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Generalforsamling i Frem Skakklub
mandag den 4. maj 2015 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler i Ungdomshuset,
Nørregade 60, 3 sal, 5000 Odense C.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab – kassereren fremlægger revideret regnskab for 2014
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret
kontingent)
6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før GF
7. Valg
1) Valg af formand for 2 år. (Niels Henrik Sørensen
modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår André Møller)
2) Valg af ét bestyrelsesmedlem for 1 år (André Møller
modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Henrik
Sørensen)
3) Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år (Kristoffer
Dyrgaard modtager genvalg)
3) Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år. (Mathias
Meunier modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Peter
Morling)
4) Valg af to suppleanter for 1 år. (Peter Sørensen og
Jakob Frederiksen modtager genvalg)
5) Valg af én revisor for 2 år. (Per Stentebjerg modtager
genvalg)
6) Valg af revisorsuppleant for 1 år.
8. Årets Frem’er
9. Evt.
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AKTIVITETSKALENDER
April
Maj

Juni

mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
lørdag

20
27
04
11
18
25
01
08
13

FREM OPEN (5), BRIKKEN nr. 1
Hurtigskak - runde 1-3 (se indbydelse)
Generalforsamling
Hurtigskak - runde 4-6
Transparent Minds/undervisning
2. pinsedag – klubben lukket
Hurtigskak – runde 7-9
Sæsonens sidste klubaften
FM i lynskak + sommerfest

Derudover er der juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30.

Divisionsturneringen
Af Niels Erik Nielsen
I 53. udgave af divisionsturneringen var klubben atter repræsenteret med to hold,
nemlig FREM 1 i 1. division, gruppe 2, mens FREM 2 ligesom i sidste sæson var at
finde i 2. division, gruppe 2. På forhånd lød vurderingen, at førsteholdet efter at have
måttet sige farvel til holdets hidtidige ankermand, FM Mads Hansen, nok ville få
svært ved at gentage tredjepladsen fra sæsonen 2013-14, mens tiltroen til at
andetholdet kunne bevare divisionsstatus i hvert fald for denne skribent kunne ligge
på et meget lille sted. Så meget desto større var glæden, da begge mandskabet
overtraf forventningerne ved henholdsvis endnu en gang at blive nummer tre og med
en sjetteplads redde livet i 2. division.
1. division, gruppe 2:

Sørensen op mod tidkontrollen
værterne i front ved at vinde i flot stil:

3. runde:

Hvid: Niels Henrik Sørensen,
FREM 1
Sort: Morten Fabrin,
Viborg
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.e3 g6 4.c4 Lg7
5.Sc3 cxd4 6.exd4 d6 7.Le2 0–0 8.0–0
Lg4 9.Le3 Sc6 10.d5 Lxf3 11.Lxf3
Se5 12.Le2 a6 13.f4 Sed7 14.Kh1 Tc8

FREM 1 - Viborg: 4-4
Hjemme i Ungdomshuset fik FREM 1
en udmærket start på matchen mod
Viborg, thi efter en relativ hurtig remis
på tredjebrættet mellem Torben
Østergreen-Johansen og Olav D.
Larsen bragte reserven Niels Henrik
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15.Tc1 Sc5 16.Ld4 Sfe4 17.Lxg7
Kxg7 18.Dd4+ Sf6 19.f5 Scd7 20.fxg6
hxg6 21.Lg4 Kg8 22.Lxd7 Sxd7
23.Se4 Se5 24.Sg5 Kg7

Kort efter udlignede Claus Rossen til
1,5-1,5 for Viborg ved at vinde over
Tobias Ilsøe, der ellers længe var godt
med, og et kig på stillingerne i de
resterende fem partier gav bestemt ikke
grund til den store optimisme på
førsteholdets vegne.
På fire af de fem brætter sad FREM
nemlig tilbage med de klart dårligste
stillinger, mens opgøret mellem Simon
Wilbrandt og Esmat Guindy så ud til at
kunne gå begge veje. Partiet endte
remis, og det blev også udfaldet
mellem Tom Frantsen og Peter Graves,
hvilket må betegnes som noget af en
mirakelredning af FREM-spilleren, der
stik mod sædvane var kommet
katastrofalt dårligt fra åbningen.
Med alle tunge officerer tilbage på
brættet havde Tom mistet rokaderetten,
og hans konge var i konstant fare, men
med tålmodigt forsvarsspil lykkedes
det ham at holde sammen på stillingen.
At parterne i efteranalyserne fandt den
vindende fortsættelse for Viborgspilleren, kan derfor ikke undre.
Til gengæld måtte Per StentebjergHansen ned mod Søren Ejdum. En
fejlagtig plan fra FREM-spillerens side
betød, at modstanderen i tidnødsfasen
indkasserede to bønder helt uden
kompensation. Selv om slutspillet
indbefattede uligefarvede løbere, var
der også et sæt tårne på brættet, og det
blev afgørende.
På det tidspunkt var stillingen 3,5-2,5 i
Viborgs favør, og da de sidste to partier
så ud til at gå samme vej, var et stort
hjemmebanenederlag under opsejling.
Da det så allermest sort ud, kom
hjælpen imidlertid i form af et uventet
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25.Txf7+! Txf7 26.Se6+ Kg8 27.Sxd8
Txd8 28.c5 Tdf8 29.h3 Tf4 30.De3
Tf2 31.cxd6 exd6 32.Db6 Te2
33.Dxd6 Tff2 34.Db8+ Kg7 35.Dxb7+
Kh6
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36.d6! Txb2 37.De4 Tbe2 38.Dh4+
Kg7
39.Tc7+
Sf7
40.Dd4+
Kh641.Txf7! Txf7 42.d7!
1–0
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4. runde:

point på førstebrættet, hvor FM Jwan
Bakr som sort mod IM Jens Ove Fries
Nielsen fra åbningsfasen ellers var
kommet i defensiven.
FREM-spilleren måtte give en officer,
men han fik trods alt tre bønder for
den. Langt værre var det, at han havde
svært ved at få sine sidste officerer med
i spil, men med god hjælp fra Jens Ove,
det undervejs overså mindst en klar
gevinstfortsættelse, blev der byttet en
del brikker af, og pludselig kom sorts
bondehær tromlende uimodståeligt
frem.

FREM 1 – Bov: 4-4
I 4. runde var der igen dømt topopgør,
da FREM 1 søndag den 11. januar
havde besøg af det førende mandskab
fra Bov. Efter rating var der udsigt til
en jævnbyrdig affære i mødet mellem
nummer et og to, og det blev da også
tilfældet, men ganske som det var
tilfældet runden før mod Viborg, var
hjemmeholdet bagud det meste af
vejen. Da Bov mødte frem med
halvandet points forspring, var en sejr
påkrævet for at passere dem, men
længe var der balance på alle brætter,
så ikke uventet blev der taget remis i
flere af opgørene.
De første to kom efter cirka halvandet
times spilletid, hvor Tom FrantsenHarald Klawitter og Per StentebjergHansen-Artur Kevorkov
med få
minutters mellemrum endte med
pointdeling. Begge FREM-spillere
første de hvide brikker, så fordelen af
førstetrækket blev ikke omsat til noget
konkret her, hvilket for øvrigt var
kendetegnende for matchen, der kun
bød på to gevinster, ligeligt fordelt med
en til hvid og en til sort.
På syvendebrættet klattede Simon
Wilbrandt med de sorte brikker tidligt
en bonde væk, men i fortsættelsen fik
han så meget kompensation for den, at
Svend Erik Kramer tog imod et
remistilbud.
Tobias Ilsøe havde sort mod FM Peter
Hertel, og de to kombattanter var
åbenbart godt inde i åbningsteorien – i
hvert fald blitzede begge parter de
første mange træk i en skarp sicilianer

Der var pludselig udlignet, men dermed
var hjemmeholdets trængselstider
bestemt ikke overstået, for i matchens
sidste parti stod Kristoffer Dyrgaard
længe næstbedst mod FM Allan Holst.
Op mod spilletidens udløb lykkedes det
imidlertid Kristoffer at ofre sin springer
på Allans sidste bonde, og slutspillet
tårn og springer mod tårn var
naturligvis remis, og enhver mulighed
for at spille videre på tiden forsvandt
helt, da det samtidig lykkedes for den
underlegne
part
at
fremtvinge
tårnafbytning.
Gæsterne kunne med rette ærgre sig
over udfaldet, men en kombination af
manglende evne til selv at snøre
sækken samt god fight af værterne
betød, at parterne efter 3. runde stadig
stod helt lige på andenpladsen.
Resultater fra 3. runde:
Herning – Nørresundby 6-2, FREM 1 –
Viborg 4-4, Aalborg – SK 1968 4-4,
Bov – Evans 5-3.
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af på ingen tid, inden den selvstændige
tankevirksomhed satte ind:

Naturligvis ikke 26.Dxf3?? Dxb2#,
ligesom sort får klar fordel efter
26.Sxf3? Db3+ 27.Kb1 Dxd1+ 28.Lc1
a3.
26...Lxg5!?
Kvalitetsgevinsten 26...Sxg1 fører til
uklart spil efter 27.Txg1 Db4 28.De2
a3 29.b3.
27.Lxg5 Sxg5 28.Ld5 Db6

Hvid: Peter Hertel, Bov
Sort: Tobias Ilsøe, FREM 1
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Le3 e5 7.Sb3 Le6 8.f3 Le7
9.Dd2 0–0 10.0–0–0 Sbd7 11.g4 b5
12.g5 b4 13.Se2 Se8 14.f4 a5 15.f5 a4
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29.Sc6 Tb7 30.Sd4 Tb8 31.Sc6 Tb7
32.Sd4
½–½

16.Sbd4 exd4 17.Sxd4 b3 18.Kb1
bxc2+ 19.Sxc2 Lxa2+ 20.Kxa2 Se5
21.h4 Db8 22.Sd4 Db7 23.Dg2 Kh8
24.h5 Tb8 25.Tg1

Stillingen var længe 2-2, men
hjemmeholdet
kom
bagud,
da
ottendebrættet Sophus M. Møller som
hvid tabte til Jan Hendrik-Lorenzen,
der nok overraskede sin unge
teoristærke modstander med denne
trækfølge: 1.e4, e6 2.d4, c5!? Partiet
gik videre med 3.d5, exd5 4.exd5, d6,
og der opstod en stillingstype, som
Bov-spilleren sikkert kendte bedre.
Sophus’ springer kom på afveje og
endte med at gå tabt, og kort efter
opgav han det håbløse slutspil.
På førstebrættet rådede Frank Schwarz
over mest terræn, men Jwan Bakr var
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25...Sf3! 26.Lc4
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5.Df3 Le7 6.Sge2 d6 7.h3 0–0 8.0–0
c6
Trækket fratager feltet d5 fra Hvids
springer, mens bonden på d6 bliver lidt
svag.
9.a4
Truer La2 efterfulgt af b2-b4.
9...Sxc4 10.dxc4 Le6 11.b3 h6 12.Sg3
Dc8 13.La3 Td8 14.Tad1 Sh7
Mens hvid lægger pres på d6, forsøger
sort at skabe modspil på kongefløjen.
15.Td3 g6
Tekstrækket fratager hvid en eventuel
forsvarsressource med Sg3-f5. I stedet
vil 15...Sg5 16.Dd1 Lxh3? 17.gxh3
Sxh3+ 18.Kh1 Sf4 strande på 19.Sf5!±.
16.Dd1
Med teksttrækket undgår hvid Sg5,
samtidigt med at sort påtvinges
passivitet i det følgende.
16...Dc7 17.Dd2 Td7

aldrig i tabsfare, så remis var det
logiske udfald. Torben ØstergreenJohansen spillede et meget interessant
parti med modsatte rokader mod
Andreas Schütte. FREM-spilleren kom
først til angreb på modstanderens
kongefløj,
men
Bov-spilleren
forsvarede sig præcist, og da der blev
taget remis, var stillingen helt lige.
Kristoffer sørgede for uafgjort
Bagud 3-4 hvilede der et stort pres på
hjemmeholdets Kristoffer Dyrgaard,
som i matchens sidste parti var tvunget
til at vinde over FM Giso Jahncke for
at fastholde holdets status af at være
ubesejret i sæsonen 2014-15. Det var
sin sag, da der længe ikke var det store
på færde, men op mod tidskontrollen
valgte sort ikke den bedste plan, og
derefter kom hvid til at stå bedst:
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Kristoffer Dyrgaard kommenterer:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
FREM
Sort: Giso Jahnke,
Bov
[noter: KD]
Inden mødet mod Bov havde vi som
ubesejret stadig forhåbninger om at
kunne blande os i kampen om
oprykningen til Skakligaen. Dette
krævede dog på hjemmebane et fint
resultat mod det stærke førerhold.
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 Sc6 4.Sc3 Sa5
Dette er en sidevariant i løberspil, som
forsøger at forhindre hvid i at opbygge
pres mod feltet f7. Stillingen bliver nu
mere positionelt præget, hvor hvid
forsøger at udnytte d-linjen og den
stærke kontrol over feltet d5.

18.Sd5?
Lige en tand for flashy. Hvids fordel
ligger i kontrollen over den halvåbne dlinje, hvorfor trækket blot hjælper sort
ud af vanskelighederne. Hvid står i
stedet bedst efter for eksempel 18.Td1
Tad8 19.De2 Kg7 20.Sf1 Lg5 21.Se3
~9~

b6 22.Dd2 Le7, omend det kan være
svært at finde en videre plan for hvid.
18...cxd5 19.cxd5 Lxh3 20.gxh3 Lg5
21.De2 Tf8 22.c4 b6 23.Lc1
Uden denne afbytning, hvor hvid
genvinder kontrol over f4, vil sort have
nemt spil efter fremstødet f5-f7.
23...Lxc1 24.Txc1 Dd8
Efter 24...f5 25.exf5 gxf5 kan hvid
overveje 26.f4.
25.Kh2 h5 26.Tg1


+  +
 +++
   ++
+ + +!
"+++ +$
%++*+  &
' + +Q +(
)+ + + * ,
-./0123456

36.Se3 f6 37.Sf5 Dh5 38.Dg2 Df7
39.Dd2
Planen for hvid i det følgende er at
åbne a-linjen, overføre tårnene hertil og
muligvis
ommøblere
dronningen
tilbage til g4, hvor mattruslerne kan
hjælpe til det endelige gennembrud.
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39...Tfd8 40.a5 Tb8 41.axb6 axb6
42.Db4 Df8 43.Db5 Dd8 44.Ta1 Tc7
45.Db4 Td7 46.Tg2 Sf8 47.Tga2 b5

En interessant stilling er opstået, hvor
sort forsøger at udnytte den ekstra
bonde på kongefløjen, mens hvid håber
at modspil i g-linjen kan bevirke
simplificeringer,
hvorefter
bondemajoriteten på den anden fløj
rigtig kan komme til sin ret.
26...Kh8 27.Sf1 Dh4 28.Tdg3 Df4
29.Kh1 Dh6 30.Se3 Sf6 31.f3 Df4
32.Sf1 h4?!
På h4 er bonden udsat.
33.Tg5 Sh7?! 34.T5g4 Dh6 35.Df2 g5
Pludselig har hvid en fordel i form af
feltet f5, bedre officerer (læs: Sh7) og
majoritet på dronningefløjen.
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48.c5?!±
48.cxb5 Db6 49.Ta6 Df2 ser farligt ud
for hvid, men sorts dronning er under
kontrol efter 50.Dc3+-.
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48...dxc5 49.Dxc5 Tc7 50.Dg1 Tbc8
51.d6 Tc3 52.Ta7 Se6 53.Te7 Sf4
Endelig lykkedes det sort at aktivere
springeren, men i mellemtiden har hvid
fået fuld kontrol over syvende række.
54.Taa7 Dg8
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55.d7?!
Torben fandt her den smukke gevinst
55.Th7+! Dxh7 56.Txh7+ Kxh7
57.Da7+ med mattrussel på g7.
57...T8c7 58.Dxc7+ Txc7 59.dxc7.
55...Td8 56.Df1??
Smider gevinsten. I stedet vinder
56.Db6 Tc1+ 57.Kh2 Tc2+ 58.Kg1
Tc1+ 59.Kf2 Sxh3+ 60.Ke2 Sf4+
61.Kd2 Td1+ 62.Kc2 Tf8 63.Sh6 Tc1+
64.Kxc1 Dxb3 65.Dxf6+ Txf6
66.d8D+ Tf8 67.Th7#.
56...Dxb3??
I stedet vil 56...Td3 give lige spil, da
ingen af parterne kan komme videre
grundet udsatte konger. 57.Tc7 Dxb3
58.Te8+ Kh7 59.Txd8 Td1.
57.Te8+ Kh7 58.Txd8 Tc1 59.Th8+
Kg6 60.Th6+ Kf7 61.d8D+
1–0

Viborg drog ikke den store fordel af det
uafgjorte resultat i topopgøret, da det
kun blev til en kneben sejr over
Herning, men til gengæld fik
Nørresundby med en storsejr i
lokalopgøret mod Aalborg kontakt til
de foranliggende. Med tre runder igen
havde halvdelen af rækkens hold stadig
mulighed for at blande sig i kampen
om den enlige Skakliga-plads.
Modsat tidligere sæsoner, hvor FREM
1 har tabt nøgleopgørene til
konkurrenterne til oprykning, var de i
denne overstået med to uafgjorte og en
sejr til følge. Selv om førsteholdet altså
ikke selv kunne afgøre det, var de
begunstiget af et forholdsvis let
slutprogram, hvor Evans, Herning og
Aalborg efter tur ventede, hvorimod
førende Bov stadig manglede at møde
både Viborg og Nørresundby.
Resultater fra 4. runde:
FREM 1 – Bov 4-4, SK 1968 2 –
Evans 2,5-5,5, Viborg – Herning 4,53,5, Nørresundby – Aalborg 6,5-1,5.
5. runde:
Evans - FREM 1: 4,5-3,5
I stærkeste opstilling stod gæsterne
efter rating til en kneben sejr, men det
blev værterne, som endte med at
triumfere med mindst mulig margin.
Fem af de otte partier endte remis,
mens Evans vandt to og FREM 1 et
enkelt. Vores enlige sejr stod
ottendebrættet Simon Wilbrandt for.
Efter runden var han som ubesejret
holdets topscorer med 4/5p.
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Simon Wilbrandt kommenterer:
Hvid: Christian Iversen, Evans
Sort: Simon Pil Wilbrandt, FREM 1
[noter: Simon]
1.e4 c5 2.c3 g6
Jeg havde aldrig set ham spille andet
end 1.d4, så jeg tænkte, at han nok
havde forberedt det her og ikke kendte
åbningen så godt. Derfor valgte jeg en
bivariant i stedet for 2...Sf6 og 2...d5.
3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.exd5
5.e5 kan også spilles, men det han
vælger er mere kritisk, hvis han spiller
ambitiøst efterfølgende.
5...Sf6 6.Sc3 Sxd5 7.Sf3 Lg7 8.Lb5+
En skak som egentligt bare hjælper sort
med at udvikle sig. 8.Db3 er bedre, da
sort herefter skal til at løse nogle
problemer. Fx 8...Sb6 9. Lb5+ Ld7 10.
a4 og sort får nu aldrig sin springer op
på c6, som i partiet, da a5 ser
ubehageligt ud.
8...Sc6 9.0–0 0–0 10.h3
Et lidt langsomt træk igen, men ...Lg4
ser da også ubehageligt ud.
10...Le6
Et af de få tidspunkter, hvor ...Le6 ikke
kan besvares af Sg5 fordi d4 hænger.
Det prøver jeg at udnytte, da den står
meget godt på dette felt, på vej mod d5.
11.Lxc6 bxc6 12.Se4
Efter dette officersbyt har kampen
udviklet sig til at handle om, hvem der
kan få gjort stillingen god for deres
type officerer. Med mine løbere skal
jeg prøve at åbne stillingen og få
bønderne væk fra centrum.
12...Sb6 13.Sc5 Ld5 14.Se5 f6
Jeg kan ikke rigtigt flytte min brikker,
når hans springere står så godt, så
bliver nødt til dette, selvom det

efterlader et par huller rundt omkring.
15.Sed3 e5
Jeg prøver at åbne centrum for mine
løbere samtidigt med, at han halter lidt
bagud ift. udvikling.
16.dxe5 fxe5 17.Dg4 Tf5
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Jeg kunne ikke se, hvordan hvid skulle
straffe dette træk, og det dækker både
mod Lg5 og Se6. Desuden er det
vigtigt at være opmærksom på, at Se4
taber til ...Lc4.
18.De2?
Det går for langsomt. Nu kommer jeg
hurtigt fremad med brikkerne, og han
får aldrig rigtigt sine stillet rigtigt.
18.Td1 er bedre.
18...Dh4?
Jeg overser, at 18...e4 er stærkt pga. 19.
Sxe4 Lc4 20.Td1 Td5, hvorefter hvids
bedste udvej er 21.Lg5 Txg5 22. Sxg5
Dxg5.
19.Le3?!
Lidt uskarpt, men det er svært at spille
med de hvide her.
19...Taf8
Sidste brik med. Et tema, der er værd at
lægge mærke til, er 19...Lf3 20. gxf3
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Th5 og det er svært at undgå mat. Jeg
kunne desværre ikke lige se, hvordan
jeg kunne komme videre, hvis han bare
flyttede dronningen.
20.Dg4 De7
Med min aktivitet skal de naturligvis
ikke byttes.
21.f3
Her var min modstander millimeter fra
at røre springeren og flytte den til e4,
men han nåede lige at opdage, at ...h5
nu er trækket der gør, at Se4 ikke er en
mulighed.
21...Sc4
Sidste brik skal med i spillet.
22.Tae1
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22…e4!
Hvid er lige ved at få alle brikkerne
med, men der er mange trusler, så det
er nu, der skal slås til. 23. Sxe4 Sxe3
24. Txe3 Ld4 er helt tabt. 23. Lc1 Ld4+
24. Kh2 Lxc5 er også skidt. 23.fxe4
Txf1+ 24. Txf1 Txf1+ 25. Kxf1 Sxe3+
vinder dronningen.
23.Lf2 Tg5?
Jeg glemmer, at h4-feltet nu er dækket
af to brikker, og troede bare, at ...Tg5

ville vinde. I stedet er 23...e3 24.Lh4
(24.Lg3 Sd2 vinder tårnet og sorts
brikker står desuden stadig bedre.) g5
25.Lg3 Df7 og dronningen er i
problemer, fordi ...h5 truer og samtidigt
er ...Sd2 en trussel. 23...e3 24.Lh4
(24.Lg3 Sd2) 24...g5 25.Lg3 Df7.
24.Lh4?
24.Txe4 Lxe4 25. Dxe4 Dxe4 26.Sxe4
giver mig et slutspil, hvor jeg stadig
skal kæmpe for at få sejren i hus.
24...Dxc5+ 25.Sxc5 Txg4 26.hxg4
Ld4+ 27.Kh2 Lxc5 28.fxe4 Txf1
29.Txf1 Sd2 30.Tc1 Sxe4
En del forcerede træk, som fører til et
slutspil, der bare er vundet. Bønderne
på dronningefløjen står til afhentning,
og hvids konge og løber har svært ved
at komme med i spillet.
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31.a3 Ld4 32.Tc2 Kf7
Altid vigtigt at få kongen med i
slutspillet.
33.b4 Ke6 34.b5 cxb5 35.Tc7?
En sidste fejl, men nok ikke den, der
afgjorde partiet.
35...Le5+
0–1
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Resultater fra 5. runde:
Evans – FREM 1 4,5-3,5, Viborg –
Nørresundby 4,5-3,5, Herning – SK
1968 2 5-3, Bov – Aalborg 5,5-2,5.
6. runde:
FREM 1 – Herning: 3,5-4,5
Søndag den 15. februar led FREM 1
sæsonens andet nederlag, da det
hjemme blev 3,5-4,5 mod Herning. Vi
var hårdt ramt af afbud, idet
førstebrættet Jwan Bakr samtidig
spillede med i en turnering i Sverige,
Stefan Wiecker var forhindret på grund
af arbejde, mens Sophus M. Møller
repræsenterede Danmark ved NM i
skoleskak på Færøerne.
Under normale omstændigheder henter
et førstehold sine reserver på
andetholdet, men det var for en gangs
skyld ikke tilfældet, hvilket naturligvis
hang sammen med, at FREM 2 var i
overhængende nedrykningsfare fra 2.
division, gruppe 2. Derfor valgte
klubben at hente reserverne længere
nede i rækkerne, og således gik det til,
at nummer 20 og 24 på styrkelisten i
skikkelse af Emil Deleuran og Jacob
Foged
Christensen
fik
deres
førsteholdsdebut! Åreladningen betyd
endvidere,
at
favoritværdigheden
overgik til jyderne, som efter rating
stod til at vinde 4,78-3,22.
Aldrig i nærheden af matchpoint
Det blev da også tidligt klart, at det
ville blive en match op ad bakke for
hjemmeholdet, der på flere af brætterne
kom til at stå næstbedst. Således måtte
såvel førstebrættet Kristoffer Dyrgaard

som tredjebrættet Per StentebjergHansen af med en bonde, ligesom
reserven Emil Deleuran kom til at stå
presset. Det gjorde veteranen Tom
Frantsen også, da en forkert plan
overlod initiativet til modstanderen, der
desuden senere vandt en kvalitet.
De mørke udsigter til trods, holdt
FREM 1 langt hen i matchen den
resultatmæssige balance, idet stillingen
op mod tidkontrollen var 1,5-1,5 efter
tre remiser. Den første kom på
fjerdebrættet mellem Tobias Ilsøe og
Steen Vitus Bering efter blot 12 træk,
og den blev fulgt op af Torben
Østergreen-Johansen
og
Ole
Mikkelsen, som tændte fredspiben efter
20 træk.
Flot af reserven
Derpå fulgte en uventet pointdeling på
ottendebrættet, hvor den undertippede
reserve Jacob F. Christensen trods en
ratingfordel
på
over
300
i
modstanderens favør alligevel hentede
en halv.
Afslutningen på det parti vender vi
tilbage til, men kort efter den tredje
remis bragte Herning sig foran 2,5-1,5,
da Emil Deleuran opgav videre kamp.
Med tidkontrollen overstået, førte han
ganske vist med en kvalitet, men hvad
hjælper det, når ens konge er lukket
inde i hjørnet, og der ingen fornuftige
træk er i stillingen?
I fortsættelsen gik det bedre end frygtet
for hjemmeholdet, idet både Per og
Kristoffer i nævnte rækkefølge fik
kæmpet sig til en remis, og sidstnævnte
endte endda med en bonde i overvægt,
men tårnslutspillet var teoretisk remis.
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Kongeindiske tvillinger
Dermed var stillingen 2,5-3,5 i
udeholdets favør, men det fik
hjemmeholdets
topscorer
Simon
Wilbrandt snart ændret på. Han var på
sjettebrættet oppe mod John Noe, og
det møde kom der en fantastisk
spændende og seværdig forestilling ud
af.
Når det er på sin plads at vise dette og
Jacobs parti efter hinanden, hænger det
både sammen med, at de første 12 træk
er identiske, og at det kendte
kongeindiske tema med sort angreb på
kongefløjen og ditto hvid dominans på
dronningefløjen går igen i begge
partier.

muligt.
14.Sd3 Sg6
All in! Nogle gange vælger sort at
spille ...b6 eller/og ...a5 for at hvids spil
går langsommere.
15.c5 Sf6 16.cxd6 cxd6 17.Sb5 Tf7
Et godt træk! Hvid truede 18.Sc7 Tb8
19.Lxa7. En anden god ting ved
17...Tf7 er, at det giver mulighed for at
spille ...Lf8 og ...Tg7.
18.Sxa7 Ld7
Sort må aldrig miste sin hvidfeltede
løber - en god angrebsbrik, så dette
træk er nødvendigt.
19.Db3 g4

Simon Wilbrandt kommenterer:
Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 1
Sort: John Noe, Herning
[noter: Simon]
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 0–0
5.e4 d6 6.Le2 Sc6
Man plejer at spille 6...e5 først, men da
jeg ikke kunne finde ud af, hvordan jeg
skulle straffe ...Sc6 spillede jeg 7.0–0
og vi har nu taget en lidt mærkelig vej
ind i kongeindisk.
7.0–0 e5 8.d5 Se7 9.Se1
Med dette træk vælger jeg en variant,
der altid bliver meget kompliceret. Sort
skal angribe den hvide konge, og jeg
skal prøve at få modspil i c-linjen, før
jeg går mat.
9...Sd7 10.Le3 f5 11.f3 f4 12.Lf2 g5
13.Tc1 h5?!
Jeg bryder mig ikke rigtigt om dette
træk. Måske vil en springer eller
dronning gerne stå på h5 på et
tidspunkt og Tf6-h6 er nu heller ikke
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20.Db6!
Et meget vigtigt træk. Det tvinger sorts
dronning væk fra h4–d8–diagonalen,
da 20...De7 ikke er muligt pga.
21.Dxb7. Jeg var mest bekymret for
20...Dxb6 21.Lxb6, fordi min springer
står lidt klodset, men sort kan ikke
være glad for at bytte dronninger, når
han gerne vil sætte mat. Tc7 virker
desuden som en god måde at få
springeren med i spil igen.
20...De8?! 21.Tc7
Her vil computeren være grådig og
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spille 21.Dxd6 g3 22.Lc5 (man kan
ikke slå 2 gange på g3, fordi det taber
springeren) Lf8 23.Db6, men jeg syntes
altså, det så farligt ud.
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21...g3?!
Normalt er det sådan sort angriber, men
her ser 21...h4 bedre ud, fordi det
forhindrer mig i at slå to gange på g3
som i partiet, og en sort bonde på g3 er
altid farlig. Mod 21...h4 ville jeg nok
spille 22.Dxd6 g3 23.hxg3 fxg3
24.Le3, og det er svært at sige, hvem
der vinder, men computeren er glad for
min stilling.
22.hxg3 fxg3 23.Lxg3 h4 24.Lh2?!
Bedre er 24.Lf2, fordi sort mod mit
træk kan spille 24...Dd8 25.Txb7
(25.Dxb7 besvares af 25...Se8 og det så
jeg ikke under partiet) Dxb6 26.Txb6
Txa7. Her står hvid stadig lidt bedre.
24...Sh5?!
Overser 24...Dd8.
25.Dxd6 Sgf4 26.Lxf4
Det er den forkerte at slå med. Jeg brød
mig ikke om 26.Sxf4 exf4, fordi sorts
løber på g7 bliver god og ...h3 ser også
farligt ud. Men 27.Db6 holder styr på
det hele.

26...Sxf4
Mod 26...exf4 ville jeg spille 27.e5 og
ville være ret tilfreds med min stilling,
da det ser ud som om, at der bliver
byttet nogle brikker af.
27.Sxf4 exf4 28.Sb5?
Jeg var her blevet lidt bange for sorts
angreb og havde ikke så meget tid, så
jeg valgte at give en officer for at få en
stilling, hvor jeg havde evigskak og
måske mere. Hvis sort spiller meget
præcist, står jeg dog ikke ret meget
bedre efter 28.Sb5, og 28.Db6 er derfor
væsentligt bedre.
28...Lxb5 29.Lxb5 Dxb5 30.Txf7
Ld4+?
Dette vidste jeg var dårligt, for den brik
skal hjælpe hans konge. I stedet er
30...Kxf7 remis, hvis sort spiller meget
præcist. Varianten er 31.Tc1 Dxb2 (alt
andet taber) 32.De6+ Kf8 33.Tc7 Df6
34.Tc8+ Txc8 35.Dxb7+ Kg6 (eneste
træk). Denne stilling er stadig
kompliceret, men det bliver nok svært
at skaffe sig en ekstra dronning som
hvid.
31.Kh2 Kxf7
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32.Tc1!

Vigtigt at få sidste brik med i spillet
inden jeg slår bønder.
32...Lb6 33.Dxf4+
Nu kommer en masse skakker for at nå
træk 40.
33...Kg7 34.Dg5+ Kf7 35.Df5+ Kg7
36.Dg4+ Kf7 37.Dh5+ Kg7 38.De5+
Kf7 39.De6+ Kg7 40.De7+ Kg6 41.f4
Forbi tidnøden, men jeg formår
alligevel ikke at vælge den nemmeste
vej til sejr. 41.e5 er stærkt, fordi
41...Dxd5 42.Df6+ taber løberen og
41...Dxb2 42.Tc4 taber kongen.
41...Dxb2 42.f5+ Kh5 43.Tf1
Det var min plan med 41.f4. Her troede
jeg, han havde tabt, men hans næste
træk er godt.
43...Lf2! 44.Dh7+ Kg5 45.Dg6+ Kf4
46.f6
Det er vigtigt, at indskyde skakkerne
før f6 så løberen er bundet og ...De5
ikke er en skak.

fribønder.
47.Df5+ Ke3 48.Df3+ Kd4 49.f7
Med dronningen på f3 kan jeg ikke gå
mat og f-bonden er nu svær at stoppe.
49...Lg3+ 50.Kh1 h3
Et sidste trick fra hans side. På 50...Ld6
er 51.e5 en vigtig pointe. Den kan ikke
slås, da 51...Kxe5 52. Df4+ vinder
løberen med skak.
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51.Td1+
Vigtigt ikke at skynde sig at tage en
dronning, da det så er mig der går mat
efter 51.f8=D?? hxg2+ 52. Kg1
gxf1=D+.
51...Kc4 52.Dd3+ Kc5 53.f8D+ Ld6
54.Dc8+ Kb6 55.Dcxh3
Her tænkte jeg nok, at der var mat et
sted, men jeg valgte bare at slå bonden,
så jeg ikke kunne lave en eller anden
dum fejl og gå mat. Matten er der da
også: 55.De3+ Ka6 56.Da8+ Kb5
57.Dxb7+ Kc4 og nu det smarte
58.Td4+! Dxd4 59.Deb3+ Kc5
60.D3b5#.
55...Ta1
Flere tricks. Den går man mat af at slå!
56.Db3+
Ka7
57.Dbe3+
Ka6
58.Txa1+ Dxa1+ 59.Dg1

46...Txa2?
46...De2 er eneste chance, men jeg
havde set 47.Df5+ Ke3 48.Dxf2+ Dxf2
49.Txf2 Kxf2 50.e5 og tænkte, at
bønderne løb i mål. Tårne er generelt
dårlige til at stoppe forbundne
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Og han gav op.
1–0
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I 13. træk afveg Herning-spilleren
Alexander Jessen mod Jacob F.
Christensen med 13…Sd7-f6?!:
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35.Se1?!
35.Txd7! Dg3+ 36.Kh1 Txd7 37.Sb6
Tg7 38.Lf1!+-.
35...Sxg2?
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14.c5! Sg6 15.cxd6 cxd6 16.Sb5 Tf7
17.Dc2 b6 18.Dc6 La6 19.Dc2 Tc8
20.Sc3 Lb7?! 21.Da4 a6 22.Sd3 h5
23.Db4 b5
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24.a4! bxa4 25.Sxa4 Lf8 26.Sb6 Tb8
27.Da3 g4 28.Sa4 g3 29.Lb6 gxh2+
30.Kxh2 De7 31.Tc7 Sd7 32.La7 Tg7
33.Lxb8 Sh4 34.Tf2 Dg5

36.Txg2?
Fører forceret til remis, derimod vinder
36.Sxg2! Dg3+ 37.Kg1 Sxb8 38.Txg7+
Dxg7 39.Kf1!+-.
36...Dh4+ 37.Kg1 Dxe1+ 38.Lf1
Txg2+ 39.Kxg2 Dg3+ 40.Kh1 Dh4+
41.Kg1 Dg3+ 42.Lg2 De1+
½–½
Dermed var der udlignet til 3,5-3,5,
men selv om Tom Frantsen kæmpede
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længe for at holde sammen på
stumperne, tabte han, så jyderne kunne
drage hjem med begge matchpoint.
Resultater fra 6. runde:
FREM 1 – Herning 3,5-4,5, Bov –
Viborg 4,5-3,5, Nørresundby – SK
1968 2 5,5-2,5, Aalborg – Evans 2,55,5.

1.e4 e5 2.Lc4 Lc5 3.Sc3 Sc6 4.d3 Sf6
5.f4 d6 6.Sf3 Lg4 7.Sa4 Lb6 8.Sxb6
axb6 9.0–0 De7 10.Lb5 0–0–0 11.c3
Sh5 12.h3 Lxf3 13.Dxf3 Sxf4 14.Lxf4
exf4 15.Dxf4 f6 16.d4 Kb8 17.Tae1
Sa7 18.Lc4 b5 19.Lb3 Sc6 20.Df5 Sa7
21.a4 bxa4 22.Lxa4 Sc8 23.Lb3 Dd7
24.Da5 Tde8 25.e5 fxe5 26.dxe5
dxe5?

7. runde:
FREM 1 – Aalborg: 6,5-1,5
Efter to nederlag i træk skulle FREM 1
forsøge at rejse sig mod bundholdet
Aalborg.
Det
lykkedes
til
fulde
for
odenseanerne, som blot afgav tre
remiser. Muligheden for at besætte
førstepladsen var for længst røget, men
storsejren sendte FREM 1 meget tæt på
den præmiegivende andenplads. Inden
fællesafslutningen i Herning var vi
halvandet brætpoint efter Viborg, men
den forskel var udlignet i slutstillingen.
Derpå
afgjorde
matchpoint
rækkefølgen,
og
her
havde
viborgenserne 11 mod vores 8, men en
samlet tredjeplads var bestemt en
godkendt præstation. Ottendebrættet
Simon Wilbrandt blev som ubesejret
holdets topscorer med 5,5/7p., samme
status
opretholdt
andetbrættet
Kristoffer Dyrgaard, der hentede et
halvt point færre. Her hans gevinst fra
sidste runde.
Kristoffer Dyrgaard kommenterer:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1
Sort: John Nyholm, Aalborg
[noter: KD]
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27.Txe5?
Computeren
finder
hurtigt
det
indskudte træk 27.Td1 fx 27...Sd6
28.Tf7 Te7 29.Ta1 c6 30.Txe7 Dxe7
31.Da8+ med tårngevinst; her kunne
jeg ikke få 27.Ta1 sammen med idéer
om Tf1–f7 (der dækker c7) til at virke.
27...c6 28.Da8+ Kc7.
27...Dd6 28.Tfe1 Txe5 29.Txe5
Naturligvis ikke 29.Dxe5?? Db6+–+.
29...Td8 30.Td5 De7 31.Txd8 Dxd8
32.Df5 h6 33.Df4 Dd6 34.Dxd6 Sxd6
35.Kf2 Kc8 36.Ke3 Kd7 37.Kf4 Se8
38.Kf5 Ke7 39.Kg6 Kf8 40.Le6 Sf6
41.c4 Se8 42.g4 Sf6 43.b3 Se8 44.Ld5
b6 45.b4 Sd6
Sort afviger fra Se8-f6-e8, muligvis
pga. truslen at 'fange' springeren med
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fremstødene g5 og c5, som vil fratage
Se8 sine muligheder.
46.h4 Sc8 47.Kf5
Ellers vil Se7+ være ubehageligt for
hvid.
47...Ke7 48.c5 bxc5 49.bxc5 Sa7
50.Ke5
Nu skal sort overveje, hvordan
springeren bedst sikrer remis - ud på
brættet eller ved manøvren Sa7-c8-a7?
50...Sb5 51.Lc6 Sc3
Nu, hvor springeren er isoleret, er
chancerne måske blevet større for hvid
til at tiltuske sig et ekstra halvt point.
52.Kd4 Se2+ 53.Ke3 Sc3 54.Kd3
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54...Sd1??
Den afgørende fejl.
55.Lf3 Sb2+
55...Sf2+ 56.Ke3 Sh3 57.Lg2+-.
56.Kc3 Sa4+ 57.Kb4 Sb2 58.Le2 Ke6
59.Kb3 Kd5 60.h5 Kxc5 61.Kxb2
Kd4 62.Kc2 Ke3 63.Ld3!
Hermed får sort ikke mulighed for med
Kf4-g5 og g7-g6xh5 at få remis pga.
hjørnets farve.
63...Kf4 64.Lf5 Ke5 65.Kd3 Kd6
66.Kd4 c5+ 67.Kc4 Ke7 68.Kxc5 Kf7
69.Kd6 Kg8 70.Ke7 Kh8 71.Kf7 1–0

Stefan Wiecker kommenterer:
Hvid: Bjarne Sønderstrup, Aalborg
Sort: Stefan Wiecker, FREM 1
[noter: Stefan Wiecker]
1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 d6 4.Sf3 e5
5.0–0 f5 6.Sc3 Sf6 7.b4 0–0 8.Db3?!
Det er tvivlsomt, om dronningen står
rigtigt her. 8.Tb1 eller 8.d3 var bedre.
8...h6!?
Computeren kan bedre lide 8. ...Sc6
eller 8. ...e4, som giver en anden
stillingstype og dynamik. Min erfaring
i disse typer stillinger er, at h6-g5
alligevel er nødvendigt for sort, og
derfor mener jeg, at jeg hurtigere
udfordrer hvid på kongefløjen med
teksttrækket.
9.a4
9.c5+? Kh7 10.cxd6 cxd6 11.b5 Sbd7
er bedst for sort. Hvid er ikke klar til
fremstødet c5 endnu. Sort har ingen
problemer i stillingen og kan nu
fortsætte angrebet på kongefløjen.
9...g5 10.d3 f4 11.Sd2 Sc6!
Sort kan nu komme til d4 med tempo,
hvilket igen viser, at Db3 nok var
tvivlsomt.
12.La3 Sd4 13.Dd1 g4
13...De8. En anden god plan er Dh5,
Lh3, Sg4.
14.Te1 Se6
Forhindrer hvid løsner stillingen op
med e3 - samtidigt dækker springeren
c7.
15.Sde4 Sh7!
Sort
beholder
brikkerne
til
kongeangreb, og hvids springere står
harmløst og ser på.
16.c5?
Hvid bliver desperat.
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16...d5 17.Sxd5 f3 18.exf3 Dxd5
19.fxg4 Dd8 20.b5 c6 21.Sd6 Df6?
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24...Df7! 25.Tb2 Sgf3+ 26.Lxf3 Sxf3+
27.Kg2 Lxg4 28.h3 Sh4+
0–1
Blandt holdets øvrige sejrherrer mod
Aalborg var endvidere Tom Frantsen,
som med de sorte brikker fik lejlighed
til at slutte elegant af efter Ellen
Kakulidis’ 24.Se4-g3:

22.Ta2
22.bxc6! bxc6 23.Lxc6 Dxf2+? 24.Kh1
Tb8 25.Sf5!! Hvid kunne med denne
taktiske finesse komme tilbage i partiet
med en meget uklar stilling. Sorts
dronning er fanget. 25...Sd4 26.Tf1
Dxf1+ 27.Dxf1 Sxc6 28.Dg2 Sf6
29.Da2+ Kh8 30.h3 Lxf5 31.gxf5 e4
med uklart spil.
22...Sd4 23.Te3 Sg5 24.Se4?
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24...Lxh3! 25.gxh3 Sxh3+ 26.Lxh3?!
26.Kh2 var bedre.
26...Dxh3 27.Sg5?? Lxg5 28.Dxg5
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Taber på stedet. 24.Kh1 Le6 25.Tb2
Tab8 fører til klar sort fordel.

0–1

~ 21 ~

28…Sh4!

Resultater fra 7. runde:
FREM 1 – Aalborg 6,5-1,5, Evans –
Herning 3-5, Viborg – SK 1968 2 5-3,
Nørresundby – Bov 3-5.
Slutstillingen:
1. Bov 35,5(13) 2. Viborg 32(11) 3.
FREM 1 32(8) 4. Herning 29,5(9) 5.
Nørresundby 29(6) 6. Evans 27(6) 7.
SK 1968 2 20,5(1). 8. Aalborg 18,5 (2).
2. division, gruppe 2:
3. runde:

fandt ikke den forcerede mat, så partiet
udviklede sig til at blive en langvarig
affære:
Hvid: Alexander Le Besq,
FREM 2
Sort: Erik Carlsen,
Køge
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Le3 e6 7.Le2 b5 8.a3 Lb7
9.f3 Le7 10.g4 h6 11.Dd2 Sbd7 12.0–
0–0 d5 13.h4 dxe4 14.g5 exf3 15.Lxf3
Sd5
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FREM 2 – Køge 3-5
Med en forventet score på blot 2,235,77 var andetholdet i underhundens
rolle
i
hjemmekampen
mod
oprykningskandidaten Køge.
Vi kom da også hurtigt bagud 0-1, da
Tommy Knoth som sort blev helt
udspillet af Kasper Henriksen.
Yann Le Besq sørgede imidlertid for, at
værterne kom på tavlen ved at holde
remis mod Henrik Schmidt-Nielsen.
Derpå måtte Michael B. Madsen ned
mod Finn Haargaard, inden Emil
Deleuran holdt en halv mod Niels
Georg Jensen.
Det blev 1-4, da Johnny Holler
Johansen måtte give fortabt mod
Henrik Dahl Pedersen, men Alexander
Le Besq reducerede til 2-4 ved at vinde
over gæsternes formand Erik Carlsen.
Den sejr havde været længe undervejs,
thi allerede i åbningen gik det helt galt
for Køge-spilleren, men Alexander

16.Sxe6! fxe6 17.Lh5+ Kf8 18.Sxd5
Lxd5 19.Thf1+ Lf6 20.gxf6 Sxf6
21.Ld4 Ke7 22.Db4+ Kd7 23.Lxf6
gxf6 24.c4?!
24.Lg4!+-.
24...bxc4??
Efter 24...Tc8! er der stadig håb for
sort.
25.Db7+ Kd6 26.Tf5! Kc5 27.Lf3 Tc8
28.Tfxd5+ exd5 29.Txd5+ Dxd5
30.Dxd5+ Kb6 31.Db7+ Kc5 32.De7+
Kd4
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49...Kh5 50.Ka3 Tf3+ 51.b3 T3f4
52.Dg3 Kh6 53.Ld3 Tf6 54.a5 Tf3
55.Dh4+ Kg7 56.Lc4 T3f4 57.Dg5+
Kf8 58.Dc5+ Kg7 59.a6 T4f5 60.Dc7+
Kh6 61.a7 Tf8 62.Dc6+ T5f6
63.Dxf6+
1–0


++ + 
+ + Q + 
+ +  
+ + + + !
" + + $
% + +9+ &
'  + + +(
)+ + + + ,
-./0123456

33.De4+?!
33.Kd2! og sort går mat i højest tre
træk.
33...Kc5 34.De7+ Kd4 35.Dxf6+ Ke3
36.Dc3+ Kf4 37.Lb7 Tcf8 38.Dxc4+
Kg3 39.Lxa6 Thg8 40.Kb1 Tg4
41.Dc7+
Tgf4
42.Dg7+
Kxh4
43.Dxh6+ Kg3 44.Ka2 T8f6 45.Dg5+
Kf2 46.Dc5+ Kg3 47.Lb5 T6f5
48.Dg1+ Kh4
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49.a4!
Selv om hvid har misset matten, står
han naturligvis stadig til gevinst, og
hvorfor ikke få sig endnu en dronning?

Et andet opslidningsslag stod mellem
Peter Stuhr og Erik Pedersen, som
gennem det meste af partiet havde kig
på modstanderens konge, men angrebet
slog aldrig igennem, og Køge-spilleren
bragte sit hold foran 5-2.
Med
de
sorte
brikker
måtte
hjemmeholdets førstebræt Mathias
Meunier det meste af partiet kæmpe for
bare at holde balancen, men det
ændrede sig brat, da Hans Dahl
Pedersen i matchens sidst afgjorte parti
besvarede Mathias’ 53…Sd6xf5+ med
54.Ke5??:


+ + + +
+ +  + 
  + + +
+++ !
"+ + ++$
%+ + + + &
' + + + +(
)+ + + + ,
-./0123456
54...g3! 55.Sf4 Sh4 56.Se2 g2 57.Kf4
Kd6 58.Kg3 Sf5+ 59.Kxg2 Kxd5
60.Kf2 Kc4 61.Sf4 Se7 62.Ke2 Kb4
63.Kd3 Kxa4 64.Kc4 Sf5 65.Se2 Sd6+
66.Kd5 Sxb5 67.Kc6 Kb4 68.Kxb6 a4
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69.Sc1 Sd4 70.Sd3+ Kc3 71.Ka5 a3
72.Sc1
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72...Kb2??
Burde kun række til remis, derimod ser
72...Kc2! ud til at vinde. Fx 73.Ka4
Sb5 74.Sa2 Kb2 75.Sb4 Sc3+ 76.Ka5
Kb3 77.Sd3 Sd5 78.Sc1+ Kb2 79.Ka4
Sc3+ 80.Kb4 Sa2++-.
73.Kb4??
73.Ka4! Sc2 74.Sd3+ Ka2 75.Sf2! Sd4
76.Sd3=.
73...Sc2+
1–0

score på hele 6,49-1,51 stillede
gæsterne op som tårnhøje favoritter, og
da der kunne gøres status, var
slutresultatet kun en enkelt decimal fra
at stemme. Der gik dog lang tid, før
afgørelserne begyndte at falde, hvilket
var uventet, styrkeforskellen taget i
betragtning. Arne Andersen bragte
Sydøstfyn foran ved at vinde over
reserven Jacob Christensen, men
værterne udlignede kort efter:
Hvid: Erik Pedersen, FREM 2
Sort: Martin Strandby Hansen,
Sydøstfyn
[noter: NEN]
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.g3 Lf5 4.Lg2 h6
5.c4 e6 6.Sc3 c6 7.Db3 Db6 8.0–0
Dxb3 9.axb3 Lc2 10.cxd5 exd5 11.Lf4
Sbd7 12.Tac1

Resultater fra 3. runde:
Sydøstfyn – Holbæk 2 6,5-1,5,
Læseforeningen – Holbæk 1 2,5-5,5,
FREM 2 – Køge 3-5, Tårnet – Sorø 44.
4. runde:
FREM 2 – Sydøstfyn: 1,5-6,5
Sydøstfyn udbyggede forspringet til de
nærmeste forfølgere ved at indfri
favoritværdigheden og vinde stort over
vores andethold, som dog burde have
fået et point mere. Med en forventet
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12...Lf5
12...Lxb3?! 13.Sd2 Lc4 14.Sxc4 dxc4
15.d5±.
13.Se5 Lb4 14.Sxd7 Kxd7 15.f3 Le6
16.Tfd1 Se8 17.e4 g5 18.exd5 cxd5
19.Ld2 Le7 20.f4 Sc7 21.f5! Lxf5
22.Sxd5 Sxd5 23.Lxd5 Tab8 24.Lxf7
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Thc8 25.Lc3 Tf8 26.Ld5 Ld6 27.Tf1
b6 28.Tce1 Lh3 29.Lg2 Lxg2 30.Kxg2
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30...a5?!
30...Txf1 31.Txf1 Ke6 med lille hvid
fordel.
31.d5 h5 32.Lg7 Txf1 33.Txf1 Le7
34.Le5 Tc8 35.Tf7 Tc2+?! 36.Kf3 g4+
37.Ke4 Ke8 38.Th7 Txh2 39.Kf5 Lf8
40.Ke6
Sort tabte på tid, men stillingen er
under alle omstændigheder tabt.
1–0
Parterne fulgtes ad til 1,5-1,5, idet
mødet mellem Niels Henrik Sørensen
og Niels-Peter Nielsen endte med
pointdeling. FREM-spilleren havde
tidligere været ude med et remistilbud,
som NP afslog. Efter yderligere nogle
træk kunne SØF-spilleren godt se, hvor
det bar hen og tilbød selv remis.
På førstebrættet holdt Mathias Meunier
længe balancen mod IM Lars
Borbjerggaard,
men
en
forkert
officersafbytning
sendte
FREMspilleren ud i et håbløst slutspil, og et
sådan havnede Johnny Holler Johansen

også i mod Thomas Jepsen. Både Yann
og Alexander Le Besq kæmpede længe
mod overmagten i skikkelse af Lars
Grønborg og Per Sørensen, som dog
begge
omsatte
deres
klare
materialefordele til sikre sejre, men til
gengæld så det helt til partiets
dramatiske afslutning ud til, at Tommy
Knoth ville sikre FREM 2 endnu et
point, men han endte desværre med at
tabe på tid.
Resultater fra 4. runde:
FREM 2 – Sydøstfyn 1,5-6,5, Tårnet –
Læseforeningen 3,5-4,5, Køge –
Holbæk 1 4-4, Holbæk 2 – Sorø 3,54,5.
5. runde:
FREM 2 – Holbæk 2: 5-3
FREM 2 hentede sæsonens første sejr
ved at vinde bundkampen mod Holbæk
2, men vurderet efter stillingerne
undervejs kunne matchen sagtens have
fået det modsatte udfald.
Marginalerne var imidlertid i den grad
med hjemmeholdet, der førte 2,5-1,5
efter at tidskontrollen var overstået.
Første afgørelse faldt på førstebrættet,
hvor værternes Mathias Meunier tilbød
remis efter 15 træk, hvilket Ove Frank
Hansen tog imod.
Derpå bragte andetbrættet Johnny
Holler Johansen FREM 2 foran ved at
vinde over Henrik Stockflet, men det
kunne være gået helt galt for vores
mand, men modstanderen overså
heldigvis en dræbende kombination.
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Elegant afslutning
Niels Henrik Sørensen stod for
hjemmeholdets eneste stilrene gevinst
efter allerede i åbningen at have
udspillet Palle Mogensen. Sorts
kongestilling lignede allerede en ruin,
da han med 27…Lh2-d6 tillod en
elegant afslutning:
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48.Lc3?!
Efter 48.g5 eller 48.Kc3 er der fortsat
lige spil.
48...Sg5! 49.Ke2 Kc4 50.Lf6 Se6
51.Le7 Sd4+ 52.Kf2 Sc2! 53.Ld6
Sxb4 54.Lxf4 Sd3+ 55.Ke3 Sxf4
56.Kxf4 b4!
Nu vinder sort.

28.Te7+!

Yann Le Besq sørgede først for en
heldig halv, da hans modstander Villy
Damsbo tillod en afvikling til et
bondeslutspil med randbonde, som var
teoretisk remis.
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Derpå hentede Christian Jacobsen en
debutantsejr mod Poul Møller Petersen,
som var godt med, indtil han gik galt i
byen efter FREM-spillerens 47…hxg6:

57.Kg5 b3 58.Kxg6 b2 59.f4 b1D+
60.f5 Kd5 61.Kf6 Db6+ 62.Kg5 Ke5
63.Kh5 Kf4
0–1

1–0

Holbæk 2 fik reduceret til 1,5-2,5, da
Tommy Knoth tabte på tid til
Flemming Skjoldager, men i de
resterende fire opgør stod gæsterne
klart bedst i de tre, mens det sidste
lignede remis.
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En mirakelredning
På syvendebrættet var hjemmeholdets
Erik Pedersen officer og tre bønder
bagud mod Ole Foss Hansen, men efter
Holbæk-spillerens 59.Kb3-c4 prøvede
han en sidste fidus:
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6. runde:
Tårnet – FREM 2: 4,5-3,5
Kampen blev en tæt affære, som
hjemmeholdet endte med at vinde med
mindst mulig margin, men havde det
ikke lige været for en patfidus, som
gæsternes Michael B. Madsen overså,
var matchen sikkert endt uafgjort.
Tårnets Torben Larsen havde længe
gevinststilling mod Erik Pedersen, men
det blev der i flere omgange lavet om
på, og helt galt gik det for den hvide
mand efter 49.Ke2-d3??:


+ + + +
+ + + + 
 + + +9+
+ +8+ !
"+  + +$
%+ ++ + &
' + + + +(
)+ + + + ,
-./0123456

59...Txh6!
Bedste praktiske chance.
60.Tc7??
Som går rent ind - efter 60.Ta7+ eller
60.Tb7 vinder hvid let.
60...Tc6+!=
Slås tårnet, er sort jo pat, og efter
61.Kd4 Txc7 er stillingen remis.
½–½
Hermed var gaveboden dog langt fra
lukket, thi i matchens sidste parti
lykkedes det for værternes Anton
Kjeldsen at holde et dybt suspekt
tårnslutspil remis til en samlet sejr på
5-3.
Resultater i 5. runde:
FREM 2 – Holbæk 2 5-3,
Læseforeningen – Sorø 4-4, Sydøstfyn
– Køge 3,5-4,5, Holbæk 1 – Tårnet 5,52,5.

49...Lc4+! 50.Kc2
50.Kxc4? e2–+.
50...Lb3+ 51.Kd3
51.Kxb3 e2–+.
51...Lxa4 52.Ke2 Ld7 53.Ke1 Lg4
0–1

Rundens træk
Svendborgensernes Ib Lynæs Hansen
stod for rundens træk. Hans
modstander Michael B. Madsen kunne
undervejs vinde på flere måder, men i
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stedet for vadede han med 51.-Tg2g5?? direkte ind i en patfidus:
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52.Dxg7+!
Og uanset om sort slår tilbage med
konge eller tårn, er hvid pat.
½-½
Resultater fra 6. runde:
Tårnet – FREM 2 4,5-3,5, Sydøstfyn –
Læseforeningen 4-4, Sorø – Holbæk 1
0,5-7,5, Holbæk 2 – Køge 3-5.
7. runde:
Holbæk 1 – FREM 2: 5,5-2,5
Søndag
den
1.
marts
blev
divisionsturneringen 2014-15 afsluttet
for 1. og 2. divisions vedkommende.

Set med lokale briller bød slutrunden
på såvel glæder som skuffelser; det
mest positive var, at både FREM 2 og
Tårnet reddede livet i 2. division,
gruppe 2, hvorimod oprykningen fra
samme række glippede for Sydøstfyn.
De øvrige resultater i sidste runde
betød, at FREM 2, efter at have ligget
til nedrykning i det meste af sæsonen,
bevarede sin divisionsstatus.
Niels Henrik Sørensen blev holdets
topscorer med 4/6p, mens nytilkomne
Christian Jakobsen imponerede ved at
lave 2/2p. Ingen af holdets øvrige
spillere formåede at komme over 50 %.
FREM 2 og Tårnets overlevelse i
rækken betyder formentlig, at de
fynske hold kommer i overtal i rækken
i næste sæson, hvilket ikke har været
tilfældet i mange år.
Resultater fra 7. runde:
Holbæk 1 – FREM 2 5,5-2,5, Sorø –
Sydøstfyn
2-6,
Holbæk
2
–
Læseforeningen 2,5-5,5, Køge – Tårnet
5,5-2,5.
Slutstillingen: 1. Holbæk 1 37,5(11) 2.
Sydøstfyn 37(11) 3. Køge 35,5(11) 4.
Læseforeningen 32,5(10) 5. Tårnet
24,5(5) 6. FREM 2 20(3) 7. Sorø 19(5)
8. Holbæk 2 18(0).
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Fynsserien
Årsberetning for 3. holdet
Af Jess Nykjær

meget stilrent. Holdlederen var næsten
tilfreds. 2 point over forventet.

Året startede med, at manglen på
frivillige
holdledere
gjorde,
at
formanden pressede undertegnede til at
tage jobbet, han lovede i bedste
politikerstil guld og grønne skove.
Derfor bad jeg i bedste politikerstil om
guld efter 1. runde, men så kom sangen
fra de varme lande, om manglende
økonomi, grundet modvind, for mange
børn og for få timer i døgnet.

2. runde skulle Odense Skakklub lige
rives en gang rundt. At holdlederen
kom 15 min. for sent, da han for vild i
Odense bys nye logiske gadesystem,
slog måske holdet lidt ud. For lederens
krav om sejr blev ikke helt fulgt. Lene
hørte dog efter, da hun med feminin list
fik en anstrengt stilling vendt til et flot
point. Vi sluttede et halvt point under
forventet, hvilket var holdets skyld,
ingen forventer at holdlederen bidrager
med noget positivt ved skakbrættet.
Var holdlederen tilfreds, nej.

Så da jeg nu havde sagt ja, kunne jeg jo
lige så godt fortsætte, og jeg burde da
kunne forstå, at der skulle være et
ordentligt beløb til bestyrelsens årlige
frokost, der af oplysningsmæssige og
studiemæssige årsager i år var henlagt
til Barbados.
Derfor endte 3. holdet med en
smådement, (flot) gammel mand. Der
kun har et minimalt greb i den virkelige
verden, men til gengæld kræver alt
muligt uretfærdigt af sine medspillere.
Han fik dog ved et mirakel kaldt ind til
skak i 1. runde. Hvor han rablede en
længere smøre af om, at da vi nu var
favoritter til oprykningen, skulle alle
kampe vindes. Da FREM altid er
favoritter. Hvorfor vi kan banke alle.
De unge mennesker blev nu
præsenteret for en ond verden, hvor
alle bidrager med referater og generelt
hjælp på kampdagene. Havde hørt lidt
efter, da vi bøllebankede Sydøstfyn 2
med 5,5-2,5 - specielt Antons parti var

3. runde havde holdlederen forberedt
lidt ris a la mande. Det var jo den 1.
december, og måske ville det hjælpe på
spillernes indsats, men nej. Vi slog ikke
Ejby med 7-1, som holdlederen havde
lagt op til. Kun 4,5-3,5, hvilket var et
halvt point under forventet. Peter og
Peters medbragte humør gjorde dog, at
deres to point var til at leve med. Var
holdlederen tilfreds, nej.
I 4. runde skulle vi lige slå
Læseforeningen 2. Holdlederen havde
sørget for ostemader til alle, men blev
det belønnet. Nej. Et halvt point under
forventet. P.A.Y. stod alle til gevinst,
hvorefter de smed det hele væk. Var
holdlederen tilfreds, nej.
5. runde. Nu skulle vi lige baske
Nyborg. Fantastisk, det så faktisk ud,
som om holdet for en gang skyld havde
hørt efter, 5 point så holdlederen. Ja,
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han begyndte faktisk at smile. Men det
forsvandt hurtigt, adskillige fordele
blev forvandlet til nuller og halve. Et
halvt point over forventet. Var
holdlederen tilfreds, nej.
6. runde. Nu skulle der gøres det
slemme ved Nr. Aaby, favoritter til at
rykke op med det nemmeste program
tilbage. Som sædvanlig for dem, der
fulgte Thors indlæg, fremgår det
tydeligt, at holdlederen endnu en gang
kom med et fantastisk oplæg. Kun
Anton hørte 100 % efter. Andre gjorde
det ok. Holdlederen begynder at tænke
over, om problemet er, at holdet måske
ikke
forstår
fynsk.
Modersmålsundervisningen har jo i
mange år været af faldende værdi i
folkeskolen. Forresten var holdlederen
tilfreds? - nej.
7. runde. Vi skulle slutte mindst lige så
godt, som vi startede, så holdet blev
bedt om at vinde med 5,5-2,5. Hvilket
de til holdlederens store overraskelse
gjorde. Måske var det champagnen, vi
skålede i før rundestart. Måske var de
bare glade for, at det var sidste gang, de
skulle i byen med holdlederen,
hvorefter de håbede på, han drak sig
fuld og faldt i havnen.
Det gjorde han ikke, og klubformanden
har snakket noget om, at det vist var en
flerårig periode, holdlederen havde
bundet sig for. Så til de håbefulde, den
gamle mand vender tilbage næste år.
Hvis han ellers kan finde vej. Var
holdlederen så tilfreds? - nej, med kun
fire halve havde han en skodsæson.

FREM 3 – Ejby: 4,5-3,5
Af Bo Sørensen
FREM 3 spillede i 3. runde mod min
tidligere klub Ejby, en klub der ikke er
der, hvor man havde håbet på, efter
sammenlægningen mellem Indslev og
Gelsted.
Klubben
havde
ved
sammenlægningen 24 medlemmer, og
arrangerede
den
velbesøgte
stormesterturnering, H.C. Andersen
Mind Games. Men i dag er
virkeligheden en anden, og der er kun
11 medlemmer tilbage, så klubben går
en svær fremtid i møde.
Ejby tog teten fra start!
Ejby skal ikke undervurderes, selv om
de havde tabt klart i de to første runder.
Og det blev en tæt affære, Jess på 1.
bræt har efterhånden fået et Ejbysyndrom, sidste år tabte han til Thomas
Bo, og i år måtte han se sig slået af
Chresten, som hurtig fik ham på afveje.
Formstærke Alexander, som var med i
stedet for Anton, fik remis på 2. bræt.
På 3. og 4. bræt blev det til yderligere
to remispartier, ved henholdsvis Thor
og Aske. Lene hentede på 5. bræt
sæsonens tredje sejr, og her var der
aldrig rigtig var tvivl om udfaldet:
Hvid: Bjarne Andersen, Ejby
Sort: Lene Kuntz, FREM 3
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Lc4 Sc6 3.c3 e6 4.De2 Se5
5.Lb3 Sf6 6.d3 d6 7.Sf3 Sg6 8.Sbd2
Le7 9.Sf1 0–0 10.Sg3 Ld7 11.h3 Lc6
12.0–0 Dc7 13.Sh2?! d5! 14.exd5
Sxd5 15.Se4? Sdf4 16.Lxf4 Sxf4
17.De3
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Bunden sikrede sejren
På 6. bræt spillede undertegnede selv,
og jeg må erkende, at jeg er inde i en
stor spillemæssig krise. Som så mange
gange tidligere i denne sæson fik jeg
oparbejdet en rigtig god stilling, som
burde have udløst sejr, men igen
formåede jeg at smide det hele væk til
sidst, og tabte en klar gevinststilling, ak
ja, det har kostet mig 120 rating point i
denne sæson indtil videre.
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17...Kh8?!

17...f5!–+.
18.f3 Lb5 19.Lc4 Ld7 20.Tfd1 f5
21.Sf2 Tf6 22.d4 Tg6 23.g4 Sxh3+
24.Sxh3 Dg3+ 25.Kh1 Dxh3 26.Df2
fxg4 27.Lf1 Dh5 28.Ld3 Tg5 29.Tg1
gxf3 30.Txg5 Lxg5 31.Le4 Tf8
32.Lxb7 cxd4 33.cxd4 Lb5 34.Tg1
Lh4 35.Lxf3


+ +  
 + + 
 + ++ +
+8+ + +!
" +  + 78$
%+ + +9+ &
' + Q  (
)+ + + *+,
-./0123456

De to gange Peter, Morling og
Sørensen hentede begge sæsonens
første sejre på 7. og 8. bræt, hvilket
sørgede for at vi vandt 4,5-3,5. Her den
ene Peters gevinst:
Hvid: Peter Morling, FREM 3
Sort: Jørgen Jørgensen, Ejby
[noter: NEN]
1.d4 d5 2.e3 e6 3.Ld3 Sf6 4.Sd2
Lb4?! 5.c3 La5 6.a4 c6 7.f4 Sbd7
8.Sgf3 Sg4 9.De2 Lc7 10.0–0 Sdf6
11.Se5 Sh6 12.b4 0–0 13.h3 Sf5
14.Df2 Sh5 15.g4 Shg3 16.gxf5 Sxf1
17.Kxf1 Df6 18.Sg4 De7

35...Lxf2 36.Lxh5 Lxg1 37.Kxg1 Tf4
38.Kg2 Txd4 39.Lf7 e5 40.Sf3 Lc6
41.Kf2 Tf4
0–1
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19.f6! gxf6 20.Dh4 f5 21.Sh6+!?

21.Dxe7! Ld8 22.Sf6+ Kg7 23.Se8++-.
21...Kg7 22.Dxe7 Ld8 23.Dd6 Te8
24.Sxf7! Kxf7 25.b5!?
25.Sf3! var bedre.
25...Le7 26.Dc7 Td8 27.bxc6 bxc6
28.Sf3 Ke8 29.Se5 Kf8 30.La3 Te8
31.Tb1 a5 32.Lxe7+ Txe7
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rigtig dårligt fra åbningen, og da jeg
valgte at sætte en springer på det
forkerte felt, havde min modstander
muligheden for at sætte mat i tre træk.
Det blev dog afværget med et
kvalitetsoffer, der faktisk også gjorde,
at jeg kom igen, men det var desværre
ikke nok.
Vores forventede score var sammenlagt
på 1.93, så set i det lys var vi tæt på
målet, og det overordnede mål er jo, at
vi ikke rykker ned. :-).
Nyborg – FREM 3: 4,5-3,5
Af Anton Kjeldsen

33.Dxc6?!
33.Dd8+! Te8 34.Df6+ Kg8 35.Kf2!+-.
33...Kg7 34.Dxa8 Te8 35.Da7+ Kh6
36.Df7 Td8 37.Df6+
1–0
FREM 3 – LF 2: 1,5-6,5
Af Lene Kunz
Lokalopgøret mellem FREM 3 og
Læseforeningen 2 blev spillet i vores
lokaler. Det var på forhånd en kamp, vi
godt var klar over ville blive svær,
hvilket den også blev, da de i snit
havde omkring 200 mere i rating på
alle brætter.
Der blev kæmpet godt, og det burde
have ført flere point med sig, men vi
måtte tage til takke med tre halve som
Jess Nykjær, Aske Graulund og Bo
Sørensen stod for. Personligt kom jeg

Inden matchen mod Nyborg lå vi side
om side i bunden af tabellen, hvor kun
Ejby så ud til at være helt fortabt.
Derfor ville taberen være godt på vej til
af følge Ejby ned i serie 1, så holdleder
Jess gjorde alle opmærksomme på
sagens alvor i pep-talken før kampen.
I indledningen så det også ud til, at alle
havde fattet budskabet, og Peter
Morling kunne allerede række armene i
vejret efter godt halvanden times spil,
da hans modstander overså en løberbinding på dronningen, hvilket
naturligt nok fjernede hans lyst til at
spille videre.
De to næste, der blev færdige, var
Anton og Aske, som begge måtte nøjes
med remis. Anton havde haft en lille
fordel i åbningen, men Svend Veise fik
pareret
angrebene
og
udlignet
stillingen. Aske og Anders havde kun
spillet 15 træk og byttet to brikker, så
her var vist tale om en "stormesterremis".
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Vi stod egentlig ganske fornuftigt på de
resterende brætter, måske bortset fra de
to øverste, hvilket også var forventet,
da Nyborgs to esser begge havde mere
end 200 ratingpoint i forhold til vore
topbrætter. Især Erik stod meget
presset, mens Jess holdt nogenlunde
stand. Lene stod klart bedst, og Bo var
måske ved at få fat efter en langsom
start. Optimismen fik pludselig endnu
et nøk opad, da Peter Sørensen fik fuldt
udbytte af sit kompromisløse spil, hvor
han havde ofret tre bønder for et angreb
på sorts kongestilling. Det hele endte
med et fint springer-offer, som
fuldstændig smadrede sorts forsvar - 31 til Frem!
Herfra begyndte nedturen så, da først
Erik måtte give fortabt efter et parti,
som reelt var spil til et mål efter at Stig
Gorm hurtigt kom foran med en
kvalitet. Jess kæmpede længe for at
holde stillingen lige på topbrættet, men
trods sine sædvanlige godt 200 remistilbud, som John tålmodigt afviste,
måtte Jess ned til sidst.
Nu stod det 3-3, så derfor var det
vigtigt, at Lene og Bo holdt fast i deres
fordele, men et hurtigt blik på Bo' s
stilling gav bange anelser... Bo havde
forbrudt sig mod et af Mads Hansens
gyldne råd, "om at få alle vennerne
(brikkerne) med til festen", da han
havde angrebet med for få brikker og
ladet hånt om både udvikling samt
rokade. Det blev desværre straffet
kynisk af modstanderen.
Nu var det så op til holdets topscorer,
Lene, at redde uafgjort hjem. Lene

havde også et meget lovende angreb i
gang, men blev lidt for ivrig og overså
en afdækker-skak, som fremtvang
dronning-afbytning og dermed løb
angrebet ud i sandet. Modstanderen
skyndte sig at tilbyde remis, og Lene
tog nok lidt for hurtigt imod, da hun
måske
var
lidt
rystet
over
modstanderens kontra-stød. Udefra set
havde hun nok en lille fordel i et
kommende slutspil.
Dermed tabte vi bundopgøret mod
Nyborg med 3,5-4,5, og overlevelse i
fynsserien ser nu ud til at kunne blive
meget afhængigt af, om FREM 2 klarer
skærene i 2. division, så der kun skal
findes en nedrykker til serie 1. Vi skal
dog stadig selv slå vores direkte
konkurrent til 6. pladsen, Middelfart,
som vi møder i sidste runde - det kan
blive en ren gyser!
FREM 3 – Nr. Aaby: 2,5-5,5
Af Thor Bendix
FREM 3 tog hjemme imod favoritterne
fra Nr. Aaby Junior 1. Traditionen tro
startede aftenen med en pep-talk fra
Jess - her blev det slået fast, at al tab
før kl. 21.00 medfører en sodavand til
holdlederen.
Dette
medfører
selvfølgelig et stort pres på holdet, som
i forvejen var stemplet som underhund.
For en gangs skyld var det godtaget at
tage remiser, hvilket tydeligt fik sat
sine spor på partierne, da ingen efter en
times spil var sønderligt bagud - eller
foran. Alle var i det mindste kommet
sikkert ud til midtspillet, det vil sige,
alle undtagen Anton, som måtte vente
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45 minutter på at modstanderen
dukkede op. Efter halvanden times spil,
blev der dog sluppet nogle bønder, og
de fleste måtte se sig selv spille fra en
defensiv position.
FREM 3 lagde sig dog ikke ned uden
kamp, klokken havde endelig passeret
21:00 - så der blev fundet et nyt gear
frem – Peter-duoen bed fra sig, Aske
og Bo spillede efter chancer,
undertegnede kæmpede, Jess fik
kæmpet sig til en remis, Erik havde
nogenlunde lige spil mod Mikkel
Clausen, men kun Anton formåede at
skabe store gevinstchancer.

tumpetræk, hvorfor han var nødt til at
tage imod remistilbuddet.
Emil vandt en bonde, men det kostede
først udviklingen og senere partiet.
Thors modstander rokerede lige kort og
haps, Thor var en officer foran; den
slags vinder Thor altid.
Alexander gik helt galt i byen, og en
officer nede uden modspil var for
svært.
Lene kom meget tvivlsomt ud af
åbningen, men fik dronningen og alle
sine venner med i angrebet. Det kunne
modstanderen ikke overskue, så pind
op.

Desværre måtte Aske se sig slået med
en officer nede, Bo fightede sig til en
remis, fra en tydeligt nervøs
modstander, der efter godt spil var
nervøs for at smide et halvt point væk.

Bo spillede det mest rodede parti i
FREM til dato, han skulle være glad for
at modstanderen tabte på tid. Men
ettaller er altid flotte.

Halvdelen af Peter-duoen, nærmere
bestemt Peter Morling fik en remis,
Anton overførte sin tidsfordel til et
point, mens undertegnede og Erik
begge måtte acceptere nederlag. Et
slutresultat på 2,5-5,5, lyder som et
acceptabelt nederlag, dog kunne det
godt være blevet til en halv mere fra
undertegnede.

Anton var aftenens sidste mand, han
spillede også et meget rodet parti, hvor
holdlederen flere gange ikke kunne
finde hans fordel. Men pludselig blev
der afbyttet en del bønder og tårne, og
Anton var den eneste, der derefter
prøvede at vinde. Med sit aktive
officersspil viste han i slutspillet, hvem
der havde den største skakforståelse.

Middelfart – FREM 3: 2,5-5,5
Af Jess Nykjær

Hvilket gjorde, at vi rykkede op på 6.
pladsen efter et år, hvor vi svingede
meget på holdet.

Sæsonens dårligste kamp, nøj hvor var
vi ringe, heldigvis var de andre endnu
ringere.
Peter var færdig først af alle, en alt for
nem modstander blev revet af brættet.
Hvorefter Jess lige lavede et

Slutstillingen:
1.
Nr.
Aaby
39,5(14)
2.
Læseforeningen 2 37(11) 3. Nyborg
29,5(8) 4. Sydøstfyn 2 29,5(6) 5.
Odense 28,5(7) 6. FREM 3 25(6) 7.
Middelfart 24(4) 8. Ejby 11(0).
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Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen
Da kvartfinalerne i den fynske
pokalturnering
blev
afviklet
i
Ungdomshuset mandag den 19. januar,
kom to af de otte tilbageværende hold
fra FREM, nemlig første- og
tredjeholdet, som sensationelt havde
elimineret vores andethold, men da
aftenen var omme, var førsteholdet ene
om at repræsentere klubbens farver.
Pokalturneringens helt store favoritter,
FREM 1 og Trekanten, undgik endnu
en gang behændigt at trække hinanden,
men til gengæld fik FREM 3 den værst
tænkelige lodtrækning i form af
Trekanten. I et af de øvrige opgør
mødtes FREM 1 og Læseforeningen 1
i endnu et vaskeægte odenseansk
lokalopgør

54 træk, var der aldrig det mindste
tvivl om udfaldet.

FREM 3 bed godt fra sig
Trekanten råder som bekendt over en
meget stærk trup, og denne gang
stillede de op med FM Jørn Sloth, FM
Carsten Bank Friis, Kim Skaanning og
Per Skjoldager, som var oppe mod
Johnny
Holler
Johansen,
Erik
Pedersen, Alexander Le Besq og Bo
Sørensen.

På det tidspunkt stod det nemlig klart,
at Carsten også ville vinde. Erik gik
ellers frisk til sagen, men Trekantenspilleren parerede køligt alle trusler,
og der blev afviklet til et slutspil, hvor
han var en officer op. Derfor var
udfaldet af det sidste parti uden
betydning for, hvem der ville gå
videre, og det var Trekanten-spillerne
givet glade for, thi Per Skjoldager blev
regulært udspillet af Bo Sørensen, som
dog glemte at snøre sækken:

På alle brætter var der mange
hundrede ratingpoints forskel, og mest
udtalt var forskellen i Trekantenspillernes favør nok på tredjebrættet,
og det var da også her, det først gik
galt for det undertippede mandskab.
Kim vandt allerede i åbningen et par
bønder, som han tog med over i
slutspillet, og selv om partiet blev på

Inden Trekanten kunne bogføre deres
første gevinst, var der dog allerede
faldet en afgørelse, idet mødet på
førstebrættet mellem Jørn og Johnny
overraskende endte med pointdeling
efter 40 træk. Et virkelig flot resultat
af Johnny, som før har præsteret noget
lignede mod meget stærke spillere,
heriblandt IM Lars Borbjerggaard og
FM Carsten Bank Friis. Havde der
været tvivl om Trekantens samlede
sejr, havde Jørn nok spillet videre,
men objektivt vurderet var stillingen
helt lige, og det var da også
storfavoritten, som tilbød.

Hvid: Bo Sørensen, FREM 3
Sort: Per Skjoldager, Trekanten
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Lg5 Sbd7
5.e3 Le7 6.Sf3 b6 7.cxd5 Sxd5
8.Sxd5 exd5 9.Lxe7 Dxe7 10.Ld3 c5
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11.0–0 c4 12.Lc2 0–0 13.b3 b5 14.a4
b4 15.Sd2 La6 16.Te1 Df6?
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17.Dh5! g6 18.Dxd5 Sb6 19.Dc5 c3
20.Se4 Df5 21.Dxf5 gxf5 22.Sf6+
Kg7 23.Sh5+ Kg6 24.Sg3 Lc8
25.Se2?!
25.e4!
25...Kf6 26.Sf4 Lb7 27.Sd3 Tg8
28.g3 a5 29.Sc5 Ld5 30.e4 fxe4
31.Sxe4+ Lxe4?!
31...Kg7 var bedre.
32.Txe4 Tg5
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33.Th4! h5 34.f4 Td5 35.Le4 Tad8

36.Lxd5 Txd5 37.f5 Txf5 38.g4 Tf4
39.Txh5 Txg4+ 40.Kf2 Txd4??
41.Th6+ Ke5 42.Txb6 Td2+ 43.Kg3
Tb2 44.Te1+ Kd4 45.Kf4 Txb3??
46.Td1+ Kc5
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47.Tb5+?!
47.Tdd6! og sort er mat i næste træk.
47...Kc6 48.Ke5 Tb2 49.Td6+ Kc7
50.Tc5+ Kb7 51.Td7+ Kb6 52.Tb5+
Kc6 53.Td6+ Kc7 54.Tc5+ Kb7
55.Kf6 Txh2 56.Ke7 f5 57.Ke6??
Efter 57.Tdd5 står hvid stadig til
gevinst.
57...Th6+ 58.Ke5 Txd6 59.Kxd6 f4
60.Kd7 f3 61.Tb5+ Ka6 62.Kc7 c2
63.Tb6+ Ka7 64.Tb7+ Ka8 65.Tb8+
½–½
Lokalopgøret fusede ud
Det blev tidligt klart, at FREM 1
havde fat i den lange ende mod
Læseforeningen 1, der på intet
tidspunkt stod bedst i nogen af de fire
partier. Det gjorde naturligvis ikke
lokalrivalernes udsigter bedre, at de
relativ tidligt kom bagud 0-1, da Tom
Frantsen vandt over Per Arnt
Rasmussen:
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Hvid: Tom Frantsen, FREM 1
Sort: Per Arnt Rasmussen, LF 1
1.e4 e5 2.Lc4 f5 3.Lxg8 Txg8 4.Sc3
Sc6 5.d3 Dh4 6.Sd5 Kd8 7.exf5 Lc5
8.g3 Dd4 9.Se3 b5 10.Sf3 Dd6 11.Sg5
Df8 12.Dh5 Lb7 13.0–0 h6 14.Se4
Sd4 15.c3
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15...g6!? 16.fxg6 Sf3+ 17.Kg2 Sg5
18.f3 Le7 19.Sg4! Lxe4 20.fxe4 Dg7
21.Sxh6 Dxg6 22.Dxg6 Txg6
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23.Lxg5 Lxg5 24.Tf8+ Ke7 25.Txa8
Lxh6 26.Txa7 Kd6 27.Tf1 Le3
28.Ta8
1–0

På førstebrættet kom Kristoffer
Dyrgaard klart bedst fra åbningen mod
Jørn Moestrup, som ved at ofre en
bonde dog fik kæmpet sig godt tilbage
i partiet. LF-spilleren kunne dog ikke
forhindre, at Kristoffer ved remis ved
evig skak sikrede FREM 1 billetten til
semifinalen.
På det tidspunkt var favoritterne
nemlig kommet foran 2-0 ved Simon
Wilbrandt, der omsatte et fordelagtigt
slutspil mod Alex Sørensen til gevinst.
Tilbage sad Jesper Knudsen og Per
Stentebjerg, og her så det det meste af
vejen ud til, at førstnævnte manglede
kompensation for en ofret bonde.
Efterhånden som det blev småt med
tid, begyndte fejlene imidlertid at
indfinde sig, og partiet gik lidt op i hat
og briller for at ende med pointdeling.
4. runde:
Pokalturneringens to store favoritter,
FREM 1 og Trekanten trak heller ikke
hinanden ved semifinalestævnet i
Odense Skakklubs lokaler mandag den
16. februar.
I stedet for kunne de se frem til at
møde hinanden i noget af en
drømmefinale,
som
kort
efter
semifinalestævnet blev programsat til
at finde sted i FREMs lokaler mandag
den 2. marts.
Lodtrækningsheldet ophørte nemlig i
den grad med at tilsmile Sandes
Drenge, der, efter at være kommet
først op ad hatten, blev parret med
FREM
1,
mens
det
andet
semifinaleopgør følgelig kom til at stå
mellem Nyborg og Trekanten.
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Sandes Drenge chanceløse
Både FREM 1 og Sandes Drenge
stillede op som i kvartfinalerne,
hvilket betød at opgørene hed
Kristoffer Dyrgaard-Michael Nord,
Per Stentebjerg-Heinz Furrer, Tom
Frantsen-Ebbe Strøm og Simon
Wilbrandt-Cipriano Sande.
Første afgørelse faldt på tredjebrættet,
hvor Tom kunne indkassere hele
pointet efter Ebbe Strøms 18…Lf5?:
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19.Txf5!
Og sort opgav, da der på 19...Sxf5
følger 20.g4 med officersgevinst.
1–0
Derpå øgede Stentebjerg til 2-0, inden
Simon med holdets tredje gevinst
sørgede for finalepladsen.
Derfor var udfaldet af KristofferMichael uden den helt store betydning,
men parterne sørgede for en seværdig
forestilling, vor den undertippede part
- modsat hvad det var tilfældet i de tre
øvrige opgør - længe holdt sig inde i
partiet.

Kristoffer Dyrgaard kommenterer:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1
Sort: Michael Nord, Sandes Drenge
[noter: KD]
1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Sfd7
5.d4 Sc6 6.Ld3 Le7 7.0–0 b6 8.a3 a5
9.De2 Scb8 10.Lf4 La6 11.Tad1 c6
12.Tfe1 Lxd3 13.Txd3 b5 14.Sd2 Sb6
15.Sb3 S8d7 16.Tg3 g6 17.Lc1 h5
18.Dd3 Sf8 19.Sc5 Lxc5 20.dxc5
Sbd7 21.Lg5 Dc7 22.Dd4 Sh7 23.Lh4
Tg8 24.f4 b4 25.axb4 axb4 26.Dxb4
Da7
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27.Sb5!
27.Sxd5 exd5 28.Ta3 Db8 29.e6 fxe6
(29...Dxb4?? 30.exd7+ Kxd7 31.Te7+
Kc8 32.Txa8+ og hvid vinder)
30.Txe6+ Kf8 31.Dxb8+ Txb8 32.Ta7
giver kun hvid en lille fordel.
27...cxb5 28.Ta3 Db8 29.c6 g5
30.cxd7+ Kxd7 31.Txa8 Dxa8
32.Dxb5+?
32.fxg5 Sxg5 33.Tf1! giver det samme
som i partiet, blot med dronninger på
brættet, som er til stor fordel for hvid,
da sort ikke når at få modspil mod den
hvide konge.
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32...Dc6 33.Dxc6+ Kxc6 34.fxg5
Sxg5 35.Tf1 d4 36.Lxg5 Txg5
37.Txf7 Txe5 38.Kf1 Tb5 39.b3 Tc5
40.Tf8 Kd5 41.Tf2 e5 42.Ke1 Ke4
43.Kd2 h4 44.g3 hxg3 45.hxg3 Tc7
46.g4 Tg7 47.Tg2 Kf3 48.Tg1 e4
49.Tf1+ Kg2 50.Tf4 Te7 51.g5 Kg3
52.Tf6 Kg4 53.g6 Tg7 54.Td6 d3
55.cxd3 exd3 56.Kxd3 Kg5 57.b4
Kh6 58.b5 Te7 59.Kd4 Te1
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60.Kd5! Tb1 61.Kc6 Tc1+ 62.Kd7
Tb1 63.b6 Tb2 64.Kc7 Tc2+ 65.Tc6
1–0
Finalen:
I sidste sæson tabte FREM 1
pokalfinalen til Sydøstfyn, mens
Trekanten allerede i kvartfinalen måtte
lade livet mod finalemodstanderne, så
begge parter havde noget at
revanchere, da der kunne sættes
punktum for pokalsæsonen 2014-15.
Her var Trekanten snublende tæt på at
afgøre pokalfinalen i den ordinære
kamp, men FREM overlevede
mirakuløst og gjorde kort proces i den
efterfølgende lynomkamp.

Mens FREM stillede i samme
formation, som kvalificerede sig til
finalen, mødte Trekanten frem med et
nyt førstebræt i skikkelse af Kaj
Rosell, som ikke tidligere i denne
sæson havde optrådt på holdet. Det
kom uden tvivl som noget af en
overraskelse for aftenens værter, der
naturligvis godt var klar over, at FM
Jørn Sloth ikke kunne være med, idet
han samtidig spillede med på det
danske hold ved VM for seniorer.
Carsten Bank Friis, Kim Skaanning og
Viggo Bovè Quist var til gengæld
gengangere fra semifinalen, og med
Kaj på holdkortet stillede Trekanten
endnu stærkere op end i semifinalesejren over Nyborg, hvor Per
Skjoldager var den fjerde mand.
Pilen pegede mod Trekanten
Med de sorte brikker fik Kaj en
behagelig stilling mod Kristoffer, der
desuden brugte oceaner af tid, hvilket
på et tidspunkt ikke kunne undgå at
give problemer, når betænkningstiden
kun er to timer til hele partiet – altså
ikke nogen form for tillæg her!
På fjerdebrættet kom Viggo til at stå
bedst mod Simon, og det samme
gjorde sig gældende for Per mod
Carsten. Den første afgørelse faldt
imidlertid på tredjebrættet, hvor Tom matchforløbet taget i betragtning valgte at forcere tingene mod Kim
Skaanning, men FREM-spillerens
hasarderede angreb blev slået tilbage,
og Trekanten var foran 1-0.
Det lykkedes dog for FREM at
udligne, da Per fik omsat sin gode
stilling til gevinst. Vi kommer ind
efter Carstens 42.Ke1-f2:
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sidste 60 sekunder, men det endte
utroligt nok med, at Kaj tabte på tid.
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42…Txd2! 43.Txb1 Txe2+ 44.Kf3
Txg2 45.Kxg2 Lc6+ 46.Kf2 b5
47.Ke3 Td8 48.Tf1 Td5 49.Tf2 Kf8
50.Th2 Ke7 51.Th8 Le8 52.Th7 a4
53.Th2 Tc5 54.Kd3 Tc4 55.Tf2 Ke6
56.Kd2 Lc6 57.Tf1 Kf5
0–1

FREM gjorde rent bord
I lynomkampen med modsatte farver
opbyggede Kaj igen en gevinststilling
mod Kristoffer, for derpå at sætte alt
over styr i slutfasen. Per vandt en
officer fra Carsten og kørte sikkert
pointet i hus, mens Tom fik revanche
mod Kim efter et forløb, der var
præget af mange fejl fra begge sider.
Endelig gjorde Simon vores lyntriumf
fuldkommen ved at vinde over Viggo.
Modsat de tre øvrige lyn-opgør, var
partiet uden de helt store fejl, men med
de hvide brikker realiserede Simon sin
slutspilsfordel efter Viggos 55…Kf3f2:
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Stillingen 1-1 holdt sig imidlertid ikke
længe, idet Viggo på ny bragte
Trekanten i front ved at vinde over
Simon.
Kristoffer var nu tvunget til at vinde,
for at sikre sit hold lynomkamp, og
han gik ind til partiets afgørende fase
med alle odds imod sig. For det første
havde han længe stået næstbedst, og
nu begyndte tidsfaktoren også for
alvor at favorisere Kaj.
Selv om nedtællingen til nul
efterhånden også var godt i gang for
Trekanten-spilleren, havde han længe
meget mere tid at give af, således
rådede Kaj stadigvæk over 13
minutter, da Kristoffer tog hul på sine

56.b4! g1D 57.Dxg1+ Kxg1 58.b5
Kf2 59.Kd3 Lc1 60.b6 La3 61.Sb5
Lc5 62.b7 La7 63.Sxa7 Kf3 64.b8D
1–0
Med fire aktier i den nuværende pokal
mangler FREM kun en enkelt
indtegning i at vinde den til ejendom.
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Pokalvindere 2014-15: Per, Simon, Tom og Kristoffer.

DM i skoleskak
Af Niels Erik Nielsen
Årets udgave af DM i skoleskak, der
blev afholdt i weekenden 28-30.
november, foregik i helt nye rammer,
idet turneringen efter 40 år på
Abildgårdskolen i Odense med John
Dahlberg,
Nr.
Aaby
som
hovedarrangør, var flyttet til Den frie
Lærerskole i Ollerup.

navneforandring, så det fremover
hedder ’Læringsfestival og DM i
Skoleskak’.

Skiftet
betød
samtidig,
at
arrangementet blev udvidet med en
enkelt dag, så det allerede begyndte
fredag.
Samtidig
tog
stævnet

Blandt de nye tiltag kan nævnes en
stormester peptalk med GM Curt
Hansen, lyn-DM for skoleskakspillere
samt en spørgetime med Dansk Skole
Skaks formand Jakob Rathlev.

Med den ekstra dag bliver et længe
næret ønske om, at kunne afvikle flere
aktiviteter for både børn og forældre
opfyldt.
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Albert triumferede
Hovedbegivenheden var dog stadig
lørdagens og søndagens individuelle
danmarksmesterskaber i skoleskak,
hvor 170 deltagere fra 5-20 år var
inddelt i seks aldersgrupper. FREM
var som sædvanlig godt repræsenteret,
og det blev også til et enkelt DM til
klubben, idet Albert M. Møller vandt
F-gruppen med 7,5/8p.

Nordisk Mesterskab i Skoleskak i
Klaksvik på Færøerne fra 12-15.
februar 2015. Læs Sophus’ beretning
herfra i forlængelse af denne artikel!
De to bedst placerede i hver
aldersgruppe skulle
repræsentere
Danmark ved NM, bortset fra de
yngste i F-gruppen. Derfor måtte
lillebror Albert pænt blive hjemme,
men hans tid skal nok komme.
I A-gruppen endte Tobias Ilsøe med
6/8p. på en delt andenplads, men han
måtte efter korrektionsberegning tage
til takke med fjerdepladsen. Her vinder
han i 6. runde over Alexander Jessen,
Herning, der netop har spillet
31…Lh6-d2:
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Albert med DM-pokalen.
Den yngste gruppe er forbeholdt
spillere op til 8 år, og da Albert først
lige var blevet 7, kan han være med
her de næste to år. Førstepladsen i
gruppe C udviklede sig til at blive et
kapløb mellem Bjarke Kristensen,
Sorø og Sophus M. Møller. De endte
begge på 7/8p., men sjællænderen tog
førstepladsen på bedst korrektion. Til
gengæld kunne Sophus glæde sig over,
at han sammen med vinderen af
gruppen havde kvalificeret sig til

32.Te7!, Lxc3 33.Txc7, Sxc7 34.Sd6,
Sd5 35.Tb1, Se3 36.De4, Sxc2
37.Dxc2, axb4 38.axb4, Le5 39.Sxb7
Og hvid vandt.
1-0
Ud over de nævnte, deltog fra klubben
Jonathan, Elisabeth og Markus i
gruppe C, Alexander, Tobias og Jacob
i gruppe D og Alexander J. i gruppe F.
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Beretning fra NM
Af Sophus M. Møller
Nordisk Mesterskab for ungdom skulle
i år holdes på Færøerne. Jeg havde
hørt meget om, at det skulle være
utrolig flot, og det var det også. Der
var dog nogle dage overskyet, men vi
spillede også skak det meste af tiden,
så det gjorde ikke så meget.
Jeg var blevet fortalt, at landingsbanen
var ret kort, så piloten blev nødt til at
bremse hårdt for ikke at flyve ind i
klipper. Jeg var af den grund en smule
nervøs for landingen, men den gik
meget fint.
Vi boede på et vandrehjem, og det var
også der, turneringen blev spillet.
Turneringen var på 6 runder. Vi
ankom torsdag og skulle spille fredag,
lørdag og søndag - 2 runder hver dag.
I 1. runde skulle jeg møde en færing
ved navn Janus Skaale på 1404. Jeg
var sort, og vi kom ud i drage. Han
rokerede langt, og spillede en
hovedvariant, men efter 14 træk kunne
han ikke huske mere teori. Herefter
turde han ikke ofre de bønder, som han
skulle for at få angreb, og i stedet fik
jeg lov til at angribe. Jeg sluttede af
med en fin kombination. 0-1.
2. runde skulle spilles samme dag om
aftenen. Jeg skulle møde en svensker
med 1854, men han endte med at
vinde min gruppe, så han var nok
stærkere end sit ratingtal. Han hed
Klemens NG, og jeg var hvid. Vi
spillede accelereret drage, og jeg
valgte Maroczy-varianten. Jeg spillede

dog lidt upræcist, og formåede derfor
ikke at få fordel. Herefter var det
meget kedeligt. Vi byttede en masse
brikker, og kom ud i et lige slutspil.
½-½.
I 3. runde skulle jeg møde en
nordmand med 2081. Jeg var sort, og
jeg havde forberedt at spille
kongeindisk. Han spillede dog noget,
som han ikke plejede, og jeg kom
derfor hurtigt ud af min forberedelse.
Jeg fik dog en fin stilling alligevel. Jeg
fik udlignet, men for at holde
stillingen i balance blev jeg nødt til at
ofre en kvalitet, for noget spil. Jeg
tænkte på det, men syntes ikke helt jeg
fik nok. Andettrækket i varianten var
dog også svært at se, men da jeg
undlod ofringen, kom jeg til at stå
dårligt og endte med at tabe. 1-0.
Jeg havde dermed 1,5/3p., og for at
komme tilbage til toppen skulle jeg
vinde. Jeg skulle møde en finne ved
navn Aaro Salmelin, og han havde
ikke noget rating. Jeg var hvid, og vi
kom ud i spansk. Han spillede længe
fint, men det var svært at finde en plan
for ham. Herefter overså han noget
taktisk og tabte en bonde, hvilket førte
til at han tabte. 1-0.
I 5. og næstsidste runde skulle jeg
møde gruppens topseede Eivind
Djurhuus på 2103. Jeg var sort, og
kom lidt dårligt ud af åbningen. Jeg fik
dog reddet det, og stod herefter fint.
Jeg udlignede, men da jeg troede, at
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jeg kunne være smart og få fordel, stod
jeg pludselig dårligst. Vi kom ud i et
dobbelt tårnslutspil, hvor jeg var en
bonde under, men hans bønder var lidt
svage. Jeg spillede slutspillet godt og
holdte en remis. ½-½.
I sidste runde skulle jeg møde Bjarke
Hautop Kristensen med hvid. Vi var
rimelig mange med 3/5p., så for at
enten Bjarke eller jeg kunne få en
topplacering, skulle en af os vinde.
Remis var altså ikke rigtig en
mulighed. Jeg havde set, at Bjarke
tidligere i turneringen havde afveget
fra hans velkendte skandinaver, og i
stedet havde valgt at spille 1.e4 d6. På
det havde jeg forberedt en smart h4variant, som jeg oprindeligt havde
forberedt til Bad Zwischenahn, da jeg
skulle møde en stormester, men han
afveg desværre. Til gengæld havde jeg
nu en god forberedelse klar mod det,
Bjarke spillede:
Hvid: Sophus Mechlenburg Møller,
FREM (2064)
Sort: Bjarke Hautop Kristensen,
Sorø (1904)
[noter: SMM]
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 a6
5.h4!? h5 6.f3 Sc6
6...Sd7 7.Dd2 b5 8.Sh3 Lb7 9.Sg5
Sgf6 10.0–0–0 var en bedre opstilling
for sort. Jeg kan dog stadig godt lide
hvids stilling.
7.Dd2 Sf6 8.0–0–0 b5 9.Sh3 Sa5?!
Det går for langsomt før sort får spillet
Sc4. 9...0–0 10.Sf2 e5 11.d5 Sa5
(11...Se7 12.Kb1 hvid har klar fordel.)
12.Lg5 Sc4 13.Lxc4 bxc4 14.g4! hvid
har stor fordel.

10.Sg5 e6
10...Sc4?! 11.Lxc4 bxc4 12.De2 d5
13.exd5 Sxd5 14.Dxc4. Hvid har en
bonde mere, og sort har ikke rigtig fået
noget for den.
11.Kb1 c6?!
Ideen er nok, at spille Sc4, og herefter
kunne få dronningen til b6, uden at jeg
får lov til at spille d5 som i varianten
før. 11...Sc4?! 12.Lxc4 bxc4 13.d5! e5
14.De2. Igen står hvid godt.
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12.b3!
Jeg synes, at jeg står rigtig godt her.
Sort har brugt en masse træk på at få
Sc4 til at virke, og efter b3, har alle
trækkene været mere eller mindre
spildt. Min plan er at spille g4, og åbne
hans kongefløj op, og jeg synes, at det
går noget langsommere for sorts
angreb. Det føltes også godt, at det var
ham, som sad og brugte en masse tid.
12...Sb7 13.Le2 d5?!
13...0–0 14.e5 (14.g4!? var også en
rigtig godt mulighed.) 14...dxe5
15.dxe5 Dxd2 16.Lxd2 Sd5 17.f4 var
måske sorts bedste chance, men han
står positionelt forfærdeligt.
14.g4! dxe4 15.fxe4
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21...Sd8 22.Lc5 Dc7 23.Lb6+-;
21...Sa5 22.Lc5 Dc7 23.Lb6+-.
22.Sxd6+ Lxd6 23.Txd6 Dxd6
24.Dxf7+ Kd8 25.Lb6+
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15…Sxg4?
Det er meget farligt for sort at tage
bonden, men hvis han ikke gør det,
åbner jeg alligevel sorts stilling op
med gxh5. 15...e5!? 16.gxh5 gxh5
17.Thf1+-.
16.Lxg4 hxg4 17.e5 c5 18.Df2 Dc7
19.Sce4
"Alle vennerne skal med til fest."
Angrebet går meget bedre, hvis alle
brikkerne kommer med.
19...De7 20.dxc5! Lxe5 21.c6
Sorts springer kan ikke stå nogen
steder.
21...Sd6
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Et rigtig godt parti. Åbningen gik godt,
og efterfølgende fik jeg spillet de
planer, jeg gerne ville. Han nåede
aldrig rigtig at få angreb.
1–0
Jeg endte dermed på en 3. plads, og
jeg var seedet nr. 4, så det var en fin
turnering. Det var rigtig hyggeligt, og
jeg fik en masse skakmæssigt ud af
det.

Sophus til ungdoms-OL
Af Niels Erik Nielsen
Danmark var repræsenteret med et
hold ved ungdoms-OL for U-16
spillere, der fandt sted i Ungarn midt i
december. Med i truppen var Sophus
M. Møller, FREM, der lavede 5/8p.,
hvilket stort set svarede til hans
forventede score. På det punkt blev
han dog overgået af holdet førstebræt

Jesper Thybo, Jetsmark, der scorede
6,5/8p.
Seedet 25 blandt de 53 deltagende
hold, indfriede det danske mandskab
med en 33. plads dog ikke helt
forventningerne. Her vinder Sophus i
7. runde over hviderusseren Herath,
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der netop har bukket fælt med 13.Lc8-d7??:
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Det lykkedes aldrig Jwan at få kontakt
med sin overmand, hvilket primært
hang sammen med, at FREM-spilleren
i 4. runde tabte til Janus Christensen,
ØBRO.
Janus var i øvrigt den eneste, der
nogenlunde formåede at følge Mads til
dørs, og da de først mødtes i sidste
runde, forblev der spænding om
førstepladsen turneringen ud. Inden
deres indbyrdes opgør var Janus dog et
helt point efter, så han skulle ubetinget
vinde for at sikre sig en delt
førsteplads, men partiet endte remis.

14.Lxc6, Lxc6 15.Lxc5, bxc5
16.Dxe6+ 1-0

Kristoffer Dyrgaard, FREM spurtede
sig til tredjepladsen. Her går det ud
over klubkammeraten Tobias Ilsøe,
hvis sidste træk var 20.-h7-h5:

FREM JULECUP
Af Niels Erik Nielsen
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FREM JULECUP 2014, der blev
spillet søndag den 28. december,
samlede 57 deltagere, som var inddelt
i seks 8-mandsgrupper samt en
monradgruppe, hvor de lavest ratede
var placeret.
Den stærkeste gruppe holdt et
ratingsnit på 2161, hvilket var en
anelse højere end sidste år, og fem af
deltagerne her var gengangere fra
2013-udgaven.
Vurderet efter rating lignede kampen
om førstepladsen på forhånd et
anliggende mellem sidste års vinder
FM Jwan Bakr, FREM og FM Mads
Hansen, Skanderborg. De mødtes
allerede i 1. runde, og her trak Mads
det længste strå.

1–0

21.Txh5+!

Slutstillingen i mester 1: 1. Mads
Hansen, Skanderborg 6p. 2. Janus
Christensen, ØBRO 5p. 3. Kristoffer
Dyrgaard, FREM 4p. 4-5. Mads Bilde
Svendsen, Nr. Aaby og Per
Stentebjerg-Hansen, FREM, begge
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3,5p. 6. FM Jwan Bakr, FREM 3p. 7.
Sophus M. Møller, FREM 2,5p. 8.
Tobias Ilsøe, FREM 0,5p.
Mester 2: 1. Morten Frank Jensen,
Præstø 5p. 2-4. Niels Henrik Sørensen
og Tommy Knoth, begge FREM og
Kurt Hollesen, Tårnet, alle 4,5p.
Basis 3: 1. Jacob F. Christensen,
FREM 6p. 2. Peter Morling, FREM
5,5p. 3. Renny Stæhr Carlsen,
Middelfart 5p.

Basis 4: 1. Kristen Bjørn Christensen,
Ejby 5,5p. 2. Albert M. Møller, FREM
5p. Tobias Aagaard Hansen, FREM og
Søren Christensen, Årslev, begge 4,5p.
Basis 5: 1. Henrik Malig Hansen,
FREM 7/7p! 2. Peter Andersen,
Faaborg 5,5p. 3. Jonathan Jacobsen,
enkeltmedlem 4,5p. 4-5. Steen
Henriksen, enkeltmedlem og Kristen
Sørensen, LF, begge 4p.

Anton Kjeldsen vinder Frem Open!
Af Anton Kjeldsen
Godt
nok
mangler
der
ved
redaktionens deadline en enkelt runde
af årets Frem Open, men mesteren er
allerede fundet, da der efter 4 runder
(5 i alt) er hele 2.5 point ned til nr. 2!
Anton Kjeldsen har simpelthen gjort
rent bord med 4 af 4, og selvom der
mangler et udsat parti, vil nærmeste
forfølger have mindst 1.5 point op til
den nye mester.
Mesterens egne kommentarer:
Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at
deltage i årets Frem Open, da min
skak-form har været for nedadgående
over de seneste par sæsoner, men da
jeg så deltagerlisten, anede jeg en
mulighed, som jeg ikke kunne lade gå
fra mig. Kort før tilmeldingsfristen
udløb, var den højest ratede spiller
Steen Jacobsen med 1645, hvilket
betød, at jeg ville kunne stille op som
klar rating-favorit med mere end 60
point ned til nummer to. Jeg ved godt,
at
netop
rating
og
stor
favoritværdighed får mange (især
mesterspillere) til at skippe visse

turneringer, men for mig var det en
kæmpe motivationsfaktor, at jeg rent
faktisk havde en endog fair chance for
at ende som Frem Open-mester!
Jeg var ekstra opsat af 2 grunde: For
det første, fordi jeg aldrig tidligere i
min 25 år lange, og lidet glorværdige
skak-karriere, har vundet nogen titler,
hverken i lyn-, hurtig-, eller nogen
som helst andre former for skak! For
det andet, fordi Frem Open – uanset
deltagerlisten – jo er en af Fyns
”Grand Slam-turneringer” og dermed
en prestigefyldt turnering at vinde.
Nogle vil måske sige, at Frem Open
var meget devalueret i år, og sandt er
det da også, at ingen mesterspillere
deltog, hvilket er første gang
nogensinde i turneringens lange
historie. Det ændrer dog ikke ved det
faktum, at jeg nu har skrevet mig ind i
rækken af store mestre, som bl.a.
tæller Ulrik Rath, Carsten Bank Friis,
Mads Hansen, Kristoffer Dyrgaard,
m.fl. og nu altså også Anton Kjeldsen!
Jeg er i hvert fald både glad og stolt
over min første skak-titel nogensinde.
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Jeg har i løbet af turneringen ikke
spillet nogen vanvittigt flotte partier,
som vil gå over i skakhistorien, men
snarere fightet mig til sejrene og tre af
gangene har jeg siddet tilbage med det
sidst færdigspillede parti. Partiet mod
næstfavoritten, Steen Jacobsen, var
dog en undtagelse:
Hvid: Anton Kjeldsen, Frem (1709)
Sort: Steen Jacobsen, LF (1645)
(noter: AK)
1.e4 e6
Allerede her gik jeg i tænkeboks, da
jeg simpelthen ikke gad spille fransk,
så jeg måtte finde på noget, for at
undgå en hjemmeforberedelse.
2.c4!
Sikkert et kendt træk for mange, men
for mig, som aldrig åbner teoribøger,
var det ren improvisation!
2...Sc6 3.Sf3 Lc5 4.d4 Lb4+ 5.Ld2
Lxd2+ 6.Sbxd2
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udviklingsfordel måtte vægte højere
ved eksempelvis 7.exd5 exd5 8.cxd5
Dxd5 9.Lxc4!
7.exd5 exd5 8.cxd5 Sce7 9.Lb5+ Ld7
10.Lc4 Sf6 11.Db3 Sf5 12.0-0 Sd6?
Dette var sorts sidste mulighed for at
rokere! Indtil da, syntes jeg, det
lignede endnu et mine lige partier
under Frem Open, hvor jeg skulle
sidde og file på stillingen til langt ud
på aftenen, men nu kommer sort til at
stå presset!
13.Tfe1+ Kf8 14.Se5 Lf5 15.Tac1
Sxc4 16.Sxc4 Dxd5?
Bedre havde nok været, at slå med
springeren, selvom det koster bbonden. Jeg tror dog, at Steen havde
håbet på dronninge-afbytning efter b5.
Under alle omstændigheder havde han
overset mit lille vente-træk:
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17.Db4+! Kg8 17.Se3! Opg. 1-0

6…d5!
Et lidt irriterende træk, da det jo vil
give mig en isoleret og svag d-bonde,
men jeg tænkte alligevel, at min

Man kan måske mene, det er lidt
tidligt at vælte kongen, men efter
17...De6 18.Dxb7 Tf8 er der altså ikke
megen fremtid tilbage for sort, mens
hvids brikker nærmest spiller sig selv.
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LAV ET ÅBNINGS-REPERTOIRE!
Af Peter Morling
Kender du situationen? Allerede efter
få åbningstræk er du bagud i tempo,
presset på plads eller har tabt
materiale. Din modstander havde et
lille trick i ærmet eller måske spillede
han/hun Anti-Siciliansk og kom bedre
ud af åbningen, end du gjorde og
endda med en lille fordel i stillingen.
Arghh, det er så træls. Man er ikke
engang kommet i gang og det går
allerede ned ad bakke. Men en ting er
sikkert: Kan man undgå eller
minimere disse situationer, så er der
point at hente.

omhandler
skakpsykologi
og
skakforberedelse. F.eks. beskriver den,
hvordan man kan betragte en på
papiret bedre skakspiller som en
krokofant og sig selv som en tiger, se
figur 1.
Formålet er at opnå en psykologisk
fordel på en sjov måde. Men den
beskriver også, hvordan man laver et
åbnings-repertoire. Dvs. et dokument,
regneark eller andet, hvori man
beskriver åbninger, åbnings-linjer og
træk, som man vil spille imod
modstanderens første par træk. I figur
2 er vist et eksempel på et simpelt
åbnings-repertoire. Det viser, hvilke
åbninger der spilles som hvid, og
hvilke der spilles som sort, imod
henholdsvis e4 og d4.
Figur 2. Eksempel på et simpelt
åbnings-repertoire.

Figur 1. En krokofant er blevet fanget
af en tiger.
For et par måneder siden kom min
holdleder - krokofanten (forklaring
følger) Jess Nykjær med en bog, som
jeg skulle læse. Bogen hedder
Tigerskak og er skrevet af Simon
Webb. Jeg google'de bogen, som
skulle vise sig at være lidt af en
kultbog
indenfor
skakverdenen,
selvom den hverken omhandler taktik,
strategi eller slutspil. Jeg læste bogen,
og den var både sjov og lærerig. Den

Hvid: 1.e4 (Skotsk)
Sort: 1.e4 c5 (Siciliansk)
Sort: 1.d4 d5 (Afslået
Dronninggambit)
Jeg google'de lidt videre, og det gik
hurtigt op for mig, at de fleste
stormestre gør brug af et åbningsrepertoire af større eller mindre
detaljeringsgrad.
Ifølge
Wolfram
Research er der ikke mindre end
71.852 stillinger at tage højde for
allerede efter 4 træk [1]. Men da
åbningskampen typisk drejer sig om
de midterste felter og om at udvikle de
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lette officerer på den hurtigste måde,
er der i høj grad enighed om, hvilke
træk der virker godt sammen. Derfor
vil antallet af stillinger indenfor de
første par træk typisk være meget
mindre.

linier a-c, som der tages højde for, når
Kan-variationen spilles.

Det siges bl.a., at den tidligere
verdensmester Garri Kasparov i sit
åbnings-repertoire tager højde for ikke
mindre end 3000 stillinger [2]. Det er
nok lige i overkanten af, hvad man kan
forvente af en almindelig klubspiller,
men det giver stof til eftertanke.

Sort: 1.e4 c5

Ideen er så, at man skal lære af egne
eller andres fejl hver gang man oplever
at komme dårligt ud af åbningen. Så
laver man en analyse af, hvad der gik
galt enten ved hjælp af et skakprogram
[6], åbningsdatabase [3], søgning på
internettet eller sammen med en
klubkammerat. Med formål at finde
det eller de gode træk, man burde have
lavet.

Eller hvis 2.c3? (spilles imod Alapin):

Herefter tilfører man dem til sit
åbnings-repertoire, så man er bedre
forberedt næste gang, man står i
situationen. I figur 3 ses et udsnit af en
klubspillers åbnings-repertoire, sort
svarer 1.e4 med at spille Siciliansk
Kan variationen.
Her er repertoiret udvidet med et par
undtagelser, som tager højde for at
hvid
spiller
Anti-Siciliansk,
henholdsvis Smith-Morra og Alapin.
Nemlig, hvis hvid trækker 2.d4, så
skal der svares 2...cxd4, eller hvis der
trækkes 2.c3, skal der svares 2...Sf6.
Der er også tilføjet et par åbnings-

Figur 3. Udsnit af en klub-spillers
åbnings-repertoire, sorts svar imod
1.e4.

Hvis 2.d4? (spilles imod SmithMorra):
1.e4 c5
2.d4 cxd4
3.c3 dxc3
4.Sxc3 Sc6

1.e4 c5
2.c3 Sf6
3.e5 Sd5
Ellers:
Siciliansk Kan:
a) Linie: Hedgehog
b) Linie: Sc6 på Maróczy Bind
positioner (e4,c4 eller e4, Lc4)
c) Linie: Fianchetto på Ld3, De2
Når man begynder at arbejde på et
åbnings-repertoire, kan der sagtens
opstå behov for at lære nye åbninger at
kende. Her mener jeg ikke det er
nødvendigt, at læse en masse åbningsteori. Adskillige stormestre har udtalt,
at det er spild af tid at koncentrere sig
om åbningsteori, indtil man når en
rating omkring 2100.
Indtil da er det meget bedre at læse på
taktik, strategi og slutspil, som alle
giver
anledning
til
forbedret
spilforståelse. Her er det tilstrækkeligt
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at gøre brug af internettets mange
muligheder. F.eks. hvis du vil lære at
spille Siciliansk Kan? Så find et
website, der kort beskriver åbningen,
strategiske
temaer
og
viser
bondestrukturen [4], find yderligere en
introduktion på youtube.com [5],
gennemgå materialet et par gange og
spil så 20-30 lynpartier med åbningen.
Hele processen gentages et par gange,
og du skulle gerne have en god ide
om, hvad der virker eller ikke virker i
åbningen. God fornøjelse.
Referencer:
[1]
http://mathworld.wolfram.com/Chess.

html
[2]
http://www.markweeks.com/aboutcom/index.htm
[3]
http://www.shredderchess.com/onlinechess/online-databases/openingdatabase.html
[4]
http://en.wikipedia.org/wiki/Sicilian_
Defence#Kan_.28Paulsen.29_Variatio
n:_4...a6
[5]
https://www.youtube.com/watch?v=X
oMzCGeQSm4
[6]
http://wwwlucaschess.rhcloud.com/

Per strøg til tops ved senior-DM
Af Per Stentebjerg-Hansen
Senior-DM, der med jubilerende
Randers Skakklub som arrangør blev
afholdt fra 7-13. februar, endte med
FREM-triumf i 50+ klassen, hvor jeg
som ubesejret allerede inden sidste
runde var sikker på at løbe med
mesterskabet.
Efterfølgende har jeg evalueret såvel
forløb som turneringskoncept, ligesom
jeg har kigget nærmere på og
kommenteret tre af mine mest
interessante partier.
Inspireret af Helligånden
Jeg følte mig gennem hele turneringen
godt tilpas og stod ikke dårligt i nogen
af partierne. I 1. runde mod min
klubkammerat Johnny Holler Johansen

spillede jeg en bi-variant i Caro-Kann,
og det havde jeg ikke planlagt
hjemmefra, men jeg var i flere partier
inspireret af Helligånden på det flotte
spillested Helligåndshuset i Randers.
Det sværeste parti i turneringen
Jeg vandt partiet mod Johnny, og i 2.
runde ventede Claus Rossen, Viborg.
Han opnåede en lille fordel i
tårnslutspillet, hvilket jeg først
opdagede efter partiet!
Hvid: Per Stentebjerg-Hansen,
FREM (2195)
Sort: Claus Rossen,
Viborg (2092)
[noter: PSH]
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1.d4 Sf6 2.Sc3 g6 3.e4 d6 4.Sf3 Lg7
5.Lc4 0–0 6.Lb3 Lg4 7.h3 Lxf3
8.Dxf3 Sc6 9.Le3 e5 10.dxe5 dxe5
11.Lg5
Åbningen spillede jeg ikke optimalt,
og jeg brugte 45 minutter på de første
11 træk, men Fritz 13 er godt tilfreds
med min stilling efter 11.Lg5.
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11…Sd4 12.De3 c6 13.0–0 Db6
14.Sa4 Db5 15.c3 Sxb3 16.axb3 b6
17.b4 Tad8 18.b3 Dd3 19.Tfe1!?
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Jeg skulle nok have spillet det
planlagte 19.Sb2 i stedet for 19.Te1,

men jeg havde ikke set det stærke
modspil indledt med 21…Sh5.
19…Dxe3 20.Txe3 Td7 21.Sb2 Sh5!
22.Sc4 f6 23.Lh4 Lh6 24.Te2 g5
25.Lg3 Sxg3 26.fxg3 g4 27.Se3
Lxe3+ 28.Txe3 h5 29.Kf2 Tfd8
30.Te2
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30…Td3?!
Her skal han ikke spille 30…Td3, men
30…Kf7 og skabe en fribonde i
midten,
men
der
er
gode
modspilschancer, hvis jeg spiller det
aktivt. Fritz siger vist ca. 0,7 i hans
favør. Partiet var nok det sværeste at
spille i hele turneringen.
31.Txa7 Txc3 32.Tb7 gxh3 33.gxh3
Txb3 34.Ta2 Txb4 35.Taa7 Tb2+
36.Ke3 Tb3+ 37.Kf2 Tb2+ 38.Ke3
Tb3+ 39.Kf2 Tb2+
½–½
I mestrenes fodspor
I 3. runde spillede jeg mod Jan
Schleicher Christensen, Nordre en bivariant i slavisk, som udvikler sig til
en variant i Grünfeld, hvor a6 ikke er
førstevalget. Jeg kom ind i et
positionelt
klart
fordelagtigt
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tårnslutspil uden at være presset
taktisk.
Karpov spillede flere gange denne
variant med hvid mod Kasparov i en af
deres berømte matcher, som Kasparov
har
skrevet
fire
udførligt
kommenterede bøger om.
Hvid: Jan Schleicher-Christensen,
Nordre (2189)
Sort: Per Stentebjerg-Hansen,
FREM (2195)
[noter: PSH]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6
5.g3 g6 6.cxd5 cxd5 7.Lg2 Lg7 8.0–0
0–0 9.Se5 e6 10.Dc2 Sbd7 11.Td1 b5
12.e4 Sb6?!
12…Lb7 var bedre.
13.Lg5 h6 14.Lf4?! Lb7
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Jan plejer at spille skarpe varianter,
men han undlod dette, selv om han fik
chancen efter 14…Lb7. Sort er nu
godt med igen; dagen efter kom Jan
med følgende variant 14.Lxf6 Lxf6
15.Sc6 Dd7 16. exd5 Sxd5 17. Se5
med lille hvid fordel.

15.a3 Tc8 16.De2 dxe4 17.Sxe4 Lxe4
18.Lxe4 Sxe4 19.Dxe4 Dd5 20.De2
Sc4 21.a4=
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21…g5!
Udråbstegn dels for at afslå tilbud om
remis, og fordi sort har +1 her.
22.Sxc4 Dxc4 23.Dxc4 Txc4 24.Le5
Td8 25.b3 Tb4 26.axb5 axb5
27.Tdc1 Lxe5 28.dxe5 Txb3 29.Ta7
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29…Tf3!
Dækker f7 og angriber f2.
30.Kg2 Tf5 31.g4 Tf4 32.h3 Tb8
33.Tcc7 b4 34.Tab7 Td8 35.Td7 Ta8
36.Ta7 Tc8 37.Tac7 Txc7!
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Skulle være spillet, da chancen kom
første gang. Læg mærke til
kongemanøvren nu.
38.Txc7 Kf8 39.Tb7 Ke8 40.f3 Kd8
41.Kg3 Kc8 42.Tb5 Kc7 43.h4 Kc6
44.Tb8 Kd5 45.hxg5 hxg5 46.Tg8
b3!
Bonden bliver forvandlet.
0–1
Efter at have vundet over Arne
Christiansen, Randers i 4. runde var
jeg for første gang alene i spidsen,
fordi Rossen tabte en pirc mod Søren
Brautsch, som spillede varianten bedre
end mig.
I 5. runde spillede Flemming Bo
Larsen, K41 åbningen svagt, og jeg fik
klar fordel. Efter et bondetab opgav
Flemming omgående, hvilket var for
tidligt i et vigtigt parti. Om aftenen
havde vi stævnefest, hvor vi fik en
dejlig tre retters menu serveret af de
dygtige stævneværter.
Her blev mesterskabet afgjort
Jeg påbegyndte her mentaltræningen
og planlagde strategien for næste dags
afgørende parti mod Søren Brautsch,
som var 1 point efter mig sammen
med Claus Rossen.
Jeg vidste, at en gevinst til mig ville
give 1. pladsen, og med remis ville jeg
nok have bedst korrektion. Det er
vigtigt i sådan en situation at kunne
forestille dig, at du har vundet og
tænke på, hvad gavekortet skal bruges
til!
Søren spiller gerne Tjigorin 1.d4 d5
2.c4 Sc6, så jeg planlagde Henrik

Danielsens
foretrukne
Londonsystemet:

2.Lf4

i

Hvid: Per Stentebjerg-Hansen,
FREM (2195)
Sort: Søren Brautsch,
Haderslev (2230)
[noter: PSH]
1.d4 d5 2.Lf4 Sc6 3.e3 Sf6 4.c4 e6
5.Sc3 Ld6 6.Lg5 dxc4 7.Lxc4 h6
8.Lh4 0–0 9.Sf3 Le7 10.0–0 Sd5
11.Lg3 Sxc3 12.bxc3 Ld6 13.e4 Lxg3
14.hxg3 De7 15.e5 b6 16.Ld3 Lb7
17.Lc2 Tad8 18.Dd3 g6 19.De3 Kg7
20.Sh2 h5 21.Df4 Th8 22.Sf3 Sb8
23.a4?!
Hvid skulle spille 23.Sg5.
23…a5 24.Tfd1 Sd7 25.Td2
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25…Thf8?!
25…Lxf3! 26.gxf3 h4! er udmærket
for sort.
26.Sg5 Ld5 27.Ld3 c5 28.Lb5 cxd4
29.cxd4 f6 30.exf6+ Sxf6 31.Tc2
Sd7?!
32.De3 Tf5 33.f4 Sf6= 34.Tac1
Jeg afslog remistilbuddet, fordi jeg var
glad for stillingen!
34…Dd6 35.Tc7+ Kg8 36.Sf7 Sg4
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49.Kf2 Ld7 50.Ke2 Td5 51.Ke3 a4
52.Th1 Kf8 53.Tb7 Ke7 54.Th7+
Kd8 55.Ta7 Td1 56.Kf2 Td4 57.Tg7
Td5 58.g4 fxg4 59.Kg3 Td3+ 60.Kh4
Td4 61.g3 Td1 62.Kg5 Td5+
63.Kxg4 e5+ 64.f5 e4

37.Sxd6?
Med en halv time på klokken spillede
jeg for hurtigt, fordi 37.Dd3 Txf7
38.Dxg6+ vinder omgående, og hvis
dronningen flytter, slår jeg hans tårn
med klar gevinststilling på grund af de
aktive tårne. Slutspillet er dog også
rigtig godt, men gevinsten skal findes,
og det tager næsten 30 træk mere.
37…Sxe3 38.Sxf5 Sxf5 39.Ta7 Sxd4
40.Tcc7 Sf5 41.Ld3 Lb3 42.Lxf5
gxf5 43.Tg7+ Kh8 44.Th7+ Kg8
45.Tag7+ Kf8 46.Tb7 Kg8
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47.Txh5? Lxa4 48.Txb6 Td1+
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65.Kf4!
Både tårnet og løberen er overbelastet;
65…Txf5+ besvares med 66.Kxe4.
1–0
Med denne gevinst stod det allerede
efter 6. runde klart, at jeg ville vinde
50+ klassen.
I sidste runde spillede jeg derfor en
hurtig remis med John Bauneborg
Nielsen, Nørresundby.
Godt arrangement
Turneringsformen med et parti om
dagen passer mig fint, fordi det er
muligt at forberede sig mellem
partierne. og fordi der er tid til at se
noget af byen, og Johnny og jeg var
også i Chess House i Århus to dage,
hvor vi så en meget stærkt spillende
16-årig Donchenko score sin sidste
stormesternorm.
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Der skal lyde en stor tak til
arrangørerne for et veludført stævne
med en god stemning. Seniorskak for
spillere over 50 år er en god ide, fordi
vi kender så mange af de tidligere
stjerner i 65+, som nu hygger sig
sammen. Fremover vil flere nok også
blive tiltrukket af de attraktive stævneog spillevilkår, som vi har som
seniorer.
Turneringen blev indledt med taler,
sandwich og drikkelse, og den blev
afsluttet med portvin og kransekage.
Under partierne var der kaffe, te og
vand ad libitum til alle de 50 deltagere.
Jeg fik også et certifikat på titlen som
Danmarksmester, og det hænger nu i
mit herreværelse i residensen! Skak er
en god hobby, når du har tid, og spillet

er med til at holde hjernen frisk, når du
bliver senior.
Topstillingen i 50+ klassen:
1. Per Stentebjerg-Hansen, FREM 6p.
2. Jan S. Christensen, Nordre 5p.
3. Claus Rossen, Viborg 4,5p.
10. Johnny H. Johansen, FREM 3,5p.
Spiller med i kandidatklassen
Jeg
har
også
tilmeldt
mig
kandidatklassen i Svendborg, fordi jeg
fik kandidatresultat med de 6 point i
DM-klassen.
Min rating er nu også over 2200 i
dansk rating og Elo ender vist på 2259,
og jeg er med i top-100 igen over
aktive spillere. På den nye danske 50+
top-100 liste er jeg dog kun nr. 44,
men så er der også udenlandske
spillere og inaktive spillere med.

Per Stentebjerg-Hansen, FREM – seniordanmarksmester i 50+ klassen.
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FREM Hurtigskak 2015
FREM Skakklub indbyder til det åbne klubmesterskab i hurtigskak.
Såvel medlemmer af klubben samt af andre
klubber er hjertelig velkommen.
Der spilles 9 runder med tre runder over tre
mandage.
Spillested:
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000
Odense C
Spilledag:
Mandag d. 27. april, 11. maj og 1. juni.
Spilletid:
Kl. 18.30 til ca. 21.15
Turneringsform:
9 runders schweizer - alle spiller i samme gruppe.
Turneringen hurtigskak-rates.
Betænkningstid:
20 minutter pr. spiller pr. parti + 5 sek. tillæg pr. træk.
Indskud:
50 kr. Hele indskuddet går til præmier, og der vil være flere
præmiegrupper afhængig af deltagerantallet.
Præmier:
Præmiefordeling offentliggøres senest inden 4. runde.
Tilmeldingsfrist:
Søndag d. 26.april kl. 18.00.
Tilmelding:
Tilmelding sker via DSU’s turneringssystem på turnering.skak.dk
eller til Niels Henrik Sørensen, e-mail: niels@skoleskak.dk tlf.
22401914.

VEL MØDT I FREM!
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Medlemsoversigt
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
66115869
Jwan Bakr, Bøgevej 100, 2. mf., 5450 Otterup
71502268
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C
21676241
Thor Bendix, Kragsbjergstrædet 18, lejl. 2, stuen 5000 Od. C 60110673
Jonas Hindsholm Bentzen, Albanigade 21A, 5000 Odense C 24262675
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
66111326
42700108
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
42700108
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 Od. SØ 23963287
Robert Crawford, Rylevej 4, 5000 Odense C
26149768
Emil Deleuran, Palnatokesvej 62, 2. th, 5000 Odense C
21171742
Kristoffer Dyrgaard, J.C. La Cours Vej 5, 1. tv, 5000 Od. C
25757678
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V
22778371
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
21464885
Jakob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
23361002
Aske Scott Graulund, Toften 4, 5560 Aarup
28731103
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
65912145
Henrik Malig Hansen, Vægtens Kvarter 262, Odense SØ
22103960
Jonathan A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ
22103960
Tobias A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ
22103960
Willy Hansen, Nørregade 26, 5492 Vissenbjerg
60684591
Rune Heidtmann, Ørstedsgade 42, 1. tv., 5000 Odense
61717424
Christian Jakobsen, Mosevangen 56, 6710 Esbjerg V
22270256
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
21495258
Michael A. Jensen, Holsteinsgade 29 A, 1. tv., 2100 Kbh. Ø. 27280144
28790216
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ
Johnny Holler Johansen, Saxovej 12, st. Mf., 5210 Od. NV
66104157
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
20744863
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
22593955
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup
31745140
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V
22300077
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Medlemsoversigt
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Markus Maagaard, Mælkehatten 31, 5220 Odense SØ
Michael B. Madsen, Skeltoftevej 4 st.tv, 2800 Lyngby
Mathias Meunier, Højstrupvej 56, st. tv., 5200 Odense V
Peter Morling, Kranvejen 35, 2. th., 5000 Odense C
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Albert Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Søborg Hovedgade 87, 2. th., 2860 Søborg
Daniel Bendix Nielsen, Mosegårdsvej 138, 5000 Odense C
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Niels-Peter Nielsen, Bymuren 27, 2. tv. 2650 Hvidovre
Jan Nordenbæk, Københavnsvej 28 C, 1. tv., 4000 Roskilde
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Bjerne A. Pedersen, Nyborgvej 30, 1. sal, lejl. 23, 5000 Od. C
Erik Pedersen, Bakkevej 2a, 5462 Morud
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Jens Rasmussen, Banevænget 9, st., 5270 Odense N
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ
Bo Sørensen, Skt. Hans Gade 79, st., 5000 Odense C.
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N
Peter Sørensen, Dagmargade 6, 1. th., 5000 Odense C.
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV
Simon Wilbrandt, Heliosvænget 40 1.3, 5250 Odense SV
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup
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26197999
42708073
23325877
61305945
60688032
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65371093
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65371093
66175561
61310196
21320717
66147674
61272250
28558032
28622832
25128258
61731784
66108610
29823270
66126472
66147615
61667961
61709191
40981983
22401914
27575081
40826492
28939067
28972264
42376442
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