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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. 
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Formand:  Yann Le Besq, tlf.: 26 19 79 99 
 E-mail: formand@frem-skakklub.dk 
 

Kasserer:  Anton Kjeldsen, tlf.: 22 59 39 55 
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Bestyrelsesmedlem:  Niels Henrik Sørensen, tlf.: 22 40 19 14 
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Bestyrelsesmedlem:  Jonas Nilsson, tlf.: 23 20 70 31 
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Bestyrelsesmedlem:  Michael B. Madsen, tlf.: 23 32 58 77 
 E-mail: michael@frem-skakklub.dk 
 

Juniorleder:  Mads Hansen, tlf.: 41 28 00 69 
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Webmaster:  Kristoffer Dyrgaard, tlf.: 25 75 76 78 
 E-mail: kristoffer@frem-skakklub.dk 
 

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

Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 
FREM's hjemmeside: www.frem-skakklub.dk 
 
BRIKKEN nr. 2 udkommer 20. august 2012 – deadline 6. august. 
 

Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, kan der sædvanligvis  
aftales andre afleveringsformer. 



 

 
3 

INDHOLDSFORTEGNELSE: 
 
Bestyrelse og redaktion  2 
 

Indholdsfortegnelse  3 
 

Partiregister  3 
 

Generalforsamling 4 
 

Divisionsturneringen 5 
 

FREM 3 22 
 

FREM 4 22 
 

FREM JULECUP 2011 24 
 

Pokalturneringen 26 
 

Lagkageturneringen 27 
 

FREM Skoleskak 29 
 

Emma DM i pigeskak 30 
 

Aktivitetskalender 31 
 

Partier fra klubturneringen  31 
 

Genvandt DM-titlen 37 
 

NM i skoleskak 38 
 

ØBRO Nytår 2011 45 
 

Medlemsoversigt 58 
 

PARTIREGISTER: 
 
Ananthan, Arunn 37 
 

Brekka, Hanus  21 
 

Bromann, Thorbjørn 24 
 

Cappelen, Niels Henrik 9 

 
Danielsen, Henrik 46 
 

Dyrgaard, Kristoffer           24, 25, 33 
 

Ehmsen, Sander                  12, 21, 32 
 

Hansen, Mads               16, 39, 46, 52 
 

Hilgendorff, Willi 23 
 

Ilsøe, Tobias 37 
 

Jørgensen, Rasmus  14 
 

Knudsen, Jesper  11 
 

Le Besq, Emma 31 
 

Madsen, Michael B.                 14, 32 
 

Meunier, Mathias  9 
 

Møller, Sophus                         23, 35 
 

Nielsen, Kai Sten 5 
 

Nielsen, Michael 16 
 

Pedersen, Thomas Vils 12 
 

Reimanis, Ritvars 5 
 

Rosenkilde, Alexander 52 
 

Simonsen, Carsten 11 
 

Skaanning, Kim 25 
 

Sminia, Tjerk 55 
 

Sørensen, Niels Henrik 35 
 

Torkkola, Henri 39 
 

Wiecker, Stefan                        31, 33 
 

Wilbrandt, Simon 55 
 



 

 
4 

Generalforsamling i Frem Skakklub 

mandag den 30. april 2012 kl. 19.00 
 

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I KLUBBENS LOKALER I 

UNGDOMSHUSET, NØRREGADE 60, 3. SAL, 5000 ODENSE C. 
 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab – Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2011 

5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår en stigning på 

150 kr. om året). 

6. Indkomne forslag – skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før GF. 

7. Valg 

1) Yann ønsker at stoppe, valg af ny formand (for 1 år), Niels 

Henrik modtager valg. 

2) Valg af kasserer (for 2 år), Anton modtager genvalg. 

3) Michael modtager ikke genvalg, valg af 2 

bestyrelsesmedlemmer (1 for 2 år, 1 for 1 år). 

4) Valg af 2 suppleanter 

5) Valg af 1 revisor 

6) Valg af 1 revisorsuppleant 

8. Årets Frem’er 

9. Evt. 
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Divisionsturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Efter en nervepirrende afslutning lykkedes det førsteholdet at redde endnu en sæson i 

1. division, gruppe 1, mens andetholdet trak sorteper og må en tur ned i fynsserien. 
 

4. runde: 
 

FREM 1 – Næstved: 5-3 
 

FREM var uden den ferierende Mathias 
Meunier til hjemmekampen mod 
Næstved, men da sjællænderne også 
manglede et par mand i forhold til 
idealopstillingen, stillede vi op som 
knebne favoritter (4.25-3.75). Selv om 
et parti tidligt fandt sin afgørelse, blev 
det en lang og omskiftelig match, hvor 
det undervejs var svært at spå om det 
endelige udfald. 
 

Ritvars bragte os foran 
På fjerdebrættet var Ritvars Reimanis 
og Kai Sten Nielsen ude i et rigtigt 
hundeslagsmål, hvor Næstved-spilleren 
konsekvent gik efter kongen, mens 
Ritvars tog for sig af retterne på 
dronningefløjen: 
 
Hvid: Ritvars Reimanis, FREM 1 

Sort: Kai Sten Nielsen, Næstved  
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.cxd5 exd5 

5.Lg5 Le7 6.e3 0–0 7.Ld3 c6 8.Sge2 

Se4 9.Lxe7 Dxe7 10.0–0 Sd7 11.Dc2 

f5 12.Tab1 a5 13.a3 Sdf6 14.Sa4 Ld7 

15.Sb6 Tae8 16.Tbe1 Sg4 17.Sc1 Dh4 

18.h3 Sgf6 19.Sb3 a4 20.Sa5 g5 

21.Sxb7 g4 22.Sxd7 Sxd7 23.Dxc6 

Sdf6 24.Sd6 gxh3 25.Lxe4 

��������	
 
�++����+� 
�++++�� 
�+Q����+� 
�++�+�+� 
��+� !+"#$ 
%� +� +�& 
'� +�  +( 
)++�**+,- 
./01234567 

25...fxe4? 
25...Sxe4! 26.g3? Dg4! 27.Kh2 Df3 
vinder for sort. 26.Sxe8 hxg2 27.Kxg2 
Dg4+ fører til remis ved evig skak.  
26.g3!+- Dg4 27.Sxe8 Txe8? 28.Dxf6 

h2+ 29.Kxh2 Te6 

��������	
 
�+++�+� 
�++++�� 
�++�"Q+� 
�++�++� 
��+� �+#+$ 
%� +� � & 
'� +� +,( 
)++�**+- 
./01234567 

30.Dh4! 1–0 
 



 

 
6 

Næstved slog tilbage 
Op mod tidskontrollen kunne gæsterne 
sætte to point ind på kontoen: Stefan 
Wiecker fik aldrig gang i sit 
kongeangreb og måtte se sig rullet af 
Nils Linde Olsen på den modsatte fløj, 
og Michael Agermose Jensen smed i 
tidnøden en klar gevinststilling væk 
mod Kim Nørgaard. FREM-spilleren 
ofrede i midtspillet dronningen for tårn 
og let officer. Michael fandt imidlertid 
ikke den forcerede variant, som ville 
vinde dronningen tilbage og sikre klar 
materialefordel: I stedet for fik hvid 
mulighed for at slå kontra, og den 
chance var han ikke sen til at udnytte 
på effektiv vis. 
 

Endelig på tavlen 
Selv om der havde været stillinger til 
point i de foregående runder, var 
hjemmeholdets Michael B. Madsen 
inden mødet med veteranen Bjarne 
Haar endnu ikke kommet på tavlen.  
 

Det blev der lavet om på, da Næstved-
spilleren tabte tålmodigheden efter 
Michaels 25…Sb6: 

��������	
 
�++#+�+�� 
�+�+8++�� 
����+�+�+� 
�++�� �� � 
�� � 9!+$ 
%� Q+++*& 
'++!+ � ( 
)++++,- 
./01234567 

 

26.g4?! Tf8 27.gxf5 Txf5 28.Tf3?! 

Lb5 29.Ld3? Lxd3 30.Dxd3 Df8! 

31.Dd2?! Sc4 32.Dc1 

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

 

32…Txg5+! 33.Lxg5 Dxf3 34.Lf6+ 

Kg8 35.Dh6 De3+! 36.Dxe3 Sxe3 

37.Le7 Sc2 38.Lc5 Sxa3 39.Kf2 Sc4 

40.Le7 Kf7 41.Lg5 b6 42.Ke2 a5 

43.bxa5 bxa5 44.Kd3 Kg7 45.Kc3 h6 

46.Lf6+ Kf7 47.h4 

��������	
 
�++++� 
�+++�+� 
�++�9!���� 
���+�� +� 
�+�� +� $ 
%++,++& 
'++++( 
)++++- 
./01234567 
47…g5! 48.hxg5 h5! 49.Kb3 Kg6  

0–1 
 

Efter en slagudveksling sad Tom 
Frantsen tilbage med en vital merbonde 
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mod Flemming Preuss. Ikke alene var 
der tale om en fribonde, men stående 
på d6 lammede den også sorts 
aktionsradius. Tom parerede alle 
fiduser, og da to hvide forbundne 
fribønder var på vej i mål, opgav sort. 
Vi kommer ind efter Næstved-
spillerens 35…Dxe6: 

��������	
 
�++�+�+� 
�+++�98�� 
�+� #+�+� 
�++� +�� 
���++�+$ 
%+��+Q�  & 
'+ +9!+( 
)++*�*+,- 
./01234567 

36.Dxc3!? 
En god bonde at hapse, men 36.Sf6+! 
havde vundet på stedet. 
36...Tbb8 37.Dd4 Ted8 38.c4 Tb4 

39.Tc1 Tc8 40.Dd5 Df5 41.c5 Sf4 

42.gxf4 Txf4 43.Tc4 h5 44.Txf4 Dxf4 

45.d7 Td8 46.Sf6+ Kh8 47.c6 Dg5+ 

48.Dg2 

1–0 
 

Mads Hansen fortsatte de gode 

takter 
I sin første optræden efter den flotte 
andenplads i CXU Nytår viste Mads 
Hansen topform mod Brian Jørgensen. 
FREM-spilleren gav modstanderens 
desorganiserede tropper dødsstødet 
med 31.Td1!: 

��������	
 
�+���+��� 
����+Q++� 
�++������ 
�"#+�� �+� 
�+�++� $ 
%� � ++!& 
'+ ��� ,+( 
)++*++- 
./01234567 

31…Se4? 
31...Dxc3 32.Txd2! Dxd2 33.Dg7!±. 
32.Dg7! Sxf6 33.exf6 Te8 34.f7 Sxf7 

35.Dxf7 Dd8 36.Te1 e5 37.Lxf5 a6 

38.Kf1 Ka8 39.Tb1 Te7 40.Df6 De8 

41.Dxh6 e4 42.Te1 Db8 43.Te3 De5 

44.Lh3 Tf7 45.Dg5 Dd6 46.h5 Df8 

47.Dh4 Tf4 48.Dg3 Df6 49.Le6 Th4 

50.Lxd5 Th1+ 51.Ke2 Txh5 52.Lxe4 

Df7 53.Lg6 

1–0 
 

Kridtede skoene og stod fast 
Dermed var vi foran 4-2, men tilbage 
sad førstebrættet Kristoffer Dyrgaard 
og reserven Niels Henrik Sørensen med 
vanskelige stillinger, hvor håbet var, at 
bare en af den kunne holde remis og 
sikre sejren og de to matchpoint.  
 
Det lykkedes for begge, og hvor det 
værste nok var overstået for Kristoffer i 
partiets afsluttede fase, gjorde det 
modsatte sig gældende for Niels 
Henrik, der netop har besvaret Per 
Hansens 42…h5 med 43.c5: 
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��������	
 
�++++� 
�++++� 
�*++��+� 
���� +����� 
�++++$ 
%��+++ & 
'+++!+,( 
)++++- 
./01234567 

43...Se4? 
Smider gevinstchancen væk; 43...g4! 
ser meget giftigt ud; fx 44.h4 (44.hxg4? 
Sxg4+ 45.Kg1 Ta1+ 46.Lf1 Se3–+) 

g3+ 45.Kh3 Sg4! 46.Lb7 Sf2+ 47.Kg2 
Sd3 48.Lc8+ Ke5 49.Te6+ Kd4 50.Tf6 
Se1+–+. 
44.c6! g4 45.hxg4+ hxg4 46.c7 g3+ 

47.Kh3 Tc3 48.Txa5+ Ke6 49.c8D+ 

Txc8 50.Lxe4 Tc3 

½–½ 
 

Dermed var sejren i hus, men FREMs 
førstebræt fuldendte en flot 
fighterindsat ved at klare remis mod IM 
Mikkel Antonsen, og da Kristoffer også 
vandt over den internationale mester i 
DSU-pokalfinalestævnet sidste år, har 
han stadig en positiv score mod LH-
spilleren.  
 
Kristoffer var længe under pres, hvilket 
ikke mindst skyldtes en irriterende hvid 
bonde på e6, mens langsomt fik han 
stillingen løst op, og efter 43…Lg7 
med remistilbud var det så som så med 
hvids muligheder: 

��������	
 
�+��+�+� 
�++��98�� 
���*+ +�9!� 
�+++�+� 
�++++$ 
%� ��++& 
'+�+,�  � ( 
)++++- 
./01234567 

44.Lg5 
44.Txb6? ser tillokkende ud, men sort 
vinder efter 44...Lxh6 45.Se3 f4!. 
44.Lxg7 Td2+=. 
44...Sc8? 
Bedre 44...h6!? 45.Lc1 Sa4=. 
45.Tc7 h6 
45...Le5 46.Td7 Te8 47.Sb4±. 
46.Td7 Te8 47.Lf4 Sb6= 48.Lc7 Sa4 

49.Td8 Txd8 50.Lxd8 Sc5 51.Lxe7± 

Sxe6 52.a4 Kf7 53.Lb4 Sf4+ 54.Kd1 

Ke6 55.Se3 
En bedre praktisk chance var 55.a5! 
Kd7 56.a6. 
55...Sd3 56.La5 Sb2+ 57.Kc2 Sxa4 

58.Sd1 Ld4 59.f3 Le5 60.h3 h5 

61.Kb3 Sc5+ 62.Kc2 Sa4 63.Kb3 Sb2 

64.Sxc3= Sd3 65.Se2 Sf4 66.Sxf4+ 

Lxf4 67.Kc4 g5 68.Lc3 ½–½ 
 

Resultater fra 4. runde: FREM 1 – 
Næstved 5-3, Furesø – Allerød 3,5-4,5, 
K41 2 – ØBRO 3-5, Læseforeningen – 
Evans 2,5-5,5. 
 

5. runde: 
 

FREM 1 – Læseforeningen: 3,5-4,5 
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Der stod meget på spil for både FREM 
og Læseforeningen i 5. rundes 
odenseanske lokalopgør. Vi kunne med 
en sejr gå ind til de sidste to runder 
nærmere toppen end bunden, mens 
Læseforeningen for alvor havde kniven 
for struben efter nederlaget til Evans, 
og hvad deraf fulgte i form af et 
strafpoint for at have benyttet en ikke 
spilleberettiget spiller. 
 

Skidt start for hjemmeholdet 
FREM stillede i stærkeste opstilling, 
men da holdets syvendebræt Michael 
B. Madsen grundet uheldige 
omstændigheder udeblev fra matchen, 
fik de pressede gæster en uventet gave i 
form af en 1-0 føring efter den første 
time. Hjemmeholdet, der efter rating 
var svage favoritter, kom på tavlen, da 
Ritvars Reimanis og Morten Topholm 
enedes om remis. Partiet kunne 
muligvis have fået et andet udfald, hvis 
FREM-spilleren havde kendt sin 
besøgelsestid efter Mortens 28…Lc4: 

��������	
 
���++�+� 
�+++���� 
�*� +�++� 
�+9!+�+� 
�+8� �++$ 
%+++� & 
'++ � � ( 
)++++,- 
./01234567 

29.Ta4? 
Betydelig stærkere var 29.Ta7! Ld5 
(29...Lxe2?? 30.b7+-) 30.Td7, fx 

30…h6 31.Kf1 g5 32.Ke1 Tb7 
33.Td8+ Kg7 34.Kd2 Lc4 35.e3 og 
med den hvide konge på vej til 
dronningefløjen, forestår der en meget 
vanskelig forsvarsopgave for sort. 
29...Lxe2 30.Tb4 La6 31.Ld6 Tc8 

32.Lc7 Lb7 33.Ta4 Ta8 34.Ta7 Txa7 

35.bxa7 Kf7 36.Kf1 g5 37.Ke2 g4 

38.Ke3 Ke7 39.Kf4 Kd7 40.Lb8 Ld5 

41.Ke5 La8 42.Ld6 Ld5 43.Lb8 La8 

44.Kf6 Ld5 45.Kg5 La8 46.Kh6 Ld5 

47.Kxh7 La8 48.Kg6 Ld5 49.Kg5 

Ke8 

½–½ 
 

Balance 
Reserven Niels Henrik Cappelen kom 
snart i problemer mod Mathias 
Meunier: 
 

Hvid: Mathias Meunier, FREM 1 

Sort: Niels Henrik Cappelen, LF  
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6 

5.Sc3 g6 6.f3 Lg7 7.Le3 0–0 8.Dd2 

Te8 9.g4 Sc6 10.0–0–0 Se5?! 11.Le2 

a6 12.Tdg1 b5 13.Lh6 

��������	
 
��+8"#�+�+� 
�+��+�98�� 
��+�����9!� 
�+�+��+� 
�+�� + +$ 
%+��+ +& 
' �  "Q!+� ( 
)++,+�**- 
./01234567 

13...d5?? 
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13...Lxh6! 14.Dxh6 b4=. 
14.Lxg7 Kxg7 15.g5! Sg8 16.Sxd5 

Se7 17.Sf6 Th8 18.Dc3! Dd6 19.f4 c5 

20.Sf3 b4 21.Dxe5 

1–0 
 

Tom Frantsen fik intet ud af de hvide 
brikker mod Jannick B. Skow, og 
allerede efter 18 træk enedes parterne 
om remis. 
 

Tiden blev den afgørende faktor 
For en gangs skyld rådede FREMs 
Michael Agermose Jensen op mod 
tidskontrollen over bedre tid end sin 
modstander, og det fik afgørende 
indflydelse på udfaldet. I et rigtigt 
kampparti, hvor fordelen skiftede 
undervejs, begik Peter Chr. Grau den 
sidste fejl efter Michaels 24…Kh7: 

��������	
 
����+++� 
�+++98�� 
�+#++�+� 
�����+�+�� 
�+Q+++$ 
%+�+9!+& 
' �  +�  � ( 
)++,*++- 
./01234567 

 

25.Lf4?? Tb4! 26.Df7 Txf4 27.Td2 a4 

28.Se6 Tc4 29.Sbd4? Txd4 30.Sxd4 

Sxd4 31.c3 a3! 32.Txd4 axb2+ 

0–1 
 

Kristoffer brød grim serie 
Med tidskontrollen overstået, var 
FREM foran 3-2, men Læseforeningen 

sad med alle trumferne i de sidste tre 
opgør. Det samme gjorde sig for øvrigt 
gældende i den sideløbende 2. 
divisionsmatch mellem FREM 2 og 
Ringsted, hvor hjemmeholdet var foran 
med 3-1 efter de første 40 træk, men til 
gengæld lignede det sjællandske 
gevinster i de fire resterende partier. 
Sådan kom det også til at gå; derimod 
reddede Kristoffer Dyrgaard i 1. 
divisionskampen heldigt en halv mod 
Carsten Bank Friis i stævnets sidst 
afgjorte parti. LF-spilleren bukkede 
presset af tiden en officer væk og måtte 
se en gevinststilling forvandlet til 
remis. Dermed sørgede Kristoffer for, 
at nederlagsstimen ’kun’ blev på 0,5-
6,5 i de syv partier, som fandt deres 
afgørelse efter tidskontrollen. At 
Læseforeningen vandt de fire øverste 
brætter 3-1 kan ikke mindst tilskrives 
Torben Østergreen-Johansen og Per 
Stentebjerg-Hansen, der pressede hhv. 
Mads Hansen og Stefan Wiecker 
nærmest fra start til slut. 
Dermed endte kampen om Odense 4,5-
3,5 i Læseforeningens favør, men der 
var ingen glæde at spore hos nogen af 
parterne. FREM kom ikke afgørende fri 
af bunden, men omvendt var sejren slet 
ikke stor nok til, at Læseforeningen fik 
fornyet håb om at redde livet i rækken. 
 

Resultater fra 5. runde: FREM 1 – 
Læseforeningen 3,5-4,5, Allerød – 
ØBRO 3-5, Evans – Næstved 3,5-4,5, 
K41 2 – Furesø 3,5-4,5. 
 

6. runde: 
 

ØBRO – FREM 1: 5-3 
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Ikke alene tabte vi den vanskelige 
udekamp mod ØBRO, men resultaterne 
i de øvrige opgør var også med til at 
forværre vores position i bunden. 
Matchen var rykket frem, så Kristoffer 
Dyrgaard og Mads Hansen fik 
mulighed for at deltage. De var, som I 
kan læse en masse om andetsteds i 
klubbladet, til NM i skoleskak, og da 
det ikke foregik i DSU-regi, havde vi 
intet formelt krav på at få ændret 
spilletidspunktet. Selv om gestussen fra 
ØBRO’s side betød, at de to ordinære 
topbrætter kunne deltage, var det et 
svækket hold, der drog til København, 
idet vi var ramt af tre afbud. FREM 1 
stod efter rating til et nederlag i 
omegnen af 2-6, men reservestaben 
viste atter sit værd med sejre til Jesper 
Knudsen og Sander Ehmsen.  
 

Jesper havde set længst 
Da Sander ikke så den forcerede 
gevinst, var det Jesper, som var først til 
at komme på tavlen: 
 

Hvid: Carsten Simonsen, ØBRO 

Sort: Jesper Knudsen, FREM 1  
[noter: JK] 

1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 d6 
Det er efterhånden mere reglen end 
undtagelsen, at hvid spiller med dette 
oplæg. Det kan være svært at finde et 
koncept imod de opstillinger. Det kan 
være en idé at forsøge med 
kongeindisk, men også indskydelse af 
f5 inden udviklingen af springeren har 
været kendt i 70 år. 
4.Sc3 Sc6 5.e4 Sf6 6.Sge2 e5 
Her tænkte jeg længe. Jeg vælger en 
meget forpligtende variant, som ikke 

kan anbefales. Ved korrekt spil får hvid 
en behagelig fordel. 
7.d3 Le6 8.0–0 0–0 9.Sd5 Dd7 10.Lg5 

Se8 
Det er ikke helt uvæsentligt at sort 
dækker c7. Det bliver den eneste 
svaghed i stillingen på sigt.  

��������	
 
��++����+� 
������#+�98�� 
�+���8+�+� 
�++���9!� 
�+ + ++$ 
%++ +� & 
' � +�� !� ( 
)�*+Q+*+,- 
./01234567 

11.b4? 
Det var bedre at spille på felterne 
omkring den sorte konge med Dd2 etc.  
11...f6 12.Le3 Se7 
Hvid står godt, men skal finde de 
aktive løsninger. 
13.b5?! 
Strukturen bliver nu til sorts fordel. 
13...Sxd5 14.cxd5 Lh3 15.Lxh3 Dxh3 

16.f3 f5 17.Dd2 Sf6 18.Tac1 Tf7 

19.Sc3 Taf8 
Stillingen er lige, men det er klart 
nemmere for sort nu. 
20.Dg2 Dh5 
Slutspillet er bedre for hvid, og hvorfor 
bytte midt i et angreb? 
21.De2 Lh6 
Fjerner en brik i hvids forsvar og peger 
på den forkerte placering af hvids tårn 
på c1.  
22.Lxh6 Dxh6 23.Kg2 
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Det kan være mentalt svært at finde 
trækkene for hvid - han stod godt efter 
åbningen, men må nu forsvare sig 
præcist. Det gør han ikke.  
23...f4 24.Dd1 
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Jeg havde 7 minutter tilbage og kunne 
ikke gennemskue Sg4, som vinder 
nemt.  
24...Dg5 25.Se2 Sg4 26.fxg4 f3+ 

27.Txf3? 
27.Kh1 er bare helt lige, men presset 
blev stort i tidnøden. 
27...Txf3 28.Sf4 
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28…exf4! 29.Kxf3 

29.Dxf3 fxg3 30.Dd1 Tf2+ er mat i 
højest tre træk. 
29…fxg3+ 30.Kxg3 De3+ 31.Kh4 Tf3 

32.Dxf3 Dxf3 33.Txc7 Df6+ 34.Kg3 

g5 35.Txb7 Df4+ 36.Kg2 Dxg4+ 

37.Kf1 Df3+ 38.Ke1 Dxd3 
Her opgav han. Et lidt nemt parti. 
Stillingen var nem at spille for sort, og 
hvid fandt ikke løsningerne undervejs. 
0–1 
 

Hvid: Thomas Vils Pedersen, ØBRO 

Sort: Sander Ehmsen, FREM 1  
[noter: SE] 

1.d4 
Vi var pga. vejret og andre uheldige 
omstændigheder kommet for sent frem 
til spillestedet. Så alle måtte spille med 
kun 1 time og 17 minutter + tillægstid 
til de første fyrre træk. Jeg havde 
forinden fået lidt tips fra Mads Hansen 
og formaninger fra Jesper Knudsen om 
ikke at undervurdere Thomas Vils 
Pedersen, der efter sigende skulle være 
en dygtig taktiker. Målet var altså at få 
et strategisk parti! 
1...d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 

Sbd7 6.Ld3 Le7 7.0–0 0–0 
Dette set-up spiller jeg også tit med 
hvid. Normalt forsøger hvid at vinde 
langsomt og kvælende. Men det ligger 
vist ikke så naturligt for Thomas, der 
med det samme forsøger at åbne 
stillingen - nok vel tidligt. 
8.e4 dxe4 9.Sxe4 Sxe4 10.Lxe4 Sf6 

11.Lc2 
Her mener jeg, at sort har udlignet - 
uanset hvad computeren end måtte sige 
om, at sort skal passe på kongefløjen. 
Det, man skal lægge mærke til i det 
følgende, er, hvordan sort følger de 
simple leveregler om at udvikle alle 
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brikkerne til fornuftige felter, mens 
hvid forsøger at klare sig uden. 
11...c5 12.Lg5 cxd4 13.Sxd4 Da5 

14.Dc1 Td8 15.Sf3 Ld7 16.a3 Tac8 

17.b4 Dc7 18.Lb3 
Hvid har flyttet de samme brikker flere 
gange og lavet mange bondetræk - og 
det er ikke engang sikkert, han ikke 
bare har skabt svækkelser! Sort 
mangler terræn, men efter hvids store 
strategiske fejl, 20.Lg3, får sort lige 
pludselig masser af plads.  
18...Lc6 19.Lf4 Ld6 20.Lg3? Lxg3 

21.hxg3 Lxf3 22.gxf3 Td3 23.Ld1 

De5 24.f4?! Dd4 25.Le2? Txg3+ 

26.Kh2 Tc3 27.Dd1 Dxf4+ 28.Kg2 

Dg5+ 29.Kh2 Dh4+ 
Så er dronningen med. Nu mangler 
bare kavaleriet.  
30.Kg2 Se4 31.Dd4 Td8 32.De5 

��������	
 
�+��+�+� 
����++����� 
�++�++� 
�++"Q+� 
��  +�+"#$ 
%� ��++& 
'++!� ,+( 
)�*++*+- 
./01234567 

32…Dg5+?! 
Her er det pinligt, at jeg ikke finder: 
32...Dh3+! 33.Kg1 Sg3! 34.fxg3 
Txg3+ 35.Kf2 Tg2+ 36.Ke1 Dh4+.  
 

I stedet for afvikler jeg til et "nemt" 
vundet slutspil - det var åbenbart 
nemmere at overskue i tidnøden. 

33.Dxg5 Sxg5  34.Tfd1 Txd1 35.Txd1 
g6 36.Td7 h5 37.Txb7 h4 38.a4 h3+ 

39.Kh1 Tc1+ 40.Kh2 Tc2 41.Lf1 

Txf2+ 42.Kg1 h2+ 43.Kh1 Txf1+ 

44.Kxh2 Tc1 45.Txa7 Txc4 46.b5 

Tb4! 
Til juniorerne (undtaget Mads ;-): Det 
er sådan, man hæmmer bønders 
fremmarch med et tårn. Selvom 
bønderne er langt fremme, tager det en 
evighed at få dem videre.  
47.Ta6 e5 48.b6 e4 49.a5 e3 
Her var planen faktisk e2, men så fik 
jeg pludselig kolde fødder og fandt 
noget, jeg bedre kunne overskue.  
50.Kg3 f5 51.Ta8+ Kg7 52.Tc8 f4+ 

53.Kg4 
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53…f3+! 54.Kxg5 Tb5+ 55.Kf4 f2 

56.Tc1 e2 
Jeg er ret ambivalent over partiet. Jeg 
synes stadig, det er storslået at slå 
2000-folk, men jeg synes til gengæld, 
at det er meget utilfredsstillende, at jeg 
ikke kan finde ud af at sætte mat. 
Jesper Knudsens kommentar om, at 
partiet på mange måder illustrerer mine 
stærke og svage sider er nok meget 
rigtig. 0–1 
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Matchen var ret atypisk ved, at sort 
vandt syv af otte partier. I det sidste fik 
Mads Hansen vendt en tabsstilling til 
gevinst, og det point kunne vise sig at 
være af vital betydning inden 
afslutningsrunden, hvor den 
øjeblikkelige toer K41 2 ventede. 
FREM 1 havde trods de tre point mod 
ØBRO nemlig kun et halvt point at 
give af i forhold til Allerød, som 
overraskende vandt over vores 
kommende modstander. Det var 
bestemt heller ikke ventet, at Furesø 
ville vinde klart over topholdet Evans, 
som inden sidste runde havde tre point 
op til ØBRO. 
 

Resultater fra 6. runde: ØBRO – 
FREM 5-3, Furesø – Evans 5-3, 
Allerød – K41 2 4,5-3,5, Næstved – 
Læseforeningen 4,5-3,5. 
 

7. runde: 
 

FREM 1 – K41 2: 4,5-3,5 
 

Årets fællesafslutning i 1. division, 
gruppe 1 var denne gang lagt sammen 
med Skakligaens ditto på Hotel 
Scandic i Odense. Kampen om at 
undgå at følge Læseforeningen ned 
stod primært mellem Allerød og 
FREM, men floppede Næstved eller 
Furesø totalt i deres indbyrdes opgør, 
kunne den smadrede part dog også 
komme i problemer. Så vidt kom det 
imidlertid aldrig, men undervejs kunne 
der godt opstilles scenarier, hvor 
Næstved risikerede at rykke ned. 
Tidligere på sæsonen vandt K41 2 klart 
over Læseforeningen, og en tilsvarende 
skæbne så ud til at skulle overgå 

FREM, som efter to indledende remiser 
ved første- og tredjebrættet Kristoffer 
Dyrgaard og Ritvars Reimanis kom 
bagud, da reserven Sander Ehmsen 
måtte strække gevær. Derpå sørgede 
Jesper Knudsen og Tom Frantsen med 
remiser for, at FREM ’kun’ var bagud 
2-3, da matchen gik ind i den afgørende 
fase.  
På det tidspunkt var der dystre miner 
blandt FREMs spillere og tilhængere, 
idet Allerød via remiser på de tre 
øverste brætter samt gevinst på 
sjettebrættet var kommet foran mod 
Evans, Vejle. Et kig på matchens 
resterende partier indikerede desuden, 
at sjællænderne stod til mindst at skulle 
spille lige op mod topholdet. Det var 
naturligvis dårligt nyt for os, idet det 
var mere end svært at trylle de 
nødvendige fire point frem, men så 
indtraf der et mirakel …! 
 

Caféhus-skak for viderekomne 
Når skakjournalisten skal sætte ord på 
et parti, hvor fordelen skiftede flere 
gange undervejs, er et at de mest 
benyttede udtryk ’et omskifteligt parti’, 
men dette temmelig nedtonede udtryk 
er slet ikke dækkende for, hvad der 
udspillede sig på sjettebrættet mellem 
Michael B. Madsen og Rasmus 
Jørgensen: 
 
Hvid: Rasmus Jørgensen, K41 2 

Sort: Michael B. Madsen, FREM 1  
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 

Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.h4 Sbc6 8.h5 Dc7 

9.h6 gxh6 10.Se2 Ld7 11.Sg3 0–0–0 

12.Lxh6 Thg8 13.Le3 cxd4 14.cxd4 
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14...Sxe5? 15.dxe5 Dc3+ 16.Ld2! 

16.Ke2? Lb5+ 17.Kf3 d4! 18.Lxb5 
(18.Se4? Lc6–+) 18...dxe3og sort er 
oven på.  
16...Dxe5+ 17.Le2 Txg3 18.fxg3 

Dxg3+ 19.Kf1 Tg8 20.Tg1?! Tg6 

21.a4 e5 22.De1 Tf6+ 23.Lf3 Dh2 

24.Ta3 h6 25.Ke2 e4 26.Kd1 exf3 

27.gxf3 
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27…Dd6?? 
Smider alt over bord – efter 27...Sc6 
har sort lige spil. 
28.Lb4! Db6 29.Lxe7 Te6 30.Tg8+ 

Le8 31.Txe8+ Kd7 
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32.Dxe6+?? 
32.Td8+! Kxe7 33.Dh4++- 
32...fxe6 33.Tg8 Kxe7 34.Tb3 Dd4+ 

35.Ke2 Kf7 36.Tg4 De5+ 37.Kd2 b6 

38.Tbb4 h5 39.Tgf4+ Ke7 40.Th4 a5 

41.Tbd4 Dg5+ 
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Sort spiller e5 i næste træk og vinder et 
af hvids tårne. 
0–1 
 

Udligningen må have været en 
fantastisk forløsning for Michael, som i 
5. runde grundet udeblivelse jo var 
årsag til, at holdet mistede et point. 
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Mads holdt hovedet koldt 
Kort efter tog Mathias Meunier remis, 
og spørgsmålet var nu, om Mads 
Hansen var tvunget til at vinde, eller 
om remis ville række til endnu en 
sæson i 1. division. Ud over Michaels 
uventede sejr, faldt der endnu en frugt i 
FREMs turban, da Per Skjoldager fra 
Evans med en sejr over Hasso Schütze 
udlignede til 3-3 i Evans-Allerød. De 
resterende to partier kunne højest 
indbringe Allerød 1,5 point, hvilket 
imidlertid kunne vise sig at være nok, 
hvis Mads spillede remis. Det er aldrig 
rart at have holdets skæbne i sine 
hænder, men juniorspilleren er sin unge 
alder til trods uhyre erfaren og holdt 
dygtigt gryden i kog, indtil 
modstanderen Michael Nielsen lod sig 
forføre af en tilsyneladende chancerig 
fortsættelse. I mellemtiden var Evans 
kommet foran 4-3, men da en af 
parterne nærmest skulle falde død om, 
hvis det resterende parti ikke skulle 
ende remis, holdt de kun partiet i gang, 
indtil der var faldet en afgørelse i 
Mads’ parti: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM 1 

Sort: Michael Nielsen, K41 2 
[noter: MH] 

1.e4 
Partiet endte med at blive ret vigtigt for 
vores mulighed for at blive i 1. 
division, fordi jeg sad tilbage som den 
sidste Fremmer. 
1...c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 

5.Sc3 e5 
Ja! Sveshnikov-varianten i siciliansk. 
Den har jeg gode resultater med og 
mindst lige så gode minder (læs: sidste 
runde parti i Øbro). 

6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Sd5 
9.Lxf6 gxf6 10.Sd5 er den anden 
mulighed, som har tendens til at blive 
mere dynamisk end partiet. 
9...Le7 10.Lxf6 Lxf6 11.c4 
Det kritiske mod Sveshnikov efter min 
mening. 
11...b4 12.Sc2 0–0 13.h4 
13.Scxb4?! Sxb4 14.Sxb4 Db6 giver 
ingenting for hvid, f.eks. 15.Sd3 Dd4. 
13...Tb8 14.b3 Le6 15.g3 Lxd5? 
En fejl, da han taber bonden på a6. 
Mere normalt er f.eks. 15...a5. 
16.cxd5 Sd4 17.Lxa6 Db6 18.Lc4 

Sxc2+ 19.Dxc2 Da7 20.0–0 
Og hvid kan lukrere på en fordel i form 
af den ekstra bonde. 
20...Ld8 21.De2 Lb6 22.Tac1 Dd7 

23.Kg2 Ld4 24.Ld3 
Med idéen om at infiltrere på c6 med et 
tårn, eller som i partiet med en løber. 
24...Tfc8 
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25.Lb5! 
Som ikke kan slås pga. 
baglinjeproblemer. 
25...Da7 26.Lc6 Tf8 27.Tc2 Kh8 28.f4 
F4-fremstødet havde jeg forberedt de 
seneste par træk med f.eks.Tc2, som 
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dækker a2 og frigør dronningen, 
samtidig med at løberen understøtter 
for spil på dronningefløjen. Ved at 
spille på kongefløjen, vil jeg kunne 
skifte til dronningefløjen nemmere end 
sort, hvis jeg lyster.  
28...De7 29.Tc4 
Med håbet om at han vil spille Lc3, 
sådan at jeg kan spille a2-a4, hvilket er 
en fordel. 
29...Da7 30.Tc2 De7 31.Tc4 Da7 
Gentager stillingen for at spare tid. 
32.Tf3 f5? 
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33.exf5? 
33.fxe5! havde vundet. Jeg havde 
overset en smart detalje efter 33...fxe4 
34.Txf8+ Txf8 som truer Tf2+, hvilket 
ser ubehageligt ud, men 35.Txb4! Tf2+ 
36.Dxf2 Lxf2 37.Ta4 dxe5 38.Txa7 
Lxa7 39.b4+- med et vundet 
uligefarvet løberslutspil. Jeg havde 
overset, at truslen Tf2+ kan mødes med 
en modtrussel. 
33...Txf5 34.Dc2?! 
34.Lb5! med idéen at vinde b4-bonden 
og bringe løberen til den svage 

diagonal b1–h7 kombineret med 
dronningen. 34...Tbf8 35.Txb4. 
34...Tf6 35.f5 Lc3? 
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36.a4! 
Nu fik jeg endelig lov til at lave min 
fribonde. 
36...Df7 37.g4 Tf8 38.h5? 
Spillet i tidnøden, men havde en 
vindende mulighed. 38.g5! er det 
forcerede træk, som jeg burde overveje 
dybere, end jeg gjorde. 38...Txf5 
39.Dxf5 Dxf5 40.Txf5 Txf5 41.a5 Ld4 
42.a6 Tf8 43.Txb4+-. 
38...h6 
Det var jeg glad for, at han spillede, da 
det kun er mig som kan åbne 
kongefløjen nu, og dermed har han 
lukket for alt sit modspil.  
39.Te4 
39.Tcxc3!? bxc3 40.Dxc3 var en 
interessant mulighed, som er praktisk 
bedst for hvid. Under partiet vurderede 
jeg det her som uklart og ville ikke 
satse holdet på denne her måde. Jeg 
havde en idé om, at jeg kunne udspille 
ham med merbonden, så det syntes jeg 
gav bedst chance. 
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39...Da7 40.Dd3 T6f7 41.Tc4 De7 

42.Lb5 Dg5 43.De3 
Jeg vil generelt gerne bytte dronninger, 
da min konge senere hen kan blive 
aktiveret på dronningefløjen. F.eks. at 
få kongen til c4. 
43...Dh4 44.Th3 Dd8 45.Kf1 
Kongen står bedre på dronningefløjen, 
vil jeg mene, så da jeg har masser af 
tid, dribler jeg kongen derover.  
45...Ld4 46.Dc1 Lc5 47.Ke2 Df6 

48.Te4 Dd8 49.Kd1 Da8 50.Lc4 Ld4 

51.Kc2 Dd8 52.Kb1 Tc7 53.Th2 Df6 

54.De1 Lc3 55.Dh4 
Nu får jeg byttet dronningerne, hvilket 
jeg er ret tilfreds med.  
Tænkte, at hvis han undgik dette med 
Df7, ville jeg være bedst tjent, og 
måske åbne hans kongestilling med g4-
g5. 
55...Kh7 56.Dxf6 
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56…gxf6? 
Efter partiet blev vi enige om, at det 
nok var en fejl, for han afskærer en 
fremtidig kongemanøvre ad f6 til g5. 
57.Kc2 Ld4 58.Kd3 

Nu er der altid idéen med at ofre 
kvaliteten, hvilket er en god idé, nu 
hvor dronningerne er af brættet. 
58...Tfc8 59.Ta2 
Med idéen a4-a5-a6 
59...Txc4? 
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Som jeg havde beregnet til at være 
dårligt. Det er et kendt fænomen, at når 
man har stået skidt og ikke haft 
modspil, tager man let en desperat 
beslutning.  
Dette er en af dem, og helt klart det jeg 
ventede på ville ske de sidste 30 træk. 
Jeg må indrømme at jeg også lidt 
forventede, at det nok ville ske på et 
tidspunkt.  
Det er også hovedårsagen bag mine 
ikke så direkte træk tidligere i partiet, 
hvor jeg havde mere dynamiske 
muligheder. 
60.bxc4 b3 61.Th2 b2 62.Th1 Tb8 

63.Tb1 Tb3+ 64.Kd2 Tb4 65.Txd4 
Afvikler til et vundet tårnslutspil, 
baseret på hans svage d6-bonde og 
patetiske kongeposition.  
65...exd4 66.Kd3 Txa4 67.Txb2 Ta3+ 

68.Kxd4 Tg3 69.Tb7+ 
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Med idéen 70.Td7 og Txd6. Kampen 
gav en euforisk følelse efter partiet pga. 
betydningen for holdet og vores 
samlede sæson. 
1–0 
 

7. runde: FREM 1 – K41 2 4,5-3,5, 
Evans – Allerød 4,5-3,5, 
Læseforeningen – ØBRO 2,5-5,5, 
Næstved – Furesø 3,5-4,5. 
Slutstillingen: 1. ØBRO 33,5(13) 2. 
Evans 29,5(7) 3. Furesø 28,5(7) 4. K41 
2 28,5(5) 5. Næstved 28(7) 6. FREM 1 
27(7) 7. Allerød 25,5(5) 8. 
Læseforeningen 22,5(5). 

 

Tilbage til hverdagen og Fynsserien 

- et tilbageblik på sæsonen for Frem 2 
Af Jesper Knudsen 

 

Frem 2 er færdig med en svær sæson, der begyndte godt, men alligevel sluttede med 

nedrykning fra 2. division. Nedrykningen var forudsagt af de fleste inden sæsonstart, 

men 2. holdet havde længe chancen for at bevare en plads i rækken, da Sydøstfyn 2 

skuffede ved flere lejligheder og dermed gav kunstigt åndedræt til et hårdt kæmpende 

2. hold. Vi tager et overordnet kig på tendenser og tal for Frem-2 sæsonen. 
 

Nedrykningen set med tal 
Hvis projektet med at undgå 
nedrykning skulle lykkedes, stod det 
klart fra begyndelsen, at Frem 2 skulle 
præstere over den samlede forventede 
score i næsten alle kampene. Og det 
lykkedes for holdet at afslutte sæsonen 
med en lille samlet ratingfremgang 
omkring 65.  
Tallet dækker dog over store 
individuelle forskydninger, hvor 
Sander Ehmsen og Yann Le Besq på 
den positive side vandt henholdsvis 50 
og 41 ratingpoint. Sander lå endda til 
en markant større stigning, hvis ikke 
han havde tabt slutspillet i sidste runde 

til den formstærke Martin Lee 
Lauritsen fra Taastrup. Yann Le Besq 
spillede sig til 41 ratingpoint på 4 
runder, hvilket er lidt usædvanligt.  
Alligevel er dette individuelle resultat 
ikke overraskende, idet Yann Le Besq’ 
spillestyrke reelt er omkring 
mesterstyrke. En anden imponerende 
indsats var Johnny Hollers reducering 
af et ratingtab, der længe lå omkring 
30-40 point. Johnny viste stor moral 
ved at slutte godt af og undgik i 
realiteten at tabe rating. På den 
kedelige side af denne vinkel ligger Jan 
Kuntz med et ratingtab på 37 point på 
blot 3 runder- det er ofte vanskeligt at 



 

 
20 

holde rating, når modstanden ligger 
200 over i tal. 
 

God begyndelse og afslutning 
Frem 2 begyndte som bekendt sæsonen 
med en positiv oplevelse på 
hjemmebane, men præstationen i sidste 
runde var rent sportsligt bedre (og 
burde være endt med en sejr). Vi tabte 
således 3,5-4,5 til sæsontyren fra 
Taastrup, men faktisk lykkedes det kun 
to andre hold i gruppen af minimere 
nederlaget til Taastrup med de samme 
cifre. Det vidner om god holdmoral, 
hvis vi ser bort fra, at jeg valgte at 
opgive en lige stilling, da nedrykningen 
var en realitet (se evt. Alexander 
Rosenkildes kommentere partiet i 
Skakbladet). Jeg erkender at være 
skuffet. 
 

En dynamisk trup 
Frem 2 benyttede i alt 12 forskellige 
spillere og stillede ikke med samme 
opstilling to gange i løbet af sæsonen. 
Det gjorde dels eventuelle 
forberedelser svært for modstandere og 
dels gav det et element af konkurrence 
på holdet. Hvorvidt det havde en 
positiv effekt på præstationerne 
igennem sæsonen vil dog være mere 
usikkert at konkludere.  
 

En social trup 
Holdsammensætningen i år var baseret 
på flere hensyn, hvor 
udviklingspotentialet hos de enkelte 
spillere vægtede højere end 
eksempelvis rating. Det betød, at 
Sophus, Tobias og Simon skulle i spil. 
Men også Sander kan karakteriseres 
som en udviklingsspiller, da han stadig 

er ung og besidder et potentiale, der 
ligger væsentligt højere end 
ratingtallet. 
En anden væsentlighed ved 
holdsammensætningen var et personligt 
ønske om, at spilleoplevelsen igennem 
sæsonen skulle være præget af et 
behageligt miljø. Der blev således lagt 
vægt på fra begyndelsen af sæsonen, at 
vi stillede op som hold uanset 
resultaterne på brættet. Det var med 
andre ord vigtigere at anerkende en 
indsats, end at give hinanden øgenavne, 
når tingene blev svære. Denne del af 
projektet lykkedes med stor hjælp fra 
rutinerede spillere som Sander og 
Jonas, der fortolkede deres ansvar 
perfekt i løbet af sæsonen.  
Et andet eksempel på god holdmoral 
var Johnny Hollers tilstedeværelse ved 
hjemmekampe, hvor han sad over til 
fordel for en anden spiller. 
 

Tak for sæsonen 
Det har derfor været en personlig 
fornøjelse at bruge tid på holdskak i år, 
og på klubbens vegne vil jeg derfor 
rette en uhøjtidelig, men oprigtig tak til 
spillerne omkring holdet. Nedenstående 
er ikke i prioriteret rækkefølge: 
Tak til Niels Henrik for bidrag og 
indspark til holdopstilling i løbet af 
sæsonen. Tak til Sander for hans 
nærvær undervejs i kampene og 
ligeledes for mails med vurderinger af 
holdet. Tak til Jonas for at tage ansvar 
generelt og holde humøret til trods for 
svingende personlige resultater. Tak til 
superreserven Yann Le Besq, som 
underminerede nerverne og spillede r.... 
ud af bukserne. Tak til Johnny Holler 
for at vende humøret, hvor det så 
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sværest ud. Tak til Julia, der venligt, 
men bestemt mindede mig om, at jeg 
som holdleder kunne være mere 
kommunikerende. Tak til Tobias, der 
tog opgaven alvorligt. Tak til Sophus 
for en imponerende professionel 
tilgang til partierne. Tak til Anton for at 

køre os til Sydøstfyn og sende 
kørepenge retur i løbet af sæsonen. Tak 
til Simon for at holde gejsten på et 
meget vanskeligt bræt.  

Tak for en hyggelig sæson og på 

gensyn i Fynsserien. 

 
Sander Ehmsen havde en rigtig god 
sæson; her vinder han i næstsidste 
runde ude mod Roskilde: 
 
Hvid: Hanus Brekka, Roskilde 

Sort: Sander Ehmsen, FREM 2 
[noter: NEN] 

1.e4  1...c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 
Sf6 5.Sc3 Sc6 6.c5 g6 7.Lb5 Lg7 8.Sf3 

0–0 9.Lxc6 bxc6 10.Se5 Ld7 11.0–0 

Dc8 12.Lg5 Te8 13.Df3 Tb8 14.b3 

Lg4 15.Df4 Lf5 16.Dd2 Se4 17.Sxe4 

Lxe4 18.Lh6 Lxh6 19.Dxh6 f6 
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20.Sf3?! 

Hvid kunne have prøvet 20.f3!? Lf5 
21.Sg4 Lxg4 22.fxg4 Dxg4 23.Dd2 og 
kæmpet videre med en bonde i 
undervægt. 
20...Lxf3 21.gxf3 Df5 22.Tfe1 Dxf3 

23.Te3 Dg4+ 24.Kh1 e5! 25.Tg1 Df5 

26.Teg3 exd4 
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27.h4 
27.Txg6+? hxg6 28.Txg6+ Kf7 og 
sorts konge undslipper via e6. 
27...Te4 28.f3 Te5 29.f4 Te2 30.h5 

De4+ 31.T1g2 Txg2 32.Txg2 De1+ 

33.Kh2 Dh4+ 34.Kg1 Te8 35.Txg6+ 

hxg6 36.Dxg6+ Kf8 

0–1 
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Topholdet sluttede på en af taberpladserne 
Af Jess Nykjær 

 

Frem 3 havde i år en dårlig turnering, 
det er manglede sult, der koster point, 
vi har sat point til her der og alle vegne. 
Holdlederen er selv en af de dårligt 
spillende, mindst to point er blevet 
klattet væk. Vi sluttede af med at vinde 
vores sidste to runder: mod 
Læseforeningen 2 blev det 4½-3½ og 
mod Sydøstfyn 2 blev det 5-3. På 
papiret fine sejre, men i den virkelige 
verden skulle der have været mindst 
3½ point mere ind på kontoen. 
Holdlederen vil aldrig stille sig tilfreds 
med mindre end en top 3 placering i 
fynsserien, så når man skal undgå 
nedrykning, er sæsonen ikke godkendt. 
Der har dog været to spillere på holdet i 
år, der har leveret på brættet med deres 
spil. Der er Julia Almer og i 
særdeleshed Emil Deleuran, der bare 
får den ene gode stilling efter den 
anden.  
Mange af de spillere, der spillede på 
tredjeholdet i år, har dog scoret over 

forventet, hvilket ville være godkendt 
af mange andre end holdlederen. Det 
vil sige Emil Deleuran, Jonas 
Hindsholm, Julia Almer, Jess Nykjær, 
Søren Christensen, Thor Bendix, Yann 
Le Besq, Tobias Ilsøe og Lene Kuntz. 
På den positive side skal det dog 
nævnes, at holdets spillere har været 
gode til at kommet i god tid til 
holdkampene. Der har aldrig manglet 
chauffører. Altid nogle der hjalp med at 
sætte materialer op og pakke væk. Alle 
dukkede friske op til vores 
smørebrødsarrangement. Der har sågar 
været nogle, der kom i deres nye 
klubtrøjer. Samtidig er det også godt, at 
alle møder op til holdkampene - uanset 
ens spil - med godt humør. Selv om 
holdlederen er en gammel sur citron, 
med begyndende demens.  
Så tak for i år, jeg ser Frem til næste 
års udfordringer i det fynske. Nærmere 
information om forløbet i fynsserien 
kan findes på: www.fsu-skak.dk.  

 

Serie 1, sæsonen 2011-12 
Af André Friis Møller 

 

Det kunne godt lyde som om, det ikke 
er særlig fedt at være omkring nr. 40 til 
44 på FREMs styrkeliste, når nu der 
kun for tiden er 44 medlemmer i 
klubben. At jeg i vinterens løb har 
repræsenteret klubben på det svageste 
holds syvende- eller ottende-bræt er 
måske ikke det, jeg helst taler om, når 
det drejer sig om skak. Så har jeg 
heldigvis nogle børn, som jeg kan 
bringe på banen, når der er behov for 

det. Men sagen er faktisk, at det er 
herligt at spille serie 1, netop på de 
laveste brætter. Der har selv en mand 
som jeg af og til chancen for at føle sig 
snedig. Og som Jonas Hindsholm 
engang sagde, så kan det godt være 
noget irriterende i en turnering, at 
skulle møde for mange af de mere eller 
mindre underratede juniorer (det mente 
vi i hvert fald, de var for et års tid 
siden), så man efterfølgende kan føle 
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sig nødsaget til at cykle et andet sted 
hen i byen for at se, om det skulle være 
muligt at få nogle ratingpoint med 
hjem. Så efter i flere sæsoner at have 
set juniorerne i øjnene over brættet, er 
det helt betryggende i en behagelig 
lang vintersæson, at sidde ved siden af 
dem og se dem i profil. Selv Peter 
Kinggaard og undertegnede føler os 
helt unge, når vi kommer til f.eks. 
Aarslev eller Læseforeningen.  
Og om det så ikke altid er skakken eller 
teknikken (jeg tænker på formand 
Yanns mobil i sjette runde), som vi 
seniorer skal roses for, så kan vi dog 
køre bil, hvilket til en vis grad er med 
til at sikre os en plads på holdet.  
Rent skakmæssigt var sæsonen 2011-
12 i mine øjne ganske ok for 
fjerdeholdet. Samlet set 7,4 point over 
forventet! Hooman og Chr. Boller 
gjorde det fint i starten af 
holdturneringen, men det er ikke altid 
let som 15/16-årig at få tid til de lange 
hverdagsaftener med skak. Men når det 
gælder, kæmper eksempelvis 
Alexander gerne til kl. 23 eller 24. Alt i 
alt undgik vi den nedrykning, som en 
overgang kunne se ud til at true os, og 
vi sluttede af med en overbevisende 8-0 
sejr i sidste runde med Sophus, Lene, 
Emma og Alexander, Peter, Jacob, mig 
selv og Claus mod Sydøstfyn, så vi 
endte på en femteplads.  
 

Jeg ville gerne have bragt et af de bedre 
partier, hvor Emma brillerede, men det 
er ikke tidsnok fundet frem af bunken. 
Derfor ser vi i stedet et spil fra en 
nordtysk turnering i Bad Zwischen Ahn 
i januar, som Sophus var særdeles godt 
tilfreds med: 

Hvid: Sophus M. Møller (1630) 

Sort: Willi Hilgendorff (1497)  
[noter: SM] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 d6 

5.Sc3 Ld7 6.Le2 Sf6 7.0–0 e6 8.Sdb5 

d5?? 
8…Db8 var den rigtige fortsættelse. 
9.exd5 exd5 10.Lf4! Tc8 11.Sxd5 

Sxd5 12.Dxd5 Le6 
10.Sxd5?! Sxd5 11.Dxd5 Le6 
12.Dxd8+ Txd8 13.Sc7+ Kd7 14.Sxe6 
Kxe6±. 
13.De4! 
13.Dxd8+?! Txd8 14.Sc7+ Ke7 
15.Tad1 Txd1 16.Txd1 Lf5 17.c3 
Kf6±. 
13...Lc5?! 
13...Df6 14.Sc7+ Txc7 (14...Ke7?? 

15.Sd5+!) 15.Lxc7 Dxb2 16.Tab1 Dd4 
17.Ld3 Dxe4 18.Lxe4 Lc8 19.Tfe1+-. 
14.Tad1 De7? 
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15.Ld6! Dg5?? 
15...Lxd6 16.Sxd6+ Kf8 17.Sxc8 Lxc8 
18.Dd3+-. 
16.h4! 
16.Lxc5?! Dxc5 17.Sd6+ Ke7 18.Lg4 
De5 19.Df3!+-. 
16...Lxf2+ 17.Txf2 1–0 
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FREM Julecup 2011 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Efter tre år i træk med 32 deltagere 
kunne vi i 2011-udgaven glæde os 
over, at hele 40 denne gang troppede 
op til klubbens traditionelle 
hurtigskakturnering mellem jul og 
nytår. I mesterskabsklassen var feltets 
eneste titelholder i skikkelse af 
turneringsdebutanen IM Thorbjørn 
Bromann, Brønshøj (2370) klar favorit. 
Han lagde ud med 4/4p., men måtte i 5. 
runde ned mod Kristoffer Dyrgaard: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 

Sort: IM Thorbjørn Bromann, 

Brønshøj 
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 

Sd7 5.d4 Sgf6 6.Ld3 c5 7.Le3 Sxe4 

8.Lxe4 Sf6 9.Ld3 Sd5 10.0–0 Sxe3 

11.fxe3 Ld6 12.c3 Db6?  
Efter 12...0–0 er der ikke noget særligt 
på færde. 
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13.Sg5! f6?? 
13...f5 var et bedre forsøg. 

14.Dh5+ Kd7 15.Df7+ Kc6 16.Le4+ 

Kb5 17.a4+ 
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17...Ka5 
17...Kc4 18.Sxe6 Lxh2+ 19.Kh1 Lxe6 
20.Dh5! fører til snarlig mat. 
18.dxc5 Lxc5 19.b4+ Lxb4 20.cxb4+ 

Dxb4 21.Tfb1 

1–0 
 

Efter endnu en gevinst behøvede 
Brønshøj-spilleren blot en remis mod 
den forsvarende mester Kim 
Skaanning, Evans i sidste runde for at 
være sikker på en udelt førsteplads, og 
den kom i hus uden de store sværdslag.  
 

Med et ratingsnit på 2155 var gruppe 1 
en anelse stærkere besat end sin 
umiddelbare forgænger, men ingen af 
konkurrenterne kunne matche 
Bromanns fine udlæg. 
 

Et helstøbt parti 
På forhånd lignede de to 2200-folk 
Kristoffer Dyrgaard og Kim Skaanning 
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Thorbjørns værste konkurrenter. Begge 
lagde imidlertid blødt ud, men med en 
sejr i det indbyrdes opgør i næstsidste 
runde havde Kristoffer stadig 
andenpladsen inden for rækkevidde: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM  

Sort: Kim Skaanning, Evans 
[noter: NEN] 

1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Lb5+ Ld7 4.Le2 

Sxd5 5.d4 Lf5 6.Sf3 e6 7.0–0 Le7 8.c4 

Sb4 9.Sa3 0–0 10.Le3 c6 11.Db3 a5 

12.c5! Sd7 13.Sc4 Dc7 14.Ld2 Lc2 

15.Dc3 Lg6 16.Sxa5!? Sd5 17.Db3 

Txa5 18.Lxa5 Dxa5 19.Dxb7 Dc7 

20.Dxc7 Sxc7 21.a4 Sd5 22.a5 Ta8 

23.a6 Ta7 24.Ta3 Kf8 25.Tfa1 Ke8 

26.b4 Sxb4 27.Tb3 Sd5 28.Tb7 Txb7 

29.axb7 Kd8 
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30.Se5! 
30.Ta8+ Kc7 31.La6 vandt ligeledes. 

30...Sb8 31.Ta8 Kc732.Txb8! Kxb8 

33.La6 Sb4 34.Sd7+ 

1–0 
 

Kristoffer opbyggede i den afsluttende 
runde en klar gevinststilling mod 
klubkammeraten Ritvars Reimanis, for 
derpå at bukke fælt, og med en fornem 
slutspurt på 4,5/5p. var det Ritvars, 
som løb med andenpladsen i denne 
slutstilling: 
 
1. IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj 
5,5/7p. 2. Ritvars Reimanis, FREM 5p. 
3. Per Stentebjerg-Hansen, LF 4,5p. 4-
5. Kim Skaanning, Evans og Kristoffer 
Dyrgaard, FREM, begge 4p. 6-7. 
Carsten Pedersen, London og Jesper 
Knudsen, FREM, begge 2,5p. 8. 
Michael B. Madsen, FREM 0p. 
 
I gruppe 2 (1831) satte FREM sig på 
samtlige præmiegivende placeringer, 
men fem af feltets otte deltagere var 
også på hjemmebane. 1. Jess Nykjær 
5,5p. 2-3. Julia Almer og Niels Henrik 
Sørensen, begge 5p. 
 
Gruppe 4 (1534): 1. Tobias Ilsøe 
Jensen, FREM 5,5p. 2-4. Kent 
Heegaard, enkeltmedlem, Jens 
Rasmussen, FREM og Thomas, 
Haugaard, Frederiksberg, alle 5p. 
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Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Kvartfinalerne i den fynske 
pokalturnering blev spillet i Ejby, og 
med tre FREM-hold blandt de sidste 
otte, var risikoen for at to af dem trak 
hinanden, naturligvis til stede. Det var 
just, hvad der skete, da første- og 
tredjeholdet ramlede sammen. Helt 
som ventet vandt FREM 1 sikkert over 
FREM 3; på de tre nederste brætter var 
det mest spil til et mål, men på 
førstebrættet var Kristoffer Dyrgaard 
presset hele partiet af Johnny Holler 
Johansen, men partiet endte remis. 
Anderledes spændende var det mellem 
Ejby 1 og FREM 2, som kunne følges 
live på internettet. Parterne fulgtes af til 
stillingen 1,5-1,5, hvorefter 
førstebrættet blev afgørende. Her 
mødtes Michael B. Madsen og Per Arnt 
Rasmussen. De fleste foretrak efter 
åbningsfasen Per Arnts stilling, men 
det ændrede sig siden drastisk, og efter 
41…Kxg6 diskede Michael B. op med 
en meget stærk fortsættelse: 
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42.e4! Lxe4 43.Txh6+ Kf5 44.Tf7+  

Kg4 
44...Kxe5?? 45.Lf4# 
45.Tg7+ Kf3 46.Txe6 Th2 
46...Td8? 47.Tf6++-. 
47.Tf6+ Ke2 
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48.Tg3! Txc4+ 49.Kxc4 Kxd2 50.e6  

Th8 51.Tf4 Tc8+ 52.Kd4 Lxc2 53.e7 

Te8 54.Te3 La4 55.Tf2+ Kd1 56.Tf8 

Lb5 57.Txe8 Lxe8 58.Kc5 Kd2 

59.Te5 Kd3 60.Kd6 Kd4 61.Te1 Kc4 

62.Kc7 Kd5 63.Kd8 

1–0 
 

Semifinalen blev endestation 
FREM stillede altså med halvdelen af 
holdene i semifinalerne, men da 
Sydøstfyn og Trekanten var de øvrige 
deltagere, var et internt klubopgør uden 
tvivl vores bedste mulighed for at sikre 
en finaleplads.  
 

Førsteholdet blev imidlertid parret med 
Sydøstfyn, mens andetholdet trak 
Trekantens forsvarende mestre. 
Sidstnævnte var naturligvis tårnhøje 
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favoritter, og de vandt da også 
ubesværet 4-0. 
 
Førsteholdet var desværre ramt af et 
par afbud, hvilket forringede deres i 
forvejen beskedne chancer, men 
alligevel blev matchen betydelig mere 
jævnbyrdig end forudset.  
 

Første- og fjerdebrættet endte remis, 
men da Trekantens Kim Skaanning 
vandt over Tom Frantsen, var det op til 
Jesper Knudsen at skaffe holdet en 
lynomkamp ved at vinde over Viggo 
Bové Quist. 
 

Selv om FREM-spilleren ikke rådede 
over megen tid, lykkedes projektet, da 
Viggo fandt det dårligste træk i en 
suspekt stilling med 37…Kg8-h7??: 
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38.Dh2+! Sxh2 39.Txh2# 1-0 

 

Derpå stod menuen på lynomkamp 
med modsatte farver; den vandt 
Trekanten 3-1, og dermed var 
pokalsæsonen slut for FREM. 
 

Lagkageturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Den 27. marts blev der spillet 
Lagkageturnering i Ejby med 8 hold til 
start, hvoraf de tre kom fra FREM. 
Historisk har der været spillet i mindst 
4 klasser, og det var da også meningen 
denne gang. Med kun 8 hold til start, 
gav det naturligvis problemer med at få 
enderne til at mødes, så derfor valgte 
arrangørerne at halvere antallet af 
grupper.  
 

Vi havde denne gang tilmeldt tre hold i 
tre forskellige rækker, og da klubbens 
trup vel aldrig har været stærkere, 
regnede vi med at hente tre pokaler 
med hjem. Med sammenlægningen af 
A- og B-gruppen kom de to bedste hold 
i stedet for til at konkurrere mod 
hinanden om førstepladsen, hvorimod 

tredjeholdet udelukkende mødte 
modstandere fra andre klubber. 
 

IM Thorbjørn Bromann 

gæsteoptrådte 
Til daglig slår IM Thorbjørn Bromann 
sine folder på Brønshøj Skakklubs 
Skakliga-mandskab, som vandt sølv i 
den netop overståede sæson, men da 
han bor i Odense og har kontakt til 
FREM via sin kæreste Julia Almer, var 
det helt i turneringens tradition for at 
sammensætte spændende, uprøvede 
konstellationer, at han debuterede for 
FREM ved denne lejlighed. Det foregik 
naturligvis på førstebrættet, og han 
vandt efter tur over Per Arnt 
Rasmussen, Ejby og Carsten Sørensen, 
Nr. Aaby. 
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Overraskende føring 
1. runde i gruppe A bød på et 
overraskende resultat, da Julia Almer 
fra FREM 2 på tredjebrættet vandt over 
førsteholdets Kristoffer Dyrgaard, 
mens det andet indbyrdes klubopgør på 
sjettebrættet endte remis. Da begge 
holds spillere gjorde rent bord mod Nr. 
Aaby og Ejby 1, kunne FREM 2 
overraskende gå til kaffepause et helt 
point foran FREM 1, mens Nr. Aaby 
og Ejby i deres indbyrdes opgør 
hentede hhv. halvandet og et halvt 
point. 
 

Blandt FREM 2’s vindere var Michael 
B. Madsen, som på førstebrættet vandt 
over Carsten Sørensen, Nr. Aaby., som 
var helt færdig efter 31.Dxd4?: 
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31...Txd3+ 32.Dxd3 Dxe5+ 33.Kh3 

Df5+ 34.Dxf5 exf5 0–1 
 

Favoritterne satte slutspurten ind 
Kaffen og lagkagen bekom 
tilsyneladende spillerne fra FREM 1 
bedst, i hvert fald gik de på med krum 
hals og afgav blot et halvt point i 2. 
runde. Det var Jonas Nilsson, som efter 
et spændende forløb holdt balancen 
mod klubkammeraten Mads Hansen. 
FREM 2 hentede kun halvtreds procent 
i den afsluttende runde, blandt andet 
fordi Johnny Holler Johansen og Jess 
Nykjær tabte til klubkammeraterne 
Tom Frantsen og Sander Ehmsen. 
 

Gruppe A: 1. FREM 1 10p. 2. FREM 
2 8,5p. 3. Nr. Aaby 4p. 4. Ejby 1,5p. 
 

FREM 3 løb fra Næsby/Søndersø 
Der herskede stor spænding i gruppe B 
efter 1. runde, idet juniorholdet fra 
FREM 3 med 4,5/6p. kun var et halvt 
point foran Næsby/Søndersø, mens 
Assens stod noteret for 2,5p. og Ejby 2 
for et enkelt point. Efter kaffepausen 
var det imidlertid ungdommen, som 
triumferede ved at vinde rub og stub. 
Da Næsby/Søndersø kun hentede et 
enkelt point i 2. runde, var de milevidt 
fra at kunne true klubbens unge 
talenter, som med 10,5/12p. endda 
overgik førsteholdets score. 
 

Gruppe B: 1. FREM 3 10,5p. 2. 
Næsby/Søndersø 5p. 3. Assens 4,5p. 4. 
Ejby 2 4p. 
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Frem Skoleskak - status og perspektiver 
Af Kristoffer Dyrgaard 

 

Frem Skakklub er en af de yngste 
skakklubber i landet, når vi betragter 
aldersgennemsnittet på vores 
medlemsskare. Dette skyldes 
hovedsagligt det store juniorarbejde, 
der er tradition for at blive udført i 
klubben. Uden engagerede medlemmer 
som Kim Skaanning, Mads Svendsen 
og senest Mads Hansen, der alle har 
stået for juniorarbejdet, ville Frem 
Skakklub uden tvivl være mindre 
ungdommelig, end det er tilfældet i 
dag. 
Dette juniorarbejde står endvidere til at 
blive udvidet ved Yann Le Besq som 
træner for skolebørn, der ønsker at lære 
skak fra begyndelsen. Dermed står 
ungdomsarbejdet til at få endnu et løft, 
hvorfor vi kan betragte dette som et 
egentligt skoleskakprojekt, som 
klubben på sigt vil nyde god gavn af. 
Disse spændende fremtidsudsigter 
kalder på en status for juniortruppen, 
og hvordan træningen foregår. 
 

Ugentlig træning 
Juniortræner Mads Hansen træner 
ugentligt Simon, Tobias, Emma, 
Sophus, Alexander og Jacob, foruden 
de nyeste medlemmer med trang til at 
overvære undervisningen. Som de 
fleste læsere formodentligt har 
bemærket, er disse juniorer i stærk 
fremgang og succesrige ved deres 
turneringer. Hermed kan 
juniorprojektet betegnes som en 
velfungerende del af Frem Skakklub og 
vil stå model for det videre arbejde for 
juniorerne.  

Den ugentlige træning lægger vægt på 
forskellige temaer samt simple 
skakregler til at forbedre sit skakspil. 
Dette kombineret med juniorernes 
deltagelse i klubbens turneringer og 
medlemmernes hjælp til at analysere 
deres partier giver en fantastisk 
synergieffekt. Juniorernes triumfer kan 
alle Fremmere være stolte af, eftersom 
kulturen i Frem Skakklub er en 
væsentligt faktor for juniorernes 
vedblivende engagement for at spille 
skak i Frem Skakklub. Skakken kan 
dog ikke stå alene for at fastholde en så 
stærk interesse, som det er tilfældet. 
Dertil er de sociale aspekter af skakken 
alt for væsentlige.  
 

Juniorcamp 
Med dette i mente har Mads og 
Kristoffer afholdt en juniorweekend for 
juniortruppen i januar (endnu en er på 
trapperne med afholdelse i april) med 
det hovedformål at styrke det sociale 
element. Naturligvis stod der skak på 
programmet denne weekend, eftersom 
alle juniorerne her har deres fælles 
interesse, men som det også viste sig at 
være tilfældet, var fodbold, film, leg og 
fælles mad en endnu stærkere måde at 
styrke lysten til netop skakken. 
Skakmæssigt var der fokus på tre 
temaer hen over weekenden; 
variantberegning/visualisering, slutspil 
og bondestruktur. Disse abstrakte 
temaer blev undersøgt i konkrete 
tilfælde, hvor planer og idéer blev 
tydeliggjort. Dette koblet med 
babyskak og de tidligere nævnte 
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aktiviteter viste sig at være en 
fantastisk cocktail. 
Weekenden blev vel modtaget fra både 
juniorerne samt deres forældre, og da 
trænerne samtidigt hyggede sig 
gevaldigt, var en gentagelse 
uundgåelig. Den næste juniorweekend 
får desuden det formål, at forberede 

juniorerne til ungdoms-DM i maj, hvor 
de har mulighed for at måle sig med 
jævnaldrende talenter og dermed få en 
bedre status for deres udvikling. En 
udvikling, der uden tvivl kun går én 
vej, og så længe skaklysten lever, skal 
vore juniorer nok nå langt med Mads' 
yderst kompetente hjælp!

 

Emma vandt sin gruppe ved DM i pigeskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I weekenden 10-11. marts deltog 
Emma Le Besq (1523) i DM i 
pigeskak, som blev afholdt i Jyderup. 
Emma, der stillede op i B-gruppen, fik 
en kanonstart ved at vinde lørdagens tre 
partier, og da hun desuden fik et point 
som oversidder, var hun efter 
førstedagen på en delt førsteplads i A- 
og B-gruppen, som var slået sammen. 
I lørdagens sidste runde vandt Emma 
over Thea Nicolajsen, Århus 
Skakklub/Skolerne, der med 1603 var 
turneringens næsthøjest ratede spiller. 
Vi hopper ind i partiet efter Emmas 
15.Lb3: 
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15...Txc3?! 

Efter 15...Kh7! 16.Lxg7 Kxg7 er det 
betydelig sværere for hvid at komme 
videre. 
16.bxc3 Da5 
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17.Txh5! gxh5 18.Dg5 Da3+  

19.Kb1 Sg6 20.Lxg7 Kxg7 21.Sf5+ 

Lxf5+ 22.exf5 
Og hvid vandt. 
1–0 
 

Om søndagen fortsatte Emma de gode 
takter, indtil hun i næstsidste runde 
måtte ned mod turneringens favorit 
Emilie Ellegård Christensen (1694), 
Jyderup, som med en remis i sidste 
runde vandt gruppe A med 6,5/7p. 
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Emma endte på 5,5p.; det samme 
opnåede hendes værste konkurrent i 
samme aldersgruppe, Thea Nicolajsen, 
men da FREM-spilleren havde vundet 

det indbyrdes opgør, blev hun 
danmarksmester i B-gruppen. Til 
lykke! Turneringens hjemmeside: 
www.jyderupskak.dk/pigeDM2012/ 

 

AKTIVITETSKALENDER Forår 2012 

April 
 

16 Frem Open 3 – BRIKKEN nr. 1 

23 Frem Open 4 

30 Generalforsamling 

Maj 
 

7 NB: Klubben lukket grundet skriftlig eksamen 

14 Frem Open 5 

21 Frem Open 6 

Juni 
 

4 Frem Open 7 

11 Sæsonafslutning 
 

Partier fra klubturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Som omtalt i sidste nummer blev Mads 
Hansen klubmester ved at vinde 
hurtigskakomkampen 2-0 over Stefan 
Wiecker. Her kommer det lovede 
partimateriale fra turneringen.  
 

I 1. runde vandt alle favoritterne, men i 
hvert fald på et enkelt bræt kunne det 
måske være gået anderledes: 
 

Hvid: Stefan Wiecker, FREM 

Sort: Emma Le Besq, FREM 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 4.0–0 Lg7 

5.Te1 e6 6.Lxc6 bxc6 7.e5 Dc7 8.Sc3 

f6 9.d4 cxd4 10.Lf4? 
10.Dxd4 fxe5 11.Dc5 d6?? (11...Db6 
12.Da3=) 12.Sb5!+-. 

 

10...fxe5 11.Sxe5 
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11...d6?! 
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Fritz er klar med kølleslaget: 11...dxc3! 
12.Sxg6 cxb2! 13.Tb1 (13.Lxc7 

bxa1D–+) 13...Da5–+. 
12.Sc4 e5?? 
12...dxc3!? 13.Sxd6+ Kf8 14.Df3 Sf6 
15.Le5 Kg8 16.Se8! og hvid vinder. 
13.Dxd4 Kf8 14.Sxd6! La6 
14...exd4?? 15.Te8#. 
15.Lxe5 Td8 16.Df4+ 

1–0 
 
I 3. runde fik Michael B. og Sander 
endnu en gang lejlighed til at teste en af 
deres yndlingsvarianter: 
 
Hvid: Michael B. Madsen, FREM  

Sort: Sander Ehmsen, FREM  
FREM Schweizer (3) 
[noter: SE] 

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+ 4.Ld2 

De7 5.g3 Sc6 6.Lg2 Lxd2+ 7.Sbxd2 
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Denne stilling havde vi også i vores 
foregående parti. Hvids plan er at tage 
en masse terræn. Sorts plan er at 
komme til at eje c5- og d4-felterne - 
simpelthen vinde på de sorte felter.  
7...0–0 8.a3 a5 9.Sf1 d6 10.Se3 a4 
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Første del af planen er fuldført. Sort 
sikrer, at hvid ikke kan dække c5-feltet 
med b4.  
11.d5 Sb8 12.dxe6 fxe6 13.0–0 Sbd7 

14.Sd4 Sc5 
Så fik sort i første omgang kontrol og 
ejerskab over c5. 
15.Dc2 Ld7 16.Tae1 Tae8 17.Sd1 e5 

18.Sf3 Df7 19.Sd2 Dh5 20.f3 Lc6 

21.e4 
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Her burde Michael selvfølgelig ikke 
have tilladt, at jeg også fik d4-feltet. 
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Når man ved, hvad man skal kigge 
efter, er skak virkelig et simpelt spil. 
21...Se6 22.Sc3 Sd4 23.Dd1 Ta8 

24.Sd5 Lxd5 25.cxd5 Sd7 26.Sc4 Sc5 

27.Tf2 Tf6 28.Se3 Taf8 29.g4 Dh4 

30.Sf5 Sxf5 31.exf5 
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Fordelenes forvandlingsevne. Hvid har 
set sig nødsaget til at svække sig - og 
sort kan nu spille på hvids dårlige 
struktur. 
31...g6! 32.fxg6 hxg6 33.Tc2 Tf4 
Det passer vist ikke Michael blot at stå 
dårligt og afvente. Det var i øvrigt en 
årsag til mindst to af mine gevinster i 
klubturneringen - der er mange, der 
ikke har tilstrækkelig tålmodighed til at 
spille 'kedelig' skak, Her manifesterer 
det sig i, at Michael giver en kvalitet. 
Men løberen er stadig dårlig.  
34.Txc5 dxc5 35.Txe5 Df6 36.De1 b5 

37.Kh1 b4 38.Te6 Df7 39.axb4 cxb4 

40.De5 a3 41.bxa3 bxa3 42.h3 
Stillingen er selvfølgelig vundet for 
sort. Der skal dog lige holdes øje med, 
at hvid ikke lige pludselig får noget 
fusk ind.  

42...Ta8 43.Dg5 a2 44.Txg6+ Kf8 

45.Dh6+ Ke7 46.Tc6 a1D+ 47.Kh2 

De5 48.d6+ Ke8 49.dxc7 Txf3+ 

0–1 
 

Hvid: Stefan Wiecker, FREM (2159) 

Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 

(2229) 
FREM Schweizer (4) 
[noter: SAW] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 

Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 
7.Sd5 har jeg spillet flere gange mod 
Kristoffer og regnede da også med han 
havde forberedt sig i mod, så jeg havde 
forberedt noget nyt til denne gang. 
7...a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.Sd5 f5 

11.Ld3 Le6 12.0–0 Lxd5 
Hovedvarianten. Jeg foretrækker dog 
det fleksible Lg7 for sort. 
13.exd5 Se7 
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14.Sxb5!? 
Ikke det mest spillede - jeg synes dog 
ikke hovedvarianten er særlig 
interessant for hvid.  
Efter Sxb5 er sort nød til at påvise 
kompensation for bonden. 14.c3 Lg7 
15.Dh5 e4 16.Lc2 0–0 17.Tae1 Dc8=. 
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14...Lg7 
14...axb5?? 15.Lxb5++-. 
15.Sc3 e4 16.Lc4 0–0 17.Dh5! 
Det bedste felt til dronningen. Angriber 
sorts svageste bønder, f5 og h7. En 
typisk plan er at blokere sorts f5 bonde 
ved at spille f4 og så på det rette 
tidspunkt spille g4.  
17...Te8?! 
17...Dc8 med det samme havde været 
mere præcist. 18.Lb3 Sg6 19.Tae1 og 
hvid står lidt bedre. 
18.Tae1 Dc8 19.Lb3 Sg6 20.f4 
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20...e3?! 
Et meget forpligtigende træk. Hvid har 
i forvejen en sund merbonde, og sort 
binder sig nu op til at dække e3-
bonden. Der skal være noget konkret, 
før dette kan være smart. 20...exf3 
21.Txe8+ Dxe8 22.Dxf3 f4 23.Se4 
Ld4+ 24.Kh1 De5 25.c3 Le3 26.Sf2. 
Areschenko, A. (2640) - Kuzubov, Y. 
(2559) ½–½. 
21.Te2!? 
21.Se2! Lxb2 22.La4 Te4 23.Lc6 Tb8 
24.Sg3 Txf4 25.Txf4 Sxf4 26.Dg5+ 
Sg6 27.Sxf5 Dc7 28.Dxe3±. 
21...Lxc3 22.bxc3 Te4 23.Dg5? 
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23.g3 havde været bedre, fx 23...a5 
24.a4 Kg7 25.c4 Ta7 26.h4 Tae7 27.c5 
Dxc5 28.Dxf5±. 
23...Dxc3? 
23...Kg7! 24.h4 f6 25.Dg3 h5! 26.c4 
Dc5 27.c3 Tg8 28.Kh2 Kh6 29.Dh3 
Se7 30.Df3 a5 31.a4 Tb8 32.La2 Sg6 
33.g3 Te7. Hvid har stadig en 
merbonde, men sort har fået aktiveret 
sine brikker, og det er svært for hvid at 
angribe e3-bonden, uden at sort trænger 
ind i stillingen via b-linien. 
24.Dxf5 Tae8 25.Dg5 Kh8 26.g3 
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26...f6? 
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Vi er begge i tidnød i denne svære 
stilling. 26...a5 var bedre. 
27.Df5 a5 28.a4 T4e7 29.Td1 Tg7 

30.Kf1 Sh4 31.Dh5 Sg6 32.Td3 Dc5 
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33.Df5! Tf7 34.h4 Sf8 35.h5 Sd7 

36.Kg2 Da7?  
36...Kg7 havde været bedre, men sort 
er i store vanskeligheder alligevel.  
37.Lc4! Tee7 38.Lb5 Sf8 39.Lc6 Dc5 

40.Kf3 Da7 41.g4 Da6 42.Lb5 Db7 

43.Tdxe3 Te5 
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44.Lc6! Txe3+ 
44...Da7 45.Dd3 Txe3+ 46.Dxe3 Db8 
47.Dd4 Kg8 48.h6+-. 

45.Txe3 Db1 46.Kg2 Dd1 47.Lb5 Tc7 

48.Ld3 Kg8 49.Te8 Dd2+ 50.Te2 Dc3 

51.h6 Tf7 52.Te8 

1–0 
 

I 5. runde har Sander netop spillet 
24.Dxc4 mod Mads: 
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24...Sd3+! 25.Dxd3 Dxc1+ 26.Ld1 

Dxf4 27.g3 Dc1 28.0–0 Db2 29.Lb3 

Dd4+ 0–1 
 

I 6. runde tog Sophus sin første 
mesterskalp; det gik ud over Niels 
Henrik: 
 

Hvid: Sophus Møller, FREM 

Sort: Niels Henrik Sørensen, FREM  
FREM Schweizer (6) 
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.d3 c5 4.Sbd2 Sc6 

5.g3 Sf6 6.Lg2 Le7 7.0–0 0–0 8.Te1 

b6 9.e5 Sd7 10.Sf1 Lb7 11.h4 Tc8 

12.Lf4 Te8 13.Se3 f6 14.Sg4 fxe5 

15.Sgxe5 Sdxe5 16.Sxe5 Lf6 17.Lh3 

Sxe5 18.Lxe5 d4 19.Lf4 Dd5 20.f3 c4 

21.dxc4 Dxc4 22.Le5 Lxe5 23.Txe5 

Tc5 
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24.Lxe6+! Txe6 25.b3!! Texe5=  

26.bxc4 Txc4 27.Dd3 Ld5 28.Tf1 Te3 

29.Df5 Le6 30.Db5! h6 31.Tf2! d3? 

32.cxd3 Te1+ 33.Kg2 Tcc1 34.g4 Th1 

35.Kg3 Kf7 36.d4 The1 37.Te2 Tg1+ 

38.Kf4 Tge1 39.Txe1 Txe1 
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40.d5! Lc8 41.d6 
Bonden koster en officer; fx 41...Td1?? 
42.Db3+ 
1–0 
 

Mads var i alvorlig tabsfare i 7. runde 
mod Jesper, som dog ikke fandt den 
rette medicin efter 27…Dxa5:  
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28.De6+? 
28.Sxc8 Lxc8 29.Dc4++-. 
28...Kh8 29.Sxc8 Txc8?? 
29...Dd2! vinder øjeblikkeligt for sort. 
30.Lg2 La6 
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31.Dd7?! 
Efter 31.Ta1! vinder hvid let. 
31...Td8 32.Dc6 Lb6 33.Lc3 Da3 

34.Lxe5 Tf8 35.Tc2?! 
35.Dh6!+-. 
35...Dxb3 36.Le4?? Lxf2+! 37.Txf2?? 

Dd1+ 38.Kg2 Lf1+ 39.Txf1 Dxf1# 

0–1 
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FREM Skoleskak genvandt DM-titlen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

DM i skoleskak 2012, der fandt sted på 
Gislinge Skole på Sjælland fra 23-25. 
marts, blev en stor triumf for flere af de 
fynske deltagere, heriblandt FREM 
Skoleskak. 
I åben række havde FREM Skoleskak 
tre gengangere i forhold til det 
mandskab, som sidste år vandt den 
nyoprettede række i sikker stil. 
Juniorspillerne Tobias Ilsøe, Emma og 
Alexander Le Besq samt Jacob 
Christensen viste sig lige så suveræne 
som sidste år, hvor truppen bestod af 
seks spillere, der skiftedes til at sidde 
over.  
FREM Skoleskak lagde ud mod 
Kirkebakkeskolen/Evans, som sidste år 
var fynboernes værste konkurrent. 
Jyderne tabte 1-3 og nåede aldrig siden 
med helt frem, men det var unægtelig 
også temmelig svært, idet FREM 
Skoleskak i de resterende fire kampe 
blot afgav et halvt point! 
 

Førstebrættet Tobias Ilsøe indledte sin 
sejrsrække med denne miniature: 
 

Hvid: Tobias Ilsøe,  

FREM Skoleskak 

Sort: Arunn Ananthan, 

Kirkebakkeskolen/Evans 
[noter: NEN] 

1.g4 d5 2.Lg2 Lxg4 3.c4 c6 4.cxd5 

cxd5 5.Db3 Sc6 6.Sc3 d4?? 
6...e6 7.Dxb7 Sd4! var meget bedre. 
7.Dxb7 Tc8 8.Lxc6+ Txc6 9.Dxc6+ 

Ld7 10.Dd5 dxc3 11.dxc3 Sf6 12.Dd3 

e5 13.Lg5 Da8 14.f3!? 
14.0–0–0! 

14...e4 15.fxe4 Sxe4 16.0–0–0 
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16...Lc6?? 
16...Ld6 17.Sf3 0–0 18.Le7!+-. 
17.Dd8+ 

1–0 
 

Tobias vandt rækkens skønhedspræmie 
for dette parti. 
 

Søndagens finale stod mod Mærsk 
Klubben, og den endte 4-0 i FREMs 
favør. 
 

Tobias (1), Alexander (3) og Jacob (4) 
scorede alle max. 5/5p. og fik 
topscorepræmie, mens Emma endte på 
3½/5p. 
 

Medaljetagerne (6 hold): 1. FREM 
Skoleskak 18,5p. 2. Mærsk Klubben 
12,5p. 3. Allerød Skoleskak 12p. 
 

Samtlige hold- og enkeltresultater, 
enkelte partier samt 178 fotos fra 
begivenheden kan ses på DM-
turneringens hjemmeside: www.dm-
skoleskak2012.dk/
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Nordiske mesterskaber i skoleskak 
Af Kristoffer Dyrgaard 

 

Sneklædte trætoppe, isfrosne søer og snevejr så langt, som øjet rækker... 
 

Det lyder som de flestes drømmejul, 
men kalenderen sagde februar, gps'en 
Finland og vigtigst af alt pegede det 
indre kompas direkte mod de nordiske 
mesterskaber i skoleskak. 
 

Den fynske trup 
Til stævnet var Simon og Mads de 
danske repræsentanter i A-gruppen 
efter på flotteste vis at have besat de 
ædleste podiepladser ved DM i 
skoleskak i november. Jess havde 
desuden i skikkelse af fynsk juniorleder 
indsamlet midler til at sende en fynsk 
træner med den fynske trup, der bestod 
af endnu en spiller: Mathias Nielsen, 
Sydøstfyn havde nemlig ligeledes 
kvalificeret sig i B-gruppen og dermed 
sørget for en historisk stor fynsk trup til 
dette stævne, som løb af stablen i 
weekenden 17.-19. februar. Valget af 
fynsk coach faldt på denne artikels 
skribent, der var meget taknemlig for at 
få denne mulighed. 
 

I ukendt terræn 
Hvorvidt det indre kompas blev 
påvirket af flyveturen skal være 
usikkert, men da ankomsten til 
spillestedet skulle fejres med en gåtur, 
blev den danske stedsans sat på en 
styrkeprøve. Mads og Kristoffer måtte i 
hvert fald erfare, at kaldenavnet 
"Finland - de tusind søers land" er 
velfortjent, og at tilfrosne søer ikke 
egner sig som pejlemærker. 
Heldigvis har nyfalden sne en dejlig 
egenskab til at guide en tilbage til start, 

og da turen samtidigt bød på flere 
møder med de flinke finner, har 
hverken Mads eller Kristoffer fortrudt 
spadsereturen. Snarere tværtom, 
selvom finnerne må have tænkt deres 
omkring danskerne, der vandrede i 
skovene uden snesko eller ski ... 
 

Super spillested 
Vel tilbage på hotellet, som også 
fungerede som spillested og restaurant, 
kunne Fremmerne konstatere, at 
forholdene var yderst favorable for en 
god omgang skak i dagene, der skulle 
følge. Det faktum, at nærmeste 
supermarked lå 15 kilometer fra 
hotellet, gjorde lejrstemningen endnu 
tydeligere, og de danske deltagere nød 
dette fra første sekund. 
Blandt andet blev hotellets svømmehal 
og den dertilhørende klassiske finske 
sauna flittigt besøgt. Dette element 
havde stor effekt på landsholdsfølelsen 
undervejs, da disse besøg blev holdt 
kollektivt, og alle deltagere har helt 
sikkert stiftet gode skak-bekendtskaber 
i det finske. En anden fordel ved denne 
adspredelse var at tankerne ikke kun 
kredsede om skakken, hvormed 
energien og motivationen til skak ikke 
blev opbrugt for tidligt. En fordel, som 
specielt Mads var meget opmærksom 
på, og siden drog god nytte af. 
 

Fredag 
Med disse beskrivelser af 
spilleforholdene, er det tid til at 
beskrive hændelserne på de 64 felter. 
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Turneringen startede fredag 
eftermiddag, hvor første runde bød på 
det klassiske møde mellem top og 
bund. Mads havde allerede torsdag 
aften forberedelsen klar, og minsandten 
om ikke modstanderen valgte præcis 
denne åbning samt faldt i en de 
planlagte fælder. Mads vandt dernæst 
partiet stilrent og har kommenteret 
dette på de følgende sider: 
 

Hvid: Mads Hansen, DK 

Sort: Henri Torkkola, Finland (2046) 
[noter: MH] 

1.e4 
1. runde af en udenlandsk turnering 
som NM er altid lidt speciel. Man er 
altid lidt nervøs, især hvis det er første 
gang, man deltager. Det var tilfældet 
for min modstander. Derfor havde jeg 
forberedt en lille finesse i åbningen, 
som han helt sikkert ikke kendte, for at 
få ham ud af bogen. 
1...c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 

5.Sc3 a6 
Najdorf-varianten i siciliansk. 
6.Df3!? 
En spøjs variant, men dog med nogen 
gift. Objektivt set måske en åbning 
man skal holde sig fra, men situationen 
taget i betragtning, kunne jeg godt lide 
det praktiske ved varianten mod denne 
modstander. En af idéerne med 
åbningen er, at når/hvis sort spiller e7-
e6, kan hvid fortsætte med g2-g4 og 
lave et såkaldt Keres-angreb. En anden 
idé er at spille b2-b3 efterfulgt af Lb2 
og 0–0–0, hvor kongestillingen er 
forholdsvis sikker. 
6...e6 
6...g6 er nok mere kritisk, da 
kongefløjen er gjort mere sikker, hvis 

hvid vælger at bringe en offensiv dér. 
Det mest moderne topparti fulgte 7.h3 
Lg7 8.Le3 Sc6 9.0–0–0 Ld7 10.Sxc6 
Lxc6 11.Ld4 Da5 12.De3 Dh5 13.g4 
Dh4 14.Tg1 h6 15.f4 0–0 16.e5 dxe5 
17.Lxe5 Tad8 18.Lc4 e6 19.Lb3 Tfe8 
20.Txd8 Txd8 21.a4 Sd7 22.Lxg7 
Kxg7 23.f5 Dg5 24.Dxg5 hxg5 25.fxe6 
fxe6 26.Lxe6 Sc5 27.Lc4 Sxa4 ½–½ 
Bauer,C (2612)-Feller,S (2611)/Biel 
2010. 
7.g4 Dc7 8.g5 Sfd7 9.Le3 
Her var jeg allerede tilfreds med mit 
åbningsvalg, for han har sneget sig 
uden om de kedelige varianter for hvid. 
9...b5 10.Lg2 Lb7 11.Dh3 
Med planer som at spille g5-g6 eller f2-
f4-f5. Nogen gange hænger 
springerofrene Se6 og Sd5 i luften. 
11...Se5 12.0–0 
Min originale plan var at rokere langt, 
men jeg synes, at min konge står mere 
sikkert ovre på kongefløjen, hvor jeg er 
i klar overvægt af brikker. 
12...Sbc6 13.Tae1 
Med planen om at få brikkerne ud så 
hurtigt som muligt for at være foran i 
udvikling. Min tanke var, at jeg nok 
ville kunne veksle det til et eller andet. 
Tårnet kan måske også bruges til noget 
Sd5. 
13...Sc4? 
13...Sxd4 14.Lxd4 b4= ville være at 
foretrække. 
14.g6! 
Med en lille finte som min modstander 
ikke havde fanget. 
14...Sxd4 
14...Sxe3? 15.fxe3 ville være 
katastrofe, da man har problemer, især 
på f7. 
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15.Lxd4 e5? 
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16.Dxh7!! 
Bang! Et frækt træk, som vinder en 
kvalitet. De sidste 6-7 træk har jeg 
prøvet at strikke denne idé sammen, og 
lige pludselig var den dér.  
En halv time før partiet viste jeg 
tilfældigvis Simon denne idé, og han 
synes selvfølgelig at det var en fed idé. 
Da han kom hen til partiet og 
observerede mit offer, bredte der sig et 
smil hos os begge. 
16...Txh7 17.gxh7 0–0–0 
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18.La7!! 

Ikke nok med at det er et flabet træk, så 
er det også det bedste i stillingen. 
18.h8D exd4 som truer springeren og 
kvaliteten med ...Sd2. Jeg kan dog give 
denne tilbage efter 19.Dh3+ (19.Sb1?! 
Sxb2) 19...Kb8 20.Sd5 Lxd5 21.exd5 
Sd2 22.Dh4 Sxf1 23.Lxf1± med en 
bedre løber, sikrere konge og snart en 
merbonde, står hvid godt. 
18...Lc6 
18...Le7 er nærliggende, for at undgå 
bondeforvandlingen, men 19.Lh3+ og 
kongen og tårnet kan ikke rykke. 
19...Dd7 20.Lxd7+ Kxd7 21.Te2±; 
18...Lxe4 19.Lh3+ Kb7 20.h8D Kxa7 
21.Sxe4 med et tårn i overskud. 
19.h8D Dxa7 20.Te2 
Et vigtigt tidspunkt i partiet. Jeg er 
foran med en kvalitet, men det tårn, 
som jeg har i forhold til, hvad han har, 
er ikke aktivt. Dvs. at jeg skal på en 
eller anden måde gøre mine tårne 
aktive. Lige nu truer han ...Sd2, så det 
respekteres.  
20...Sxb2 21.Tb1 Sc4 
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22.a4!  
Hér er mine tårne aktive. Et velkendt 
psykologisk problem når man er foran, 
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er, at stille sig lidt tilbage og ikke være 
lige så aggressiv. Men ved teksttrækket 
er det som om, at jeg slår ham, mens 
han vakler. 
22...bxa4 
Nu er mit tårn blevet rigtig godt.  
23.Sd5 Lxd5? 
23...Lb5 skulle selvfølgelig spilles. 
24.exd5 
Nu er hans konge blevet rigtig svag, 
samtidig med at hans løber er blevet 
blokeret og dårlig. Hvids løber kan 
godt få en helterolle, da den kan boltre 
sig på en masse svage hvide felter. Den 
sorte konge kommer også i problemer 
nu.  
24...Dc5 
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25.Dg8!! 
Et svært træk at finde, pga. dets 
usædvanlighed. Nu krakelerer sorts 
stilling på de hvide felter. 
Konsekvensen af at han byttede sin 
hvid-feltede løber. 
25...f5 26.Lh3 g6 27.Dxg6 Le7 28.Df7 
Et flabet træk. De to forskellige slag på 
f5 var nok forventet af min 
modstander.  

28...Tf8 29.Lxf5+ Kd8 30.Tb8+ Kc7 

31.Txf8 
Som vinder et tårn, i stedet for det 
naturlige 31.De7+, som kun vinder en 
officer.  
31...a3 32.Tc8+ 
Selvfølgelig en rigtig lækker sejr, som 
muligvis har indgydt noget frygt hos 
mine øvrige konkurrenter i gruppen, nu 
hvor det var første runde. 
1–0 
 

Hvor Mads blev parret nedad i feltet, 
havde Simon en svær parring med en 
højere- og ikke mindre væsentligt 
underratet svensker. Simon kæmpede 
dog bravt mod den stærke Philip 
Lindgren, men manglede en smule 
udvikling, der blev straffet på fornem 
vis. 
Inden 2. runde stod programmet på 
buffet og endnu en tur i det finske 
snevejr for at klare hovederne inden 
fredagens aftenrunde. Simon spillede et 
fint parti, der desværre aldrig kom over 
remisgrænsen. Selv den medrejsende 
coach for den danske delegation, GM 
Sune Berg Hansen, fandt kun få 
forbedringsforslag i efteranalyserne af 
den accelererede drage. Mads skulle 
forsøge at revanchere Simons nederlag, 
da Philipp stod på programmet. Partiet 
blev så interessant og tæt kæmpet, som 
Mads havde forudsagt inden. Begge 
kombattanter viste stor skakforståelse, 
og kun en ærgerlig fejlvisualisering fra 
Mads' side påvirkede balancen, idet et 
bondetab var resultatet heraf. 
Gevinstføringen var dog ikke nem for 
Philip, og med flot forsvarsskak fik 
Mads presset afgørelsen til tidnøden. 
Her forsøgte Philipp at undgå flere 
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evigskak-temaer og overså derved et 
endnu bedre skjult mat-tema. Mads var 
sikkerheden selv, da han fik 
muligheden for dette, og dermed stod 
der to point på tavlen få træk senere. 
Flot kæmpet af Mads! Fredagens høst 
på 2½ point var over forventet og blev 
fejret i svømmehallen, inden 
sengetiden oprandt.  
Den medrejsende træner, Kristoffer, 
brugte tiden på at forsøge at hjælpe de 
fynske deltagelse på bedste vis. Dette 
indbefattede teorihjælp til Mathias, 
mens Simon og Mads i kraft af fælles 
værelse og bedre erfaring klarede det 
meste af dette arbejde selv, hvor den 
medrejsende skribent blot virkede som 
vejleder. Større gavn har Mads og 
Simon nok haft omkring de praktiske 
ting, partigennemgang, samt hjælp til 
adspredelse, når dette var nødvendigt. 
Førstnævnte var aktuelt til 
morgenrunderne, hvor specielt en tidlig 
morgenrunde betød, at 
madpakkesmøring kunne tilføres 
huskelisten.  
 

Lørdag 
Efter morgenmaden begyndte tredje 
runde kl. 10 lokal tid og hurtigt 
opnåede Simon fordel i sin Caro-Kann. 
Tidnøden påvirkede desværre dette 
billede, og resultatet blev et bittert nul. 
Et af mange partier, hvor Simons 
pointhøst nemt kunne være forbedret, 
men Simon kan trods alt være glad for 
det fine spil, han præsterede. Mads tog 
i tredje runde nok tanken om, at 
indstille sindsstemningen til sidst man 
havde succes, lidt for bogstaveligt. For 
som det var tilfældet ved DM i 
skoleskak, indsneg sig der nogle 

sygdomstegn, hvilket påvirkede spillet 
tydeligt i denne runde. En pæn fordel 
med en nem stilling til følge blev 
nemlig efterfulgt at til tider planløst 
spil, hvorfor remis under 
omstændighederne var et fint resultat. 
Ratingfavoritten Jonathan Westerberg 
tabte samtidigt sit parti, hvorfor Mads 
som andenseedet stadig var med i 
kampen om titlen. Den to timers pause 
mellem runderne blev brugt på at få 
maverne fyldt og lidt forberedelse på 
de næste modstandere. I fjerde runde 
fortsatte Simon sit gode spil, hvor de 
sorte brikker sikkert blev ført til 
gevinst. Samtidigt spillede Mads 
topopgør mod færingen, der runden 
inden havde imponeret mod FM 
Westerberg. Symptomer fra 
morgenrundens sløjhed var til stede, 
men værst for Mads' koncentration var 
uden tvivl, hvad der foregik bag ham. 
Grundet problemer med live-
dækningen, forsøgte arrangørerne at 
indtaste partier til livedækningen, 
hvilket blev udført ved computeren 
tættest på topopgøret i A-gruppen. 
Dette behagede naturligvis ikke Mads, 
da larmen herfra var stærkt 
genererende. Den danske holdleder 
Torsten Lindestrøm blev tilkaldt 
(spillerne måtte grundet sprogbarrierer 
kun kommunikere med sin respektive 
holdleder under partierne) og fik løst 
problemet. Under dette 
hændelsesforløb havde Mads desværre 
tabt sin fordel og til sidst skulle vor 
mand muligvis være tilfreds med remis 
i slutspillet. Dermed scorede Mads og 
Simon begge et point på andendagen, 
hvor begge tydeligt havde haft 
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stillinger til mere. Dermed skulle ikke 
meget tilpasses morgendagens partier 
andet end blot gerne at hjemføre de 
fortjente point. Specielt Mads kunne 
med en god slutspurt gøre sig 
forhåbninger om at slutte øverst på 
podiet. Lørdagens program var afsluttet 
forholdsvist tidligt, hvorfor der foruden 
endnu et saunabesøg blev tid til snak 
omkring skakudvikling. Stormester 
Sune Berg Hansen holdt derfor et 
oplæg for deltagerne, hvor hans 
observationer af typiske fejl under 
stævnet blev berørt, hvorefter generelle 
metoder til at lære skak med 
motivationen i behold blev 
gennemgået. 
 

Søndag 
Dagens program startede tidligt med 
morgenmad kl. 7.30, hvorefter runden 
begyndte kl. 8. Simon skulle møde A-
gruppens eneste pige. Partiet udviklede 
sig noget utraditionelt, for efter at have 
opbygget stor fordel fik Simon sat 
denne over styr. Dernæst blev atter en 
gevinststilling fremskaffet, indtil et 
ærgerligt kongetræk tabte den sorte 
fribonde på e2. Slutspillet, der ellers 
havde været nemt vundet, skulle derfor 
vindes med udelukkende løber og 
springer. Partiets udvikling havde dog 
tydeligvist påvirket Simon, der ikke i 
tidnøden fandt matten ved brættet. For 
at gøre partiet helt tragikomisk, 
lykkedes det dernæst Simon at 
demonstrere W-metoden kort efter, da 
adrenalinen havde forladt kroppen. 
Endnu en gang stod resultatet ikke mål 
med det flotte spil! Simons bidrag til de 
græske tragikomedier havde grundet 
tidskontrollen med 30 sekunder per 

træk været godt en time mere end 
planlagt i programmet, hvorfor den 
normale to timers pause blev forkortet 
til tre kvarter, hvor alt andet en skak 
skulle fylde tankerne.  
Under maden bidrog skribenten med 
egne bitre erfaringer fra næstsidste 
runde af et nordisk mesterskab, hvilket 
sammen med en god portion frisk luft 
sikrede lidt skaklyst til sidste runde. 
I samme runde var Mads på en svær 
opgave med de sorte brikker mod FM 
Jonathan Westerberg (2389). Sune 
hjalp Mads til en fin forberedelse, men 
Mads' taktiske finesser fremvist i 
allerførste runde havde tydeligt skræmt 
modstanderne fra at forsøge sådanne 
stillinger mod Mads. Derfor blev 
forberedelsen ikke direkte anvendelig, 
men Mads har med garanti lært meget 
til senere brug fra de fem dage i det 
finske. Det lykkedes Mads at holde 
balancen, og Jonathan Westerberg så 
sig endvidere nødsaget til at hive i 
nødbremsen, inden det hvide stilling 
ville blive underlegen. Dermed var 
remis mod ratingfavoritten en realitet. I 
samme runde tabte den førende færing, 
hvormed fire mand delte førstepladsen 
i gruppe A inden sidste runde - alle 
med scoren 3½ point. Desuden havde 
de alle mødt hinanden indbyrdes og sat 
halvandet point til mod hverandre. 
Konsekvensen af dette var den noget 
besynderlige, at alle skulle parres 
nedad i sidste runde, hvorfor en heldig 
parring kunne forøge chancen for 
mesterskabet, mens evt. 
korrektionsberegning ville være 
afhængig af samtlige(!) resultater i 
gruppen. Uheldigvis blev Mads parret 
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med Simon i sidste runde, hvilket 
medførte store moralske skrupler hos 
begge, og specielt Simon var påvirket 
af situationen, da han kort efter at have 
genvundet motivationen til sidste runde 
blev informeret om dette. Kristoffer og 
rejseleder Torsten var dog enige om, at 
de så godt som det nu var muligt måtte 
spille partiet som ethvert andet, hvilket 
Mads og Simon var enige i. Undervejs 
kunne de så eventuelt holde øje med 
resultaterne på de andre topbrætter og 
indstille deres risikovillighed derefter.  
 

Afgørelsen 
Klubopgøret, som ligeledes fandt sted 
ved DM, blev en yderst spændende 
affære, hvor ingen af parterne 
tilsyneladende havde styr på 
stillingsvurderingen. Simon stillede sig 
aggressivt op på kongefløjen mod at 
undlade rokade, hvilket gav en 
tveægget stilling, som nok praktisk set 
var det bedst mulige for Mads' 
titelchancer, eftersom remis med stor 
sandsynlighed kun ville medføre en 
sekundær placering. Mens en egentlig 
afgørelse eller afklaring lod vente på 
sig hos Mads og Simon, var situationen 
en helt anden på de tre andre 
topbrætter, hvor de resterende 
medaljeaspiranter var i kamp. De fleste 
havde nok forventet, at de fire 
kombattanter med alt andet end en sejr 
i sidste runde ville tabe NM og måske 
medalje, mens korrektion blandt 
sejrherrerne ville afgøre guldets 
placering. Norske Anders Hobber 
indstillede mod forventning 
forholdsvist tidligt gevinstforsøgene og 
afgav remis, mens færingen Røgvi og 
svenskeren FM Weserberg begge 

havde tabt/ofret en bonde og stod 
under, hvilket stod i stærkt kontrast til 
førnævnte betragtninger, og pludselig 
kunne Mads med en sejr blive sin egen 
lykkes smed udenom alle 
korrektionsberegninger. En sejr til 
Mads i det ellers særdeles interessante 
parti var netop, hvad udfaldet blev. Så 
begyndte den danske flok at beregne 
mulige korrektionsudfald, og samtidigt 
med at konklusionen var, at Mads var 
sikker på titlen i alle tilfælde, blev 
Westerbergs parti remis. Mads blev 
dermed den første fynske nordiske 
mester siden Steffen Pedersen sejrede i 
1991. Stort tillykke med den fortjente 
titel! 
 

Epilog 
Som nævnt i indledningen til denne 
artikel blev dagene foruden skak brugt 
på en del adspredelse fra sådanne 
ensidige aktiviteter, hvormed 
skakmotivationen og specielt -
koncentrationen for vores patrioter blev 
bibeholdt turneringen igennem. Om 
mangel på sådant var grunden til at den 
midtvejs-førende føring sluttede af med 
to nederlag og dermed udenfor 
medaljerne skal være usagt. 
Konkluderes kan det, at Mads gennem 
hele stævnet havde begge ben solidt 
plantet på jorden og ikke lod sig 
yderligere påvirke af nerver - resultatet 
heraf kunne ikke være meget bedre. 
Mads og Simon kom dermed en stor 
oplevelse rigere hjem til Danmark igen, 
ligesom skribenten er glad for 
muligheden for at følge vores talenter 
på nærmeste hold på en sådan udflugt. 
Billeder fra stævnet kan findes på vores 
hjemmeside: www.frem-skakklub.dk. 
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Øbro Nytår 2011 – En knaldhyggelig turnering! 
Af Mads Hansen 

 

For et år siden skrev jeg artiklen ”Øbro 
Nytår 2010” i klubbladet med følgende 
citat: ”Turneringen blev en fed 
oplevelse for mig, og en milepæl for 
min udvikling. Ikke alene vandt jeg 
min præmiegruppe for folk under 2200, 
som resulterede i 1600 kroner og 30 
dejlige ratingpoint. Undervejs viste jeg 
også rigtig god form frem til de 
afsluttende divisionsrunder.”  
Citatet er meget dækkende for den 
efterfølgende turnering året efter. 
Eneste forskel er tallene, som skal 
opjusteres, til at blive nummer 2 i 
hovedturneringen efter GM Henrik 
Danielsen, med 3000 kroner til følge, 
samt 39 behagelige ratingpoint. Så man 
kan sige at det bliver det spændende se, 
om jeg kommer til at citere denne 
artikel ligeså om et år, med 
overskriften ”Øbro Nytår 2012” ☺.  
 

Turneringen blev spillet fra den 27-30. 
december med tre dobbeltrunder, hvor 
70 skakkyndige mennesker havde 
tilmeldt sig. Frem Skakklub var 
repræsenteret i form af Simon 
Wilbrandt og undertegnede.  
Simon havde sin bedste turnering til 
dato (hvis man ikke tæller hans flotte 
DM-titel fra november med i dette 
perspektiv), hvor han på trods af en 
forventet score af 1,85, alligevel 
scorede 4,5 point og viste meget 
lovende takter med blandt andet at slå 
11. seedede FM Nikolai Skousen 
(2247) med de sorte klodser.  
Jeg kunne forestille mig, at hans træner 
var stolt ☺. 

(Der følger mere om Simons bedrift i 
forlængelse af denne artikel). 
Mit eget resultat er jeg selvfølgelig 
yderst tilfreds med og super stolt af. 
Der er generelt en superhyggelig 
stemning i Øbro, som udkonkurrerer 
den ellers yderst hyggelige stemning vi 
har i Frem. Denne stemning hjælper 
desuden med at alle deltagere får en 
god oplevelse, uanset høj eller lav. Men 
lad os kigge på skakken.  
 

Deja-vu 
I første runde skulle jeg møde Amager-
spilleren Jens Holm Nielsen (1887) 
med de hvide klodser, som jeg pudsigt 
nok også mødte i turneringen året før 
og ligeså i første runde. Det er ofte 
sådan for mig, at der er lidt første-
runde nervøsitet, når man er storfavorit, 
for man er ikke helt sikker på, hvordan 
man egentligt står, rent formmæssigt. 
Partiet blev spansk åbning (1.e4 e5 
2.Sf3 Sc6 3.Lb5), hvor jeg fik en 
behagelig lille fordel, som blev 
udbygget, indtil han lavede et desperat 
kvalitetsoffer, som gjorde gevinst-
føringen nemmere for mig. Pointet blev 
bjerget hjem efter tidskontrollen. 
Efter et besøg på det nærbeliggende 
pizzeria, som serverer rimelig lækker 
mad, var jeg klar til anden runde, hvor 
den lokale Øbro-spiller og hollænder 
Tjerk Sminia (2031) sad og ventede på 
den anden side af brættet, hvor jeg 
havde sort. På trods af at han valgte at 
spille lukket siciliansk (1.e4 c5 2.Sc3), 
blev det hurtigt klart, at han søgte mod 
dynamiske angrebs-stillinger, som 
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forbavsede mig ret grumt under partiet. 
Efter 13 træk havde han formået at 
rokere kort, samtidig med at hans 
kongestilling, som skulle forsvare hans 
konge, var blevet skubbet frem, således 
at bønderne stod på h4, g5 og f4. I min 
forbavselse skyndte jeg mig at rokere 
til den anden side, for at undgå at blive 
myrdet af hans bønder, men det tror jeg 
er kritisk, for min konge blev svag på 
dronningefløjen senere hen. Det viste 
sig, at de svækkelser, som hans 
ekspansion på kongefløjen havde skabt, 
kom han til fortryde, efter at jeg åbnede 
h-linjen og dermed en tårnlinje ned 
mod hans konge. Da mine tårne og 
dronningen var driblet over mod hans 
konge, fik han det svært og efter nogle 
småfejl fra især hans side, kunne jeg 
skrive endnu et point på tavlen. 
Dermed havde jeg efter førstedagen 
lavet to pligtsejre, som var rare i den 
optik, at jeg fik pudset formen af.  
 

I den efterfølgende runde, skulle jeg 
spille på bord 1 mod BMS-spilleren 
GM Henrik Danielsen (2542) med de 
hvide til middagstid klokken 13. I en 
sådan situation er der ikke noget mere 
logisk, end at forberede sit åbningsspil 
til tænderne, så man kan få en fordel, 
eller i det mindste ikke at komme til at 
stå dårligst efter åbningen.  
Men jeg havde været så smart at crashe 
min computer en uge forinden (noget 
med en afbrydelse af en BIOS-
opdatering, som skulle være ret 
vigtigt), og havde dermed ikke de 
nødvendige midler til at forberede mit 
åbningsspil i løbet af turneringen. Det 
er lidt en krisesituation for en seriøs 
skakspiller som jeg. Så forberedelsen 

var en god nats søvn, samt taktiske og 
strategiske øvelser i bussen/toget, på 
vej mod spillestedet. Partiet blev en 
hektisk affære, som jeg burde have 
vundet (se alternativerne til hvids 20. 
og 33. træk).  
 

Hvid: Mads Hansen, FREM 

Sort: Henrik Danielsen, Island 
[noter: MH] 

1.e4 d5 
Okay, han vælger at spille 
Skandinavisk. Det er jeg på ingen måde 
ked af. 
2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 
Den moderne variant i skandinavisk, 
som GM Tiviakov er kendt for at være 
stor tilhænger af, med gode resultater. 
4.d4 Sf6 5.Sf3 c6 6.Se5 
Det kritiske. De to andre 
hovedvarianter, som bliver spillet på 
topplan er 6.g3 og 6.Lc4. Dette er også 
starten på en springerdans.  
6...Sbd7 7.Sc4 Dc7 8.Df3 
Med idéen Lf4 og 0–0–0, og for at 
have en præventiv effekt mod den sorte 
udvikling, da hans hvid-feltede løber 
ikke har det naturlige felt f5. 
8...Sb6 9.Se5!? 
Spillet efter en håndfuld minutters 
betænkningstid. Denne springerdans er 
åbenbart ifølge stormestrene 
acceptabel, da trækket er blevet 
praktiseret af flere stormestre. Det mest 
spillede træk er naturligt nok 9.Lf4 
med idéen at ofre centrumsbonden med 
9...Dd8 10.Se5 (det naturlige 10.0–0–
0? Lg4! er skidt for hvid) 10...Dxd4 
11.Td1 med kompensation, ifølge 
Henrik. 
9...Dd8 10.Le3 Le6 
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11.0–0–0N 
En nyhed ifølge min database, men det 
er selvfølgelig også kun fordi, at 
varianten med 9.Se5 ikke er blevet 
praktiseret særlig meget endnu. 11.Ld3 
g6 12.Se4 Sxe4 13.Lxe4 Tc8 14.Dg3 
Lg7 15.0–0. ½–½. 
Vorobiov, E. (2555) - Zablotsky, S. 
(2475)/Saratov 2006/EXT 2008. 
11...Sbd5 
Med flot kontrol over d5-feltet, hvilket 
er det overordnende mål i 
skandinavisk. Hvis man har kontrol 
over et felt i centrum, er man godt 
hjulpet på vej. 
12.Lc4 g6 13.Lg5 Lg7 
En typisk meget fleksibel opstilling for 
sort, som også kan komme fra 
adskillige Caro-Kann-partier og også i 
slavisk. 
14.h4 
Med nogle idéer med at svække hans 
kongefløj med nogle bondefremstød. 
14...Da5 15.Ld2 Db6 16.Se2 h5 
Det var lidt mit håb med trækket 14.h4 
at fremprovokere dette fremstød, som 
giver mig nogle chancer for at lave 
ravage på kongefløjen.  

Jeg skal bare lige have sikret mine 
svagheder på g4 og e4 først, med 
trækket f2-f3, og så spiller klaveret. 
17.Da3 
Med den åbenlyse trussel Ld2-a5, men 
også med idéen at presse bonden på e7, 
som godt kan gå tabt senere hen. 
17...a5 
Mit håb var nu, at jeg har svækket 
begge hans "kongestillinger", sådan at 
kongen skal kæmpe for at finde et 
sikkert sted. 
18.The1 
Alle mine brikker er med i spillet, 
hvilket man ikke kan sige om hans. 
18...Lh6? 
Et skørt træk af en stormester. Er ikke 
sikker på hans motiv med trækket, men 
tror at det er for at kunne rokere langt, 
således at a5-bonden ikke kommer til at 
hænge. Problemet er lidt de positionelle 
aspekter i form af det deplacerede tårn 
på h6, samt afbytningen af en bedre 
løber. 
19.Lxh6 Txh6 
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20.Df3? 
Jeg kan ikke helt forklare, hvorfor jeg 
spiller dette latterlige træk, men det var 
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noget med nogle spøgelser i form af 
nogle svagheder, som jeg må have set 
ved hans kongefløj.  
Nu får han byttet nogle brikker, hvilket 
hjælper ham til at få sin konge i skjul 
på en fornuftig måde. 20.Lxd5! Sxd5 
(20...cxd5 21.Sf4 Dc7 22.Sxe6 fxe6 

23.De3 Th7 24.Sxg6 med en positionelt 
ruineret stilling) 21.c4 Sb4 22.De3 Th7 
23.Sc3+- med idéer som a2-a3, Se5-g6 
og Se5-f7 og sorts dårligt placerede 
brikker taget med i perspektivet, vidner 
om en positionelt vundet stilling for 
hvid. 
20...Lg4 21.Sxg4? 
En fejl kommer sjældent alene. Rigtigt 
var 21.Dg3; f.eks. 21...Th7 22.Lxd5 
cxd5 23.De3, og hvid hat de bedste 
udsigter. 
21...hxg4 22.Dg3 0–0–0 23.Sf4 
23.Lxd5!? cxd5 24.Sc3 Td7 25.Kb1 og 
med den mere sikre konge og mest 
aktive tårne har hvid en god fordel. 
23...Dc7 24.Lxd5 cxd5 25.Td3 Kb8 
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26.De3? 
Overvejede også kvalitetsofferet 
26.Txe7!, men vurderede det forcerede 

slutspil helt forkert, da det giver hvid 
nemmere spil end sort.  
26...Dxe7 27.Sxd5+ Dd6 28.Sxf6 Dxg3 
29.fxg3 g5 giver hvid en lille, men klar 
fordel. 
26...Txh4 27.Tc3 Dd6 28.Tc5 b6 
Yes, flere svagheder ved hans konge. 
Her er min kompensation dog ikke 
rækkende, men rart for mig, da vi 
begge er nede på tiden før 
tidskontrollen. 
29.Tb5 e6? 
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30.Sxg6! 
Den havde han ikke fået med, hvilket 
var tydeligt at mærke på hans ellers 
professionelle facade. 
30...fxg6 31.Dg5 
Og han kan ikke dække både springer 
og tårn samtidigt. 
31...Tdh8? 
31...Th2 var bedre, men som han 
fortalte mig bagefter, følte han at mit 
30.Sg6 var som et slag i ansigtet, som 
han havde svært ved at komme tilbage 
fra. 
32.Dxf6 Th1 
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I begyndende tidnød svarede jeg: 

33.Txh1? 
Som giver han nok aktivt spil til at 
forcere remisen. 33.Kd2!, da 33...Txe1 
er umuligt pga. 34.Dxh8+ Skak!, som 
jeg ikke havde fået med, hvilket 
ærgrede mig grumt. På hans bedste 
fortsættelse 33...Tf8 har jeg 34.Txb6+ 
Kc7 35.Txd6 Txf6 36.Txh1 Kxd6 

37.Ke3+- med et behageligt og nok 
også vundet slutspil. F.eks. kan man 
drible tårnet over på a8 og presse den 
svage a-bonde. 
33...Txh1+ 34.Kd2 Tf1 35.Tb3 Kb7 
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Med et remis-tilbud, som jeg følte mig 
nødsaget til at tage, da hans praktiske 
chancer, sammen med min 
spillemæssige "tiltning" 
retfærdiggjorde at afslutte partiet nu. 
½–½ 
 

Eftertanker 
Efter partiet var jeg ret træt af, at jeg 
ikke bare greb min chance, nu hvor jeg 
havde stormesteren og turneringen i 
min hule hånd. Hvis jeg havde fundet 
en af gevinsterne, havde jeg kommet 
udelt 1’er, men så havde jeg nok også 
mødt GM Johnny Hector på vejen, 
hvilket ikke blev tilfældet. 
 

Lidt på hælene 
I dagens anden runde, efter endnu et 
besøg på det lokale pizzeria, skulle jeg 
møde den meget flinke matematiklærer 
Thomas Klitgård (2176) fra Nordre 
med de sorte.  
Åbningen blev en meraner opstilling 
mod semi-slavisk (1.d4 d5 2.c4 c6 
3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 Sbdd7 6.Dc2). 
Det blev hurtigt meget klart, at hans 
klare intention var ikke at risikere 
noget som helst, hvilket han også måtte 
indrømme efter partiet.  
Jeg var ikke interesseret i, at det skulle 
ebbe ud i en remis, så jeg måtte satse 
lidt, hvilket bare gjorde min stilling 
dårlig.  
Men heldigvis havde han ikke vurderet 
stillingen på samme vis som jeg og 
tilbød remis, som jeg tog imod. Vi blev 
bagefter enige om, at han skulle have 
spillet videre. 
Dermed havde jeg efter den anden 
dobbeltrunde 3 ud af 4 point efter 2 
halve på andendagen.  
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Det var jeg ikke super tilfreds med, da 
det ødelagde mine chancer for at vinde 
turneringen. Havde jeg været mere 
kynisk mod Henrik, havde det set 
meget lyst ud.  
 

En gammel kending 
I 5. runde, som startede klokken 19, 
skulle jeg møde BMS-spilleren og 
juniorspilleren Nicolai Brondt (2123) 
med de hvide.  
Ham har jeg mødt ofte, og hans 
spillestil, som ligger vægt på at vinde 
partiet i slutspillet, komplementærer 
meget godt min, hvilket har gjort, at 
min statistik mod ham er 
overvældende.  
Det var så uheldigt, at jeg lå vågen den 
halve nat pga. sygdom. Jeg har udviklet 
en mærkelig vane med at blive syg til 
skak, hvilket f.eks. var slemt til DM i 
skoleskak i november og senere hen 
lidt til Nordisk Mesterskab.  
Nåh, men jeg kom først rigtigt over 
sygdommen efter mit parti mod 
Nicolai, så kampen mod ham var også 
en kamp mod mit helbred, hvilket ikke 
just er behageligt.  
Jeg spillede en side-variant mod hans 
Caro-Kann (1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 
4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.S1e2), som er 
anbefalelsesværdigt for dem som ”dis-
liker” de stillinger, som Caro-Kann 
folk gerne vil have.  
Spillede det dog lidt forkert og fik en 
lidt bedre stilling. Jeg valgte at snuppe 
testamentebonden på b7, for at tvinge 
ham til at spille dynamisk. Han undgik 
de kritiske varianter og jeg endte med 
at slå kontra efter hans 23…Tb5?:  
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24.f4! Dd5 
24...Df5 25.Sd4 med gaffel. 
25.c4! 
Og endnu en gaffel. 
25...Sd2+ 26.Ke1 Sxc4 27.bxc4 Txc4 

28.Td1 Dxg2 29.Tg1 De4 30.Dg3 g5 

31.hxg6 f5 32.Td8+ Kg7 33.Td7+ 

Kg8 
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34.Dh4! 
Og min springer dækker for alle hans 
skakker. 
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34...Tc8 35.Td8+ Txd8 36.Dxd8+ 

Kg7 37.De7+ Kg8 38.Df7+ Kh8 

39.Df8# 

1–0 
 

Hul på bylden 
I sjette runde skulle jeg møde den 
ambitiøse skakspiller fra AS04 Thomas 
Kirknel (2135) med de sorte. Med en 
sejr så det rigtig spændende ud i 
turneringen, så det var selvfølgelig 
også mit mål, hvilket forklarede mit 
afslag på hans fire remistilbud. Han 
spillede en Botvinnik-opstilling mod 
mit siciliansk (1.e4 c5 2.c4), som har 
det med at slå den værste dynamik ud 
af stillingen. Der gik noget tid, før jeg 
fik hul på bylden, men dette blev 
tilfældet efter hans 18.Lc3?: 
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18...f3! 19.Lxd4 
19.Sxf3 Sxf3+ 20.gxf3 Sxd5 21.cxd5 
Dxh3 er helt forfærdeligt. 
19...fxg2 20.Kxg2 cxd4 21.Sxe7? 
Den forkerte brik at bytte. 
21...Dxe7 22.f4 g6 23.fxe5 dxe5 
Jeg har det saftige felt på f4 til min 
springer i tankerne, tydeligvis. 

24.Sf3 Sh5 25.Kh2 Tf7 26.Tb2 Taf8 

27.Tbf2 Sf4 28.Sg1 
Med den simple idé at putte springeren 
på e2 for at bytte brikker, som jeg 
faktisk havde overset. 
28...Kg8?! 29.Se2 Sh5 30.Txf7 Txf7 

31.De1 Dg5 32.Txf7 Kxf7 33.Df2+ 

Ke7 
Nu er kongen der, hvor det sner, så den 
kan medvirke i en birolle på 
dronningefløjen i et eventuelt springer-
/bonde-slutspil. Stillingen er svær for 
hvid at holde sammen på, da hans 
springer og konge, mangler gode felter. 
34.Df3 Dd2 35.Kg1 Sg7 
Springeren skal lige omgrupperes til 
e6, således at den også har 
funktionerne at dække c5, bruge feltet 
g5 og dække kongen for eventuelle 
evigskakker, samtidig med at den 
stadig kan gå til f4, ligesom den kunne 
fra h5. 
36.Kf2 Se6 
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37.Kg3? Sg5 38.Dg4 Dxd3+ 39.Kh2 

Sxe4 0–1 
 

Selvfølgelig en rar sejr, som bragte mig 
i turneringssituationen: 
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1. GM Henrik Danielsen 5,5p. 2. 
Undertegnede 5p. 3-5. Alexander 
Rosenkilde, Henrik Andreasen og Peter 
Olsen, alle 4,5p.  
Efter endnu et besøg på det lokale 
pizzeria (det er ikke for sjov; den var 
virkelig god ☺), hvor jeg blev sat 
mentalt på plads af Mads Tudvad (som 
jeg skylder ham meget for), var jeg klar 
til at vinde den sidste kamp og dermed 
have en chance for at vinde det hele. 
 

Blandt mine bedste 
Jeg skulle møde den yderst sympatiske 
Tåstrup-spiller Alexander Rosenkilde 
(2266) med de hvide. Intet andet en sejr 
strømmede gennem mit hoved, da jeg 
fik parringen af vide. Partiet blev et af 
de bedste partier, jeg nogensinde har 
spillet i min beskedne karrierer. Partiets 
omstændigheder taget i betragtning, 
kunne det ikke være mere passende: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM 

Sort: Alexander Rosenkilde, 

Taastrup 
[noter: MH] 

1.e4 
Jeg var faktisk ret glad for parringen, 
selvom at Alexander er en yderst god 
spiller med et højt topniveau, hvilket 
han f.eks. viste i sin fantom-turnering 
til KM 2010. Han spiller udelukkende 
Sveshnikov-varianten med sort mod 
1.e4 (tror jeg) og den er jeg godt 
bekendt med, hvor jeg har gode 
resultater.   
1...c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 

5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 
Sveshnikov-varianten.  
9.Sd5 Le7 10.Lxf6 Lxf6 11.c4 

Den kritiske og moderne variant mod 
Sveshnikov. Jan Nordenbæk, som er 
godt bekendt med Sveshnikov-
varianten, kaldte denne variant for 
"dræber-trækket mod Sveshnikov".  
11...b4 12.Sc2 a5 13.g3 
Jeg er enig med Jan Nordenbæk i, at 
13.h4 er mere præcist, da det udelukker 
muligheden Lg5, som dog ikke er så 
kritisk. 
13...0–0 14.h4 Le6 15.Lh3 
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15…Lxd5?! 
15...a4!? er den bedre løsning. Hvid har 
ikke meget efter fortsættelsen, hvilket 
f.eks. ses ved følgende parti 16.b3 
Lxd5 17.cxd5 Sd4 18.Sxd4 exd4 19.0–
0 Te8 20.bxa4 Txe4 21.Tc1 Te8 
22.Tc4 d3 23.Dxd3 Txa4 24.Tfc1 Ta3 
25.Dc2 Lc3 26.Tc8 De7 27.Txe8+ 
Dxe8 28.Lf1 g6 29.Lc4 Ta7 30.Dd3 
Te7. ½–½. Nepomniachtchi, I (2632)-
Ni Hua (2701)/Sochi 2009/CBM 132. 
16.cxd5 
Overordnet set har jeg nærmest vundet 
c-linjen, da min løber dækker c8, samt 
at feltet c6 bliver et problem for ham på 
længere sigt. Sorts plan er at 



 

 
53 

omgruppere sin løber til a7-g1 
diagonalen og helst på c5. 
16...Sa7 17.Dd3 
Her står den hvide dronning bedst og 
mest fleksibelt. 
17...Db6?! 
17...Db8 var en nemmere måde at 
omgruppere løberen til b6 på, da man 
sparer et træk i forhold til partiet. 
18.0–0 Ld8 19.Tfc1 Db7 20.Se3 
Læg mærke til de mange hvide felter, 
som hvid kontrollerer i stillingen. 
20...Lb6 21.Sc4 Tfd8 
Et ubehageligt træk at lave, da tårnet 
kun har funktionen af at dække en svag 
bonde. Spillet efter lang tids 
betænkning. 21...Lc5 gør det mere 
besværligt for ham, da a5-bonden ikke 
er dækket. 22.Kg2 (22.Sxa5? Lxf2+ 
23.Kxf2 Db6+er bedst for sort) 

22...Dc7 23.Tc2 og hvid stabler i c-
linjen og har behageligt spil. 
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22.a4!! 
Måske overdrevent med to udråbstegn, 
men er ret stolt af trækket, som Henrik 
Danielsen kaldte for "ren klasse" :-). 
Den overordnende idé med trækket er 

at få hans brikker, og især springeren, 
til at stå klodset og i behov for plads. 
22...Sc8 
Jeg overvejede at slå springeren nu, 
fremfor næste træk, men han stikker 
alligevel ikke af sted med springeren 
med 23...Se7, da den også vil stå 
klodset dér, så jeg forbedrede bare min 
stilling, før jeg forcerede. 
23.Tc2 
At forcere stillingen ville have været 
computerens foretrukne træk. 23.Sxb6 
Sxb6 24.Tc6 Da7 25.b3 Tab8 26.Tac1 
Tb7 27.Kg2±, som selvfølgelig også er 
flot at se på.  
Kunne dog bedre lide kombinationen af 
god springer mod dårlig farveblind 
løber, end omvendt. 
23...Lc5 
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24.Lxc8! 
Elskede kombinationen af god springer 
mod dårlig farveblind løber, så skyndte 
mig at aflive hyppen. 
24...Tdxc8 
De andre tilbagetagninger taber med 
det samme. 24...Dxc8 25.Sb6+-; 
24...Taxc8 25.Sxa5+-. 
25.Tac1 f6 
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Der truede måske på e5. 25...b3!? 
havde skabt en anelse modspil 26.Tc3 
Lb4 27.Txb3 Tab8 havde nok været 
den bedste praktiske chance for en 
remis. 
26.Sd2 Db6 27.Sb3 
Man har tidligere kunne være fristet af 
at spille b2-b3 for at stabilisere 
dronningefløjen, men jeg skal bruge b3 
til springeren senere, som det blev 
tilfældet nu.  
Trækket b2-b3 ville også være en 
mindre katastrofe, da han dermed får et 
fint felt til løberen på c3. Løberen ser 
ret dum ud nu, hvilket også var 
ambitionen med at bytte min hvid-
feltede løber for hans springer. 
27...Ta7 
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28.Kg2 
Med idéerne: 1. forbedre 
kongepositionen, så der f.eks. ikke er 
nogle skakker på f2. 2. at forberede et 
fremtidigt Tc1–h1, efter planer som h4-
h5-h6 eller g3-g4-g5, med den hvide 
dronning på et godt felt (f3,g4 eller f5); 
mindre klar er stillingen efter 28.Sxc5 
dxc5 29.Kg2, hvor jeg dog har en 

fribonde og en svag bonde på c5 at 
spille på. 
28...Kf8?! 
Hans plan med centraliseringen af 
kongen er skør, da den står mere svagt 
derovre. Han havde ikke så meget tid 
på det her tidspunkt. 
29.h5 
Selvfølgelig åbne for en ny svaghed på 
en ny front, hvor de hvide felter 
derovre godt kan blive slemme for 
ham.  
29...Ke7?! 30.Df3 
Dronningen giver ham nogle problemer 
nu. 
30...Tac7 31.Df5 
Hans svaghed på e6 bliver pludseligt et 
stort problem for ham, da han har 
placeret kongen i centrum. Udover det 
er h7 også et problem. 
31...h6 
Nu er de hvide felter (over hele brættet) 
et problem for ham. 
32.Sd2? 
Min idé var at drible springeren over 
mod f5 og g6, som han har svækket. 
32.De6+ Kf8 33.Sxc5 kunne jeg også 
have gjort, men så først muligheden, da 
Kristoffer fortalte mig den.  
Partiet får dog samme tema og 
afgørelse. F.eks. 33...Txc5 34.Dxc8+ 
Txc8 35.Txc8+ Ke7 36.T1c7++-; 32.f4 
er også en gevinst, med idéen 33.fe5. 
32...Ld4 33.De6+ 
Og han opgav. Idéen er at jeg slår på c8 
efter 33...Kf8. 
1–0 
 

Jeg er stolt og glad for mange aspekter 
af dette parti. En euforisk følelse traf 
mig i form af de mange lykønskninger 
efter partiet og til 



 

 
55 

præmieoverrækkelsen. Henrik 
Danielsen vandt sit parti overbevisende 
og endte på den imponerende score 
6,5/7p.  
 

Jeg ødelagde hans perfekte score, men 
skulle have ødelagt den mere.  
 

Slutstillingen blev: 1. GM Henrik 
Danielsen 6,5p 2. Undertegnede 6p 3-6. 
GM Jonny Hector, Peter Olsen, 
Thomas Schou-Moldt og Alexander 
Rhee, alle 5p. Dermed et point ned til 
forfølgerne, som indebar en stormester, 
som ikke havde sin bedste turnering.  
 

Da præmieoverrækkelsen var færdig, 
gik der champagne og øller i den. 
Øbros legendariske nytårs lynturnering 

løb af stabelen over midnat. Det var 
virkeligt hyggeligt og nærmest et must 
for enhver skakentusiast.  
 

Mange udefrakommende var med til 
turneringen, som blev vundet af Mr. 
Øbro, FM Søren Bech Hansen.  
 

Anbefalelsesværdigt, så kryds natten til 
den 31. december af i kalenderen. Eller 
kryds perioden fra den 27-30. 
december af og deltag i Øbro Nytår 
2012, for det er virkelig en god og 
hyggelig turnering.  
 

Man kan konkludere, at det på alle 
måder var en god turnering for mig. 
 

 

Simon vandt sin ratinggruppe og blev mesterspiller 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Som 52. seedet hørte Simon Wilbrandt 
bestemt ikke til blandt de mest 
profilerede deltagere i CXU Nytår, men 
det blev der lavet godt og grundigt om 
på, efterhånden som turneringen skred 
frem! Simon lagde ud med at tabe til 
17. seedede Thomas Schou-Moldt, 
Allerød (2159) for derpå at vinde over 
turneringens lavest ratede spiller Jens 
Evald Larsen, enkeltmedlem (1273). 
Andendagen blev en kæmpesucces, 
idet de to Øbro-spillere Tjerk Sminia, 
(2031) og Nicolai Skousen (2207) 
begge måtte gå tomhændede fra brættet 
efter mødet med FREM-spilleren. 
 

Simon beretter: 
 

”I 3. runde havde jeg forberedt 
kongeindisk, men modstanderen afveg 
i træk to med e5. Jeg gav bonden 

tilbage, og fik en behagelig stilling, 
som det ofte er tilfældet i Budapester-
gambit. I runden før, havde Mads slået 
min modstander i et vildt slagsmål, så 
jeg tænkte, at det ville min modstander 
nok gerne ud i. Derfor byttede jeg 
nogle brikker af, og det gjorde kun min 
stilling bedre. Så vandt den næsten sig 
selv”: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 

Sort: Tjerk Sminia, ØBRO  
[noter: SW] 

1.d4 Sf6 2.c4 e5 
Jeg havde regnet med, at han spillede 
kongeindisk, så denne uambitiøse 
åbning var jeg glad for at se.  
3.dxe5 Sg4 4.Lf4 
Skal spilles før Sf3, da 4.Sf3 Lc5 er 
irriterende.  
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4...Sc6 5.Sf3 Lb4+ 6.Sbd2 De7 7.e3 

Sgxe5 8.Sxe5 Sxe5 9.Le2 d6 10.a3 
Først efter partiet fandt jeg ud af, at 
sorts plan i forvejen var Lxd2, så det 
var lidt af et spildtræk. 
10...Lxd2+ 11.Dxd2 Sg6 12.Lg3 h5 

13.h3 h4 14.Lh2 Dg5 15.Dd5 Dxd5 
16.cxd5 Lf5 17.Tc1 0–0–0 
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18.0–0? 
Her har sort en variant, som udligner, 
men den overså vi begge: 18...Le4! 
19.Tfd1 Se7 20.Lc4 Th5! 21.Td4 Lxd5 
22.Lxd5 Txd5 23.Txh4=. 
18...The8? 19.Tc4 Te4 20.Tfc1 Txc4 

21.Txc4 
Herefter står sort presset, og det 
udnytter jeg med det samme ved at 
presse hans brikker baglæns og åbne 
stillingen.  
21...Kb8 22.e4 Lc8 23.Lh5 Sh8 24.e5 
Min plan er fuldendt, og hvid står 
markant bedre. 
24...dxe5 
Dette var ikke nødvendigt, men andre 
træk går heller ikke, da stillingen nu 
kan åbnes, mens sorts brikker står 
dårligt. 
25.Lxe5 Txd5 26.Lxc7+ Ka8 
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27.Lf3! 
En vigtig pointe. Løberen på c7 skal 
ikke rykkes, da sort allerede skal 
bekymre sig om truslen på c8. Det er 
derfor spild af tid at rykke den.  
27...Tb5 28.a4!? Txb2 29.Le5 Le6 
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30.Ld5! Tb1+ 31.Kh2 Lf5 32.Le4 

Spillet i tilfælde af, at han ikke så, at 
32...Le6 gav samme stilling, Det 
lykkedes.  
32...Lxe4?? 
32...Le6 vinder naturligvis også. 
33.Ld5 Lf5 34.Tc7 Sg6 (34...a6 35.Te7 
Ka7 36.Ld4+ Kb8 37.Te8+ Kc7 
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38.Txh8+-) 35.Txf7 a6 36.Txf5 Sxe5 
37.Txe5+-. 
33.Tc8# 

1–0 
 

”I 4. runde mødte jeg FM Nicholai 
Skousen, som fik mig ud i noget, jeg 
ikke kendte, nemlig Blumenfeld-
gambit. Jeg fik spillet det lidt upræcist, 
og han fik meget pres. Det smuldrede 
til sidst væk for ham, da jeg (igen) gav 
bonden tilbage, og så var slutspillet 
vundet. Det var dog ikke lige til. Vi 
nærmede os træk 40, men nåede aldrig 
dertil. Jeg smed slutspillet væk, men 
pludseligt blev hans dronning fanget. 
Derfra var det game-over.” 
I 5. runde stod den på LIVE-
transmission mod tredjeseedede Jacob 
Carstensen, Brønshøj (2306), men han 
viste sig at være for stor en mundfuld. 
Det lod Simon sig heldigvis ikke gå på 
af, han kom straks tilbage på 
gevinstsporet mod 23. seedede Henrik 
Porte, Øbro (2131), som blev slidt op i 
et langt slutspil. Vi kommer ind efter 
Portes 32…a5: 
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33.h5 gxh5 34.Txh5 Txh5 

35.Dxh5 a4 36.Lxd5 cxd5 
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37.Dh8+ Lf8 38.Lb4 Sd7 39.Td3 Tc8  

40.Tc3 Db7 41.Txc8+ Dxc8 42.Lxf8 

Sxf8 43.Dxg7 
Og hvid vandt. 
1–0 
 

Simon kunne derfor gå ind til sidste 
runde med bevidstheden om, at han 
som minimum var sikker på en delt 
andenplads i præmiegruppe 5, men at 
en afsluttende remis med stor 
sandsynlighed ville være ensbetydende 
med førstepladsen.  
Den fik han mod 13. seedede Tobias 
Rostgaard, BMS Skak, der netop havde 
tabt til Peter Chr. Grau, 
Læseforeningen i 6. rundes længste 
parti og derfor var godt mør og 
desuden uden mulighed for at vinde sin 
præmiegruppe. 
Ikke alene vandt Simon i suveræn stil 
ratinggruppe 6 med 4,5p., hvilket 
sikrede ham en samlet placering som 7-
22, men da hans forventede score var 
så lav som 1,85p., vandt han hele 99 
ratingpoint og er med 1961 ny 
mesterspiller. 
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