4.b4 
(xb4 5.c3 (a5 6.d4 d6 7.,b3 ,d7 
8.dxe5 (b6 9.#bd2 #a5 10.,c2 
#xc4 11.#xc4 ,c6  
11...d5 12.exd5 	xd5 13.	a4+ �d7 
14.�xb6 cxb6 15.	d4 �c6� Per. 
12.#xb6 axb6 13.exd6 ,xd6 14.0-
0 .(g4N  
Teorien siger 14...�e7  
15.#d4 #e7 16.a4  
16.f4 �c6 17.	d3 �d7�.  
16...0-0 17.(a3 c5 18.f4  
18.�b5 	f4� 
18...(d7  
18...�fd8 19.f5�. 
19.#b50  
Her står springeren ganske solidt, 
så er spørgsmålet om den står godt 
eller om den er offside. 
19...,g6  
19...	f6 20.�b2�. 
20.f5 ,f6  
20...	g4!?� Fritz 10. 
21.c41 #c6  
21...�xb5 22.axb5 (22.cxb5?! #d4+ 
23.(h1 #xa4=) 22...	d4+ 
23./h11; 
22.(b2+−  

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

22...,h6? 
En fejl synes Rybka, men 22...	h4 
23.	d2 �e8 24.f6+− eller 22...�d4 
23.�xd4 cxd4 24.	f21 er også 
klart bedst for hvid. 

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

23.6f3? 
En fejl ifølge Rybka. 23.�a3!? 	h4 
24.	d1+−; 23.�a3 �d4 24.�xd4 
cxd4+−. 
23...f6 24.6h3  
24.�d6! er det kritiske, der 
tilsyneladende giver hvid afgørende 
stillingsfordel − hilsen Per & Hans−
Henrik; 24.�c7 �ad8+−. 
24...,f41 25.6f1 ,b8 
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��������	
 
����+���+� 
�+�+�+����� 
�����+����+� 
�+����+�+�  
!�+�+�+�+" 
#+�+�+�++$ 
%�&'Q+�+���) 
*+�+�++,-�. 
/012345678 

26.,d1? 
26.�d1 �e81 Fritz 8;  26.	f2! med 
ideen 	h4 & �c1xh6 vinder − Per & 
Hans−Henrik efter partiet. Rybka 
mener dog at det kun giver remis 
efter diverse forviklinger; 26.	d2 
�e8 27.�f4 h51 Fritz 10. 
26...(e80  
Med remistilbud.  
27.#d6  
<27.�ff31 Fritz 10 − men hvem 
tænker på det? Eller det her?; 
27.�g3 	d8 28.	d5+ /h8 29.�d6 
�xa4 30.�xb7 	xd5 31.cxd5 �a5 
32.�xa5 bxa5 33.�c3 �d7. Hvid 
fører med 0.33 bonde synes Rybka 
og mon ikke hvid vinder pga. d−
bonden ....synes Per bagefter − 
under partiet tænkte jeg 
overhovedet ikke på hverken �f3 
eller �g3, der så må være rigtige 
computertræk. 
27...#d4= 28.#xe8 ,xe8 29.(xd4 
cxd4  
29...�d8!, men vi var i tidsnød 
30.	b3 �xd4 31.	xb6 	xe4 
32.�c3=. 
30.,xd40 6xa4  

Så er der vist ikke mere at komme 
efter, medmindre hvid kan undgå at 
bytte en masse bønder: Tårn + 3 
bønder mod tårn + 3 bønder, som 
det formentlig vil ende med, er 
såmænd remis.  
Skakprogrammerne hævder dog 
stadig stor hvid fordel, men mon det 
kan passe ...?  
Prøv selv at analysere på det!  
½–½. 
 
På fjerdebrættet havde Michael Jensen 
sin modstander helt nede i sækken for 
så at tabe på tid, og på femtebrættet fik 
Tom Frantsen ikke sat det afgørende 
fremstød ind i rette tid, og så undslap 
modstanderen med en heldig remis. På 
bræt seks var Kristoffer ratingfavorit 
mod Lasse Appelquist, men veteranen 
holdt balancen gennem hele partiet. 
 
Spil til et mål var der derimod tale om 
på de to nederste brætter, hvor Stefan 
Wiecker og Mathias Meunier gjorde 
kort proces. Begge stod efter runden 
noteret for 3/3p. og var dermed med i 
den lille eksklusive klub på 20 spillere, 
der på det tidspunkt stadig havde 
mulighed for at vinde et skakur. 
 
Hvid: Stefan Wiecker, FREM 
Sort: Morten Madsen, Ringsted 
[noter: Stefan Wiecker] 
1.e4 g6 2.d4 d6 3.#c3 (g7 4.f4 
#d7  
4...�f6 Dette er hovedvarianten og 
klart den bedste variant for sort i 
Pirc/Moderne åbningen. 
5.#f3 c5  
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Jeg kendte ikke teorien her, men 
jeg synes at 6.Lc4 så ud som en 
god ide fordi jeg udvikler en brik og 
samtidig har en idé om at spille 
Sg5. Med 6.Lc4 vil jeg samtidig 
fremprovokere 6....Sgf6 hvorefter 
8.e5 giver en fordelagtig stilling for 
hvid.  
6.(c4  
6.�e3 Hovedvarianten som giver 
godt spil for hvid. 6...�gf6  
Andre træk end 6. ...Sgf6 giver 
også fordel til hvid.  
a) 6...	b6 7.�d5 	a5+ 8.�d2 	d8 
9.dxc5 �xc5 10.�c3 �xc3+ 
11.�xc3 �f6 12.e5�;  
b) 6...cxd4 7.�xd4 �xd4 (b) 
7.../gf6 8.e5 dxe5 9.fxe5 /h5 
10.e63; b) 8.	xd4 �gf6 9.e5 �h5 
10.exd61. 
6...a6?  
Et fuldstændigt nytteløst−ikke−
udviklende træk. 6...�gf6 7.e51; 
6...cxd4 var nødvendigt, hvorefter 
hvid har mange interessante 
muligheder. 7.�g5 (7.5xf7+ (xf7 
8./g5+ (e8 9./e6 #a5 10./xg7+ 
(f7 11.#xd4 /gf6 12./e6 (xe6 
13.#c4+ d5 14.exd5+6) 7...e6 
8.�xe6 dxc3 9.�xf7+ /e7 10.e5?! 
dxe5 11.bxc3 	a5 12.0-0 med 
kompensation. 
7.#g5  
7.�xf7+ var en anden mulighed, 
men jeg synes, det bliver for 
forceret efter man ofrer på f7. 
7.../xf7 8.�g5+ /e8 9.�e6 	a5 
10.�d2 /f7 11.�d5 	a4 
12.�dc71. 
7...e6  

��������	
 
�+����+��� 
�+�+�+�&��� 
��+����+�+� 
�+����+�9��  
!�+'������+" 
#+�9��+�+�$ 
%����+�+���) 
*�+�&'Q,-�++. 
/012345678 
8.(xe6 fxe6 9.#xe6 ,a5  

9...	h4+? 10.g3 	e7 11.�d5!1. 
10.#xg7+ 9f7 11.#e6 9xe6 
12.f5+ 9f7 13.fxg6+ hxg6 14.0-0+  

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

14...9e8  
<14...�gf6 15.�f4�. Sort er ikke 
helt fortabt i denne variant, men 
skal dog stadig spille præcist for at 
holde stillingen. 
15.,f3 6h7 16.#d5 cxd4 17.(g5  
17.b4 	d8 18.	f41, men Lg5 er 
mere ydmygende, da sort 
simpelthen ikke kan udvikle sine 
brikker.  
17...,c5 18.b4 ,c6 19.c3 d3 
20.6f2 d2 21.6af1 b5? 
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��������	
 
�+�+�+�+� 
�+�+�+�+� 
��+����+�+� 
�+�+�+�&'�  
!����+�+�+" 
#+����+Q+�$ 
%�+�����+���) 
*+�+�++,-�. 
/012345678 

 

22.e5! (b7 23.e6 #df6 
23...	xd5?? 24.	f8+! �xf8 25. 
�xf8++. 
24.#xf6+ #xf6 25.,xf6  
Sort gav op, da han går mat i 
meget få træk.  
1-0. 
 
Øvrige resultater:  
Næstved – Nr. Aaby 7-1, Tølløse – 
Evans 2-6, Roskilde – Dianalund 4,5-
3,5. 

 

Ringsted 1 FREM 1 4,5-3,5 

Brian Jørgen Jørgensen  Kim Skaanning 1-0 
Jens Abildlund  Mads Bilde Svendsen 1-0 
Hans Henrik Hansen  Per Arnt Rasmussen ½-½ 
Hans-Henrik Madsen  Michael Agermose Jensen 1-0 
Poul Buhl  Tom Frantsen ½-½ 
Lasse Appelquist  Kristoffer Dyrgård ½-½ 
Morten Madsen  Stefan Wiecker  0-1 
Morten Henrik Olsen  Mathias Meunier  0-1 

 
4. runde: 
 

FREM – Roskilde: 4-4 
 

Det knebne, og helt unødvendige, 
nederlag i Ringsted kort før jul, blev 
midt i januar fulgt op af 4-4 mod 
Roskilde hjemme i Ungdomshuset. 
Domkirkebyens sønner råder over et 
yderst erfarent mandskab, og i sidste 
sæson spillede parterne også lige op, 
men i modsætning til det første møde, 
var FREM denne gang på vej mod et 
betydelig bedre resultat.  
Vi kom hurtigt foran 3-1 efter to sikre 
sejre samt remis på de to topbrætter. 

Her bliver endnu en mand offer for den 
såkaldte krydsbinding: 
 

Hvid: Michael Agermose Jensen, 
FREM 
Sort: Kim N. Andersen, Roskilde 
1.e4, c5 2.Sf3, Sc6 3.d4, cxd4 
4.c3, dxc3 5.Sxc3, e6 6.Lc4, Dc7 
7.De2, Sf6 8.e5, Sg4 9.Lf4, f6 
10.Sb5, Db8?!  
10.−Da5+ 11.Ld2, Db6 var bedre. 
11.Sd6+, Lxd6 12.exd6, 0−0 13.0−
0, Sge5 14.Sxe5, fxe5 15.Lxe5, 
Sxe5 16.Dxe5  
Hvids bonde på d6 er yderst 
generende for sort, der kun 
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vanskeligt kan få de sidste officerer 
på dronningefløjen i spil, men hans 
næste træk gør en brat ende på 
partiet): 

��������	
 
����+���+� 
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16.−Tf5?? 17.Dxf5 
Da løberen jo forhindrer genslag, 
opgav sort. 
1-0. 
 
Efter denne runde var Mathias ene om 
at have scoret maksimum. Her bringer 
han holdet på +2: 
 
Hvid: Mathias Meunier, FREM 1  
Sort: Henrik B. Andersen, 
Roskilde 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 
8.Dd2 Sc6 9.Lc4 a6 10.0-0-0 
Sxd4!?  
10...Dc7. 
11.Lxd4 Dc7 12.Lb3 Le6 13.The1 
Tac8?!  
<13...Lxb3. 
14.Lxe6 fxe6 15.e5!1 dxe5 
16.Lxe5 Da5 17.Kb1 Se4?!  

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

18.Sxe4?!  
18.Txe4! Lxe5 19.Sd5!1 
18...Dxe5 19.Sc3?!  
19.c3! Dxh2 20.Sg5 Lh6 21.Th1 
Lxg5 22.Dxg5� 
19...Da5!?  
<19...Dxh2 
20.Txe6  

��������	
 
��++���+� 
�+�+����&��� 
��+�+++�+� 
����+�+�+�  
!�+�+�+�+" 
#+�9��+�+�$ 
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20...Txc3?!  
For optimistisk, derimod ser 
20...Lxc3! 21.bxc3 Tfd8 22.De2 
Txd1+ 23.Dxd1 Dxc3 helt lige ud. 
21.bxc3 Db5+  
21...Lxc3? 22.Dd5! Db4+ 23.Db3+− 
22.Kc1 Tc8 23.Te4! e6  
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23...Lxc3? 24.Dd5++−. 
24.Dd7 Dc5  
24...Lh6+ 25.f4+−. 
25.Dxe6+ Kh8 26.Tde1  
 

��������	
 
��++�+�,�� 
�+�+�+�&��� 
��+�+Q+�+� 
�+����+�+�  
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26...Td8  
26...Dxc3?? 27.Dxc8+ Dxc8 
28.Te8++−; 26...Lxc3 27.Dxc8+! 
Dxc8 28.Te8++−. 
27.De7 Dd5 28.Dxd8+  
1-0 
 
Da de resterende fire partier så ud til 
at give mindst et par point, var en 
sikker sejr inden for rækkevidde, 
men op mod tidskontrollen gik det 
galt på tre af de fire brætter, hvilket 
til dels hang sammen med, at 
samtlige FREM-spillere havde brugt 
al for megen tid undervejs. Det 
straffede modstanderne ved at vinde 
tre af partierne og dermed redde 
uafgjort i land.  
 
Kristoffer havde hvid mod Preben 
Løvgreen Nielsen og kom allerede 
ved overgangen til midtspillet foran 

med flere bønder, og fordelen blev 
fastholdt partiet ud.  
 
Vi kommer ind da bonde nummer ét 
ryger efter 12…Sh5??:  
 
��������	
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13.Lxe5 Sxe5 14.Txe5 Sf4  
Og her den anden... 
 

��������	
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15.Sxd5 Sxd5 16.Lxd5 0-0 
17.Lxe6 fxe6 18.Th5 Tf4 19.g3 Tf6 
20.Sg5 Dd4 21.Se4 Tf7 22.c3 Db6 
23.Db3 Dc6 24.Tf1 h6 25.Tc5 Dd7  
Og den tredje ... 
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26.Dxb7 Tb8 27.Dxa6 Txb2 28.d4 
Lb6 29.Dc8+ Kh7 30.Dxd7 Txd7 
31.Tc6 e5 32.dxe5 Te7 33.e6 La7 
34.a4 Ta2 35.Sc5 Lxc5 36.Txc5 
Txe6  

37.a5 Tee2 38.Tf5 Tec2 39.Tb1 
Kg6 40.Tf4 Txa5 41.Tg4+ Tg5 
42.Tb6+  
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42...Kh5?? 43.Th4# 
1-0

 

FREM 1 Roskilde 1 4-4 

Kim Skaanning Aage Sinkbæk  ½-½ 
Mads Bilde Svendsen Hanus Brekka  ½-½ 
Per Arnt Rasmussen Jørgen Løvgren Nielsen  0-1 
Michael Jensen Kim Nyvang Andersen  1-0 
Tom Frantsen Gert Asmund  0-1 
Kristoffer Dyrgaard Preben Løvgren Nielsen  1-0 
Stefan Wiecker Jens Erik Koefoed Hald  0-1 
Mathias Meunier Henrik Bloch Andersen  1-0 

 
Øvrige resultater: Næstved – Tølløse 6-2, Evans – Dianalund 3-5, Nr. Aaby – 
Ringsted 1,5-6,5. 
 
5. runde: 
 

Evans – FREM: 3,5-4,5 
 

I matcher over 8 brætter er det meget 
almindeligt, at et par af partierne falder 
anderledes ud, end stillingerne 
undervejs indikerer, men sjældent har 

man oplevet så mange uventede udfald 
som i 5. rundes møde med Evans.  
 
Mindst halvdelen af partierne blev 
afgjort på graverende fejl, men da 
begge holds spillere skiftedes til at tage 
del i løjerne, var det unægtelig svært 
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for uglerne at komme med 
kvalificerede bud på udfaldet. Det så 
længe lovende ud for os, og de mest 
optimistiske blandt holdets medbragte 
supportere øjnene en storsejr, men da 
der kunne gøres status efter den sidste 
fejl, stod der Evans – FREM: 3,5-4,5 
på holdkortet. 
 
Vi fik endnu en gang en ønskestart, da 
Mathias Meunier med sin femte sejr i 
rap, denne gang gik det ud over Knud 
Lysdal, bragte os foran 1-0. Typisk for 
matchens forløb var det noget af en 
bombe, at den første afgørelse faldt her, 
ikke mindst fordi der på det tidspunkt 
kun var behersket tiltro til vor mands 
position.  
Pludselig så modstanderen, der førte de 
hvide brikker syner og satte alt over 
styr i et par træk. Vi kommer ind efter 
17…Txe5: 

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

 

18.Df4?  
18.fxe4 Lg4 19.Sf3 Dxd2 20.Txd2 er 
ret lige 
18...Sh5 19.Sc6??  
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Taber på stedet, efter 19.De3 Db6 
(19...exf3?! 20.Sxf3! Dxd1 21.Sxe5 er 
klart bedst for hvid) 20.fxe4 Dxb2!? 
21.Tb1 Da3 22.Sc6! er sort i 
problemer, fx. 22…Dc5 23.Dxc5 Txc5  
��������	
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ANALYSEDIAGRAM: 
 

24.Sd5! bxc6 25.Se7+ Kf8 26.Txb8 
Kxe7 27.Txc8 med hvid fordel. 
19...Db6+  
0–1 
 
Med 5/5p. er Mathias den ene af kun to 
divisionsspillere, der stadig kan gå efter 
uret. 
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Kristoffer spillede sort mod veteranen 
Jørgen Aaskov, og da der var balance 
fra start til slut, var remis den logiske 
udgang.  
 
I partiet Henrik Svane – Mads B. 
Svendsen havde Evans-spilleren længe 
initiativet, men et sorgløst kongetræk 
fik partiet til at svinge i Mads’ favør, 
og efter en række præcise træk stod han 
til gevinst. Desværre gik han galt i 
byen i den gensidige tidnød, hvor et 
helt point skiftede ejermand.  
 
Per Arnt bragte os igen foran, da 
værternes formand Preben Sørensen 
blandt andet fik problemer med et 
indespærret tårn: 
 
Hvid: Per Arnt Rasmussen, 
FREM (2094) 
Sort: Preben Sørensen,  
Evans (2168) 
[noter: PAR og Fritz 10 (15s)] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2  
Rækker fint til lige spil for hvid!  
6...e5 7.Sb3 Le6 8.0-0 Dc7?! 9.Le3 
Sbd7 10.Sd5N  
Et naturligt forsøg på at "gendrive" 
det sorte spil med et tidligt 	c7, 
hvilket hvid opfattede som 
unøjagtigt under partiet  
10...Lxd5 11.exd5  
Hvid har løberparret og en potentiel 
fribonde på c−linien, mens sort skal 
klø på med et hurtigt f5 osv. på 
kongefløjen, hvor han til gengæld 
står udmærket!  
11...Le7  

11...Sb6 12.Lxb6 Dxb6 13.c4�. Sort 
står dog godt nok her, så det skulle 
han have spillet i stedet. 
12.c41 0-0 13.Tc1 b6  
13...a5 14.Ld31 
14.Ld3 Sc5 15.Sxc5?!  
15.Lb1 er det rigtige her, 
afbytningen på c5 letter sorts spil 
og giver modchancer i b−linien. 
15...bxc5  
15...dxc5? 16.f31 Fritz. 
16.Tc3 Tab8 17.Lc1 Tfe8 18.Ta3  
Det var derfor hvid slog på c5, men 
manøvrerne på dronningefløjen er 
dog de rene luftkasteller − på den 
anden side var meningen også 
bare at aflede sorts 
opmærksomhed fra kongefløjen ....  
18...a5 19.Da4 e4 20.Le2 Ld8 
21.Tg3  
Så er den, hvor den skal være, nu 
mangler vi bare at få alle de andre 
brikker med i angrebet også så 
måske er der ikke noget angreb i 
virkeligheden ...? 21.Te3 Sd7 
22.Lg4 Sf6+− ja−ja Fritz. 
21...Dd7  
21...Sd7 22.Lg4 Sf6 23.Lh31. 
22.Da3 g6 23.h4  
Hvad skal man ellers lave sådan en 
søndag eftermiddag, når man ikke 
kan komme til hundetræning?  
23...Te5  
23...h5 24.Ld1 Tb4 25.b3�. 
24.Lg5 a4 25.Ld1 Tb4 26.Dc3  
Hvid er ufin nok til at spille på sorts 
tidsnød, og sort er så venlig at gå 
med på spøgen, som det ses i det 
følgende....26.f4 Tf5 27.Dc3 Db71. 
26...Le7  
26...e3!? 27.Txe3 Se4� 28.De1 
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27.a31 Tb7 28.Te1  
28.Dc21. 
28...Tb8?  
28...Sh5!? er en interessant ide: 
29.Lxe7 Dxe7� 30.Tg5 Txg5 
31.hxg5 Sf4 32.Df6 Sd3 33.Dxe7 
Txe7 34.Te2. 
29.f4 Tf5 30.Tge3  
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30...Db7??  
30...h5 31.Dc2 er fint for hvid, 
selvom vi efter partiet troede at det 
var lige spil − men det er det ikke! 
31.g4  
Pardon Preben!  
31...Txd5 32.Lxf6  

32.Lxf6 Txd1 33.Txd1+−; 32.cxd5?! 
Sxd5 33.Dd2 Sxe3 34.Txe3 d5 
35.Lxa4 Lxg5 36.fxg5 Dxb2 
37.Dxb2 Txb21. 
1-0 
 
Undervejs i bilen til Vejle fik Michael 
Jensen et ”forbedringsforslag” til en 
variant, han havde forberedt til 
lejligheden, og søreme om ikke 
modstanderen Niels Bindzus gik lige 
ind i analyserne.  
 
Vor mand i hovedstaden tøvede ikke 
med at lancere nyheden, men han fik 
sig en ubehagelig overraskelse, da 
svaret kom. Evans-spilleren fandt 
nemlig ved brættet et meget stærkt 
bondefremstød, der gav ham en 
vedvarende fordel. Morale: stol aldrig 
på bil-analyser før de har klaret en 
synsprøve ved brættet! Til trods for at 
han var presset i bund, lykkedes det 
alligevel Michael at bjærge en remis i 
land, og det var omstændighederne 
taget i betragtning flot klaret. 
 
Vi kom på +2, da Tom Frantsen stille 
og roligt fik omsat en betydelig fordel 
mod Peder Madsen til gevinst. Allerede 
i åbningen påtog modstanderen sig 
alvorlige svækkelser i bondestrukturen, 
og da der ikke var nogen form for 
kompensation, blev det spil til et mål: 
 
Hvid: Tom Frantsen, FREM  
Sort: Peder Madsen, Evans 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 d6 4.0-0 
Ld7 5.c3 g6 6.Te1 Lg7 7.d3 Sf6 
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8.Sbd2 0-0 9.a4 a6 10.Lxc6 Lxc6 
11.a5 Lb5 12.Sc4  
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12...Sd7 
12...Sxe4? 13.Sb6!1 (13.Txe4? 
d5!;). 
13.Lg5 h6 14.Lh4 Lxc4 15.dxc4 
b6 16.axb6 Sxb6 17.Dd3 Dc7 
18.Sd2 g5?! 19.Lg3 e5? 20.Sf1 
Dd7 21.Se3 Tfb8 22.Ta2 a5 
23.Td1 Td8 24.Sf5 De6 25.Se3 
Dd7 26.Tda1 a4 27.Dd1 De6 
28.Sd5 Sxd5 29.cxd5 De8  
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30.Txa4+− Tab8 31.b4 cxb4  

32.cxb4 Db5 33.Df1 Db6 34.h3 
Tdc8 35.Dd3 Kh7 36.Kh2 Tb7 

37.f3 Tbc7 38.Da6 Tb7 39.Dxb6 
Txb6 40.Le1 Lf8 41.Ta8 Tbb8 
42.Txb8 Txb8 43.Ta7 Kg6 44.Kg3 
f5 45.Kf2 fxe4 46.fxe4 Kf6 47.Ke2 
Le7 48.Td7 Kf7 49.Kd3 Ke8 
50.Ta7 h5 51.Ta6 Kd7 52.Kc4 
Tc8+ 
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53.Tc6! Txc6+ 54.dxc6+ Kxc6 
55.b5+ Kd7 56.Kd5 g4 57.hxg4 
hxg4 58.Lb4 Kc7 59.La5+ Kb7 
60.Ke6 Lf8 61.Ld8 Kc8 62.Le7 
Lxe7 63.Kxe7 Kc7 64.Ke6 g3 
65.Ke7 Kb6  
65...d5? 66.exd5 e4 67.d6+ Kb7 
68.d7 osv. 
66.Kxd6 Kxb5 67.Kxe5 Kc4 
68.Kf4 Kd4 69.e5 Kd5 70.Kf5 Kc6 
71.e6 Kc7 72.Kf6 Kd8 73.Kf7  
1-0 
 
På topbrættet spillede Skjoldager og 
Skaanning et spændende kampparti: 
 
Hvid: Kim Skaanning, FREM 
Sort: Per Skjoldager, Evans 
[noter: NEN] 
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1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4 
Sd7 5.Sf3 Sh6!? 6.Ld3 0-0 7.0-0 
e5?! 8.dxe5 dxe5 9.f5 c6 10.fxg6 
hxg6 11.De1 De7 12.Dg3 Te8!? 
13.Kh1 Sf8 14.Lc4 Dc5 15.Lb3 
Le6  
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16.Lxe6?!  
16.Dh4! Lxb3 (16...g5 17.Lxg5 Sg6 
18.Dh5 Df8 (18...Lg4?? 19.Dxg6) 
19.Se2+−) 17.axb3 g5 18.Lxg5+−. 
16...Txe6 17.Dh4 g5 18.Lxg5 b5 
19.a3 Tg6 20.Le7 Dc4 21.Sg5!?  
21.Tad1! a5 22.Td3 De6 23.h3 f5 
24.Td6!1 
21...f6 22.Sf3 Sg4 23.Dh5?!  
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23...De6  

23...Se3! 
24.Lxf8 Th6 25.Df5 Dxf5 26.exf5 
Lxf8 27.Se4 Se3 28.Tf2 Td8 
29.Te1 Sd1! 30.Td2 Txd2 
31.Sfxd2 Sxb2 32.Sb1= a5 33.Te3 
Sc4 34.Td3 Kf7 35.g4 Le7 36.Kg2 
Th8 37.Sed2 Sxd2 38.Txd2 Td8 
39.Txd8 Lxd8 40.Kf3 Le7 41.c3 
Lc5 42.h4 Kg7 43.Kg3= Kh6 
44.Kf3 a4!? 45.Ke4 Ld6 46.Kd3 
Lc5 47.Ke4  
½-½ 
 

I matchens sidste parti lykkedes det 
hjemmeholdet at hive dagens anden 
sejr i land, hvilket var stik imod alle 
odds, idet Evans-spilleren Lars 
Desmond Hansen allerede i åbningen 
så sig nødsaget til at give en ren 
kvalitet for at forhindre det, der var 
langt værre. Eneste kompensation var 
et godt løberpar, men havde Stefan 
Wiecker fået øje på den tvungne 
dronningeafbytning, var pointet uden 
tvivl kommet med hjem til Fyn. Med 
dronninger på brættet vrimlede det til 
gengæld med ubehagelig trusler og i 
tidnødsfasen mistede Stefan en officer, 
hvorefter partiet ikke stod til at redde. 
Bagefter ærgrede vi os over de spildte 
muligheder, og den følelse blev sat 
yderligere i relief, da meddelelsen om 
Næstveds 6-2 sejr over Ringsted 
indløb.  
 

Dermed er vi både 2 bræt- og 
matchpoint efter sjællænderne, men da 
alle de point, det forhåbentlig bliver til 
mod dem i fællesafslutningen på 
Sjælland i en vis forstand tæller 
dobbelt, er alt håb om en plads i 1. 
division endnu ikke ude. 
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Evans 1 FREM 1 3,5-4,5 

Per Skjoldager Kim Skaanning ½-½ 
Henrik Svane Mads Bilde Svendsen 1-0 
Preben Sørensen Per Arnt Rasmussen 0-1 
Niels Bindzus Michael Agermose Jensen ½-½ 
Peder Madsen Tom Frantsen 0-1 
Jørgen Aaskov Kristoffer Dyrgård ½-½ 
Lars Desmond Sørensen  Stefan Wiecker  1-0 
Knud Lysdal  Mathias Meunier  0-1 

 

Øvrige resultater: Tølløse – Roskilde 1-7, Næstved – Ringsted 6-2, Nr. Aaby – 
Dianalund 3,5-4,5. 
 

Stillingen efter 5. runde: 1. Næstved 27,5(9) 2. FREM 25,5(7) 3. Roskilde 22,5(5) 
4. Ringsted 21,5(7) 5. Dianalund 21(6) 6. Evans 21(5) 7. Tølløse 10,5(1) 8. Nr. Aaby 
10,5(0). 
 

Det udødelige Anders And-parti 
Af Per Arnt Rasmussen 

 

Da vi i 4. runde mødte Roskilde i 2. 
division, det blev 4-4, hvilket ikke var 
hvad vi havde håbet på. På bræt 8 
stillede Roskilde med en af mine gamle 
skakbekendte, sympatiske Jens Erik 
Hald, der stillede op under falsk rating 
så at sige - dengang vi sidst mødtes, 
havde han en spillestyrke på omkring 
2200 i rating - og han spillede desværre 
for Stefan også ganske kraftfuldt i 
matchen. Men de to aldrende herrer 
(40+) var lige ved at komme til at grine 
under den alvorlige match, da vi 
genopfriskede dette gamle minde: 
På vej til Løvfaldsturneringen i 
Ringsted 1993 havde min ven Anders 
Arnkilde på stationen købt nogle 
Anders And-figurer til sine små nevøer, 
og da vi ankom til spillestedet, 
udskiftede vi resolut kongerne i vores 
partier med de farvestrålende figurer. 

Anders skulle spille med 
turneringsleder Poul Buhl, som altid 
har haft megen humoristisk sans, men 
Anders og Poul valgte altså at gemme 
brikkerne igen, mens Jens Erik Hald & 
undertegnede syntes, at vi ville spille 
lidt sjov og underholdende skak, og 
beholdt Mickey Mouse & Joachim von 
And på brættet, mens tilskuerne af en 
eller anden grund vrimlede om brættet 
resten af aftenen. De 2 spillere lod 
naturligvis som ingenting, og iført 
pokerfjæs gennemførte vi partiet, som 
retfærdigvis sluttede remis, om end den 
listige mus undervejs havde fået gravet 
hul ind i Joachims pengetank … 
Det er altså svært at koncentrere sig i 
dårlig belysning når ens konge er 
skiftet ud med en figur fra Anders And 
& Co., så hvis du absolut skal gøre det 
samme, så sørg for at der er en 
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ordentlig belysning! Måske var det et 
varsel om at jeg allerede dengang burde 
have anskaffet mig et par nye briller, 
men bedre sent end aldrig; det er nu 
meget rart at kunne se brikkerne 
tydeligt, har jeg opdaget i denne 
skaksæson. 
 

Hvid: Jens Erik Hald 
Sort: Per Arnt Rasmussen 
Løvfaldsturneringen Ringsted, 1993 
[Noter af Per/Fritz 9] 
1.e4 c5 2.#f3 #c6 3.(b5 g6 4.0-0 
(g7 5.c3 #f6 6.6e1 0-0 7.d4 

 
7...cxd4  
7...d5!? er grunden til at hvid bør 
prøve en anden trækfølge. 
8.cxd4 d5 9.e5 #e4 10.#c3 #xc3  
10...�f5!?= 
11.bxc3 (f5= 12.(g5 a6 13.(f1 h6 
14.(f4 g5F 15.(e3 e6 16.h3 6c8 
17.g4 (g6 18.,d2 f5 19.exf6 ,xf6 
20.(g2 (e4 21.#h2 (xg2 
22.9xg2 #e7 23.6ab1 b5 24.a4 
bxa4 25.6b7 #g6 26.6a7 6f7 
27.6xf7 ,xf7 28.6a1 (f8 29.,d3 
(d6 30.,xa6 #h4+ 31.9h1 6d8 
32.,e2 6f8 33.6xa4 (xh2 
34.9xh2 #f3+ 

34...	c7+ 35.f4 gxf4 36.�f2 f3+ 
37.	e5 	xe5+ 38.dxe5 �g6 
39.�a6=. 
35.9g2 ,c7 36.,xf3 6xf3 
37.9xf3 ,xc3 38.9g2 ,c6 39.6a5 
,c2 40.6a8+ 9f7 41.6a7+ 9f6 
42.6a6 9e7 43.6a7+ 9d6 44.6a6+ 
9d7 45.6a7+ 9c8 46.6e7 ,e4+ 
47.9g3 9d8 48.6a7 e5 49.6a8+ 
9d7 50.6a7+ 9d6 51.6a6+ 9d7 
52.6a7+ 9d8 53.6a8+ 9d7 
54.6a7+ 9e8 55.6a8+ 9f7 
56.6a7+ 9e8 57.6a8+ 9d7 
58.6a7+ 9d8 59.6a8+ 9e7 
60.6a7+ 9e8 61.6a8+ 9d7 

 
½-½ 
 

I den dårlige belysning midt om natten 
syntes ½ point at være bedre end 
ingenting! Det kan godt være 
computeren/Fritz synes at sort skal 
vinde, men jeg ved faktisk ikke 
hvordan hvid skal kunne tabe ved 
fornuftigt spil! 
 

Man kan vel kun kalde det Anders 
And-skak, også selvom det var Onkel 
Joachim & Mickey, der hoppede rundt  
på brættet.
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Frem 2 ligger til oprykning 
Af Jesper Knudsen 

 
Efter en chokstart med nederlag til 
Frem 3, har Frem 2 i de følgende 
kampe vist sit værd. Sejren over 
Læseforeningen 2 i 2. runde på 6½-1½ 
taler for sig selv. Læseforeningen 
stillede uden det sædvanlige topbræt, 
mens vi gik styrket til opgaven med 
Mathias Meunier på holdet. 
 

3. runde: 
 

Matchen mod Nyborg blev en stor 
triumf. Holdet havde reserver på 7. og 
8. brættet, men formåede alligevel at 
vinde over oprykningskandidaterne. 
Jeg spillede en lidt dramatisk remis 
med John Frederiksen. Han havde 
muligheden for at satse i åbningen, 
men valgte at spille med mindre risiko. 
Remisen var et fint resultat for holdet. 
Alex tabte til Stig Gorm i et parti, jeg 
ikke forstod. På 3. brættet spillede 
Preben Sig og Bent Jensen en fredelig 
remis, derimod var partiet Jørn 
Schmidt-Michael B. Madsen meget 
spændende. Jørn Schmidt havde vundet 
en kvalitet, men kom i tidnød. Her viste 
Michael godt overblik og indkasserede 
hele pointet.  
 

Under en match er der sædvanligvis et 
tema. Det være sig selve partierne, 
kantineforhold eller specielle 
lydeffekter på stedet. Under denne 
match var temaet forbløffelse. 
Forbløffelse over de 3 sidste brætter fra 
Frem. Den ene yngre end den anden 
imponerede med godt spil og fine 

finesser. Mads Hansen pillede bare en 
bonde fra Sefik Pandzic i åbningen og 
spillede herefter sikkert og vandt. 
Undervejs gik Jørgen Hansen rundt og 
rystede på hovedet. Han vidste ikke 
rigtig, om han skulle have medlidenhed 
med sin holdkammerat eller beundre 
den unge knægt. Om det var denne 
situation, der gjorde, at han satte et 
ufarligt tårnslutspil over styr mod Jonas 
Nilsson, ved jeg ikke.  
Jacob Barnewitz lagde et enormt pres 
på den rutinerede Svend Veise. Jacob 
påtog sig en isoleret d-bonde mod at få 
aktivt officersspil. Kun småting gjorde, 
at Jacob ikke forvandlede presset til et 
helt point. En god debut på 2. holdet 
for Jacob, der var ærgerlig over ikke at 
vinde. 
Bent Carl, der har maksimum, blev lagt 
under pres af den angrebslystne Jess 
Madsen. I en sicilianer styrede Jess’ 
brikker mod den sorte konge og 
angrebet syntes afgørende. En 
fingerfejl af Jess tippede partiet, og 
herefter gik det stærkt. Bent tog en 
bonde med fra Jess’ angreb og 
forvandlede en farlig stilling til et, for 
sort, spændende tårnslutspil. Kort tid 
efter gav hvid op.  
 

En højest uventet udvikling i 
Fynsserien havde nu fundet sted. Fra at 
være til grin havde 2. holdet nu slået de 
to forhåndsfavoritter med 
overbevisende cifre. Måske var der 
alligevel håb? 
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4. runde: 
 

I fjerde runde ventede Årslev, der 
ligger til sikker nedrykning. 
Forventningerne til matchen var store 
og blev ikke mindre, da Årslev stillede 
uden Mikkel Clausen og en 8. mand. 
De store forventninger betød også, at 
det umiddelbart var en vis skuffelse at 
skulle nøjes med 6 point. Senere er 
skuffelsen skiftet ud med kritisk 
tilfredshed - det er altid svært at vinde 
8-0.  
De fleste partier blev afgjort på 
overlegen vis. Bent vandt et tårn for et 
par dårlige ideer. Også Michael fik 
hurtigt udbytte. Alex tabte igen og 
lignede en mand i spillemæssig krise. 
Med hvid havde han fået en sund 
stilling i siciliansk, hvor sort valgte et 
e5-d6 centrum. At sort byttede alle lette 
officerer med undtagelse af en 
sortfeltet løber mod en hvid springer, 
gjorde stillingen fordelagtig for hvid. 
Men tiden skred frem, og Alex tabte 
formentlig på træthed.  
Jeg havde forberedt lidt forskelligt til 
Mikkel Clausen, men spillede ikke 
særlig godt imod Jens Lund. Partiet var 
dog aldrig andet end remis. 
 

5. runde: 
 

På hjemmebane skuffede Frem 2 trods 
en sikker sejr over Odense 1. Odense 
stillede langt fra i stærkeste opstilling, 
men 2. holdet kiksede et par steder og 
en beskeden sejr på 5-3 blev 
konklusionen.  
Kampen blev et comeback for Jesper 
Bruun, der spillede sikkert, men med 
lille fordel gav remis på et tidspunkt, 
hvor der ikke var grund til at satse. Det 

vigtigste for holdet var muligvis at 
Alex kom på tavlen med en flot sejr: 
 

Hvid: Poul Bundgaard, Odense 
Sort: Alex Sørensen, FREM 2 
[Noter: NEN] 
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.g3 
Sc6 5.Sf3 Lf5 6.a3 Dd7 7.Lg2 0-0-
0 8.0-0 h5 9.b4 h4 10.Lg5!?  
10.b5 virker mere konsekvent; efter 
10.Sxh4?! Lh3! har sort gode 
angrebschancer. 
10...Le7 11.Sbd2 Lxg5 12.Sxg5 
Sxe5 13.Db3 Sf6 14.Sge4 Sxe4 
15.Sxe4 Lxe4 16.Lxe4 f5 17.Lg2 
g5  
17...f4!  
18.Tfd1 g4 19.c5 Th6 20.Ta2 hxg3 
21.Dxg3 Df7!  
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22.Df4 
22.Dxe5!? Dxa2 23.Dxf5+ De6! er 
godt for sort, derimod ikke 
23...Kb8?? 24.De4! c6 (24...Dd5?? 
25.Txd4!!; 24...Tc6 25.b5+−) 
25.Df4++−. 
22...Dxa2 23.Dxh6 Dxe2 24.De6+ 
Kb8 25.Txd4?  
Nu fungerer mat−i−bunden−temaet 
derimod ikke. 
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25...De1+! 26.Lf1  
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26...Th8! 
Efter 26...Sf3+? 27.Kg2 klarer hvid 
sig. 
27.Kg2?  
En bedre chance var 27.Dh6 Sf3+ 
28.Kg2, men Alex vinder efter  
28...De8.  
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27...Txh2+!! 28.Kxh2 Dxf2+ 

29.Lg2 Sf3+ 30.Kh1 Dg1# 
0-1 
 

Bent Carl fortsætter stimen og har 
stadig maksimum - han imponerer 
virkelig! 
 

6. runde: 
 

Inden kampen imod Sydøstfyn havde 
jeg bange anelser. Sydøstfyn er et 
solidt hold med en del gode spillere. 
Indtil videre har holdet kun tabt med 
mindst mulige margin. Med resultatet 
mellem Nyborg og Årslev (5-3) i 
baghovedet tog vi dog til Gudbjerg 
med en vis optimisme. 
Jeg vandt heldigt i 5. time: 
 

Hvid: Jesper Knudsen, FREM 2 
Sort: Per Sørensen, Sydøstfyn 2 
[Noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 
4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 
7.Lc4 0-0 8.f3 Db6 9.Dd2?  
9.Lb3! 
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9...Sxe4! 10.fxe4 Lxd4 11.Lxd4  

Dxd4 12.Dxd4 Sxd4 13.0-0-0 Sc6 

14.Sd5 Kg7 15.Lb5 e6!? 
15...a6 16.Lxc6 dxc6 17.Sb6 
(17.Sxe7?? Lg4! 18.Td6 Tfe8 19.h3 
Le6-+) 17...Tb8N. 
16.Se3 Se5 17.Sc4 Sg4?!  
17...Sxc4 18.Lxc4. 
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18.Td2 d5 19.exd5 exd5 20.Txd5 
a6 21.Ld7 Sf6 22.Lxc8 Sxd5 
23.Lxb7 Tad8 24.Lxa6 Sb4 25.Lb5 
Sxa2+ 26.Kb1 Sb4 27.c3 Tb8 
28.La4 Tfc8 29.b3 Sd3 30.Kc2 
Sc5 31.Sb2 Tc7 32.Td1? 
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32...f5? 
32...Sxb3!!-+ 33.Lxb3 Tcb7 34.Sd3 
Txb3 osv. 
33.Td4 Te7 34.b4 Te2+ 35.Td2 
Txd2+ 36.Kxd2 Td8+ 37.Kc2 Se4 
38.Sc4 Ta8 39.Lb3 Ta1 40.b5 Tg1 
41.Sa5 Txg2+ 42.Kd3 Txh2 43.b6 
Td2+ 44.Kc4  
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44...Td6?! 

44...f4! 45.b7 Sd6+ 46.Kc5 Sxb7+ 
47.Sxb7 f3-+.  
45.b7 Tb6 46.Lc2 Sf6?!  
<46...h5. 
47.Kd4 Sd7 48.c4  
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48...Ta6? 
48...Sb8! 
49.c5! Sb8 50.c6 Txc6 51.Sxc6 
Sxc6+ 52.Kc5 Sb8 53.Kd6 Kf7 
54.Ld3! f4 55.Kc7 f3 56.Kxb8 g5 
57.Kc7 g4 58.b8D Kf6 59.Dh8+ 
Kg5 60.Dg7+ Kf4 61.Dxh7 f2 
62.Lf1 g3 63.Dh3 Kf3 64.Kc6  
1-0 
 

Alex vandt et pænt parti over Kris 
Munk, ligesom Jacob Petersen og Jonas 
Nilsson spillede fine partier. Bent 
Jensen fik tilbudt en bonde, men turde 
ikke tage den, og partiet ebbede ud i et 
fornuftigt håndslag. Tobias Rostgaard 
var kaldt ind en time før start og 
spillede et flot parti mod Michael 
Timling. Jeg tror at træthed (partiet 
varede omkring 4½ time) var den 
direkte årsag til, at Tobias tabte. 
Resultatet 5-3 i vores favør var en 
positiv overraskelse. Nu rykker Frem 2 
op! 
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KALENDER FOR FREM SKAKKLUB 
Forår 2007 

 

MARTS: 
 

Mandag 5. marts kl. 18.30: Frem Open (1). "BRIKKEN” 
Mandag 12. marts kl. 18.30: Frem Open (2)  
Mandag 19. marts kl. 19.00: Faaborg 1 - Frem 2,  
 Frem 3 - Nyborg 1 (i Frem) 
 Frem 4 - Kerteminde 1 (i Nyborg) 
Tirsdag 20. marts kl. 19.00: Nr. Aaby Junior 4 - Frem 5 (i Indslev) 
Søndag 25. marts kl. 12.00: Næstved 1 - Frem 1 (i Ringsted) 
Mandag 26. marts kl. 19.00: GENERALFORSAMLING! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

APRIL: 
 

Mandag 2. april kl. 18.30: Frem Open (3)  
Mandag 9. april: 2. påskedag  
Mandag 16. april  18.30: Frem Open (4)  
Mandag 23. april kl. 18.30: Frem Open (5)  
Mandag 30. april kl. 18.30: Frem Open, opsamling 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MAJ: 
 

Mandag 7. maj kl. 18.30: Frem Open (6)  
Mandag 14. maj kl. 18.30: Frem Open (7)  
Mandag 21. maj kl. 19.00: Holdlyn/Udfordring 
Søndag 27. maj kl. 11.00: DSU-pokalfinale  
Mandag 28. maj: 2. pinsedag 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

JUNI: 
 

Mandag 4. juni kl. 19.00: Holdlyn/Udfordring. ”BRIKKEN”  
Mandag 11. juni kl. 19.00: Hurtigskak/Udfordring  
Mandag 18. juni kl. 19.00: Hurtigskak/Udfordring 
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3. runde: 
 

Frem 3 overvintrede 
på førstepladsen 

Af Anton Kjeldsen 
 

I den sidste runde inden jul stillede 
Frem 3 for 3. gang i træk op som klar 
”underdog” - denne gang mod 
Sydøstfyns 2. hold, som var favoritter 
med 5.34 – 2.66.  
Men heller ikke mod denne ”overmagt” 
lod vi os kue, selvom vi måtte ”nøjes” 
med 4 – 4. Dette resultat var præcis 
nok til, at vi sensationelt kunne fejre jul 
på førstepladsen i Fynsserien, da Frem 
2 samtidig lammetævede det hidtidige 
førerhold Nyborg. 
Egentlig kunne vi ligeså vel have 
vundet denne meget lige dyst, men vi 
måtte desværre modtage det eneste 
afbud holdet har haft i de 5 første 
runder fra Casper – vores sikre 
pointsluger på 7. brættet. 
I denne runde var det Alfred og 
(endelig) jeg selv, der scorede de hele 
point: 
 

Hvid: Henning Nielsen,  
Sydøstfyn 2 
Sort: Anton Kjeldsen, FREM 3 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.c3 d5 4.exd5 
Dxd5 5.Sa3 Lg4 6.Le2 Sf6 7.Sc2 
e6 8.Se3 Dd6 9.Sxg4 Sxg4 10.0-0 
Le7 11.h3 Sge5 12.Sxe5 Sxe5 
13.Da4+ Sd7 14.Lb5 a6 15.d3 Td8 
16.Lxd7+ Txd7 17.Le3 b5 18.Dg4 
0-0 19.d4 c4= 20.Tfe1 Kh8 21.Lf4 
Dc6 22.Le5 f6 23.Lg3 f5 24.Df4 
Tf6  
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25.Df3? 
<25.De3 
25...Dxf3 26.gxf3 Tg6 27.Kh2 Kg8 
28.Le5 Ld6 29.f4 Kf7= 30.b3  
30.b4 
30...Lxe5 31.Txe5  
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31...b4!F 32.bxc4 bxc3 33.d5?! 

33.Td1! c2 34.Tc1 Txd4 35.Txc2 
var en bedre chance. 
33...exd5 34.Txf5+ Tf6-+ 
35.Txf6+?!  
35.Txd5 Txd5 36.cxd5 Txf4 37.Kg3 
Tc4!-+ 
35...Kxf6 36.cxd5 Txd5 37.Tc1 
Tc5 38.Kg3 Kf5 39.Kf3 c2 40.Ke3 
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h5 41.Kd4 Tc7 42.Ke3 h4 43.f3 a5 
44.a4 g6  
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Og hvid er løbet tør for fornuftige 
træk  
0-1 
 

I igen var det Erling og Jan, som stod 
for de stærkeste præstationer ved begge 
at holde remis mod folk omkring de 
2050 i rating.  
Peter, og især Jess, sørgede for 2 
hurtige remisser, mens Yann, og vores 
sent indkaldte reserve René, desværre 
måtte bukke sig i nogle ellers lige 
partier. 
 
4. runde: 
 

Endnu en sejr – men nu 
kun 3´er 

Af Anton Kjeldsen 
 

Den første kamp i det nye år stod mod 
Faaborg, og for en gang skyld lignede 
det på papiret en meget lige match: 
4.01 – 3.99 i Faaborgs favør. Det skulle 
faktisk også i praksis vise sig at blive 

utroligt jævnbyrdigt på stort set alle 
brætterne. 
 

Faaborg er stærkest i toppen, så der var 
et vist pres på de nederste brætter om 
maksimalt udbytte, og jeg selv kom fint 
fra åbningen på 8. brættet, hvor min 
modstander fik en isoleret bonde i 
centrum, som jeg gennem hele partiet 
lagde et hårdt pres imod. Dette 
resulterede i et let vundet slutspil, da 
alle officererne var byttet af: 1-0 og nu 
havde holdlederen vist vejen mod 
samlet sejr. 
Casper havde dog ikke helt set 
ordentligt efter, for han måtte nøjes 
med remis mod en mand, han bør slå 
10 ud af 10 gange. Peter snuppede også 
en hurtig halv, så nu havde vi da 2/3 på 
de nederste brætter. 
 

Et kig rundt på de resterende partier, 
viste at Jess stod tykt til tab, men på de 
sidste 4 brætter stod vi faktisk til 
gevinst på 3 af dem, så det lignede 
stadig en sikker sejr. Faaborg-spillerne 
viste sig dog at være sejlivede, og både 
Jan & Yann´s partier bølgede frem og 
tilbage, men endte begge i remis.  
 

Den grænse kom Erlings parti heller 
aldrig ud over, så nu var det hele op til 
Alfred på 6. brættet, og han svigtede 
ikke vores tillid. Alfred spillede meget 
sikkert både point og dermed en 
kneben, men fortjent, samlet sejr hjem 
til Odense. 
 

Da både Nyborg og Frem 2 vandt de 
forventede storsejre, betød resultatet, at 
vi nu røg tilbage på 3. pladsen i 
Fynsserien – men ikke så længe… 
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5. runde: 
 

Tilbage på førstepladsen 
Af Anton Kjeldsen 

Så gik turen til Årslev, og det endda i 
den helt nye og noget uvante rolle som 
storfavoritter! Vi stod til 5.16 – 2.84, så 
en sejr på størrelse med hvad 2. holdet 
fik i runden forinden (6-2) var målet – 
også selvom Årslev denne gang 
mønstrede noget, der kunne ligne deres 
stærkeste opstilling. 
Igen var det holdlederen samt Casper 
på de to nederste brætter, som var først 
færdige med vores overkommelige 
modstandere, som bestemt ikke gjorde 
det særligt svært for nogen af os. 
Casper fik foræret en bonde i åbningen, 
som siden blev til flere, og min 
modstander holdt åbent hus i sin 
kongestilling, og gik mat efter knap 30 
træk. En god start, men der skulle gå 
lang tid inden det det næste parti var 
afgjort. Erling spillede remis i et parti 
han selv betegnede som forfærdeligt, 
men en halv er en halv. Yann fik 
endelig gang i sit spil igen efter et par 
sløje resultater, så han var tilfreds med 
et parti, som han dominerede fra start 
til slut. Lidt malurt skulle der dog 
komme i bægeret, da vores helt fra de 
sidste to runder, Alfred, røg i en fælde 
og tabte. Vi kom dog hurtigt ovenpå 
igen, da Peter afsluttede sit parti med 
en flot kombination: 
 

Hvid: Peter Ulrikkeholm, FREM 3 
Sort: Jan Nielsen, Årslev 
1.f4 d5 2.Sf3 Sc6 3.d3 Sf6 4.c3 e6 
5.Dc2 Ld6 6.e4 e5 7.f5 dxe4 
8.dxe4 0-0 9.Lg5 Le7 10.Sbd2 
Sg4 11.Lxe7 Dxe7 12.h3?! Sf6?!  

12...Se3! 13.Dd3 Dc5 14.Sc4 Sxf1= 
13.0-0-0 a6 14.g4 h6 15.Le2 b5 
16.g5 hxg5 17.Sxg5 Sh7 18.Sxh7 
Kxh7 19.Sf3 Lb7 20.Tdg1 f6 
21.Tg4!1 b4  
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22.Th4+?! 
22.Lc4!!+− 
22...Kg8 23.Db3+  
23...Tf7 24.Lc4 Taf8 25.Lxf7+ Txf7 
26.cxb4 Dxb4 27.Dxb4 Sxb4 
28.a3 Sd3+ 29.Kc2 Sc5 30.Te1 
Td7 31.Te3 Sa4 32.b3 Sb6 33.Td3 
Td6 34.Txd6 cxd6 35.Sd2 d5 
36.exd5 Sxd5 37.Sc4  
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37...Sf4? 
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37...Lc8! 38.Sd6 Se3+ 39.Kd2 Sxf5 
40.Sxf5 Lxf5 41.Ta41. 
38.Se3 g5 39.fxg6 Sxg6 40.Tb4 
Lf3 41.Tb6+− Kf7 42.Txa6 f5 
43.b4!  
43.Sxf5?? Le4+=. 
43...f4 44.Sg4 e4  
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45.Txg6!! Kxg6 46.Se5+ Kh5 
47.Sxf3 exf3 48.Kd2! 1-0 

Der kunne følge 48...Kh4 49.Ke1! og 
hvids fribønder på dronningefløjen kan 
ikke modsat sorts ikke stoppes.  
 

Nu havde vi vundet matchen, og Jan 
dominerede klart på førstebrættet, mens 
Jess´ parti lignede en meget død remis. 
Jan endte med at vinde, selvom hans 
modstander forsvarede sig ganske godt, 
og nu manglede vi bare at Jess og hans 
modstander gav hinanden hånd på en 
fredelig våbenhvile. Men Jess nægtede 
at acceptere en deling, og fik til sidst 
kæmpet sig til en sejr, der kun kom i 
hus gennem vilje og stædighed. 
Dermed var den ønskede storsejr en 
realitet, men kun fordi alle virkelig 
ville det! Og netop denne super 
fighterpræstation af hele holdet 

afspejler meget godt, hvorfor det er 
gået så fremragende for dette hvad 
styrketallene angår ret middelmådige 
Fynsseriehold. For det er så sandelig 
kun ratingmæssigt, at man kan kalde 
dette hold middelmådigt! Indstillingen 
hos samtlige spillere er 100% i orden. 
Vi kæmper for hvert point, og vi 
kæmper som et hold! Alle bakker op 
om hinanden, og et sølle afbud over 
hele sæsonen viser også, at man vil 
noget med det her hold. Nu vil nogle 
sikkert sige, at selvom det da er flot, 
hvad vi hidtil har præsteret, så mangler 
vi jo at møde de 2 på papiret stærkeste 
hold (Læseforeningen 2 og Nyborg 1) i 
de sidste runder, så 1. pladsen er kun til 
låns. Til det kan jeg kun sige, at det er 
muligt, skeptikerne får ret, men hvis vi 
kan bevare gejsten i de sidste par 
runder, vil jeg ikke udelukke, at vi kan 
gå hele vejen og skabe den måske 
største overraskelse i hele den fynske 
holdskaks historie! Som nævnt, var 6½ 
point lige præcis nok til at generobre 
førstepladsen, da 2. holdet måtte nøjes 
med en smal 5 – 3 sejr over Odense 1. 
Dermed ligger de to Frem-klubber a 
point med 25½ hver, men Frem 3 har et 
matchpoint mere og fører derfor 
rækken. Den eneste klub, der kan 
ødelægge oprykningsfesten for Frem er 
Nyborg 1 med sine 24 point. Det 
betyder, at uanset hvordan det går i 
næste runde, vil opgøret i sidste runde 
mellem Frem 3 og Nyborg 1 blive et 
nøgleopgør, som bliver afgørende for, 
hvilket af de tre hold der ender i 
divisionerne. Og lur mig om ikke Frem 
3 har en overraskelse eller to tilbage i 
ærmet…
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Tredjepladser i udsigt! 
af Peter Kinggaard 

 

FREM 4: 
 

Første halvdel af holdturneringen bød 
for 4.-holdets vedkommende på 
vanskelige kampe mod outsideren, 
Odense 2, og den absolutte 
oprykningsfavorit, Tårnet 1. Disse 
kampe blev overstået uden alt for store 
skrammer, og decemberdysten mod 
Nyborgs 2.-hold kunne i lidt stærkere 
opstilling godt have indbragt mere end 
de aktuelle 3½ point. Resultaterne 
betød dog, at juleferien måtte tilbringes 
på 7. pladsen kun 3 point foran 
Ullerslev, men bare rolig: 
Kvalifikationskampe om nedrykning er 
afskaffet, og kun sidstepladsen i 
kredsen betyder degradering. 
 

Programmet efter nytår gav et 
velbegrundet håb om sejre, og med en 
koncentreret indsats måske endda 4 af 
slagsen. Første kamp var på udebane d. 
16. januar mod Vejle-Allested, og her 
vandt 4.-holdet efter en fin indsats 5½-
2½, og det kunne være blevet til endnu 
mere. Steen Utoft tilskrev sit nederlag 
chokket over at få 3 girokort udleveret; 
jeg kender dem, der bliver rystet over 
bare at få et enkelt! Søren Christensen, 
Martin Utoft, Mads Hansen og jeg 
vandt, mens der var remis til Alexander 
Pulli, Alexander Hjorth og Kasper 
Utoft. 
 

Næste opgave hed Sydøstfyn 3, hvor vi 
havde bedt om at begynde kl. 18.30, for 
at kunne komme tidligere hjem. Om 
det var det uvante spilletidspunkt, der 

slog benene væk under de gæve 
sydfynboer, ved jeg ikke, men planen 
lykkedes i den grad, for kl. 20.50 kunne 
den første bil forlade Gudbjerg Skole 
med 4 point i bagagerummet efter 
remis til Jacob Barnewitz og Martin 
Utoft, samt sejre til Kasper og Steen 
Utoft, og jeg var igen heldig at vinde. I 
de resterende partier lignede det 2-2½ 
point, men søreme om ikke det gav 
fuldt hus efter gevinster til Mads 
Hansen, Christian Baun og René 
Andreasen. Så det blev til fornemme 7-
1, og dermed var der udsigt til en 
tredjeplads i serie 1! 
 

Med et sådant resultat som ballast 
kunne hjemmekampen i mandags mod 
det absolutte bundhold, Ullerslev, vel 
kun resultere i en 8-0 sejr? Men 
træerne vokser som bekendt ikke ind i 
himlen, og reelt blev det kun til en 
kneben sejr, fordi Emil Deleuran vandt 
uden kamp. Der var sikre sejre til 
Alexander Hjorth, Steen Utoft og Mads 
Hansen samt remis til Alexander Pulli.  
Håbet om bronzemedaljer blev trods 
den lidt sløje indsats fastholdt, og det 
kan udbygges i den sidste kamp mod 
Kerteminde, som i tirsdags måtte lide 
den bet, at tabe 0-8 til Tårnet, som 
dermed må være stensikre på 
oprykning til Fynsserien.  
 

Det afsluttende stævne spilles d. 19. 
marts i Nyborg. Mads Hansen er 
topscorer for 4.-holdet med 4½ point i 
5 kampe, mens Steen Utoft har scoret 4 
af 6. 
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FREM 5: 
 
Klubbens repræsentant i Serie 2, Frem 
5, havde i efteråret vundet 3 sikre sejre 
over hold fra nederste del af rækken, og 
Gelsted 2 led samme skæbne ved 
besøget i Nørregade til den første kamp 
i 2007.  
Resultatet blev 4-1, og Søren 
Christensen var mester for følgende 
miniature:  
 
Hvid: Søren Christensen, FREM 5 
Sort: Per Stege, Gelsted 2 
1.d4, d5 2.c4, dxc4 3.Sc3, e6 4.e4, Lb4 
5.Lxc4, Sf6 6.Lg5, Sd7 7.e5, Sxe5 
8.dxe5, Dxd1 9.Txd1, Se4?? 10.Td8 
mat!  
 
Øvrige sejrherrer var Thor Bendix, 
Emil Deleuran og Tobias Rostgaard. 
Med 4 sejre i rap kunne en placering 
som nummer 3 nydes, men i de 
følgende 2 runder ventede modstand af 
en helt anden karat, nemlig 
førsteholdene fra Korup-Ubberud og 
Næsby.  
 
Besøget på plejecentret i det 
nordvestlige Odense gav løfter om en 
overraskelse af de større, men her var 
Søren Christensen og Thor Bendix, 
som hidtil havde vundet alle deres 
holdkampe, begge ret uheldige med at 
tabe, så de 3½-1½ til Korup var 
misvisende. Eneste vinder var 
Alexander Pulli: 
 

Hvid: Alexander Pulli, FREM 5 
Sort: Bo Frandsen, Korup-Ubberud 
1.d4, Sf6 2.Sf3, g6 3.g3, Lg7 4.Lg2, 0-
0 5.0-0, d6 6.Te1, Sbd7 7.Sbd2, c6 
8.e4, e5 9.d5, cxd5 10.exd5, Sb6 
11.c4, Dc7 12.b3, Lg4 13.La3, e4 
14.Sxe4, Sxe4 15.Txe4, Lf5 16.Te1, 
Lxa1 17.Dxa1, f6 18.h3, Tad8 19.Sd4, 
Dd7 20.g4, Lxg4 21.hxg4, Dxg4 
22.Se6, Tde8 23.Sxf8, Txe1 24.Dxe1, 
Kxf8 25.Ld6, Kg7 26.De7, Kh6 
27.Dxf6, Dd1 28.Lf1, Dg4, 29.Lg3, 
Sd7 30.Dh4, opg. 
1-0 
 
I mandags kom Næsby så på besøg i 
Ungdomshuset, hvor Søren og Thor 
med hver en remis fik revancheret 
indsatsen fra den seneste runde. Jan 
Nielsen og Christian Baun var med en 
forventet score på 0.01 på meget 
vanskelige opgaver mod henholdsvis 
Michael Larsen og Lars Munk Jensen 
(tidligere formand i Frem).  
 
De ydede dog begge en god indsats, 
men resultatet blev som forventet. 4-1 
var det hidtil dårligste resultat for 
Næsby, men vi kan vist allerede nu 
ønske dem tillykke med oprykning til 
Serie 1.  
 
Ved fællesafslutningen tirsdag d. 20 
marts i Indslev skal Frem møde Nr. 
Aaby Junior 4, som indtil nu kun har 
samlet 4 point.  
En forventet sejr i den kamp vil betyde 
en tredjeplads også i Serie 2. 

 

Se stillinger og enkeltresultater samt de aktuelle ratingtal for samtlige spillere på de 
fire FREM-mandskaber i FSU-holdturneringen på: 

www.fsu-skak.dk. 
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FREM 1 er i pokalfinalen! 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Den fynske pokalfinale 2006-07 bliver 
et rent odenseansk anliggende mellem 
FREM og Læseforeningen. De to 
eneste tilbageværende divisionshold 
var ellers længe på hælene mod hhv. 
Sidespringerne og Nyborg i 
semifinalerne, men favoritterne endte 
alligevel med at trække det længste strå 
i den hektiske slutfase.  
 
Selv om byens to stærkeste klubber har 
mødt hinanden mange gange i 
pokalturneringen, skrives der lokal 
skak-historie i uge 13, hvor finalen 
afvikles, idet det er første gang i 
turneringens 28-årige levetid, FREM 
og Læseforeningen mødes i en 
slutkamp.  
 
Vi er ny aktør i denne sammenhæng, da 
de tre seneste slutkampe har stået 
mellem Læseforeningen og Sydøstfyn. 
Det er i øvrigt fjerde år i træk, 
Læseforeningen er finaleklar, og 
odenseanerne stiller også op som 
forsvarende mestre, da de i 2006-
udgaven, efter 2-2 i den ordinære 
match, vandt tredje(!) lynomkamp 3-1 
over Sydøstfyn.  
 
Det er derimod første gang i dette 
årtusinde, at FREM har spillet sig i 
pokalfinalen. Sidst det skete var i 1999, 
hvor vi mødte Nyborg. Den ordinære 
kamp endte 2-2, men FREM 1 sikrede 
sig en aktie i den daværende pokal ved 
at vinde lynomkampen 3-1. 
 

Samme procedure hver gang 
FREM 1 måtte til mødet med 
Sidespringerne undvære det ordinære 
førstebræt Mads B. Svendsen, der 
sammen med Stefan Wiecker var en tur 
i Østrig for at deltage i Lienz Open. 
Det blev en spændende skaktur, som 
Mads har lovet at berette om i næste 
nummer af BRIKKEN. 
 
Han blev erstattet af Michael B. 
Madsen, som fik den tvivlsomme 
fornøjelse at blive den tredje FREM-
spiller i træk, som måtte indkassere et 
lynhurtigt pokalnederlag. Det var Arne 
Rasmussen, der skaffede underhundene 
et godt udgangspunkt. Da vi kom 
videre til 2. runde uden kamp, kan det 
som et finale forskræp konstateres, at 
klubbens førstehold i pokalturneringen 
hver gang har sørget for hurtigst muligt 
at komme bagud 0-1, hvorefter de 
alligevel har vundet samlet! 
 
Sidespringerne hed tidligere 
Sejlerholdet, og under det navn har de 
været fast inventar i pokalturneringen i 
adskillige sæsoner. Det består af gamle 
divisionsspillere fra Søndersø, der selv 
om de for længst har rundet det skarpe 
hjørne, er et farligt mandskab at møde, 
især hvis det ordinære førstebrættet Kaj 
Rosell er til rådighed.  
 
Det var han i semifinaleopgøret mod 
odenseanerne, så en gentagelse af 
forløbet fra de to foregående runder, 
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kunne bestemt ikke tages for givet. På 
de to øverste brætter kom Tom og 
Kristoffer godt fra åbningen, men på 
tredjebrættet satte Sidespringernes 
Carsten Frederiksen med de hvide 
brikker straks fra åbningen Mathias 
Meunier under voldsomt pres.  
 
Han holdt dog sammen på stillingen, 
men aktivt modspil var en by i 
Rusland, indtil modstanderen gav ham 
en hjælpende hånd ved på ukorrekt vis 
at ofre en kvalitet: 
 
Hvid: Carsten Frederiksen, 
Sidespringerne 
Sort: Mathias Meunier, FREM 1 
[noter: NEN] 
1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.f4 d6 4.Sf3 a6 
5.Sc3 b5 6.a3 Lb7 7.Le2 Sd7 8.0-0 
Sgf6 9.e5 Sd5 10.e6!? fxe6 
11.Sg5 Sf8!?  
Fritz foreslår 11...Sxc3! 12.bxc3 
Ld5 13.Lf3 Lf6! 
12.Lg4 Sxc3 13.bxc3 Ld5 14.Te1 
h6!?  
Sort ophæver presspillet, men 
påtager sig samtidig en grim 
svækkelse på g6 14...Dd7 kom 
også på tale. 
15.Sxe6 Sxe6 16.Lxe6 Lxe6 
17.Txe6 Lf6 18.De2!?  
18.Dg4! Kf7 19.Ld2 fulgt af Tae1 
minder meget om 
partifortsættelsen, men hvids 
dronning står bedre i denne variant. 
18...Kf7 19.Ld2 c6 20.Te1 Ta7 
21.f5! Dg8  
21...gxf5?! 22.Dh5+ Kg7 23.Dxf51. 
22.De4 Tc7  
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23.Txf6+? 
Et tvivlsomt og unødvendigt 
kvalitetsoffer i en behagelig stilling, 
hvor sort er uden aktivt modspil  
23...Kxf6! 24.Dh4+ 
24.Tf1 g5! 
24...Kf7!-+ 
24...g5?! 25.Dh5 er ikke så klart. 
25.De4 gxf5 26.Dxf5+ Ke8 27.Lf4 
Df7 28.De4 Kd8 29.Tf1 Tf8 30.g3 
h5 31.h4 Kc8 32.c4 Dxc4  
Og mens tiden var ved at rinde ud, 
valgte hvid at opgive videre kamp; 
han har intet for kvalitet og bonde  
0-1 
 

I et positionelt jerngreb 
Vores juniordanmarksmester Kristoffer 
Dyrgaard kom bedst fra åbningen mod 
Otto K. Larsson, der i en Svesnikov-
agtig opstilling påtog sig d6-e5 
bondestrukturen, men aldrig fik 
kompensation i form af aktivt modspil 
på kongefløjen.  
 
Kristoffer pudsede på stillingen og 
holdt modstanderen i et positionelt 
jerngreb, inden han med stor effekt 
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åbnede stillingen. Sort kunne have 
kæmpe videre efter 26...Tf7, men 
spillede i stedet for det fatale 26…h5?: 
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27.f5+! gxf5 28.exf5+ Kf7  
29.Txh5+− Se7?? 
29...Tg8. 
30.Th7+ Kg8 31.Sxf6+  
1-0 
 
Nu skulle Sidespringernes Kaj Rosell 
vinde for at fremtvinge lynomkamp, 
hvilket ikke lå i kortene, da han efter en 
gevaldig buk i midtspillet blandt flere 
onder valgte at give dronning og bonde 
for tårn og let officer.  
 
Det var naturligvis i Tom Frantsens 
favør, og efter en masse 
officersafbytninger endte parterne i 
slutspillet dronning mod tårn og løber 
samt lige mange bønder på hver side. 
Vi fik aldrig set, om vor mand kunne 
vinde, da modstanderen tog mod Toms 
remistilbud, hvilket var ensbetydende 
med, at vi var i finalen. 
 

Kvartfinaler i Middelfart 
 
Kvartfinalerne i Middelfart mandag 
den 22. januar fik ikke den bedste 
optakt, idet vi på selve dagen så os 
nødsaget til at trække FREM 2.  
 
Dermed var det på forhånd givet, at de 
6 resterende mandskaber ikke 
behøvede at bekymre sig om FREM 2, 
og de undgik også at møde Nyborg 1 i 
denne omgang, da sidstnævnte inden 
stævnet via lodtrækning var videre til 
semifinalerne uden kamp.  
 
Vores eneste tilbageværende hold trak 
Udfordrerne – bag navnet gemmer sig 
en flok unge lovende spillere fra 
Sydøstfyn. De lignede sammen med 
værterne fra Middelfart de på papiret 
letteste modstandere, men som det var 
tilfældet i sidste runde mod Indslev, løb 
en af vores spillere ind i et lynhurtigt 
nederlag.  
 
Ved stævnet i Læseforeningen var det 
Mathias Meunier, som blev sat 
pladdermat af Jacob Buur, mens det i 
Middelfart var Mads B. Svendsen, der 
var endnu kortere tid om at sætte 
stillingen over styr, da han med de 
hvide brikker gik i sort mod Kris 
Munk. 
 
Kristoffer var dog ikke sen til at 
udligne, men såvel Tom Frantsen som 
Mathias Meunier kom på arbejde, før 
3-1 sejren var i hus. Tom har netop 
spillet 24…Le8, da hvid vælger en 
forkert plan: 
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25.f4?! Tc7 26.g4? 
Hvids to sidste bondetræk tjener 
intet formål, men gør blot bønderne 
svage.  
26...Lb5 27.Te3 Lc4 28.Td2 Sd5!∓  

29.Te4?! Sf6 30.Te5 Sxg4-+ 
31.Ta5 a6 32.Sg3 Se3 33.h3 Sd5  
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Og stillet over for yderligere 
bondetab, opgav hvid.  
0-1

 

Kristoffer Dyrgaard dansk topscorer i 4-landskamp 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I weekenden 15-17. december blev der 
på LO-skolen i Helsingør afviklet en 4-
landskamp for ungdomshold. Her 
deltog Danmark, Sverige, Norge og 
Tyskland, hvis hold viste sig 
udelukkende at bestå af spillere fra 
Hamborg-området, men de var rigeligt 
stærke til at kunne matche de tre 
nordiske nationers udvalgte. 
 
Juniordanmarksmesteren Kristoffer 
Dyrgaard, FREM var den eneste fynbo 
i den danske trup, og han gjorde det 
aldeles glimrende og blev holdets 
topscorer med 2,5/3p. Kristoffer var 
placeres som nummer seks og dermed 
med på det yderste mandat, idet de 
sidste fire pladser udgjordes af 

kadetter, der ikke måtte være fyldt 16 
år, da vi gik ind i 2006. 
 
I 1. runde mødte Danmark de svenske 
ratingfavoritter, der efter en spændende 
match vandt 5,5-4,5, og det var ikke så 
godt for de lokale heltes muligheder for 
at stryge helt til tops samlet, idet 
matchpoint talte før brætpoint ved 
stævnet. Kristoffer vandt i ren 
opvisningsstil: 
 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,  
DK (2135)  
Sort: Mathias de Verdier,  
Sverige (2112) 
(noter: NEN) 
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1.e4 e6 2.#f3 d5 3.#c3 #f6 4.e5 
#fd7 5.d4 c5 6.(f4 #c6 7.dxc5 
(xc5 8.(d3 h6?!  
Et standardtræk i mange 
franskmænd er 8...	b6!?, men 
efter 9.0-0 skal man holde sig fra 
testamentebonden, da 9...	xb2? 
bevares meget stærkt med 10.�b5! 
og sort er i problemer, fx. 10...0-0 
11.�d2! �dxe5 12.�c3 �xd3 
13.	xd3 �b4 14.�xb2 �xd3 
15.cxd3 og hvid har klar fordel, da 
de to bønder for officeren slet ikke 
rækker for sort i det slutspil, der er 
opstået. 
9.(g3 0-0 10.0-0 a6 11.6e1 b5 
12.#e2 f6 13.exf6 ,xf6 14.#f4 
#d4?!  
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Straffes hårdt − at angribe inden 
udviklingen er tilendebragt er for 
det meste en dårlig ide, 14...�b6!? 
15.c3 e5 16.�xd5! �xd5 17.�c4!1. 
15.#xd4 (xd4 16.#xe6 (xf2+ 
17.(xf2 ,xf2+ 18.9h1 6f7 19.6f1 
,b6  
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20.,g4!+− g5  
20...�f6? 21.�xf6! �xe6 22.�xe6+− 
21.6ae1 #c5  
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22.(h7+!! 9h8 23.,d4+  
Og sort opgav, da der er mat efter 
23.../xh7 24.�xf7+ /g6 25.	f6+ 
/h5 26.�g7+ /h4 27.	f2+ /g4 
28.h3#  
1-0. 
 
I fredagens anden kamp vandt 
Hamborg 5,5-4,5 over Norge, der 
stillede med det laveste 
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ratinggennemsnit af samtlige fire 
mandskaber, men erfaringer fra blandt 
andet Politiken Cup viser, at de norske 
tal ikke nødvendigvis indikerer samme 
spillestyrke som de danske! 
 
I lørdagens runde var Kristoffer 
Dyrgaard oppe mod sin norske 
navnebroder Kristoffer Madland, der 
tidligt ukorrekt ofrede en officer for et 
par bønder; vi kommer ind netop som 
danske Kristoffer har spillet 40.Kc2: 
 
��������	
 
��+�+�+�+� 
�+�+�+�&��� 
��+�+�+�+� 
�+�+�+�&'�  
!�+�+�+���" 
#+����+�+$ 
%���-�+�+�+) 
*+�+�+++�. 
/012345678 

 

40...#xb2!? 41.6f7?!  
<41.�d7, derimod ikke 41./xb2? 
�xc3+ 42./c2 �xd2 43./xd2 �h2+ 
44./c3 �xa2, hvorefter det ikke er 
givet, hvid kan vinde.  
41...6xc3+ 42.9xb2 6c7+ 
43.6xg7+ 9xg7 44.6d6! a5 
45.6d5 6b7 46.(d8 a4 47.a3 b4 
48.axb4 6xb4+ 49.9a3 6e4 
50.6d7+ 9f8 51.(g5 6g4 52.6a7 
9g8 53.6xa4 9f7  
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54.6a6!  
54.�xg4?? hxg4 55.�f4 /f6 
56./b3 /f5 57.�d6 /e4 er remis. 
54...9g7 55.6e6 9f7 56.6f6+ 9g7 
57.9b3 9h7 58.9c3 9g7 59.9d3 
6a4 60.6d6 9f7 61.6d7+ 9g8 
62.6d4  
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62...6a5!  
62...�xd4+?? 63./xd4 vinder for 
hvid. 
63.9e4 6a7 64.9e5 9f7 65.6f4+ 
9g7 66.(f6+ 9f7 67.(d8+ 9g7 
68.6c4 9h6 69.(b6 6b7 70.6c6 
6e7+ 71.6e6  
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71...6f7  
71...�xe6+?? 72./xe6 g5? 
73.�e3!+−. 
72.9d6 9g7 73.(d4+ 9h6 74.6e8 
6h7 75.6g8 6f7 76.6h8+ 6h7 
77.(e3+ 9g7 78.6xh7+! 9xh7 
79.9e6 g5 80.hxg5  
80.�xg5 vinder også, fx. 80.../g6 
81.�f6 /h7 82./f5 /h6 83.�c3 
/h7 84./g5 og da randbonden har 
løberens farve, er sort fortabt. 
80...9g6 81.9e5 h4 82.9f4 9h5 
83.9f3 1-0. 

Dyrgaards gevinst i maraton-partiet 
sikrede Danmark en 5,5-4,5 sejr over 
Norge, mens Sverige i dagens anden 
match affærdigede Hamborgs byhold 
med hele 6,5-3,5. 
 

Søndag formiddag ventede Hamborg, 
og tilfælde af en dansk sejr kunne 
norsk hjælp stadig sikre 
turneringssejren. Den kom også, da 
nordmændene overraskende halede en 
5,5-4,5 sejr i land mod de svenske 
favoritter, men de danske 
ungdomsspillere greb overhovedet ikke 
chancen, da de gik helt ned mod 
tyskerne, der vandt 7-3, hvilket sendte 
Danmark ned på en skuffende 
sidsteplads.  
 

Kristoffer spillede med de sorte brikker 
en korrekt remis, så han var uden skyld 
i derouten. 
 

Slutstilling: 1. Sverige 4mp. 16,5bp. 2. 
Hamborg 4mp. 16bp. 3. Norge 2mp. 
14,5p. 4. Danmark 2mp. 13bp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Klubmesterskab i Lyn 
af Mads B. Svendsen 

 

Mestergruppen: 
 

I mestergruppen lignede det længe et 
opgør mellem Kristoffer og Mads, men 
Mads snublede et par gange og selvom 
han udlovede et "bounty" på en øl på 
Kristoffer var det først i sidste runde, at 
det lykkedes Michael at fravriste 
Kristoffer et point. Fire runder før slut 
blev det dog opdaget at Peter meget 
overraskende havde listet sig med frem 
og kun havde afgivet 1½ point. 

Scenariet inden sidste runde var, at 
med lidt held kunne 
Udfordringsmesteren Peter bliver en 
virkelig overraskende klubmester i lyn, 
dette ville dog kræve at Mads slog 
Kristoffer mens han selv slog Jonas. 
Desværre tabte Peter og da Kristoffer 
samtidig vandt, kan han kalde sig 
klubmester 2006.  
 

Juniorgruppen: 
 

I Juniorgruppen udeblev overraskelsen 
dog ikke, da Emil gik igennem med 
max. foran så stærke navne som Bent  
og Mads.
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FREM JULECUP 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Torsdag den 28. december var det atter 
blevet tid for vores hurtigskakturnering 
med 52 spillere til start, hvilket var 
nøjagtig samme antal som i 2005-
udgaven. Endnu en gang lokkede gode 
pengepræmier i øverste gruppe et par 
internationale mestre til, nemlig Jens 
Ove Fries Nielsen, Jetsmark og 
Christian Kyndel Pedersen, Ribe.  
 

Helt som ventet kom de til at slås om 
førstepladsen i den øverste gruppe, men 
outsideren Claus Rossen, Viborg, der 
ikke tabte et eneste parti, fulgte dem 
overraskende godt til dørs.  
 

Inden man overhovedet kom i gang, 
blev arrangørerne og deltagerne i den 
øverste gruppe stillet over for et 
uforudset problem, idet det viste sig at 
den senere vinder Jens Ove Fries 
Nielsen ikke figurerede i tabellen. Et 
samspil af flere uheldige 
omstændigheder var skyld i miseren, 
der uden tvivl giver anledning til at 
kigge på proceduren for tilmelding en 
ekstra gang.  
 

De berørte spillere var heldigvis 
indforstået med at udvide gruppen og 
skære lidt ned på spilletiden samt 
skiftes til at være oversidder i den 
indlagte ekstra runde, således at der 
alligevel kunne blive plads til feltets 
næst højest ratede, men tidsskemaet røg 
sig naturligvis en tur!  
 

Vinderen af FREM Julecup 2006 Jens 
Ove Fries Nielsen er specialist i 

turneringer med begrænset 
betænkningstid og har over en 20-årig 
periode vundet over 50 af slagsen, 
hovedsagelig i Jylland, mens han har 
været en sjældnere gæst her på øen.  
 

Efter eget udsagn var han kun i 
problemer mod IM-kollegaen Christian 
Kyndel Pedersen, der dog nok skal 
være mere end tilfreds med den udelte 
andenplads, da han fik langt flere point, 
end stillingerne undervejs berettigede 
til. 
 

Halvdelen af vores førstehold deltog i 
Mester 1, men ingen af dem formåede 
at følge den gæstende trio til dørs. Kim 
var med i opløbet om førstepladsen i 
2005-udgaven og også denne gang 
forblev han ubesejret, men da eneste 
gevinst kom mod Michael i sidste 
runde uden kamp, da vor mand i 
hovedstaden var nødt til at drage 
videre, måtte divisionsholdets 
førstebræt stille sig tilfreds med at blive 
klubbens bedst placerede spiller.  
 

Mads, Per og Michael endte nederst i 
tabellen, og arrangørklubbens 
repræsentanter i den stærkeste gruppe 
var fælles om ikke at vinde et eneste 
parti mod spillere udefra. De blot tre 
gevinster, det blev til i de i alt otte 
runder, faldt alle i indbyrdes opgør.  
 

Derfor må læserne af gode grunde 
kigge i vejviseren efter partieksempler 
fra Mester 1 i dette referat, bedre held  
næste gang!
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Mester 2: 
 
I mester 2 (ratingsnit 1955) var Renè 
Rauer Hansen, Læseforeningen længe 
alene i spidsen, men i næstsidste runde 
gik det galt mod vores 
juniordanmarksmesteren Kristoffer 
Dyrgaard, der efter et nederlag til 
klubkammeraten Brian Nielsen i 3. 
runde kom fra baghjul:  
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Renè Rauer Hansen, 
Læseforeningen 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Dc7 
8.Df3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.0-0-0 Lb7 
11.f5 b4 12.Lb5+!? axb5 13.Scxb5 
Da5 14.fxe6 Lh6+ 15.Td2 
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15...Lxd2+??  
15...Dxa2! 
16.Kxd2 Sc6?! 17.Dxf6+− b3+ 
18.c3 Se5  
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18...fxe6 19.Sxc6 Lxc6 20.Dxh8+ 
Kd7 21.Dg7+ Kd8 22.Sd4!+− 
19.Sxd6+ Kf8  
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20.e7+?! 
20.Dxh8+! Ke7 21.S6f5#. 
20...Kg8 21.Dg5+ Sg6 22.Dxa5  
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Og da genslag på a5 resulterer i en 
ny dronning til hvid, opgav sort på 
stedet.  
1-0 
 

Et festfyrværkeri af et angreb 
Med sejren var Kristoffer et halvt point 
foran Rène Raur inden sidste runde, 
hvor det blev til endnu en flot sejr.  

Carsten Sørensen, Nr. Aaby 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Lc4 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 
Lg7 5.Sc3 e6 6.e5 d5 7.Lb5 Sge7 
8.d4 cxd4 9.Sxd4 0-0 10.Le3 f6 
11.Lxc6?!  
11.exf6 var bedre. 
11...bxc6 12.Sf3 La6F 13.Lc5 fxe5 
14.fxe5 Tb8 15.b4!? Tf4 16.Ld6 
Sf5! 17.Lxb8  
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17...Se3!!-+ 18.Dd2 Txf3!  

19.b5 Dh4+ 20.g3  
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20...Txg3! 
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21.hxg3 Dxh1+ 22.Ke2 Dg2+ 
23.Kd3  
23.Kxe3? Lh6+! 
23...Lxb5+ 24.Sxb5 De4+ 25.Ke2  

25.Kc3 Dc4+ 26.Kb2 Dxb5++−. 
25...Sc4+ 26.Kd1 Sxd2 27.Kxd2 
cxb5  
0-1
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Med fire af seks mulige gruppevindere tog vi som sædvanlig godt 
for os af retterne ved vores eget arrangement. Følgende strøg til tops 
i 2006:  
Gruppe 2: Kristoffer Dyrgaard. Gruppe 4: Casper Emil Rouchmann. 
Gruppe 5: Peter Ulrikkeholm. Gruppe 6: 1. Tobias Rostgaard. 

 

BLIV OPDATERET PÅ DE FYNSKE SKAKNYHEDER  
PÅ UNIONENS HJEMMESIDE: 

www.fsu-skak.dk 
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Medlemsoversigt 
 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ 66115869 
Kasper Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C 66159796 
Torsten Baden, Poppelgade 7, 5. th., 2200 København N  29363099 
Jacob Lykke Barnewitz, Melbyesvej 24, 5230 Odense M 28916021 
Christian Baun, Hans Tausens Gade, 14-18, lejl. 24, 5000 Od. C 25362635 
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C 60110673 
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66112326 
Jesper Bruun, Bredagerløkken 27, 5220 Odense SØ 21283615 
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Katrine Siri Damkier, Christiansgade 80, 3., lejl. 7. 5000 Od. C 27638612 
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M 66148171 
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense S 66145005 
Kristoffer Dyrgaard, Bangs Allé 3, 5250 Odense SV 25757678 
Tom Frantsen, Kløvermarken 28, 5492 Vissenbjerg 22778371 
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
Hans Hansen, Østerbæksvej 21, 1. tv., 5230 Odense M 65912145 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 66163656 
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C 65916925 
Anders Holst Jensen, Smedekrogen 10, tv., 5550 Langeskov 65383632 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 66105988 
Jan Jensen, Nørrelunden 19, Højby, 5260 Odense S 65959320 
Jonas Junghans Jensen, Næråparken 45, 5792 Årslev 65991558 
Michael Agermose Jensen, Frederiksvej 15, 2. tv., 2000 F 27280144 
Sverre S. Jensen, Nørrelunden 19, Højby, 5260 Odense S 65959320 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 65963763 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Odense C 22198199 
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C 61340050 
Lene Kuntz, Njalsvej 41, 5210 Odense NV 25157712 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C 66120322 
Michael B. Madsen, Gl. Landevej 12, 7000 Fredericia 75940751 
Mathias Meunier, Klingstrupvænget 39, 1. th., 5230 Od. M 61305945 
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Medlemsoversigt 
 
Martin Lind, Gebauersgade 2, 3. lejl. 10, 8000 Århus C 20811856 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Stengaards Allé 195, 2860 Søborg 22282983 
Jan Nielsen, Tolderlundsvej 82, 2. th., 5000 Odense C 25601560 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Theis Nielsen, Tunnelvej 13, 5690 Tommerup 51539148 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, 1012, 5230 Odense M 77551012 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 64892842 
Jørn Pallesen, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S 65959759 
Jakob Petersen, Stubhøjvej 12, Hjallese, 5260 Odense S 75922944 
Lean Lønne Petersen, Hudevad Byvej 2, 5792 Aarslev 66193069 
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ 24677219 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Tobias V. Rostgaard, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S 65959759 
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV 20122435 
Preben Sig, Rødegaardsvej 100 B, 5000 Odense C  24870296 
Kim Skaanning, Klaregade 48, st. tv., 5000 Odense C 66147615 

 Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V 28216182 
Alex Sørensen, Njalsvej 41, 5210 Odense NV 61142787 
Niels Henrik Sørensen, Linde Allé 4, st.tv., 7400 Herning 22401914 
Peter Ulrikkeholm, H. Rasmussens Vej 21, 2. tv., 5000 Od. C 21946335 
Stefan Wiecker, Mejerivej 19, 4900 Nakskov 28939067 
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