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Generalforsamling i Frem Skakklub 
mandag den 2. maj 2016 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 2015 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 

6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før GF 
 

7. Valg 
1) Valg af kasserer for 2 år.  
2) Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år.  
3) Valg af to suppleanter for 1 år.  
4) Valg af én revisor for 2 år.  
5) Valg af revisorsuppleant for 1 år. 

 

8. Årets Frem’er 
 

9. Evt. 

AKTIVITETSKALENDER 
 

April mandag 18 FREM OPEN (5), BRIKKEN nr. 1 

 
mandag 25 FREM OPEN (6) 

Maj mandag 02 Generalforsamling i FREM, udsatte partier 

 mandag 09 FREM OPEN (7) 

 mandag 16 2. pinsedag, klubben lukket 

 mandag 23 Hurtigskak (1-3) 

 mandag 30 Hurtigskak (4-6) 

Juni mandag 06 Hurtigskak (7-9) 

 mandag 13 Sæsonens sidste klubaften, udfordring 

 lørdag 18 Sommerfest 
 

Derudover er der juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30. 
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Divisionsturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

1. division, gruppe 1: 
 

3. runde: 
 

K41 1 – FREM 1: 5,5-3,5 
 

Søndag den 10. januar blev det udsatte 
topopgør fra 3. runde i 1. division, 
gruppe 1 mellem K41 1 og FREM 1 
afviklet, og da de københavnske 
værter vandt med mindst mulig 
margin, havde de det klart bedste 
udgangspunkt for at vinde rækken og 
rykke op i Skakligaen. 
 

Kristoffer kan nu kalde sig FM 
Trods det knebne nederlag bød såvel 
matchen som indgangen på 2016 på et 
par positive fynske markeringer. Da 
FIDE-listen for januar 2016 på årets 
første dag blev offentliggjort, blev 
Kristoffer Dyrgaard, FREM således af 
sin holdkammerat Per Stentebjerg-
Hansen dagen efter gjort opmærksom 
på, at han figurerede med 2300, og 
dermed havde opfyldt kravet til FIDE-
master titlen. Efter sejren over Mikkel 
Strange, Næstved i 4. runde, som blev 
spillet i december, stod Kristoffer 
ellers kun noteret for 2299 i DSU-
systemet efter at have vundet 11 
ratingpoint, hvorimod han hos FIDE 
var tildelt 12 point og følgelig var 
berettiget til FM-titlen. Den ansøgte 
Kristoffer straks om, og 11. januar fik 
han en bekræftelse fra FIDE om, at 
han fremover kan kalde sig FM, 
hvilket også fremgår at FIDE's online 
ratingsystem. 

Simon eneste fynbo med 4/4p. 
Da Mads B. Svendsen, Nr. Aaby efter 
et udlæg på 3/3p. måtte ned i den 
udsatte match mod BMS 2, og IM Lars 
Borbjerggaard, Sydøstfyn kun havde 
deltaget i tre af de fire runder, var 
Simon Wilbrandt, FREM den eneste 
fynske divisionsspiller, der stadig 
havde mulighed for at vinde 
specialpræmien ved at score 
maksimumpoint, hvilket i dette 
tilfælde er 7/7p. Intet var derfor mere 
nærliggende, end at bede ham om at 
kommentere sit gevinstparti mod K41 
1 samt at fortælle lidt om matchens 
forløb. 
 

Simon Wilbrandt beretter: 
 

8 håbefulde Fremmere kørte mod K41 
og søgte den sejr, der kunne holde liv i 
en drøm om oprykning! 4½ point eller 
mere ville være rigtigt godt, og 4 
kunne vi nok overleve. Der var ikke 
spillet længe inden første resultat faldt. 
En remis til Per Stentebjerg. Han 
havde, hans egne ord, ikke helt styr på 
den åbning de spillede, og mistede sin 
fordel af at have de hvide brikker. Ikke 
optimalt for os, men ingen katastrofe.  
Torben spillede utroligt hurtigt i en 
meget skarp stilling. Tydeligt at han 
havde noget med hjemmefra, og det 
resulterede også i, at han hurtigt kom 
til at stå behageligt med sort og med et 
godt forspring på uret. Men på et 
tidspunkt har man jo ikke flere træk 
med hjemmefra, og så forsvinder 
tiden. I tidnøden blev spillerne enige 
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om remis i en stilling, der nok var lidt 
bedre for os. Godt spil fra Torben! 
Han har haft mere end én god stilling i 
år, så mon ikke han snart får et fortjent 
point? I mellemtiden spillede FM 
Dyrgaard remis i et parti, som vist var 
hvad computeren ville kalde 0,00 
næsten hele vejen.  
Første afgørende resultat kom i Tobias' 
parti. Han kom godt fra åbningen, men 
mistede derefter en bonde, som han 
ikke troede hans modstander kunne 
tage, og derefter var det svært, 1½-2½ 
til værterne. Tom var sikker, som han 
plejer og han udlignende hurtigt med 
sort. Han tilbød efter noget tid remis i 
en stilling, hvor der stadig var lidt liv, 
men nok mest til modstanderen, så en 
god beslutning. 2-3.  
Der var nu tre partier tilbage, som 
meget stærkt lignende en sejr til os og 
to tab. Sophus tabte, og hvis vi skal 
føle, at heldet var mod os, så var det i 
dette parti. Sophus spillede 
overbevisende og fik bevist, at 
Berlinerforsvar måske ikke er så 
meget remis, som topspillerne får det 
til at se ud som. Han var millimeter fra 
at vinde, men pludseligt begyndte det 
at gå ned ad bakke, og til sidste kunne 
det ikke reddes. Herefter vandt jeg: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt,  
FREM 1 (2090)  
Sort: Flemming Bo Larsen,  
K41 1 (2090)  
[noter: SW] 

1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Sc3 d6 5.e4 
Sbd7 
Ikke en variant jeg har kigget så meget 
på. Jeg kunne huske, at man kunne 
spille g3 og så h4 på et tidspunkt.  

6.g3 Le7 7.Lg2 Sf8 
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8.h4! h5 
8...Sg6 9. h5 Sf8 10. h6 ser slemt ud. 
9.Lg5 Sg4 10.Dd2?! 
Jeg overvejede her, om jeg skulle 
spille Dc1 i stedet, så løberen kan stå 
på d2 og undgå at blive byttet. Dette 
ville nok have været bedre.  
10...f6 11.Le3 g5 
Jeg er stadig i tvivl om, om jeg skulle 
slå på g5. f6 er et godt felt til sorts 
brikker, men hvid har ikke lyst til at 
slå tilbage på h4 med nogen brikker. 
gxh4 giver en svag bonde på h4, Txh4 
tillader ...f5 og hvis jeg forsøger Sf3, 
så kan sort spille ...Sxe3 og g4. 
12.hxg5 fxg5 13.Sd1 
Dette træk var jeg meget glad for, og 
det var grunden til, at jeg slog på g5. 
Jeg vil meget gerne have en springer 
på e3, da den står pænt, og for at 
undgå tricks med Lg5 fx efter 0–0–0.  
13...Sg6 14.f3 Sxe3 15.Sxe3 g4 
Jeg havde forventet 15...h4, men efter 
16.0–0–0 får jeg udviklet mig hurtigst, 
og jeg kan følge op med at slå på h4 
og blokere med en brik på h3.  
16.fxg4 hxg4 17.Txh8+ Sxh8 
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18.De2 Da5+ 19.Kf1 
Ikke 19. Kd1 pga 19...Lg5 og hvid 
mangler sin sortfeltede løber!  
19...Ld7 20.Sxg4 b5 
Upræcist, da hvid har Lh3 som bytter 
de hvidfeltede løbere. I stedet må sort 
forsøge at rokere og for sine brikker 
over mod hvids konge.  
21.Se3 0–0–0 22.Lh3 bxc4 23.Sxc4 
Dc7 24.Kg2 Sg6 25.Se3 Tg8 
26.Lxd7+ Dxd7 27.Kf2 Tf8+ 28.Sf5 
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28...Txf5+ 
Et forsøg på modspil, som nok ikke er 
det bedste.  

29.exf5 Dxf5+ 30.Df3 Dg5 
30...Dc2 31. Se2 e4 32. Dc3 e3+ 33. 
Dxe3 Se5 er computerens forsøg på 
modspil. Det ser lidt farligere ud end 
partifortsættelsen. 
31.Td1 
Begge spillere i tidnød herfra. 
31...e4 32.Dxe4 Se5 33.Se2 Lf6 
34.Sf4 Sg4+ 35.Kg2 Le5 36.Td3 Sf6 
37.Da4 Df5  
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38.Td2 
Jeg havde ikke tid til at regne i 
tidnøden. 38.Dc6+ vinder naturligt 
nok. 38...Kd8 39.Se6+Ke7 40.Dc7+ 
Sd7 41.Dd8+ Kf7 42.Tf3  
38...Se4 39.Te2 
Her vinder Dc6+ igen (og Se6) dog 
lidt mere kompliceret end trækket før.  
39...Sg5 40.De8+ Kc7 41.Se6+ 
Tidnøden er slut, og jeg besluttede mig 
for at bytte springere, slå med 
dronningen og få min dronning til f3, 
for at der ikke skulle være noget 
modspil. 
41...Sxe6 42.Dxe6 Dh5 43.Tf2 Dg5 
44.Df7+ Kb6 45.Df3 
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45...c4 
Sorts eneste aktive træk. 
46.Tc2 Kb5 47.b3 c3 48.Dd3+ Kb6 
49.a4 
De sidste par træk spillede jeg for at 
give sorts konge problemer. I værste 
fald kan jeg tvinge at slå på c3 med 
skak, hvilket burde være vundet, 
selvom man skal passe på evigskakker.  
49...a6 50.Tf2 
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50...Dc1? 
Dette går bare mat. Det mærkelige 
træk 50...Ka5 gør det overraskende 
svært for hvid, at få fat i sorts konge. 

Grunden er nok, at dette træk er det 
eneste, der forhindrer a5+. 
51.a5+ Kxa5 52.Ta2+ Kb6 53.Txa6+ 
Kc7 
53...Kb7 54.Db5+ går mat. 
54.Dh7+ Kb8 55.Da7+ Kc8 56.Da8+ 
Kc7 57.Tc6+ Kd7 
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58.Db7+ 
Et parti jeg var godt tilfreds med. h4 
var vigtigt i åbningen, at gå efter g4-
bonden, selvom det så farligt ud, var 
også vigtigt. Ærgerlige træk var Dd2, 
som gjorde jeg mistede min sortfeltede 
løber, og så at misse et par nemme 
veje til pointet. Men i denne 
computertid må man nok acceptere, at 
blive irettesat, når man analyserer sit 
parti. I hvert fald indtil man bliver 
rigtig god. 
1–0 
 

Jwan var nu sidste mand, og i et 
slutspil med to-tre bønder mindre var 
alle enige om, at det var helt slut, men 
så sker miraklet. Pludseligt mangler 
der en officer på modstanderens side. 
Om han har snuppet den, mens 
modstanderen kiggede væk, kan man 
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kun gætte på, men ingen så i hvert 
fald, hvad der skete. Jwan havde dog 
ikke flere bønder, men holdt det let 
remis.  
Altså 3½-4½, hvilket var vores 
forventede score. Vores 
oprykningschancer, som kun er opstået 
på præstationer et godt stykke over 
forventet, er nok minimale nu, men vi 
kæmper videre!! 
 

Resultater fra 3. runde: 
K41 1 – FREM 1 4,5-3,5, Brønshøj 2 
– Frederiksberg 5-3, K41 2 – Taastrup 
1-7, Holbæk – Næstved 2,5-5,5.  
 

4. runde: 
 

FREM 1 – Næstved: 4,5-3,5 
 

I 1. division, gruppe 1 hentede FREM 
sæsonens tredje sejr ved hjemme i 
Ungdomshuset at vinde 4,5-3,5 over 
Næstved. Vi var for første gang i 
stærkeste opstilling, men alligevel stod 
gæsterne til at vinde matchen med 
cirka de samme cifre. FREM har dog 
gjort det til en god vane at 
overpræstere, idet det var tredje gang i 
træk, at holdet hentede omkring et helt 
point mere, end ratingtallene 
indikerede. Når det er sagt, må det så 
samtidig i sandhedens tjeneste tilføjes, 
at Næstved forløbet taget i betragtning 
med god grund kunne føle sig snydt 
for sejren. 
 

Vi kom tidligt bagud 
På førstebrættet sæsondebuterede FM 
Jwan Bakr for FREM, og det var også 
her, kampens første afgørelse faldt, 
idet IM Mikkel Antonsen med de 

hvide brikker vandt i kun 22 træk. 
Derpå fulgte en remis på femtebrættet 
mellem Sophus M. Møller og Thomas 
Christensen, inden Simon Wilbrandt 
udlignede: 
 
Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 1 
Sort: Kim Nørgaard, Næstved 
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5 
5.Lg5 Le7 6.e3 0–0 7.Ld3 Sbd7 
8.Dc2 Te8 9.Sf3 Sf8 10.0–0 g6 11.Se5 
c6 12.f4 Se6 13.Lxf6 Lxf6 14.f5 Sf8 
15.Sg4 Lg7 16.h3 Dg5 17.Tf3 h5 
18.Se5 Lxe5 19.dxe5 Txe5 20.e4 Ld7 
21.Taf1 gxf5 22.exd5 cxd5 23.Db3 
Lc6 24.Se2 Sg6 25.Tg3 
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25...Df6?! 
Det forkerte sted – efter 25...Dd2! 
26.Sf4 Te3 27.Tg5 Te1 står sort bedst. 
26.Sd4 h4 27.Tgf3 Tae8?! 
27...Dg5 28.Lxf5 Tae8=. 
28.Sxf5 Dg5 29.Sd6! d4?? 30.Dxf7+ 
Kh8 31.Sxe8 
31.Lxg6! T5e7 32.Df4 var endnu 
stærkere. 
31...Lxe8 32.Dxb7 Te7 33.Db4 Lc6 
34.Dxd4+ Kg8?? 
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Nu går sort mat.  
35.Lc4+ Kh7 36.Tf7+ Kh6 37.Dg7+ 
Kh5 38.Dh7+ 
1–0 
 

Torben tabte på tid 
I flere af partierne kom parterne i 
tidsnød, og i et af dem kostede det os 
hele pointet.  
Det var Torben Østergreen-Johansen, 
der på fjerdebrættet løb tør for tid mod 
Nils Linde Olsen.  
Næstved-spilleren havde ellers trækket 
før vingefald spillet det meget 
svækkende 38…g6, som ville give 
hvids dronning og løber frit spil på de 
sorte felter ned mod modstanderens 
konge, men det blev der altså kun 
lejlighed til at kigge på i 
efteranalyserne. 
 
Det andet tidnødsdrama faldt til 
gengæld ud til FREMs fordel, hvilket 
vi bestemt ikke var uheldige med, idet 
Næstveds Brian Jørgensen kunne have 
vundet forceret efter Per Stentebjerg-
Hansens 25…Db4xc3: 
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26.Ld3? 
26.Dg4+! Lg7 27.Dh4!+- (26...Kh8 
27.Lxe6 vinder på stedet, ligesom 
26...Tg7 27.Lxe6+ Lxe6 28.Dxe6+ er 
mat i et par stykker).  

26...Sc6 27.Df2 Lg7 28.Tad1 Le8 
29.Tg1 Lg6 30.Lxg6 hxg6 31.Txg6 
Tf7 
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32.Tf6?! Sxe5?! 
Efter 32...Lxf6! 33.exf6 Txf6! 34.Dxf6 
Dc2+ 35.Kg3 Dxd1 36.Dxe6+ Kf8 
37.Dc8+ Ke7 38.Dxb7+ Kd6 bør sort 
vinde. 
33.Txf7? 
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33.dxe5! Lxf6 (33...Dxe5+? 34.Tf4+-) 
34.exf6 Txf6=. 
33...Sxf7 34.Tf1? 
34.Tg1 Sd6 35.Df6 Dc2+ 36.Kh1 
De4+ 37.Kh2 Sf5 38.Dd8+ Kh7 
39.De8=. 
34...Sd6 35.Df3 Sf5 36.Dh5?? 
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36...Dd2+  
37.Kg1 Dxe3+ 38.Kh2 Dd2+ 

Der er mat i højest fire træk. 
0–1 
 

Dermed var der udlignet til 2,5-2,5, og 
det blev også 3-3, da opgøret på 
sjettebrættet mellem Stefan Wiecker 
og Malik Lindholdt endte med 
pointdeling efter et forløb, hvor Stefan 
kom klart bedst fra åbningen, men 
derpå overtog modstanderen 
taktstokken, inden det lykkedes 
FREM-spilleren at afvikle til et 
tårnslutspil, der var teoretisk remis. 
 

Kongen som angrebsbrik 
På andetbrættet mødtes Kristoffer 
Dyrgaard og Mikkel Strange, og vi 
kommer ind lige efter at førstnævnte 

har spillet sin konge op på h3, hvilket 
fik Mikkel til at spille 32…Dd4-g1: 
��������	
 
��+�+�+�-�� 
�+��+�+����� 
��+����+���� 
�+�������+�! 
"�+�+ +�+# 
$+ +�+ � .& 
'�+ +Q+�� ) 
*+�++����/ 
0123456789 

33.Kg4?! 
At bruge kongen som angrebsbrik er 
set før, men meget stærkere var 33.f4!, 
fx 33…Df1+ 34.Dxf1 Txf1 35.fxe5 
dxe5 36.Txc5+-. 
33...Kh7 34.Kf5 Tf1 35.Ke6 Tf2 
36.Dd3 Dxh2 37.f4 Td2 38.Df3 exf4 
39.Dg4 Dxg3 40.Txg7+ Kh8 41.Dxg3 
fxg3 42.Txg3 Txc2 43.Kxd6 c4 44.b4 
c3 45.Kc5 
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45...Te2? 
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45...h5 var et bedre forsøg, men hvid 
vinder efter 46.b5 Tc1 47.b6 c2 
48.Tc3! 
46.Txc3 Txe4 47.Tg3 Te5+ 48.Kc6 
Te6+ 49.Kd5 Tf6 50.b5 Kh7 51.Te3 
Kg6??  

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

52.Te6! 1–0. 
 

Tobias reddede en halv 
Dermed var FREM foran 4-3, men 
meget tydede på, at Næstved ville 
klare uafgjort, thi i matchens sidste 
parti rådede Dimon Pedersen i 
slutspillet mod Tobias Ilsøe over to 
fuldfede merbønder, men han fik 
forkludret sin gevinstplan så meget, at 
han var nødt til at tage en 
trækgentagelse for ikke at tabe en 
officer. Det var for øvrigt tredje gang i 
lige så mange kampe, at Tobias var 
sidst færdig, og da han står noteret for 
2,5p., må han siges at have været sit 
hold en god mand. 
 

Resultater fra 4. runde: 
FREM 1 – Næstved 4,5-3,5, Taastrup 
– K41 1 1,5-6,5, Brønshøj 2 – Holbæk 
5,5-2,5, Frederiksberg – K41 2 6-2. 

5. runde: 
 

FREM 1 – Holbæk: 6-2 
 

Med nederlaget i den udsatte kamp 
mod K 41 1 var FREM 1 efter de fire 
første runder fire point efter 
københavnerne, og derfor talte kun en 
storsejr, da vi søndag den 17. januar 
havde besøg af oprykkerne fra 
Holbæk. Selv om værterne, når bortses 
fra Stefan Wiecker, var i stærkeste 
opstilling, stod vi efter rating ’kun’ til 
at vinde 4,74-3,26, men da krudtrøgen 
lettede, havde vi vundet 6-2. 
Jubelscener blev det dog aldrig rigtig 
til, thi umiddelbart efter at matchen 
var forbi, oplyste divisionsturneringen 
hjemmeside, at K 41 1 havde vundet 
5,5-2,5 over Frederiksberg. Derfor 
blev københavnernes forspring kun 
minimeret til 3,5p., men alt håb var 
dog ikke ude, idet FREM i næste 
runde skulle møde rækkens 
prygelknabe K 41 2, mens K 41 1 
samtidig skulle op mod Brønshøj 2, 
der, bortset fra det knebne nederlag til 
FREM, havde vundet alle deres øvrige 
kampe sikkert. 
 

Fejrede FM-titlen 
med sikker gevinst 

Den første afgørelse faldt i partiet 
Tobias Ilsøe og Hans-Henrik Madsen, 
der på sjettebrættet tog remis efter et 
forløb, hvor der så ud til at være 
balance hele vejen. Efter cirka tre 
timers spil kunne Kristoffer Dyrgaard 
bogføre hjemmeholdets første gevinst, 
og efter sin nylige udnævnelse til 
FIDE-master er FREM-spilleren 
aktuelt oppe på 2304 i ELO.  
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Kristoffer havde hvid mod Tom Juul 
Andersen, der trådte forkert efter 
20.Tf1xf4: 
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20...c5? 
20...Lxe5 21.dxe5 Td8=. 
21.Tf6! Lxe5 22.Txe6+ Kd7 23.Txe5 
cxd4 24.Td1 Tb6 25.Txd4+ Td6 
26.Txd6+ Kxd6 27.Th5 Tg6 28.Txh7 
Ke5 29.Kf2 Tc6 30.Te7+ Kf4 31.c3 
Td6 32.g3+ Kf5 33.Ke3 Td1 
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34.Tf7+! Ke5 35.Tf2 a5 36.b3 a4 
37.bxa4 bxa4 38.c4 a3!? 
38...Tc1 besvares iskoldt med 39.Te2! 

39.Tc2 Kd6 40.Td2+ Txd2 41.Kxd2 
Kc5 42.Kc3 
1–0 
 

Officersoffer bar ej frugt 
På ottendebrættet valgte Tom 
Frantsens modstander tidligt at give en 
officer, men Holbæk-spilleren var 
aldrig i nærheden at påvise nogen form 
for kompensation: 
 
Hvid: Tom Frantsen, FREM 1 
Sort: Allan Oksenbøl Larsen, 
Holbæk 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 a6 4.d4 cxd4 
5.cxd4 Sf6 6.Sc3 g6 7.Da4+ Ld7 
8.Db3 Lg7 9.Sg5 0–0 
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10.e5! dxe5 11.dxe5 Lc6? 
11...Se8 12.f4 Sc6 13.Le3 ville ganske 
vist give hvid en meget behagelig 
stilling, men var trods alt bedre, end at 
give en officer. 
12.exf6 exf6 13.Sf3 Lxf3 14.gxf3 Sc6 
15.Le3 f5 16.Td1 Dh4 17.Dc4! Dh5 
18.Le2 Tae8 19.h4 f4? 20.Dxf4 Da5 
21.Dc4 
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21...Txe3?! 22.fxe3 Db6 23.Sd5 Dxb2 
24.Db3 De5 25.f4 De4 26.Kf2 h5 
27.Thg1 Df5 28.Dxb7 
1–0 
 
Dermed var FREM 1 foran 2,5-0,5, og 
inden tidnødsfasen for alvor satte ind, 
øgede Sophus M. Møller forspringet 
ved at vinde over Palle Bratholm, der i 
en ret lige stilling fejlede fatalt efter 
FREM-spillerens 30…g7-g6: 
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31.a2-a3?? 

31.Dg3! ville derimod holde Holbæk-
spilleren inde i kampen, selv om sort 
på grund af hvids åbne kongestilling 
ville stå lidt bedre. 
31...Ld5! 
Hvid er helt færdig; 32.Dg3 Te4! 
33.Txe4 Dxe4 overlever den hvide 
konge ikke, 32.Dh2 Dg4+ 33.Dg3 
Dxd4 koster en officer, og sort vinder 
også efter 32.f3 Lxf3 33.Dg3 Txe1+ 
34.Txe1 Dh5! 
0–1 
 

Jwan holdt hovedet koldt 
De resterende fire partier passerede 
alle tidskontrollen, selv om afgørelsen 
på førstebrættet mellem FM Jwan 
Bakr og Ivan Normann Andersen faldt 
samtidig med, at de første 40 træk blev 
nået. Vi kommer ind, netop som 
Holbæk-spilleren har vundet en bonde 
med 22.Td3xd6: 
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22...De5 23.Dd3 Tac8 24.Sa5 Tc7 
25.Td2 f4 26.g4 Tee7 27.Lf1 Kg7 
28.Kg2 h5 29.Db1? 
29.h3! var nødvendigt. 
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29...hxg4 30.Db2 Dg5! 31.fxg4 
Dxg4+ 32.Kh1 Dg5 33.Lg2 b6 34.Sc6 
Te3 35.Sb8 De5!? 
35...Lxc4! kom også stærkt på tale. 
36.Dxe5 Txe5 
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37.Ld5?? Lxd5+ 38.cxd5 Se4! 
39.Td7+ Txd7 40.Sxd7 Te7!  
0–1 
 

Samuel punkterede Simons drøm 
Efter de fire første runder var Simon 
Wilbrandt ene om at have scoret 
maksimumpoint for hjemmeholdet, og 
ud over stadig at kunne gå efter 
specialpræmien for 7/7p., ville en 
gevinst over Samuel Eddy i dagens 
runde indbringe Simon et 
kandidatresultat.  
Sådan skulle det imidlertid ikke 
komme til at gå, thi efter et meget 
omskifteligt forløb, hvor Holbæk-
spilleren lagde ud med at få klar 
åbningsfordel, blev der vendt op og 
ned på tingene, men en forkert 
trækfølge af Simon betød, at han 
pludselig sad tilbage med et tabt 
slutspil, hvor modstanderens to 

forbundne fribønder var umulige at 
stoppe. 
 
Torben hentede sæsonens første sejr 
Dermed var stillingen 4,5-1,5 i 
værternes favør, og de resterende to 
partier så ud til at indbringe os mindst 
1,5p. Det kom også til at holde stik, 
men som Per Stentebjerg-Hansen 
efterfølgende påviste, kunne han med 
en anden trækfølge have afviklet til et 
slutspil, som ville have givet meget 
bedre gevinstchancer. 
Nu blev det remis, men i matchens 
sidst afgjorte parti sørgede Torben 
Østergreen-Johansen med sæsonens 
første sejr for slutresultatet. Indtil da 
havde han spillet to partier remis og 
tabt en fordelagtig stilling på tid mod 
Næstved, så der var tale om noget af 
en forløsning. Med de hvide brikker 
udbyggede Torben små fordele, og det 
gik for alvor galt for Preben Dalberg 
efter 19...exd4: 
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20.Td1! bxc6 21.Txc6 De5 22.Txd4 
Tad8 23.Txd8 Txd8 24.Txc7 De6 
25.Kf1 h5 26.Dc5 Dd6 27.Dc2 De6 
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28.Tc4 Kg8 29.Ke2 Dd7 30.Ke1 Db7 
31.f3 De7 32.Kf2 De6 33.b4 g6 
34.Tc6 
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34...Td2+ 35.Dxd2 Dxc6 36.Dd3 Df6 
37.Dd4 De6 38.Db2 Dc4 39.De2 De6 
40.a4 Db3 41.Dxa6 Dxb4 42.Db5 
Dd2+ 43.De2 Db4 44.Da2 Da5 
45.Ke2 Da6+ 46.Kf2 Da5 47.Dc2 
Dd5 48.Db2 Kh7 49.Dd4 Da2+ 
50.Kg1 Db1+ 51.Kh2 Da2 52.Db4 
De6 53.a5 Dxe3 54.a6 
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54...Kg7? 

54...h4 var en bedre praktisk chance, 
men stillingen bør naturligvis være let 
vundet for hvid. 
55.Db2+ Kh6 56.Db8! 1–0. 
 

Resultater fra 5. runde: 
FREM 1 – Holbæk 6-2, Taastrup – 
Næstved 3,5-4,5, Brønshøj 2 – K41 2 
7-1, Frederiksberg – K41 1 2,5-5,5. 
 

6. runde: 
 

K41 2 - FREM 1: 1-7 
 

Davids kamp mod Goliat 
Selv om K41 2 figurerede som 
hjemmehold, fandt matchen mod 
FREM 1 sted i Odense. Det hang 
naturligvis sammen med, at vi var i 
gruppe med lutter sjællandske hold, så 
for at gøre kilometerantallet så 
retfærdigt som muligt i det samlede 
regnskab, var der byttet om på 
spillestedet. De københavnske gæster 
var for længst totalt isoleret i bunden, 
og mod FREM mødte de frem med 
ikke færre end fem reserver, som alle 
havde under 1900 i rating. Det gjorde 
naturligvis hjemmeholdet til 
storfavorit, og efterfølgende kunne det 
konstateres, at vi stod til at vinde med 
hele 7,23-0,77.  
 

Sophus åbnede ballet 
Den store styrkeforskel taget i 
betragtning, gik der forbavsende lang 
tid, inden den slog igennem. Første 
afgørelse faldt på femtebrættet: 
 

Hvid: Sophus M. Møller, FREM 1 
Sort: Frank Severinsen, K41 2 
[noter: NEN] 
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1.c4 e5 2.g3 Sc6 3.Sc3 f5 4.Sf3 Sf6 
5.d4 exd4 6.Sxd4 Lc5 7.Sxf5 d6 
8.Se3 0–0 9.Lg2 De8 10.0–0 Dh5 
11.Scd5 Sg4 12.Sxg4 Lxg4 13.Sf4 
Txf4 14.Lxf4 
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14...Sd4 
14...Lxe2?? 15.Dd5+ Dxd5 16.Lxd5+ 
Kf8 17.Tfe1 er klart bedst for hvid. 
15.Te1 Lxe2 16.Dd2 Kh8 17.Txe2?! 
17.b4! Sf3+ 18.Lxf3 Lxf3 19.h4 Dg4 
20.Kh2 og hvid vinder. 
17...Sxe2+ 18.Kf1 Sd4 19.b4 Lb6 
20.Dd3 Tf8 21.h4?! 
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21...h6?! 

Efter 21...Se6! har sort fint modspil. 
22.Dd1 Df7 23.Tc1 g5? 24.hxg5 hxg5 
25.c5! dxc5= 26.bxc5 Se6 27.Le3 
Sxc5??  
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28.Dd4+ Kg8 29.Txc5 Df6 30.Dxf6 
Txf6 31.Txg5+ Kf7 32.Ke2 Te6?? 
33.Ld5 1–0. 
 

Fandt ikke den korteste vej til målet 
Andetbrættet FM Kristoffer Dyrgaard 
øgede til 2-0. Han havde sort Jan 
Bauner, hvis sidste træk var 23.Dd1-
e2: 
��������	
 
��+���+�+� 
�+�������+�� 
��+�+�+�+� 
�+�+����� �! 
"%���+ +�+# 
$+ +�+�+�& 
' + +Q+�� ) 
*+�-.�+��+�/ 
0123456789 

23...Sc6! 24.h4 
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Efter 24.Dxa6 Sd4! 25.Dd3 De5! 
mangler sort kun at få tårnet med i 
angrebet, og det kan hvids deplacerede 
officerer ikke stille meget op imod. 
24...De5! 25.Kb1 Sd4 26.Dg2 Sb5! 
27.a3 
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27...bxa3 
27...Sc3+! gik hurtigere. Der kunne 
følge: 28.Sxc3 Dxc3 29.axb4 (29.Dg3 
strander jo på 29...Td1+!) 29...Td2, 
og mattruslen koster dronningen. 
28.Ka2 Sc3+ 29.Kxa3 Dd6+ 30.b4 
Tb8 31.Sc5 
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31...a5!  

32.Sd3 Txb4! 33.e5 Ta4+ 
34.Kb2 Da3# 0–1. 

 

Derpå skulle vi helt hen til 
tidskontrollen, inden den næste 
afgørelse faldt, og her gjorde Stefan 
Wiecker det til 3-0 ved at vinde over 
Henri Jensen, som ellers længe var 
godt med, og i det hele taget var det 
kendetegnende for alle gæsternes 
spillere, at de kæmpede forbilledligt. 
 

Per gjorde kort proces 
Næste mand til at komme på tavlen 
var Per Stentebjerg-Hansen, som 
spillede et fint parti mod Daniel 
Kokholm og gjorde kort proces efter 
36…De6-c8: 
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37.Txc7+! Txc7 38.Db6+ 
1–0 
 

Jwans merbønder gjorde udslaget 
På førstebrættet havde FM Jwan Bakr 
hvid mod Flemming Petri Petersen, og 
parterne endte i et slutspil, hvor 
FREM-spilleren havde ofret en 
kvalitet for to bønder. Vi kommer ind 
efter 33…Kh7-g8: 
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34.c5! Sf3 35.Lf6 Se1+ 36.Kf1 Sd3 
37.Lxd3 exd3 38.Txd3 Txa4 39.Td5 
g5 40.Kg2 Kh7 41.h3 Tc4 42.Ld4 
Tc2 43.Kf3 Ta2 44.Tf5 Ta7 45.Tf6 
Tac7 46.Kg4 Tg8 47.Kf5 h5 
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48.Le5! Txc5 49.Txf7+ Kh6 50.g4 h4 
51.f4 Tb5 52.Tf6+ Kh7 53.fxg5 Tg7 
54.Tf8 1–0 
 

Begge matchpoint var nu i hus, og 
Tobias Ilsøe var hjemmeholdets næste 
vinder. Hans modstander Marius 
Nakling holdt balancen, indtil han 
trådte forkert efter Tobias’ 32.a2-a3: 
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32...d5? 33.Dc5 
33.Db6! var endnu stærkere. 
33...Se7 34.b4 Tc8 35.Dxb5 Tc3 
36.a4 e3 37.La2 Kh7 38.Lxd5 Df6 
39.Lf3 Dg5 40.Se6 Df6 41.Sxg7 Dxg7 
42.Td3 Tc1 43.Txe3 Sg4 44.Lxg4! 
44.hxg4?? Dh6#. 
44...fxg4 45.Dh5+ Kg8 46.De8+ Df8 
47.Dxe7 
1–0 
 

Simon vandt remisslutspil 
På ottendebrættet havde 
hjemmeholdets Simon Wilbrandt sort 
mod Cornelius Rubin, der med et 
ratingtal på 1190 blot havde en 
forventet score på 0,08. 
 

Simon Wilbrandt kommenterer: 
 

Efter godt spil fra min modstander og 
tvivlsomt spil fra min side, var jeg 
heldig at ende i denne stilling. Denne 
slags uligefarvede løberslutspil er 
næsten altid remis, selv med nogle 
ekstra bønder på den ene side. Her har 
sort dog en plan, som fungerer. Først 
skal jeg have løberen over på 
dronningefløjen. 
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51.Lc5 Lh3 52.Lb6 Lf1 53.Lc5 Ld3 
54.Lb6 Kb4 55.Lc7 Lb5 56.Lb6 Lc6 
Pointen er nu, at jeg kan skabe en 
ekstra fribonde med ...b5, når hvids 
løber rykker sig. Først vælger jeg dog 
at forbedre min konge.  
57.Kc2 Kc4 58.Kd2 Ld7 59.Ke2 Kc3 
60.Ke3 Kc2 61.Ke2 Lb5+ 62.Ke3 
Kd1 63.Lc5 
Kan spilles her, hvor ...b5 er ulovligt.  
63...Ld7 64.Lb6 Ke1 65.Lc5 Kf1 
66.Lb6 Kg2 
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67.Lc7 

Tvunget, fordi 67.Kf4 lader bonden gå 
i mål med 67...Kf2. 
67...b5 68.axb6 Lc6 69.Ke2 Lb7 
70.Ld6 a5 71.Le5 a4 72.Ld6 La6+ 
73.Ke3  
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73...Lc8! 
Skaber træktvang. Bedre end ...a3 med 
det samme. 
74.Ke2 Lb7 75.Ke3 La6 
Og hvid opgav. 
0–1 
 

At være foran 7-0 i en divisionskamp 
er bestemt ikke hverdagskost, og 
spørgsmålet var nu, om FREM oven i 
købet kunne gøre rent bord. Svaret var 
nej, thi i matchens sidst afgjorte parti 
valgte hjemmeholdets Torben 
Østergreen-Johansen som sort mod 
Henning B. Sørensen i en materielt 
lige stilling at forcere tingene i træk 
39. Det blev hans stilling ikke bedre 
af, så i stedet for kunne han med fordel 
have overstået tidskontrollen og tænkt 
tingene igennem, thi der var stadig 
mange brikker tilbage på brættet. I 
fortsættelsen kostede en overseelse 
FREM-spilleren en kvalitet, og 
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modstanderen sagde tak og sikrede sit 
hold dets eneste point. 
 

Hård kamp om førstepladsen 
Der var pludselig lagt op til en meget 
spændende afslutning i 1. division, 
gruppe 1, idet FREM 1 via storsejren 
over K41 2 hentede københavnernes 
førstehold, som overraskende tabte 
lokalopgøret mod Brønshøj 2.  
Dermed stod FREM 1 og K41 1 inden 
sidste runde helt lige, hvad angik såvel 
bræt- som matchpoint, men kun et 
halvt point efter havde Brønshøj 2 
stadig mulighed for at blande sig.  
Da Brønshøj også i næste sæson var 
sikret et hold i Skakligaen, kunne 
deres andethold ikke rykke op, men 
skulle de tre kandidater til 
førstepladsen ende på ligestilling, 
kunne reglementet ikke umiddelbart 
afgøre rækkefølgen.  
De tre hold havde nemlig på skift slået 
hinanden 4,5-3,5, så hvordan ville man 
i dette – indrømmet tænkte - scenario 
afgøre, hvem der havde vundet 
rækken?  
Til gengæld herskede der ingen tvivl 
om, at skulle situationen opstå, ville 
K41 1 i givet fald rykke op, idet de 
besejrede fynboerne i deres indbyrdes 
opgør i 3. runde. Ikke alene skulle 
FREM 1 altså score et halvt point 
mere end konkurrenterne, men de 
sluttede tilmed af mod midterholdet 
Frederiksberg, mens K41 1 mødte så 
godt som nedrykningsdømte Holbæk.  
Derfor skulle meget flaske sig, hvis 
Fyn - for første gang siden Sydøstfyn 
inden sæsonen 2012-2013 valgte at 
trække deres Skakliga-mandskab - 

igen skulle være repræsenteret i 
landets bedste række. 
 

Resultater fra 6. runde: 
FREM 1 – K41 2 7-1, Taastrup – 
Holbæk 7-1, K41 1 – Brønshøj 2 3,5-
4,5, Næstved – Frederiksberg 3,5-4,5. 
 

7. runde: 
 

FREM 1 – Frederiksberg: 5-3 
 

Oprykningen glippede 
Søndag den 28. februar spilledes sidste 
runde i divisionsturneringen 2015-16 i 
alle rækker bortset fra Skakligaen, der 
først satte punktum weekenden efter. I 
1. division, gruppe 1 var der 
fællesafslutning i Tastrup, hvor FREM 
1 sluttede af mod Frederiksberg. På 
trods af at FREM gik ind til sidste 
runde på en delt førsteplads med K41 
1, regnede de færreste dog med, at 
odenseanerne for første gang i 
klubbens historie ville sikre sig 
oprykning til landets bedste række. 
Det hang dels sammen med, at de 
københavnske konkurrenter havde en 
på papiret væsentlig lettere 
modstander i form af bundholdet 
Holbæk, dels at K41 1 i tilfælde af 
fortsat ligestilling ville rykke op i kraft 
af 4,5-3,5 sejren i det indbyrdes opgør. 
Så vidt kom det dog aldrig, idet K41 
levede op til favoritværdigheden ved 
at lammetæve Holbæk 6,5-1,5, mens 
FREM ’kun’ formåede at vinde 5-3 
over Frederiksberg.  
Endnu en gang scorede fynboerne 
imidlertid over forventet, og de kan se 
tilbage på en meget fin sæson, som 
resulterede i en andenplads, da 
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Brønshøj 2 samtidig overraskende 
måtte nøjes med uafgjort mod 
Taastrup.  
Blandt FREMs fire sejrherrer var 
Torben Østergreen-Johansen, som har 
sat udførlige noter til sit parti. 
 

Torben Østergreen-Johansen 
kommenterer: 

 

Hvid: Torben Østergreen-Johansen, 
FREM 1 (2138) 
Sort: Erik André Andersen, 
Frederiksberg (2068) 
[noter: Torben] 

1.Sf3 d5 2.c4 d4 3.e3 Sc6 4.exd4 
Sxd4 5.Sxd4 Dxd4 6.Sc3 e5 7.d3 Le6 
8.Le2 Se7 9.Db3!? Db6 10.Le3 Dxb3 
11.axb3 a6 12.Lf3 
Skarpt og ideen bag at fremtvinge 
dronningafbytning med åbning af 
hvids a-linje. Jeg regnede med, at sort 
næppe ville turde rokere langt pga. 13. 
b4 fulgt af 14. b5 og linjeåbning ned 
mod sorts konge. Sort får dog modspil 
i d-linjen og centrum, og computeren 
vurderer, at det er uklart spil.  
12...Sc6?! 
Sort brød sig som ventet ikke om at 
rokere langt, men den valgte løsning 
giver ham et vanskeligt slutspil. Han 
regnede med at få kompensation for 
den ødelagte bondestruktur i form af 
løberparret og den åbne b-linje, men 
efter en længere tur i tænkeboksen 
fandt jeg den rigtige opstilling.  
13.Lxc6+ bxc6 14.Kd2! 
Kongen skal til c2, hvor begge hvids 
svagheder på b3 og d3 dækkes af 
kongen. Herefter bygger hvid tårnene 
op i a-linjen og lægger pres på sorts a-
bonde. Sorts dobbeltbonde i c-linjen 

pynter heller ikke, og giver i mange 
varianter hvid en indbrudsmulighed på 
c5.  
14...Lb4 
Med remistilbud! Min modstander 
fortalte mig bagefter, at han på dette 
tidspunkt ikke var klar over, at der 
ventede ham et vanskeligt slutspil. 
Han regnede med at stoppe hvids 
opbygning på dronningfløjen ved at 
cementere proppen på b4 ved at 
placere bonden på a5.  
15.Ta4 a5 16.Kc2 0–0 
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17.Sa2! 
1. del af hvids plan er fuldført. 
Opbygningen på dronningfløjen er i 
gang, og det viser sig, at proppen på 
b4 alligevel ikke er spor solid.  
17...Le7 
17...Tfb8 taber en bonde i løbet af få 
træk efter 18.Sxb4, men hvid kan også 
vælge at bygge op som i partiet med 
18.Ta1.  
18.Ta1! 
Det er bedre at få alle klodserne i spil i 
stedet for det grådige 18.Ld2, der 
hurtigt vinder bonden på a5. Sort får 
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unødigt meget modspil med 18...Tfd8, 
f.eks. 19.Lxa5, Lf5 20.Td1, e4.  
18...Tfb8?! 
Forsøger at stoppe hvids fremstød på 
dronningfløjen, men det lader sig ikke 
gøre, og sorts sidste chance for 
modspil er formentlig 18...f5 for at 
åbne linjer til sine brikker.  
19.Sc1 Lb4 20.Sa2 Le7 21.Sc1 Lb4  
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22.Ld2! 
Underminerer sorts blokade 
fuldstændigt, og det er nu tydeligt, at 
hvid står til gevinst. Sort vælger at 
undgå afbytninger i håb om at 
komplicere spillet i den tidnød, som vi 
begge var på vej ind i. En god praktisk 
beslutning.  
22...Lc5 23.f3 f6 24.b4 
Hvids tårndublering i a-linjen kommer 
til sin ret, og hvid vinder nu bonden på 
a5 på den mest gunstige måde, nemlig 
ved at rette dobbeltbonden i b-linjen 
ud og samtidig skabe en fribonde i a-
linjen.  
24...Ld4 
24...Lxb4 taber straks pga. bindingen i 
a-linjen: 25. Lxb4, Txb4 26. Txb4. 
25.Sb3 Ld7 26.bxa5 c5 27.T4a3 Ta6  
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28.Lc3! 
Jeg vil meget hellere bytte min løber 
end min springer, så jeg ikke sidder 
tilbage med uligefarvede løbere. 
Desuden er springeren meget stærk i 
denne stilling, hvor der er mange gode 
felter.  
28...Lf5?! 
Eneste mulighed for at sprælle var at 
forsøge at holde liv i løberen ved at 
spille den til e3 eller f2.  
29.Lxd4 cxd4 30.Sc5 Ta7 
En bedre chance i tidnøden var 30. 
...Tc6. Jeg regnede som en gal på både 
31.a6 og 31.b4!? og mente, at begge 
træk ville vinde pga. den hurtigt 
løbende a-bonde (computeren er enig), 
men sort får midlertidigt lidt aktivitet, 
og jeg var bange for at overse noget i 
skyndingen. Måske havde jeg i sidste 
ende valgt kyllingetrækket 31.Se4, der 
vinder langsommere, men sikkert.  
31.Ta4 c6 32.b4 Lg6 33.Tb1 Le8 
34.a6 
Sorts to sidste træk har taget sigte på at 
forhindre min b-bonde i rulle frem til 
b5, men når tårnet kommer til a5, lader 
fremstødet sig ikke længere stoppe.  
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34...Kf8 35.Ta5 Tc8 
Og dog. Min springer og konge i c-
linjen giver sort en enkelt 
modspilsmulighed. Skidtet skal altså 
ryddes af vejen først.  
36.Sa4 Ke7 37.Kd2 
Så er c-linjen ryddet, og nu er vejen 
banet for b-bondens fremmarch. 
37...Kd6 38.Tb2 
Hastværk er lastværk, og det kan ikke 
skade at overdække feltet c2, inden c-
linjen bliver åbnet for sorts tårne. I 
tidnød er det også rart at have sine 
officerer på den modsatte farve af 
modstanderens løber (kun springeren 
står på et hvidt felt, og den er dækket 
af tårnet).  
38...Tca8 
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39.b5! cxb5 40.cxb5 Lxb5 41.Tbxb5 
Txa6 42.Txa6+ Txa6 43.Tb6+ 
Sort gav op og var samtidig så venlig 
at rose mig for mit spil. Selvom vores 
1. hold som ventet ikke rykkede op i 
Skakligaen (men dog fik en rigtig flot 
2. plads i 1. division!), var det rart at 
slutte sæsonen med en gevinst, især 
efter fadæsen i 6. runde, hvor jeg i 

tidnød overforcerede en god stilling og 
tabte helt unødigt, hvormed jeg 
spolerede chancen for en 8-0 sejr til 
holdet. 
1–0 
 

Resultater fra 7. runde: FREM 1 – 
Frederiksberg 5-3, K41 1 – Holbæk 
6,5-1,5, Taastrup – Brønshøj 2 4-4, 
K41 2 – Næstved 1-7. 
 

Slutstillingen: 1. K41 1 38(12) 2. 
FREM 1 36,5(12) 3. Brønshøj 2 
35(11) 4-5. Taastrup og Næstved, 
begge 29(6) 6. Frederiksberg 26,5(6) 
7. Holbæk 20(3) 8. K41 2 9(0). 
 

2. division, gruppe 2: 
 

Stærk sæson af Frem 2 
Af Niels Henrik Sørensen 

 

I sidste nummer af Brikken hørte vi 
om de to første runder af årets 
divisionsturnering. Runder hvor Frem 
2 klarede 4-4 mod Nr. Aaby 1 og 
vandt 4,5-3,5 over BMS 2. Dermed 
var scenen sat til en stærk sæson af 
holdet, som ellers traditionelt har haft 
det hårdt i 2. division og de senere år 
har bakset lidt med 
nedrykningsspøgelset.  
 

Ikke så meget fordi spillerne ikke har 
klassen til denne række, men mere 
fordi holdet er så pokkers afhængige af 
at have en stabil grundstamme. Det har 
ikke kunnet lade sig gøre de senere 
sæsoner på grund af en del 
reservetjanser på førsteholdet for 
toppen på Frem 2, og på grund af 
desværre lidt for mange afbud blandt 
egne spillere. Det skete ikke denne 
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gang – kun enkelte gange lagde Frem 
1 beslag på andre end Tom Frantsen, 
og Frem 2s egne spillere var 
stabiliteten selv. 
 

Samlet set endte Frem 2 på en 
fjerdeplads i 2. division, hvilket mig 
bekendt er det bedste resultat for 
holdet nogensinde. Holdet scorede 
28,5 point – en fremgang på mere end 
40 % i forhold til sidste sæsons 20 
point. Ganske imponerende. Topscorer 
blev Yann med 5,5 point samt Johnny 
Harboe og Erik med hver 4 point. 
 

3. runde: 
 

FREM 2 – Køge: 5-3 
 

Niels Henrik Sørensen beretter: 
 

Det nye år bød på en hektisk januar 
med et udsat opgør i Køge, en tur til 
Læseforeningen og en afgørende 
langtur til Maribo. Førstnævnte kamp 
blev en af de flotteste præstationer af 
Frem 2 i nyere tid. Holdet havde en 
forventet score på kun 2,23 point mod 
Køge 1, men lavede mere end det 
dobbelt og kunne rejse hjem med en 
overraskende 5-3 sejr mod en af 
rækkens favoritter.  
 

Mathias brillerede med i midtspillet at 
smide nogle giftige springere ind i 
hovedet på sin modstander, hvilket 
resulterede i pludselig vundet 
materiale og gevinst. Også 
bemærkelsesværdig flot var Yann Le 
Besq sejr – en merbonde til Yann var 
nok, den blev ført sikkert i mål med 
løber mod løber i et slutspil, hvor der 

ellers var stor risiko for at træde 
forkert flere gange.  
Desværre er kun Eriks gevinst tilgået 
redaktionen: 
 

Hvid: Erik Pedersen, FREM 2  
Sort: Erik Carlsen, Køge 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.g3 d5 3.Lg2 c6 4.Sf3 Sbd7 
5.Sbd2 Dc7 6.c4 e5 7.dxe5 Sxe5 
8.Sxe5 Dxe5 9.0–0 Le6 10.Sf3 Dc7 
11.cxd5 Lxd5 12.e4 
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12...Lc4 
12...Sxe4 13.Sh4 0–0–0 14.Lxe4 Lxe4 
15.Dg4+ f5 16.Sxf5 Lxf5 17.Dxf5+ 
Dd7=; 12...Lxe4?! 13.Te1 Le7 14.Lg5 
med lille hvid fordel. 
13.Te1 Td8 14.Dc2 Le6 
14...Ld3 15.Dc3 Le7 16.Sh4±. 
15.Lf4 Da5 16.Sg5! Lg4 17.Db3 Td7 
18.e5 Sd5 19.e6! fxe6 20.Sxe6 Te7?! 
21.Lxd5! cxd5 22.Sc7+ Kf7 23.Txe7+ 
Lxe7 24.Dxb7 Td8 25.Db3 Td7 26.f3 
Lf5 27.Tc1 Lc5+ 28.Kh1 Lb6 29.Sb5 
Le6 30.Sd6+ Kf6 31.Dd3 g6= 32.g4 
Lc5 33.Ld2 Db6 34.Lc3+ d4 35.Se4+ 
Ke7 36.Sxc5 Dxc5 37.Ld2 Db6  
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38.Da3+!? Kf7 39.Tc8 Te7?  
39...Dd6!=. 
40.Lg5 Db7 41.Td8 Lxg4 42.Dxe7+ 
Dxe7 43.Lxe7 Kxe7 44.Txd4 Lxf3+ 
45.Kg1 a6 46.Kf2 Lb7 47.Ke3 h5 
48.h4 Lc8 49.Kf4 Lf5 50.b4 Lc2 
51.Ke5 
1–0 
 

Resultater fra 3. runde: 
FREM 2 – Køge 5-3, BMS 2 – Nr. 
Aaby 2,5-5,5, Læseforeningen – 
Tårnet 5-3, Maribo – Sydøstfyn 3-5. 
 

4. runde: 
 

FREM 2 – Tårnet: 3-5 
 

Niels Henrik Sørensen beretter: 
 

Da kampen mod Køge i 3. runde blev 
aflyst på grund af vejrliget, var Tårnet 
1 næste modstander. Forventningerne 
til os selv var høje – ikke mindst i 
lyset af at vi havde forstærkning med 
på bræt 1 i form af Tom. Det skulle 
dog vise sig, at Tårnet spillede 
sæsonens bedste kamp mod netop os, 
og med et skidt 3-5 nederlag så det 

ikke særlig godt ud for holdet 
fremadrettet. Johnny Harboe var 
eneste sejrherre med en meget sikker 
hånd i sin engelske åbning, hvor 
modstanderen reelt ikke havde en 
chance undervejs. Vi kommer ind efter 
28.h2-h3: 
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28...Sxf2 29.Txe5 Sxh3+ 30.Lxh3 
Txh3 31.Tg5+ Kh8 32.Sf4! Th6 
33.Tc7 Lc8 34.Th5 Txh5 35.Sgxh5 
Tf8 
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36.Sf6! Lf5 37.Se6! Tb8  
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38.Kf2! h6 39.Kf3 Lg6 40.Kf4 a6 
41.Ke5 b6 42.Tg7 Lb1 43.Tg2 
1–0 
 

Resten af holdet havde mere eller 
mindre en offday, hvor der yderligere 
kun kom fire remiser ind på tavlen. De 
tilfaldt Tom Frantsen, Niels Henrik 
Sørensen, Yann Le Besq og Alexander 
Le Besq. 
 

Resultater fra 4. runde: 
FREM 2 – Tårnet 3-5, Sydøstfyn – 
Læseforeningen 5,5-2,5, Nr. Aaby – 
Køge 5,5-2,5, BMS 2 – Maribo 5,5-
2,5. 
 

5. runde: 
 

Læseforeningen – FREM 2: 5,5-2,5 
 

Niels Henrik Sørensen beretter: 
 

Forude ventede  en svær udekamp 
mod Læseforeningen 1, der har haft 
krammet på os på det seneste. Det er 
en kamp, hvor vi altid gerne vil gøre 
det ekstra godt, men hvor vi sidste år 
fik læsterlige klø med et 0,5-7,5 
nederlag.  
Så galt gik det ikke i år, men selvom vi 
stillede med noget nær det stærkest 
mulige hold, så måtte vi alligevel 
indkassere et 2,5-5,5 nederlag. 
Lyspunktet på holdet var atter Yann 
Le Besq, som godt nok nærmest fik 
foræret pointet mod Michael Larsen, 
der bukkede en officer i en lige 
stilling, men det tæller alligevel. Den 
opstod efter FREM-spillerens 
22...Ld4xc3: 
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23.Txc3?? 
Slutspillet efter 23.Txd8 Txd8 24.Txc3 
er kun en smule bedre for sort. 
23...Txd1  
0–1 
 

Jess Nykjær lavede point i alle sine tre 
reservetjanser på holdet, og ikke 
mindst hans remis mod 
Læseforeningens Jørn Moestrup var 
vigtig i en kamp, hvor det handlede 
om at skrabe så meget sammen som 
muligt. Der var også ved denne 
lejlighed remiser til Brian Nielsen og 
Johnny Harboe. 
 

Resultater fra 5. runde: 
Læseforeningen – FREM 2 5,5-2,5, 
Sydøstfyn – Nr. Aaby 4-4, Tårnet – 
BMS 2 3-5, Køge – Maribo 5-3. 
 

6. runde: 
 

Maribo – FREM 2: 2-6 
 

FREM 2 reddede sig 
 

Brian Nielsen beretter: 
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Årets indtil videre vigtigste kamp mod 
Maribo kunne vel godt karakteriseres 
som et nedrykningsopgør. For en 
gangs skyld havde jeg den korteste tur 
fra København (1t20m), hvor mine 
holdkammerater havde 2+ timer fra 
Odense. Lange rejsetider kan have 
betydning for skakken, så her havde 
Maribo en lille fordel. Målet var en 
smal sejr, svarende til den forventede 
score på 4½-3½. Det ville give et godt 
udgangspunkt inden den afgørende 
sidste runde. Det skulle vise sig at gå 
noget bedre end dette. De første 1-2 
timer så det fornuftigt ud, ingen 
dårlige stillinger, og flere lovende. 
Første mand færdig var Yann Le Besq, 
der med 5/6p. og 1.74p. over forventet 
må siges at være godt kørende. I en 
stilling med uligefarvede løbere og en 
pivåben hvid kongestilling, så Maribo-
spilleren sig nødsaget til at ofre en 
kvalitet. Der var lidt modspil, men 
ikke nok. 1-0. Næste mand færdig var 
Tommy Knoth. Der var en del på 
færde fra starten af, med Tommys 
konge i midten for en bonde. Men 
bonden blev givet tilbage, og kongen 
kom i sikkerhed. Så var det vist bare 
lige, og der blev taget remis. 1½-½. 
Søren Christensens debut i 
divisionsskakken blev kvitteret med en 
sejr. En lille fordel i et dobbelt 
tårnslutspil blev på flot vis konverteret 
ved stille og roligt at pille bønder fra 
modstanderen. Stærkt med en 
debutsejr i så vigtig en kamp. 2½-½. 
Johnny Harboe spillede bare sin 
modstander ud af brættet. Kongen 
havde svært ved at komme væk fra 
centrum, og der røg en 

centrumsbonde. Det så meget let ud. 
3½-½. 
Erik Pedersen var efter kompliceret 
midtspil endt med uligefarvede løbere, 
tårn og to bønder under. I hvert fald da 
jeg kort forlod spillelokalet. To 
minutter senere var han pludselig en 
løber foran for to bønder. 
Modstanderen havde åbenbart glemt at 
dække sin løber – det kan jo ske. 4½-
½. Så langt så godt. Med det ønskede 
resultat hjemme, var resten bare 
bonus. Som partierne så ud på det 
tidspunkt, var 1½ point mere nok ikke 
helt urealistisk. Toms modstander 
spillede hurtigt i starten, så Tom røg 
lidt ned på tid. Det så dog ud til, at han 
bevarede en lille fordel partiet 
igennem. Så da Tom tilbød remis, var 
der ikke meget andet for modstanderen 
end at tage imod. 5-1. Indtil videre var 
alt gået vores vej, og det kunne 
selvfølgelig ikke blive ved. Mathias 
Meunier startede ud mod en stille 
Engelsk, men pludselig blev det meget 
kompliceret, og begge parter brugte 
meget tid. Mathias ofrede, stod vist 
kritisk, kom igen og fik nogenlunde 
styr på det. Men med 30 sekunder per 
træk, skete der det, der nogle gang kan 
ske: Modstanderen siger ’tid’, og så 
sidder man dér. Ærgerlig afslutning på 
et ellers meget spændende parti. 5-2. 
 

Træktvang 
Som sidste mand var jeg presset det 
meste af partiet, indtil min modstander 
overspillede stillingen. Han kom til at 
sidde tilbage med den dårlige løber, og 
et nydeligt træktvangsmotiv gav 
sejren. 6-2. Vi kommer ind ved mit 74. 
træk. Stillingen er 5-2 til os. 
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Holdkammeraterne er fornuftigt nok 
kørt mod Fyn, for at nå færgen. Så jeg 
sidder alene tilbage i Maribo. Henning 
Nielsen har uden held forsøgt at bryde 
igennem på kongefløjen med diverse 
afviste ofre, og har i forsøget på at 
vinde uklogt åbnet op på 
dronningefløjen. Hans sidste træk var 
74.Tg3-g1: 
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74...Tc5 75.Kb2?! 
Gør det nemmere for sort, men efter 
75.Txc5 bxc5 76.Tc1 Tc8 har sort 
formentligt gevinstchancer ved at stille 
konge på e5, og på et opportunt 
tidspunkt spille c4. Hvids tårn vil være 
bundet til f-linjen for at holde sorts 
konge ude. 
75...Tgc8 76.Txc5 Txc5 77.Tc1?! 
Igen bør hvid undgå tårnafbytning, 
men sort må stadig have gode 
gevinstchancer.  
77...Txc1 78.Kxc1 Kg8 79.b4 Kf8 
80.Kc2 Ke7 81.Kb3 Kd6 82.Ka3 
82.Lf1 Sg4! og hvids konge kan ikke 
komme ind via c4 83.Le2 Se3 - sorts 
konge kommer ind via e5. 
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82...Sc6! 83.bxa5  
83.b5 Se7 84.Kb3 Ke5 85.Kc4 Sc8 og 
igen lukkes den hvide konge ude 
86.Lf1 Sd6+. 
83...bxa5 84.Kb3 Se5 85.Lf1 Kc5 
86.Le2 Sd7!  
Springeren skal til b6, så kongen kan 
komme ind via e5. 
87.Ld1 Sb6 88.Lc2 Kd6 89.Kb2 Ke5 
90.Kc1 Kf4 91.Kd2 Sd7! 
Træktvang forude!  
92.Ld1 Sc5 93.Ke2 Kg5 94.Kd2 
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94...Kh4! 
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Træktvang! Og en nydelig en af 
slagsen. Kc1 og Ke1 taber d-bonden, 
hvorefter springeren går tilbage til e5. 
Kc2 og Ke2 spærrer for løberen, og 
der ryger en bonde og dermed partiet.  
95.Ke2 
95.Kc2 Sxa4 96.Kb3 Sc3 97.Lc2 a4+ 
98.Kc4 a3–+. 
95...Kxh5 
Hvid kæmper tyve træk mere, men det 
er slut her: fribonden afgør partiet.  
96.Lc2 Kg4 97.Kf2 Kf4 98.Ke2 h5 
99.Kf2 h4 100.Kg2 Ke3 101.Kh3 
Sxd3 102.Kxh4 Se5 103.Kg3 d3 
104.Lb3 d2 105.Lc2 Ke2 106.Kf4 
d1D 107.Lxd1+ Kxd1 108.Ke3 Kc2 
109.Kd4 Kb3 110.Kd5 Kxa4 
111.Ke6 Kb5 112.Ke7 Kc5 113.Kf8 
Kd4 114.Kxg7 Kxe4 115.Kxf6 a4  
0–1 
 

Med denne overbevisende sejr sikrede 
FREM 2 sig endnu en sæson som 
divisionshold. Vi kan nu nyde den 
sidste runde uden nerver, da det eneste 
scenarie, der kan sende os ned, er, hvis 
Maribo henter 6 point ind på os i sidste 
runde. 
 

Resultater fra 6. runde: 
Nr. Aaby – Læseforeningen 4-4, 
Tårnet – Sydøstfyn 2-6, Køge – BMS 
2 4-4, Maribo – FREM 2 2-6. 
 

7. runde: 
 

Sydøstfyn – FREM 2: 4,5-3,5 
 

Læseforeningen var søndag den 28. 
februar vært for fællesafslutningen i 2. 
division, gruppe 2, hvor der på forhånd 
herskede mest spænding om den 
enlige 1. divisionsplads. Ville 

Sydøstfyn trods en manko på et 
brætpoint og to matchpoint snyde Nr. 
Aaby for førstepladsen, eller ville 
vestfynboerne rykke op for andet år i 
træk?  
 

Niels Henrik Sørensen beretter: 
 

Kampen mod Sydøstfyn blev tabt med 
mindst mulig margin 3,5-4,5. Atter var 
det en præstation over forventet af 
Frem 2 og en voldsom forbedring af 
sidste års store 1,5-6,5 nederlag i 
samme kamp. Erik startede med brask 
og bram ved at vinde i blot 13 træk 
med hvid i et parti med et tematisk 
løberoffer på h7: 
 

Hvid: Erik Pedersen, FREM 2 
Sort: Arne Andersen, Sydøstfyn 
[noter: NEN] 

1.d4 e6 2.g3 d5 3.Lg2 Sf6 4.Sh3 Sbd7 
5.0–0 Ld6 6.Lf4 De7 7.Sd2 0–0 8.e4 
dxe4 9.Sxe4 Sxe4 10.Lxe4 Sb6?? 
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11.Lxh7+! Kh8 12.Dh5 Lxf4 13.Sxf4 
1–0 
 

Johnny Harboe kronede en flot sæson 
med at vinde et ikke ukompliceret 



 

~ 31 ~ 

 

slutspil mod Poul Erik Nielsen, hvor 
han blot havde en enkelt merbonde i et 
uligefarvet løberslutspil, hvor der også 
var tårne på brættet. Det rakte for vor 
mand, der var i trækket efter 
43…Kg7-f7: 
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44.Tg6! Ld5 
44...Txg6? 45.hxg6+ Kf8 46.f6 vinder 
for hvid. 
45.Tg7+ Kf8 46.Td7 Lf7 47.Txb7 
Lxh5 48.b5 Tc1 49.Lg7+ Ke8 50.f6 
Te1+ 51.Kd4 Td1+ 52.Kc3 Tf1 
53.Te7+ Kd8 54.b6 Tc1+ 55.Kd4 
Td1+ 56.Kc3 Tc1+ 57.Kd2 Td1+ 
58.Kc2 Td6 59.b7 Tb6  
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60.f7! 
1–0 
 
Resultater fra 7. runde: 
Sydøstfyn – FREM 2 4,5-3,5, Maribo 
– Nr. Aaby 4-4, Tårnet – Køge 2,5-5,5, 
BMS 2 – Læseforeningen 2,5-5,5. 
 
Slutstillingen: 
1. Nr. Aaby 32,5(10) 2. Sydøstfyn 
32(9) 3. Læseforeningen 30(9) 4. 
FREM 2 28,5(7) 5. Køge 28(7) 6. 
BMS 2 27,5(7) 7. Maribo 23,5(4) 8.  
Tårnet 22(3).

 

Fynsserien 
 

4. runde: 
 

Faaborg – FREM 3: 4-4 
Af Anton Kjeldsen 

 

Julen varer lige til påske... 
På forhånd ville en uafgjort mod 
Faaborg vel egentlig anses for et 
fornuftigt resultat, da de var knebne 
ratingfavoritter (4.31-3.69), men som 
de fleste efterhånden har fundet ud af, 

skal der en hel del til at tilfredsstille 
vores kære holdkaptajn! Jess 
proklamerede i sin peptalk, at alt andet 
end en sejr, ville være en fiasko, så 
aftalen var, at top-4 skulle snuppe 2 
point, og bunden skulle hente mindst 
2,5-3 point. 
Alt startede helt efter planen, da 
Johnny hurtigt tog en ”stormester-
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remis” mod Faaborgs stærke 1. bræt i 
en helt lige stilling. På alle de øvrige 
brætter så det ud til, at vi allesammen 
var kommet fint ud af åbningerne, og 
vi stod enten lige eller bedst. 
 

Formstærke Jess fik en bonde, men 
havde afgivet lidt initiativ, så også han 
valgte at ryge en fredspibe med sin 
modstander. Jess er stadig ubesejret i 
denne sæson efter 7 kampe for 
henholdsvis 2. og 3. holdet. 
 

Søren følte sig presset af holdlederens 
lidt misbilligende kommentarer om 
hans nye ”fusker-åbning” (1.g4!), så 
han spillede en roligere åbning, som 
alligevel hurtigt vandt nogle tempi og 
senere et par bønder, som til sidst ikke 
kunne stoppes. En flot sejr, som aldrig 
så ud til at være i fare, mod en spiller 
med 137 flere ratingpoint end Søren. 
 

”Formsvage” Peter, var den næste til at 
sætte et point på tavlen til Frem, 
selvom han mente, at modstanderen 
kunne have vundet undervejs, hvis han 
havde straffet et ukorrekt træk fra 
Peters side. Heldigvis valgte 
modstanderen en variant, som gav 
Peter en ustoppelig forvandlingsbonde. 
”Formsvag” er i øvrigt Peters egen 
betegnelse om sit nuværende niveau, 
men med 3.5 af 4 point i Fynsserien, 
kan vi andre godt leve med, at spillet 
måske ikke altid er helt sprudlende! 
 

Halvvejs igennem førte vi nu 3-1, med 
udsigt til endnu 2 sikre sejre (Jacob og 
Anton) og 2 lige stillinger på de 4 
tilbageværende brætter, og man kunne 
høre Faaborg-spillerne gå rundt og 

mumle, at det ikke så for godt ud ... 
Desværre skulle det vise sig, at 
julestemningen ikke helt havde sluppet 
taget i 3 af de 4 sidste fremmere, for 
nu skulle der deles gaver ud! 
 

Formsvage Anton (læg mærke til, at 
FORMSVAG ikke står i anførselstegn 
i dette tilfælde, da undertegnede har 
smidt 165 ratingpoint på bare 6 
måneder!), havde spillet sit måske 
bedste parti i denne sæson og via en 
smart ”semi-ofring” vundet en bonde. 
Efter dronningeafbytning med endnu 
en bondegevinst til følge, stod jeg til 
en sikker sejr med 6 bønder mod 4 og 
et tårn og en løber til hver med masser 
af tid på klokken. 
 

Her var det så, at jeg kom i tanke om, 
at Faaborg jo er min gamle klub, og de 
har heller ikke for mange point på 
kontoen. De gav oven i købet gratis 
kage til kaffen, og julen varer jo lige til 
påske, så jeg valgte at give dem en 
lille gave tilbage ved at sætte mit tårn 
direkte i slag! Min modstander tog 
imod gaven lidt tøvende og nærmest 
undskyldende, mens jeg rakte hånden 
frem og sagde tak for spillet! 
 

Holdlederen tog sig til hovedet og rev 
sig i det sparsomme hår. Han lignede 
ikke en mand, som var helt tilfreds, 
men det skulle blive værre endnu... 
 

Thor og Aske havde nærmest 
simultant en lille intern duel kørende, 
som gik ud på at spille så passivt, at 
modstanderen ville falde i søvn og 
dermed tabe på tid. Taktikken skulle 
dog vise sig at give gevaldigt bagslag. 
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Modstanderne holdt sig utroligt nok 
vågne, og pludselig havde to lidt 
kedelige remis-stillinger forvandlet sig 
til to klare tabsstillinger. Thor kunne 
ikke længere forsvare sine fremskudte 
bønder, og Aske blev overrasket af sin 
modstanders pludselige angreb mod en 
udækket kongestilling. 
 

Dermed var det nu Faaborg, som førte 
holdkampen med 4-3, og uden at 
nogen turde spørge ham, gætter jeg på, 
at holdlederen næppe var i overdådigt 
julehumør... 
 

Heldigvis havde vi fået Jacob med, og 
han var ikke i gavehumør! Trods en 
forventet score på 0.12, udspillede 
Jacob på det nærmeste sin modstander 
og havde i slutspillet en officer i 
overvægt for en bonde. Selvom det 
ikke var helt nemt at føre gevinsten i 
hus, holdt vor unge helt hovedet koldt 
og sikrede holdet uafgjort, hvilket lige 
akkurat holder os over 
nedrykningsstregen i Fynsserien. 
 

Trods en på papiret godkendt indsats, 
var holdlederen langt fra tilfreds med 
udbyttet. Forståeligt nok, da vi nu har 
tre svære kampe tilbage, og der er ikke 
råd til at uddele flere gaver. Derfor 
rådede Peter mig også til at kigge lidt 
på videoen ”How to prevent blunders” 
af Igor Smirnov. Det har jeg nu gjort, 
og så må vi se, om det er nok til at jeg, 
og de øvrige formsvage spillere fra 
Frem 3, kan rejse os mod 
læsedrengene i næste runde – hvis vi 
altså ikke er faldet for meget i unåde 
hos den hårde holdkaptajn og derfor 
ikke opnår genvalg! 

Resultater fra 4. runde: 
Læseforeningen 2 – Odense 4,5-3,5, 
Nyborg – Sydøstfyn 2 3,5-4,5, 
Faaborg – FREM 3 4-4, Middelfart – 
Læseforeningen 3 2,5-5,5. 
 

5. runde: 
 

FREM 3-Læseforeningen 2: 3,5-4,5 
af Peter Morling 

 

Kampen var en tynd kop te 
 

Når der er en lov, et reglement eller 
lign. i dette land, så er der altid nogen, 
som lykkedes at udnytte det til egen 
fordel, og det uanset hvor lav moralen 
er - man følger jo loven. 
 
På samme måde er der kommet en 
trend i holdturneringen. Hvor man ved 
hjælp af en kreativ styrkeliste kan 
sikre sig flere hold i den samme serie, 
selvom man reelt ikke har spillere til 
det. 
 
Det foregår ved, at man fordeler 
klubbens bedste spillere på to hold. 
Således at spiller 1-4 kommer på det 
ene hold 1 og spiller 5-8 kommer på 
hold 2. Herefter placeres spiller 9-12 
på hold 1 og spiller 13-16 på hold 2. 
 
Når det enkelte hold har kritiske 
kampe, kan man vha. afbud regulere 
holdopstillingen i henhold til den 
kreative styrkeliste, således at man på 
papiret sikrer sig de mere kritiske sejre 
og en maksimal udnyttelse af de 
bedste spillere. Med andre ord, man 
lader de bedste spillere cirkulere på to 
hold, og det er fuldt ud legalt i den 
fynske holdturnering. 
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Sådan startede holdkampen imod 
Læseforeningen 2, som skulle vise sig 
at have en yderst kreativ styrkeliste. 
De bedste spillere dukkede pludselig 
op i bunden af deres holdopstilling. 
På vores 7. bræt og 8. bræt mødte 
Peter Morling (1695) nemlig Jørgen 
Lynggård (1941 og aftenens højst 
ratede ifølge DSU's ratingsystem) og 
på vores 8. bræt mødte Aske Scott 
Gravlund (1534) Jacob Jensen (1789). 
Hvis det stod til undertegnede, så 
skulle Jørgen Lynggård have spillet 1. 
bræt og Jacob Jensen 3. bræt, så havde 
man fulgt DSU's ratingsystem, og der 
havde været mening med galskaben. 
 
Vi tabte selvfølgelig begge kampe, 
selvom Aske havde lige spil i store 
dele af kampen. 
 
Tidligt på aftenen så det kritisk ud for 
Søren Christensen, som spillede Grobs 
Attack (1.g4!) imod Peter Frank 
Jørgensen. Peter havde tidligere tabt et 
par gange til åbningen, hvorfor han 
havde forberedt en modgift, som Søren 
ikke kendte til, og det endte således 
med et nederlag. 
 
Ligeledes tabte Johnny Holler til 
Michael Linde Larsen. Johnny 
kæmpede bravt, men måtte erkende, at 
Michael havde det stærkeste spil på 
dagen. 
 
Men det var Jess Nykjær og Ken L. 
Rasmussen (turneringsleder i FSU 
skak), som var først færdige. Allerede 
efter 15 træk blev der aftalt remis, 
selvom Ken havde en lille fordel, 
ifølge Jess. 

Så vandt Emil Deleuran over Per 
Elbæk Jørgensen ved at fremstøde en 
bonde med skak, som samtidigt lavede 
binding på et tårn, og Per opgav 
kampen. Vi kommer ind efter Pers 
33.Kc1-b2: 
��������	
 
��++�+�+� 
�+�++����� 
��+�++���+� 
�+�+ +�+�! 
"�� �+�+�+# 
$� ��(��% +�& 
'�-.�+�+ � ) 
*+�+�+�++/ 
0123456789 

33...Txd5! 34.Sxd5?! 
34.Txf6+ gxf6 35.Sxd5 ville sikre hvid 
lige spil. 
34...Kxe6 35.Sf4+ Kf5 36.Se2 Td8 
37.Sc1 La4 38.Te1 Td6 39.Te3 Td1 
40.Se2 Kg6 41.Sf4+ Kf7 
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42.Se6?? Tg1! 43.Sd8+ Kg6 44.Te2 
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44...Td1!? 
44...Tb1+! 45.Kxb1 Sxc3+. 
45.Td2 Te1 46.Sb7 Te3! 47.Ld4 c3+ 
0–1 
 

Herefter vandt Jacob Foged over Arne 
Christiansen. Det  så ud til at være en 
helt lige kamp, men Jacob fik afviklet 
til et slutspil, hvor det lykkedes ham at 
tage initiativet og føre en bonde til 7. 
række og samtidig få gevinststilling, 
hvorefter Arne gav op. Vi hopper ind i 
partiet efter LF-spillerens 28…Kg8-
f8: 
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29.d6! h6 30.Td3 f6 31.Sd4! Kf7 

32.Te3 Se5 33.f4 Sc6 34.Se6 Sd8 
35.Sc5 Sc6 36.Sxb7 Te8 
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37.Tc3! Sd8 38.Tc7+ Kf8  
39.d7 Te3 40.Sxd8 1–0. 

 

Endelig vandt Thor Bendix over Steen 
Jacobsen, som har vist gode resultater 
ved FM 2016. Her så det også ud til at 
være en lige kamp. Men da Steen 
begyndte at jagte Thors bønder, blev 
der straks slået tilbage med tårn til 
Te5, som på den ene side truede med 
at slå en løber og på den anden side 
med at spille Ta5, som ville koste 
Steens dronning. 3-4 træk senere 
opgav Steen kampen. 
 

Hvid: Steen Jacobsen, LF 2 
Sort: Thor Bendix, FREM 3 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.Lf4 g6 3.e3 Lg7 4.Sf3 0–0 
5.Ld3 d6 6.0–0 b6 7.Te1 Lb7 8.Sbd2 
Sbd7 9.c3 Te8 10.Lc4 e5 11.dxe5 
dxe5 12.Lg5 e4 13.Sd4 Se5 14.Le2 
Tc8 15.Sc4 Sd3 16.Lxd3 exd3 17.Sd2 
c5 18.S4f3 c4 19.Da4 Lc6 20.Da6 
Dd7 21.Sd4 Se4 22.Sxe4 Lxe4 23.f3 
Te5 24.b4? 
24.Lf4 Ta5! 
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24...Lb7 25.Dxa7 Txg5 26.Dxb6 
Lxd4 27.exd4 Dh3! 
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Der kunne følge: 28.g3 Txg3+ 
29.hxg3 Dxg3+ og sort vinder. 
0–1 
 

Resultater fra 5. runde: Middelfart – 
Faaborg 3,5-4,5, Sydøstfyn 2 – 
Læseforeningen 3 4,5-3,5, Odense – 
Nyborg 4,5-3,5, FREM 3 – 
Læseforeningen 2 3,5-4,5. 
 

6. runde: 
 

Nyborg – FREM 3: 3,5-4,5 
Af Emil Deleuran 

 

I dagens anledning var Jess Nykjærs 
sædvanlige uddeling af tudekiks 
undtagelsesvist erstattet med 
chokoladekiks. Dette var ikke aftenens 
eneste overraskelse leveret af Jess 
Nykjær. Forventningerne var i bund 
efter den kedelige præstation i 
pokalturneringen ugen før, men Jess 
gjorde forventningerne til skamme og 
vandt sit parti mod John Frederiksen i 
imponerende stil. Den endelige stilling 
blev 4.5-3.5 i FREM 3’s favør. 

Resultater fra 6. runde: Middelfart – 
Læseforeningen 2 4-4, Sydøstfyn 2 – 
Odense 4,5-3,5, Nyborg – FREM 3 
3,5-4,5, Faaborg – Læseforeningen 3 
5-3. 
 

7. runde: 
 

FREM 3 – Sydøstfyn 2: 5-3 
Af Jess Nykjær 

 

Sydøstfyn 2 i sidste runde var en 
ligegyldig kamp, da vi ikke kunne 
rykke op eller ned. Forkert, på 
tredjeholdet har vi kun vigtige 
fynsserie-kampe. Derfor forlangte 
holdlederen også en 5½ sejr ligesom 
sidste år. Desværre var der kun tre 
spillere, der havde hørt efter, nemlig 
Peter, Søren og Anton. Resten 
hyggede for meget med champagnen. 
Holdet kunne dog være glad for, at 
stædighed gav os to ekstra point, så vi 
vandt med 5-3. Var holdlederen 
tilfreds, nej. Om Emil Deleuran 
skriver holdlederen. Det var helt 
sikkert en god beslutning, da vi sidste 
år fik aktiveret Emil med holdskak 
igen. Emil er altid farlig, hans stil er at 
slide modstanderne op, jeg vil altid 
have plads til Emil på mine hold. Mod 
Nyborg udspillede han Svend Veise på 
kryds og tværs, fantastisk. 3,5/5p. 
vidner om styrke. 
 

Resultater fra 7. runde: Middelfart – 
Nyborg 0,5-7,5, Læseforeningen 3 – 
Odense 3-5, Læseforeningen 2 – 
Faaborg 6-2, FREM 3 – Sydøstfyn 2 
5-3. 
 

Slutstillingen: 1. Læseforeningen 2 
33,5(11) 2. Odense 32(8) 3. Sydøstfyn 
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2 31,5(10) 4. Nyborg 31,5(6) 5. FREM 
3 28,5(8) 6. Faaborg 28(9) 7. 
Læseforeningen 3 24(3) 8. Middelfart 
15(1). 
 

Status for forårssæsonen 
Af Jess Nykjær 

 
4. runde: Vi skulle en tur til Faaborg, 
der altid stiller stærkt op på 
hjemmebane. Holdlederen havde et 
fantastisk hold, alle mand klar, 
desværre manglede det afgørende 
dræberinstinkt. 4-4 var kun noget, 
Faaborg jublede over. Var holdlederen 
tilfreds, nej. Om Søren Christensen 
skriver holdlederen. Søren er klar til 
skak igen, han viste noget af sit skarpe 
spil, specielt i Faaborg var han 
fokuseret. Havde han holdt fokus i alle 
sine kampe, havde der stået 6/6p. 
Søren er snart på sit gamle niveau 
igen, hvorefter vi nok mister ham til 2. 
holdet, hvilket er ok. Når Søren er 
klar, spiller han på mesterniveau. 
 
5. runde: Læseforeningen 2 kom lige 
på besøg, de var så bange for os, at de 
kom med årets stærkeste holdopstilling 
i fynsserien. Alle spillede op til deres 
bedste, og det var kun småting, der 
gjorde, at vi ikke vandt kampen. 
Læseholdet var klart mest glad for 
resultatet. Et af tredjeholdets styrker 
har i år været, at ingen er glad for at 
tabe, alle er en del af holdet. Samtidig 
kan vi glæde os over kammeraternes 
sejre. Vi glæder os også over egne 
point, hvilket er lige så vigtigt. Var 
holdlederen tilfreds, nej. Om 
reserverne skriver holdlederen. I skal 
alle have en tak for jeres indsats. 

Specielt var det dog en fornøjelse at 
følge Jacob Christensen, der smadrede 
begge sine modstandere. Der er en 
plads i Fynsserien, når du er klar. 
 
6. runde: Nyborg, den gamle kæmpe, 
overlever kun i kraft af deres tre 
øverste brætter, uden dem tror jeg 
faktisk, at klubben var død. Hvis der 
ikke kommer et ordentligt, 
ungdomsarbejde i Nyborg, er den væk 
inden for 10 år. Desværre, da jeg har 
haft mange gode kampe med dem. 
Også i år, hvor jeg endelig fik ram på 
John Frederiksen. Desværre lavede 
enkelte spillere en blunder eller tre. Så 
hvad der lignede 7 point, blev en fesen 
4½ sejr. Var holdlederen tilfreds, nej. 
Om Aske Graulund skriver 
holdlederen. Aske, der i øvrigt har 
klubbens flotteste fuldskæg, kæmpede 
i år med afslutningen af sine partier. 
Aske spiller utroligt solidt, kun 
manglende kampform afgjorde, at 
Aske ikke scorede over forventet. 
 
Kommer holdlederen så tilbage næste 
år. Ja, selv om han altid er utilfreds 
med alle og enhver, ingen 
forskelsbehandling der, så er han den 
flotteste og bedste holdleder i Frem, 
lige til en anden overtager erhvervet.  
 
Var holdlederen så tilfreds med sin 
egen indsats, som ubesejret i 10 kampe 
på klubbens 2.- og 3. hold. Nej, nej og 
atter nej. Alt under 100 % vil aldrig 
leve op til de forventninger, som 
holdlederen har til sig selv. Uanset 
hvem han spiller mod. Samtidig 
fejlede han i at sikre holdet oprykning. 
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Serie 2: 
 

5. runde: 
 

Frem 4 i Ullerslev 
Af Jakob Frederiksen 

 

Mandag d. 8. februar drog Frem 4 
bestående af Christoffer Vinter på 
førstebræt, undertegnede på andetbræt, 
Anders Frederiksen på tredjebræt og 
Willy Hansen på fjerdebræt til 
Ullerslev. Dette viste sig at blive en 
forholdsvist let kamp, og uden større 
slinger i valsen lykkedes det først 
Willy, herefter Anders og til sidst 
undertegnede at få 3 point. Dette tog 
ikke mere end en time efter rundestart, 
men Christoffer havde problemer med 
at få lukket sit parti, og endte dermed i 
en situation, hvor det enten hed: Mist 
alle bønder, eller tag en halv, hvor han 
valgte sidste mulighed. Dette 
resulterede i en sikker 3½-½, hvilket 
efter min hovedregning er små 1 point 
over forventet. Så alt i alt en fin runde. 
Status efter denne runde er derfor 
12/14 matchpoint og 20,5 brætpoint. 
Så alt i alt, slet ikke dårligt. Dette 
sikrer os i hvert fald en andenplads, 
hvor Frem 5 ligger på førstepladsen. 
 

5. runde: Nr. Aaby 3 – Nyborg 2 0,5-
3,5, FREM 4 – Faaborg 2 3,5-0,5, 
FREM 5 – Nr. Aaby 4 2,5-1,5, FREM 
6 – Læseforeningen 4 3,5-0,5, Ejby 2 – 
Ullerslev 2 2-2. 1. FREM 5 14(10) 2. 
FREM 4 14(8) 3. FREM 6 12(6). 
 

6. runde: Faaborg 2 – FREM 5 0,5-
3,5, Nr. Aaby 3 – FREM 4 1-3, 
Ullerslev 2 – Nyborg 2 0-4, Nr. Aaby 

4 – FREM 6 1-3, Ejby 2 – 
Læseforeningen 4 0-4.  
 

7. runde: Ullerslev 2 – FREM 4 0,5-
3,5, Nyborg 2 – Ejby 2 3-1, FREM 5 – 
Nr. Aaby 3 2,5-1,5, FREM 6 – 
Faaborg 3 3-1, Læseforeningen 4 – Nr. 
Aaby 4 4-0. 1. FREM 4 20,5(12) 2. 
FREM 5 20(14) 3. Nyborg 2 18,5(10). 
 

8. runde: Faaborg 2 – Læseforeningen 
4 4-0, Nr. Aaby 3 – FREM 6 2-2, 
Ullerslev 2 – FREM 5 0-4, Nyborg 2 – 
FREM 4 3-1, Nr. Aaby 4 – Ejby 2 0-4. 
1. FREM 5 24(16) 2-3. FREM 4 og 
Nyborg 2, begge 21,5(12). 
 

9. runde: 
 

Sidste referat for FREM 4 
Af Anders Frederiksen 

 

Efter at have lagt diverse krigsplaner 
og malet krigsmalingen i hovedet, 
måtte vi skuffet lægge bajonetterne 
tilbage til deres pladser efter at have 
fået at vide, at Ejby måtte trække sig 
fra sidste runde pga. sygdom (god 
bedring til de ramte). FREM 4 ender 
derfor 1 point bag FREM 5 og på en 
andenplads. 
 

Ord fra holdleder Jakob: 
I mit første år som holdleder synes jeg 
ikke, at man kan sige det er gået 
dårligt. Set tilbage har vi dog haft en 
kamp, hvor vi var en mand under, og 
på grund af mange afbud (inklusive fra 
mig selv), har det været en sæson med 
diverse problemer.  
 

Det er derfor jeg lige vil bruge et par 
sætninger til at takke de personer som 
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kunne hjælpe os, når vi ikke selv 
kunne stille med fuldt hold. Her takkes 
Steen Henriksen, Peter Kingaard, 
Alfred Andersen, Christoffer Vinther 
og Robert Crawford.  
 
God indsats af holdet generelt, og jeg 
håber at folk er friske på en ny sæson 
efter sommer. Jeg er i hvert fald klar 
til endnu en sæson som holdleder, og 
nye ideer til, hvordan det skal gribes 
an. 

9. runde: FREM 4 – Ejby 2 4-0 u. k., 
FREM 5 – Nyborg 2 2,5-1,5, FREM 6 
– Ullerslev 2 4-0 u. k., 
Læseforeningen 4 – Nr. Aaby 3 4-0, 
Nr. Aaby 4 – Faaborg 2 0-4 u. k.  
 

Slutstillingen: 1. FREM 5 26,5(18) 2. 
FREM 4 25,5(14) 3. FREM 6 24(13) 
4. Nyborg 2 23(12) 5. LF 4 20(10) 6. 
Ejby 2 16,5(7) 7. Faaborg 2 15,5(6) 8. 
Nr. Aaby 3 14,5(7) 9. Ullerslev 2 9(3) 
10. Nr. Aaby 4 5,5(0). 

 

Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

3. runde: 
 

FREM var mandag den 25. januar vært 
for kvartfinalerne i den fynske 
pokalturnering. Først hev 
arrangørklubbens Jakob Frederiksen 
Nyborg 1 op ad posen, og da de blev 
parret med Sydøstfyn, var der på 
forhånd garanti for et både spændende 
og jævnbyrdigt østfynsk lokalopgør. 
Derpå dukkede FREM 1 op, og der gik 
et sus af henholdsvis lettelse og 
skuffelse gennem lokalet, da de 
forsvarende pokalmestre trak 
Trekanten.  
De seks øvrige hold var selvfølgelig 
glade for at undgå de to 
forhåndsfavoritter, mens begge de 
involverede parter naturligvis gerne 
have ventet til længere hen i 
turneringen med at møde hinanden. 
FREM 2 fik fornøjelsen af Sørensen 
Klanen, hvor vores medlemmer Niels 
Henrik og Peter udgjorde halvdelen 
holdet.  
 

FREM 1 vandt den moralske finale 
At bruge betegnelsen ’den moralske 
finale’ skal man være varsom med, 
men sjældent har sportsklicheen været 
mere velanbragt end i opgøret mellem 
FREM 1 og Trekanten. Dels har begge 
mandskaber vundet pokalturneringen 
flere gange, og dels var de med stor 
afstand de klart stærkeste, både blandt 
de oprindelig tilmeldte og blandt de 
otte tilbageværende hold. FREM 1 
stillede med samme formation som i 
ottendedelsfinalerne, hvor klubbens 
tredjehold blev besejret 3-1. Derimod 
havde Trekanten skiftet ud på to 
pladser i forhold til 3-1 sejren over 
Læseforeningen 4, som fik et gratis 
point, da førstebrættet Johnny Veng 
aldrig nåede frem. Han var heller ikke 
med denne gang, og det samme gjaldt 
for Viggo Bové Quist, men da 
Trekanten har en perlerække af stærke 
spillere til rådighed, betød det nok 
ikke det store, at de blev erstattet af 
Per Skjoldager og Kim Skaanning. 
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På førstebrættet mødtes Kristoffer 
Dyrgaard og Carsten Bank Friis endnu 
en gang, og Trekanten-spilleren førte 
de hvide brikker. Der blev afviklet til 
et slutspil med to tårne og uligefarvede 
løbere, men inden parterne enedes om 
pointdeling, faldt matchen første 
afgørelse. 
Den kom på fjerdebrættet, hvor Simon 
Wilbrandt havde hvid mod Gert 
Aagaard, som holdt balancen, indtil 
han slog tilbage med den forkerte 
bonde og tabte en officer. 
Derpå blev der taget remis på 
førstebrættet, og foran 1,5-0,5 så det 
overraskede tidligt i forløbet ud til, at 
FREM 1 ville spille sig blandt de 
sidste fire. Det skyldtes især 
udviklingen på andetbrættet, hvor Per 
Stentebjerg - ud over at føre med en 
bonde – også allerede stod klart bedst 
mod sin navnebror Per Skjoldager, 
hvis sidste træk var 20..f7-f6: 
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21.Ld3! f5 22.Se2 De8 23.Sf4 Lxe5 
24.dxe5 Sg7 25.Tac1 Dxe5 26.Dh3+ 
Sh5 27.Sxh5 gxh5 28.f4 Dg7 
29.Dxh5+ Kg8 
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30.Tf3! 
1–0 
 

Dermed var FREM 1 videre, og derfor 
havde det kun kosmetisk betydning, at 
Tobias Ilsøe tabte til vores 
æresmedlem Kim Skaanning, der i 
divisionssammenhæng stiller op for 
Evans, Vejle. 

 

FREM 2 levede op til 
favoritværdigheden 

I matchen mellem FREM 2 og 
Sørensen Klanen bragte 
storfavoritterne sig foran 3-0, for derpå 
temmelig unødvendigt at tabe det 
sidste parti. 
I mødet mellem de to klubkammerater 
Mathias Meunier og Niels Henrik 
Sørensen førte førstnævnte nemlig 
med et par bønder i tårnslutspillet, 
men alligevel lykkedes det ham at 
tabe. Inden det kom så vidt havde 
Peter Morling, Jess Nykjær og Anton 
Kjeldsen imidlertid sørget for videre 
avancement. Her gør Anton det til 3-0 
ved at vinde over Anders Sørensen, 
hvis sidste træk var 31.Tc1-f1: 
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31...Sc2! 32.Tab1 Sd4  
33.La4 Se2+ 34.Kh2 Sc3! 0–1. 

 

4. runde: 
 

Semifinalestævnet i pokalturneringen 
blev afholdt i Nyborg, og her var vores 
to tilbageværende mandskaber så 
uheldige at trække hinanden. Da 
semifinalerne blev sendt LIVE på 
internettet, kunne følgerne her og 
tilskuerne i Nyborg Skakklub måbende 
følge begivenhederne på andetbrættet, 
hvor Tobias Ilsøe, FREM 1 havde sort 
mod Jess Nykjær, FREM 2. Partiet var 
overstået på under 10 minutter, og da 
hvids strategi bestod i hurtigst muligt 
at sætte brikker i slag, kunne sort sætte 
mat efter bare 12 træk. Jess har siden 
forklaret, at det var en protest imod, at 
stævnet var henlagt til Nyborg, når vi 
selv havde to hold i semifinalen. 
Derfor havde han allerede i bilen ned 
til Nyborg meddelt sine 
holdkammerater, at hvis de to FREM-
mandskaber trak hinanden, skulle de 
ikke regne med ham som seriøs 
medspiller. 
 

Kristoffer øgede til 2-0 
På førstebrættet mødtes Kristoffer 
Dyrgaard og Mathias Meunier, der 
kom i problemer efter 18…Tfc8: 
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19.Lf1! a6?! 
19...Tc2 20.Lc4 b5 21.Lxb5 Tb8 
22.Lc4±. 
20.Lc4 b5 21.Txc1 bxc4 22.bxc4 Kf8 
23.Ta3 Tab8 24.b3 Tb6 25.Kg2 e6?! 
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26.c5! Tb5 27.Txa6 dxc5 28.d6 1–0. 
 

Da Per Stentebjerg-Hansen spillede 
senior-DM i Køge, trådte Tom 
Frantsen ind på førsteholdet som 
reserve, og han fik det overraskende 
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svært mod Peter Morling, der ligesom 
sine to holdkammerater kæmpede 
forbilledligt. Parterne enedes om remis 
efter Toms 33 træk, og dermed var 
FREM 1 finaleklar. Med de sorte 
brikker var andetholdets Anton 
Kjeldsen også længe godt med, men 
Simon Wilbrandts merbonde blev til 
sidst udslagsgivende.  
 

Finalen: 
 

Tirsdag den 8. marts var Nr. Aaby 
vært for den fynske pokalfinale, hvor 
sidste sæsons mestre fra FREM 
ventede. Da Nr. Aaby netop havde 
kronet en fantastisk sæson ved som 
oprykker at vinde 2. division, gruppe 
2, var det Fyns to bedste mandskaber, 
der her mødtes. Mens det var fjerde år 
i træk, at FREM var i finalen, var det 
første gang Nr. Aaby 1 var kommet så 
vidt. Når der er grund til at dvæle ved, 
at det gjaldt for klubbens førstehold, 
hænger det sammen med, at Nr. Aaby 
2 for mange år siden var den tabende 
part i en pokalfinale. 
 

I noget nær stærkeste opstilling 
I forhold til semifinaleopgøret mod 
andetholdet kunne førsteholdet glæde 
sig over, at Per Stentebjerg-Hansen 
efter at være blevet nummer to i 50+ 
klassen ved senior-DM i Køge atter 
var til rådighed. Nr. Aaby havde dog 
også oprustet, idet Martin Lund og 
Mads B. Svendsen denne gang blev 
suppleret af Sven Judas og Martin 
Jørgensen, som erstattede Carsten 
Sørensen og Kasper Larsen. Når 
bortses fra styrkelistens nummer tre 
Mikkel Clausen, var det simpelthen 

ikke muligt for Nr. Aaby at forstærke 
holdet yderligere. Det kunne vi 
derimod godt have gjort ved at 
indkalde nummer et på styrkelisten 
FM Jwan Bakr, men heldigvis hylder 
holdet det udmærkede princip, at de 
spillere, som har sørget for 
finalepladsen, naturligvis også skal 
forsøge at gøre arbejdet færdigt. 
 

Alt på ét bræt 
Ganske som det var tilfældet ved 
semifinalestævnet i Nyborg, sørgede 
DSU-formand Poul Jacobsen for, at 
der igen var LIVE-transmission fra 
begivenheden. På fjerdebrættet begav 
de to kombattanter sig allerede i 
åbningsfasen ud i hårrejsende 
forviklinger: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 1 
Sort: Martin Jørgensen, Nr. Aaby 1  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 Sc6 3.cxd5 Dxd5 4.e3 e5 
5.Sc3 Lb4 6.Ld2 Lxc3 7.Lxc3 exd4 
8.Se2 Lg4 9.f3 
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9...Lxf3 10.gxf3 Dxf3  
11.Sxd4 Dxh1 12.Sxc6 
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12...Dxh2?! 
Efter 12...Sf6! er sort tæt på at have 
lige spil; derimod kan han give op 
efter 12...Dxc6?? 13.Lxg7. 
13.Dg4! f5 14.Dxg7 Dh4+ 15.Ke2 
Dh5+ 16.Kf2 bxc6 17.De5+! Kd7 
18.Dd4+ Ke8  
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19.Td1! Dh2+ 20.Lg2 Kf7  
21.Dg7+ Ke6 22.Dd7# 1–0. 

 

På førstebrættet havde Martin Lund 
hvid mod FM Kristoffer Dyrgaard, der 
dels blev tvunget i defensiven og dels 
måtte af med en bonde, hvorpå 
slutspillet ikke stod til at redde. 

Nederlaget til Martin var Kristoffers 
første i al den tid, han har været fast 
inventar på klubbens bedste pokalhold, 
så holdkammeraterne har med god 
grund opfattet ham som en meget 
sikker ankermand.  
 

En hæsblæsende afslutning 
Dermed var stillingen 1-1, og udfaldet 
af de to sidste partier var det svært at 
spå om. Dog var det værd at hæfte sig 
ved, at Tobias Ilsøe trods 
materialefordel var ved at løbe tør for 
tid mod Sven Judas. 
Samtidig fik Per Stentebjerg-Hansen 
med de hvide brikker mulighed for at 
forstærke presset mod Mads B. 
Svendsen, der var en færdig mand 
efter det tvungne 55…Tf8-g8: 
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56.Lxh6! Df3 57.Lxg7+ Kh7 
58.Dh4+ Kg6 59.Dh6+ Kf5 60.Df6+ 
Ke4 61.Ta4+ Kd5 62.Dxf3+ 
1–0 
 
Helt som frygtet blev tiden en meget 
afgørende faktor, da Tobias næsten 
samtidig måtte ned mod Sven.  
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De fynske lynkonger slog atter til 
Dermed endte matchen 2-2, og der 
skulle spilles lynomkamp med 
modsatte farver. Den situation var 
FREM 1 også i sidste års finale, hvor 
vi på et hængende hår klarede uafgjort 
mod Trekanten i den ordinære kamp, 
for derpå at vinde lynomkampen 4-0. 
Da Nr. Aaby imidlertid også rådede 
over flere lynspecialister, heriblandt to 
tidligere fynsmestre i skakkens 
hurtigste disciplin i skikkelse af 
Martin Lund og Sven Judas, var der 
udsigt til et helt åbent opgør.  
Spændingen var det dog så som så 
med, idet FREM 1 bragte sig foran 3-
0, inden Sven Judas med sin anden sejr 
over Tobias Ilsøe fik pyntet på 
resultatet. 
 

Da Sydøstfyn modtog den seneste 
pokal i 2003 for at vinde den fem 

gange i alt, var vejen banet for FREM 
1, som kunne opvise en tilsvarende 
statistik for den nuværende periode: 
 
2004: Læseforeningen 
2005: Sydøstfyn 
2006: Læseforeningen 
2007: FREM 
2008: Lærerseminariet 
2009: Sydøstfyn 
2010: FREM 
2011: Trekanten 
2012: Trekanten 
2013: FREM 
2014: Sydøstfyn 
2015: FREM  
2016: FREM 
 
Siden har det imidlertid vist sig, at 
reglementet taler om en evigt 
vandrende pokal, så til ejendom er den 
måske ikke vundet alligevel! 

 

 
Vinderne af den fynske pokalturnering 2015-16: Kristoffer, Simon, Per og Tobias. 



 

~ 45 ~ 

 

Læseforeningens klubturnering 2015 
Af Johnny Holler Johansen 

 
Min gamle klub Læseforeningen 
afholdt i efteråret 2015 deres 
klubturnering i tre 10-mandsgrupper. 
Dette koncept med alle-mod-alle 
grupper har de kørt med siden efteråret 
2013. I alt tre gange til nu, alle gange 
med tre grupper. Fra sæsonen 
2012/2013 og i hvert fald 15 år tilbage 
spillede de med to afdelinger (efterår 
og forår), hvor hver afdeling var én 
stor gruppe. De to afdelingsvindere 
mødtes så i en finale om 
klubmesterskabet, og hvis de ikke kom 
fra Læseforeningen, var det den bedst 
placerede fra klubben i hver afdeling, 
der spillede finale. 
Den øverste gruppe i de to første år 
havde seks gengangere, når jeg selv 
ikke medregnes. I 2015-udgaven 
stillede jeg som lavest ratet op med 
1813. Der var syv gengangere udover 
mig selv i forhold til sidste år. Jeg 
lagde ud med en sejr med sort over 
Jannick B. Skow. Sejren var noget 
heldig, da han i 15. træk overså en 
gaffel, der kostede en løber. Partiet 
mod Thorkild Borup Nielsen, der blev 
udsat en uge, endte remis, og rundt 
regnet blev kun halvdelen af mine 
partier spillet på den fastsatte dato. 
Både Per Arnt Rasmussen og Ken 
Lentz meldte også afbud, så først i 5. 
runde kom jeg i ilden igen, nemlig 
mod Jørn Moestrup, der havde hvid. 
Han fik undervejs noget angreb, som 
jeg parerede. Det gav et vundet 
slutspil, dog med en fribonde til ham 
og nogle til mig. Det blev et kapløb 

mellem hans fribonde og mine. Så der 
skulle spilles præcist, men jeg vandt. 
Herefter spillede jeg tre partier remis. I 
de første to tog jeg pointdelingerne 
mod Michael Linde Larsen med sort i 
en bedre stilling og med en kvalitet 
over mod Alex Sørensen, hvor jeg 
havde hvid. Dog fordi det var umuligt 
at se en gevinst. Det sidste af disse tre 
partier var mod René Rauer Hansen, 
der havde hvid. Herefter fulgte en 
aftalt remis med Ken Lentz. Så 
spillede jeg partiet fra sidste runde 
mod Jesper Knudsen en uge forud. Jeg 
havde hvid i et parti på 36 træk. Jesper 
stod længe en smule bedre, men jeg 
holdt remis.  
 

Herefter manglede jeg kun mit udsatte 
parti mod Per Arnt, der blev spillet i 
FREM 7. december, tre dage før 
turneringen sluttede. I midtspillet stod 
jeg klart bedst, men det gav jeg fra 
mig, og senere havde han et par 
bønder mere. Om han stod til gevinst, 
ved jeg ikke, for det var igen et kapløb 
mellem fribønder. Det sluttede dog 
med, at min ene fribonde var den 
farligste: 
 

Hvid: Per Arnt Rasmussen, LF 
Sort: Johnny H. Johansen, FREM 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.Le2 a6 8.a4 
Sbd7 9.f4 Dc7 10.0–0 0–0 11.g4 Sc5 
12.Lf3 e5 13.Sb3 Sxb3 14.cxb3 exf4 
15.Lxf4 Db6+ 16.Kh1 Le6 17.g5 Sd7 
18.Lxd6 Tfd8 19.a5 De3 20.Le7?! 
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Te8! 21.Dd6? Le5! 22.Db4 Df4 
23.Tf2 
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23...De3? 
23...Lg4!–+. 
24.Taf1 Tac8 25.Sd5 Dd4 26.Td2 
Dxb4 27.Lxb4 Kg7 28.Tfd1 Sc5 
29.Lxc5 Txc5 30.b4 Tc6 31.Le2 Td8 
32.b3 Tcd6 33.Lc4 Lxd5 34.Lxd5 
T6d7 35.Td3 Tc7 36.Tf1 f6 37.gxf6+ 
Lxf6 38.Tdf3 

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

 

38...Le5? 39.Tf7+ Txf7 40.Txf7+ 
Kh6 41.Txb7 Tc8 42.Lc4 Td8 
43.Lxa6 Td2 44.Lc4 Txh2+ 45.Kg1 
Ta2 46.a6 g5 47.b5 g4 
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48.b6? 
Efter 48.Td7! Lh2+ 49.Kh1 afgør 
hvids fribønder. 
48...Ld4+ 49.Kh1 g3! 50.Lf1?? Th2# 
0–1. 
 

Generelt var jeg både heldig og 
uheldig i partierne. Det kunne vel i 
sidste ende gå lige op. Alt i alt gav det 
6p. i form af tre sejre og seks remiser 
og en 1. plads i en meget stærk gruppe, 
hvor kun jeg og Ken Lentz ikke var 
mesterspillere. Ken blev det i 
turneringen.  
 

Toer blev Jesper Knudsen med 5½. 
Derved blev han for andet år i træk 
Læseforeningens klubmester.  
 

Ratingmæssigt gav det mig 147. Så nu 
har jeg 1920, da jeg undervejs i 
turneringen tabte 40 i 
Odensemesterskabet.  
 

Også gruppe 3 endte i triumf for en 
spiller fra FREM. Her tabte Jes 
Danielsen i 1. runde til Villy Nielsen, 
men scorede siden da 7½/8p. 



 

~ 47 ~ 

 

Sondex Cup 2016 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I weekenden 8-10. april afholdt 
Springeren, Kolding Sondex Cup med 
ikke færre end 136 deltagere. Simon 
Wilbrandt stillede op i mester 6.  
 

Simon Wilbrandt kommenterer: 
Dette parti fra 4. runde var det 
mærkeligste, jeg har spillet længe. Jeg 
havde set, hvad min modstander 
spillede de tidligere runder, så jeg 
forberedte noget skarpt. Denne 
forberedelse gik rent ind, så det blev 
aldrig rigtigt et parti. 
 

Hvid: Simon Wilbrandt,  
FREM (2100)  
Sort: Søren Mikkel Andersen, 
Brønshøj (2066)  
[noter: SW] 

1.d4 1...d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 
5.Sf3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.g4! h6 8.Tg1 
e5 9.cxd5 cxd5 10.Sb5 Lb8 11.g5 
hxg5 12.Sxg5 a6?? 
12...e4 13.Ld2 Sb6 14.Tc1 Ld7 15.Lb4 
Lc6 fører til uklart spil. 
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13.Se6!+- 

Vinder lige på stedet. Alle andre træk 
er dårlige for hvid. 13.Sxf7? Kxf7 
14.Dg6+ Ke6 med klar fordel for sort. 
Den vigtige pointe ved partitrækket er, 
at sort ikke har e6-feltet til sin konge. 
13...axb5  
13…fxe6? 14.Dg6+ taber hurtigt. 
14.Sxd8 Kxd8 
Når et parti er vundet, skal man tage 
en tænkepause og finde ud af hvorfor. 
Her havde jeg mulighed for enten at få 
min konge hurtigt i sikkerhed, at tage 
bønder eller at gå efter kongen. Jeg 
valgte det sidste. 
15.Ld2 Txh2 16.Lb4 
Truer Tc1, da sort nu ikke kan forsvare 
sig med ...Ld6. 
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16...exd4 17.Tc1 Sb6 
17...Le5 18.Tg5 truer Txe5, Dc7+ 
Dc8+ og mat. Der er intet godt forsvar. 
18.Dc5 
Et fedt parti, som gav mig tid til at 
slappe af inden aftenrunden. 
1–0 
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Hvid: Torben Bødskov Andersen, 
Silkeborg (2060) 
Sort: Simon Wilbrandt,  
FREM (2060)  
[noter: SW] 

1.Sf3 d5 2.d4 c5 3.c3 Sc6 4.e3 Sf6 
5.Le2 Lf5?! 
Starten på et par ambitiøse træk, fordi 
min modstander spillede så passivt. 
Det kan dog straffes.  
6.Sbd2?! 
6.dxc5. Hvids aktive måde at straffe 
sorts ambitiøse træk. 
6...Dc7?! 7.0–0?! 
7.dxc5 igen. 
7...e5?! 
Jeg havde set en lignende stilling i en 
åbningsbog med omvendte farver. Det 
ekstra tempo giver dog hvid mulighed 
for at udnytte e-linjen. 
8.dxe5 Sxe5 9.Sxe5 Dxe5 
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10.Sf3 
10.e4! dxe4 11.Lb5+ Ld7 12.Lxd7+ 
Sxd7 13.Sxe4 og sorts konge skal 
hurtigt væk. 
10...Dd6?! 
Mit fjerde for ambitiøse træk, som 
ikke bliver straffet. Mit alternativ var 

10...Dc7 11.Lb5+ Ld7 12.Lxd7+ 
Dxd7, men denne stilling var for svær 
at vinde, hvilket jeg skulle for at sikre 
mig præmie. 
11.c4 Le7 12.cxd5 0–0! 
Bonden løber ingen steder. 
13.b3 Sxd5 14.Lb2 Tad8! 
Det rigtige tårn. Tingene sker i venstre 
side. 
15.Le5?! Dg6 16.Dc1 
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16...h5! 
Sorts bedste plan er at gå efter kongen 
her. 
17.Lg3 Dh6 
17...Lf6! 18.Se5 Lxe5 19.Lxe5 h4 gav 
et hurtigere angreb end i partiet. 
18.Dc4 b5! 
Den kan ikke slås, så dronningen må 
hjem igen. 
19.Dc1 
19.Dxb5 Sc3 20.Dc4 Sxe2+ 21.Dxe2 
Ld3 22.Dd1 Lxf1 23.Dxf1 er klart 
bedst for sort. 
19...h4 20.Le5 h3 21.gxh3? 
21.g3? Lg4 truer Dh5, som vinder en 
officer, og hvid kan ikke forsvare sig 
mod det. 22.Sd4 Lxe2 23.Sxe2 Dh5; 
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21.Td1 hxg2 er computerens forsøg, 
men det ser grimt ud. 
21...Lxh3 22.Te1 Lf6! 
Bytter hvids vigtigste forsvarsbrik. 
23.Lxf6 Dxf6 24.Kh1 
Efter 24.Dc2 Sc3 25.Lf1 Dxf3 
26.Lxh3 Dxh3 27.Dxc3 Td6 står sort 
til gevinst. 
24...Sc3 25.Sg1  
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25…Sxe2?! 
25...Td2! ville have været smukt. Fx 
26.Dxd2 Se4 27.Sxh3 Sxd2. 
26.Txe2 Lg4 27.f3 Lxf3+ 28.Sxf3 
Dxf3+ 29.Tg2 Td5?! 
29...Tfe8 er bedre, da der ikke er 
meget angreb tilbage. Det handler om 
at vinde en bonde mere og dermed 
tårnslutspillet. 
30.Dg1 Tf5 

Forhindrer hvids eneste ide, Tf1. 
31.Te1 Td8 32.Tee2 
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32...Tg5 
Med udsigt til at alt byttes af opgav 
han. En god afslutning på min 
turnering i Kolding. 
0–1 
 
Mester 6: 1. Simon Wilbrandt, FREM 
3,5p. 2-4. Tobias Ilsøe, FREM 3p.  
 
Mester 7: Johnny Harboe, FREM 2p.  
 
Mester 9: 2. Johnny Holler Johansen, 
FREM 3p.  
 
Basis 9: 1-2. Christoffer Vinter, 
FREM 3p. 

 

Fynsmesterskabet: FREM tilbage på tronen 
af Kristoffer Dyrgaard 

 

”Hey, tillykke!”, ”Champ!” og ”Du er da godt nok brainy” – ikke ligefrem udsagn 
man vælter sig i som ganske almindelig gymnasielærer; men ni aftener i Bolbro og 
en avisartikel i Fyens Stiftstidende fik sat lokalt spotlight på vores herlige spil og de 
64 felter! 
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Men lad os tage det fra begyndelsen… 
 

En uges tid inde i det nye kalenderår 
2016 troppede 54 forventningsfulde og 
skakhungrende deltagere op i 
Læseforeningens lokaler i Bolbro. 
Anledningen? Fynsmesterskabet 2016! 
Forude ventede ni spændende runder, 
som skulle bringe klarhed over 
skakfronterne på det fynske landkort: 
Læseforeningen stillede som værter og 
traditionen tro talstærkt op, mens 
FREMs deltagelse i specielt toppen af 
turneringen var mere talstærkt end i 
2015 – et faktum som blev vel 
modtaget. 
Andre fynske klubber deltog i mindre 
omfang, hvor specielt lokaliteten kan 
være en forklaring. Den geografiske 
afstand holdt dog ikke den forsvarende 
mester, Carsten Bank Friis 
(Fredericia), samt Viggo Bové Quist 
og Gert Aagaard (begge Springeren, 
Kolding) fra deltagelse. 
Blandt de 54 deltagere fandt man hele 
17 mesterspillere, hvilket kunne være 
garant for en både interessant og tæt 
affære. 
De første runder bibragte ikke de store 
forskydninger i forhold til det 
forventede forløb, idet turneringen 
blev spillet i en stor gruppe efter 
Schweizer-systemet. 
Personligt kom det første interessante 
opgør i tredje runde mod Simon – et 
opgør, der senere skulle vise sig meget 
afgørende i forhold til mesterskabets 
placering. Af pladsmæssige hensyn vil 
jeg dog blot lade manden, der førte 
taktstokken i partiet, føre ordet ved at 
henvise til Simons partigennemgang 
længere fremme i bladet. 

I 4. runde og med 2,5/3p. fulgte et 
opgør mod Jørgen Lynggaard (LF). Et 
spændende parti blev det, hvor begge 
parter vist missede bedre muligheder 
undervejs. Men på brættet opstod 
pludseligt følgende stilling efter 
Lynggaards 18…b7-b5: 
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Efter en god tænkepause lykkedes det 
mig heldigvis at finde en gevinst med 
følgende forcerede variant: 
19.Dh6! Tg8 
For at kunne nå at dække matten på 
h7. 
20.Th3 Tg7 21.Tf4! 
Trækket besidder dobbelttruslen Tg4 
(magnettræk) og Th4 med mulig 
matsætning via slag på enten h7 eller 
g7. 
21…Dd8 
21…exf5 giver trækomstilling til 
noten til sorts næste træk, mens 
21…Lb7 for at få Ta8 med i forsvaret 
strander på 22.Tg4! (tvinger Sorts tårn 
til g8!) 22…Tag8 23.Th4 (truer mat på 
h7) 23…Tc8 24.Dxh7+ og mat i tre 
træk – teksttrækket 21…Dd8 giver 
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mulighed for at dække h7 og g7 via 
Dg8. 
22.Th4 Dg8 
Hvid truede matsætning via offer på 
h7 – et andet bud på et forsvar er 
22…exf5 med håbet om at få løberen 
til at dække h7 via f5. Hvid kan dog 
meget overbevisende besvare dette 
med trækfølgen: 23.Dxh7+ Txh7 
24.Txh7 Kg8 25.Th8+ Kg7 26.T3h7+ 
Kg6 27.Lh5+ Kg5, hvorefter det stille 
træk 28.g3! afgør ved at fratage sorts 
konge flugtfeltet f4. Sort går fx mat 
efter 28…fxe4 29.Sd4 f5 30.Sd5 
efterfulgt af 31.h4 mat! 
23. Sxc5 dxc5  
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24.e5! 
Uden dette træk er hvids spil siden 
første diagramstilling forfejlet – men 
dette træk, som kan være svært at 
forudse, sikrer hvid stor fordel, da hvid 
er sikret en bonde på f6 med 
officersgevinst. I partiet fulgte: 
24…Lb7 
Hvor jeg fremfor det simple 25.Lf1+- 
desværre kun fandt det mindre gode 
25.Lg4?  

Med objektivt lige spil. Partiet vandt 
hvid efter 36 træk, og partiafslutningen 
kan findes på www.fsu-skak.dk. 
 

Kombinationen indledt med 19.Dh6 
viste sig at være den længst beregnede 
gevinstvariant fra min side i 
turneringen og gav håb for de 
efterfølgende runder. 4. runde bibragte 
ligeledes en lille overraskelse, da Tom 
vandt over Carsten Bank Friis og 
dermed midlertidigt fratog den 
forsvarende mester en plads i toppen 
af tabellen. En plads, det dog ikke 
siden lykkedes for Carsten at 
genvinde. 
 

Efter en sejr over Jannick B. Skow 
(LF) i en i midtspillet ellers tæt affære 
var det tid til endnu en topkamp; 
denne gang mod Tom Frantsen, som 
inden klubopgøret endnu ikke havde 
sat point til! Partiet begav sig allerede 
ind i en kritisk fase i følgende stilling: 
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14.f6 
Med forhåbningen om kompensation 
for bonden i form af en svækket sort 
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kongestilling efter 14…gxf6, men 
Tom valgte i stedet for: 
14…Lf5  
Trækket har den fordel, at 
kongestillingen umiddelbart styrkes 
med forsvarsbrik på g6. I det følgende 
blev løberen dog ligeledes en taktisk 
svaghed efter: 
15.Sg4 Lg6 16.Dg4?! Dd4?!  
Efterfølgende blev Tom og jeg enige 
om, at 16…De6 måtte udligne for sort, 
hvorfor 16.Lg5 nok havde været en 
tand mere præcist for hvid. 
Teksttrækket 16…Dd4 har den 
taktiske svaghed, at Sh4-f5 muliggøres 
med tempo. Der fulgte: 
17.Dg3 Ta4 18.fxg7 
18.Sf5 var en tand mere præcist. 
18…Te8 19.Sxg6 hxg6  
Med en fremskudt bonde på g7 er det 
ofte et spørgsmål, om en sådan er 
stærk eller en svag. Midlertidigt er det 
naturligvis et irritationselement for 
sort, men spiller hvid roligt, er 
stillingen blot lige. 
20.b3! 
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Hermed sikrer hvid sig kontrol over 

h-linjen, da sort mister muligheden for 
Dd4-h4. Hvids håb er at kunne 
fremtvinge sekvensen Dh4, Kxg7, 
hvorefter enten en dronning eller løber 
på f6 vil sikre hvid fordel. Tom ser en 
smart måde, at undgå at blive tvunget 
til Kxg7, som er baseret på, at den 
sorte dronning kan dække en 
bondeforvandling på g8: 
20...Dxa1?! 
Tom havde nu set følgende variant; 
21.bxa4 Dxa2 22.Dh3 f5! (et 
kandidattræk de fleste ville overse!) 
23.Dh8+ Kf7 
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Analysediagram 
Hvorefter 24.Dxe8+ Kxe8 25.g8=D+ 
strander på 25…Da2xg8! Det er 
sjældent, man lykkedes med at forudse 
et baglæns diagonaltræk, som i 
udgangsstillingen er blokeret af to 
bønder! Tom havde desværre misset 
indskydelsen: 
21.Dh3 
Hvorefter truslen Dh8 med enten mat 
eller ny dronning på g8 kun kan 
pareres med 21…Kxg7 22.Lh6+ og 
dronningen på a1 falder. 
1-0 
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Den sidste partiafslutning, som denne 
artikel vil glæde dig med, er fra 8. 
runde, hvor undertegnede efter et 
yderst spændende og intenst parti 
lykkedes med at besejre den 
forsvarende mester med de hvide 
klodser. Vi kommer ind i partiet tæt på 
midnat efter trækket 52.h4-h5! 
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Ugen efter partiet nævnte Jørn 
Moestrup især dette træk som et 
kendetegn på den spilforståelse og 
sejrsvilje, som undertegnede har 
udviklet over de senere år; trods det 
faktum, at undertegnede i en længere 
sekvens op mod diagramstillingen var 
presset, søges muligheden for 
yderligere komplikationer, hvor andre 
ville forsøge at forsimple stillingen via 
afbytninger. Teksttrækket sikrer hvid 
en trumf på kongefløjen, som gør det 
muligt at straffe eventuelle fejlslagne 
gevinstforsøg fra sorts side. Efter en 
længere tænkepause og med under et 
minut på uret er det i stedet Carsten, 
som ender med at søge 
simplificeringen af stillingen: 
52…b3? 

Stillingen er stadig lige efter 52…Sf4, 
hvor bl.a. truslen Ta2-Txg2# 
forhindrer hvid i påbegyndelsen af 
små gevinstforsøg. 
53.Dxb3 Txa7 
At bondeafbytningen skete på 
dronningefløjen, hvor sort var 
stærkest, fremfor på kongefløjen, er 
vand på hvids mølle. Specielt, da sort 
manglende kontrol på den anden side 
af brættet gør de sorte bønder til lette 
mål: 
54.Dc2+ Kb6 55.Db1+ 
Her var Carsten i tidnøden tæt på at 
placere kongen på c5, men fik til sidst 
øje på svaret Dg1+. Der er nok bedst, 
at placere kongen på a6, men i stedet 
fik hvid mulighed for at vinde et 
tempo efter: 
55…Kc7 56.Dh7+ Kb6 57.Dxh6 
Hermed fik hvid lov at høste frugterne 
af komplikationerne efter 52.h5. 
Partiet sluttede med: 
57...Kb6 57.Dxh6 g4 58.Kxg4 Ta4+ 
59.Kf5 Kb5 60.Ke5 Sb6 61.Dg5 
Sd7+ 62.Kd6+ Kb6 63.De3+ Kb7 
64.h6 Ta5 65.Db3+ Tb5 
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66.Dxb5+! Lxb5 67.h7 1–0. 
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Sejren over Carsten sendte 
undertegnede op på 7,5 point, hvilket 
sidste år sikrede netop Carsten titlen 
alene. Dog kunne titlen endnu ikke 
fejres, da Simon med måske endda 
endnu mere imponerende spil havde 
samlet 7 point. 
Dermed skulle sidste runde afgøre, 
hvilken Fremmer som skulle sikre sig 
titlen som Fynsmester – forhåbentligt 
er det ikke sidste gang, klubben står i 
sådant et ”dilemma”. Juniorarbejdet 
lover i hvert fald godt for at 
fynsmesteren også fremadrettet skal 
være at finde i Frem! 
Sidste runde blev spændende, da det 
ene topopgør Moestrup-Dyrgaard 

endte remis, hvilket gav Simon 
muligheden for at tilspille sig en – i 
det tilfælde meget fortjent – omkamp. 
Efter mange timers fight lykkedes det 
desværre ikke for Simon, men mon 
ikke der er par FM-titler, som venter 
Simon i fremtiden? 
Med 8 point af 9 mulige blev min 
første titel som fynsmester en realitet. 
Dermed er vi tilbage ved indledningen, 
og den store opmærksomhed som 
skakken via Fyens Stiftstidendes 
dækning fik. Lad os håbe, det ikke er 
sidste gang, at medierne ser 
interessante historier med udspring i 
vores spil, vores skakklub og vores 
stærke juniorafdeling især! 

 

Sådan gik det klubbens øvrige deltagere 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Ud over den nye fynsmester Kristoffer 
deltog 10 andre spillere fra klubben. 
Mest bemærkelsesværdigt var det 
naturligvis, at Simon kom ind på en 
udelt andenplads med 7p., hvilket var 
2,3p. over hans forventede score! 
 

Øvrige præmietagere blev: 
Ratinggruppe 1: 3-4. Johnny Holler 
Johansen 5,5p. 
Ratinggruppe 2: 1-4. Erik Pedersen 5p. 
Ratinggruppe 3: 1. Peter Morling 5p. 
Ratinggruppe 6: 2-4. Christoffer 
Vinter 3,5p. 
 

Simon Wilbrandt kommenterer: 
 

I 3. runde som hvid mod Kristoffer fik 
jeg tidligt en god stilling. Vi kommer 
ind efter Kristoffers 22…a5: 
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23.d5?! 
23.Txd7 Lxd7 24.Tc7 Td8 25.Ta7 a4 
26.d5 exd5 27.exd5 giver hvid gode 
gevinstchancer. Fx 27...Kf8 28.Kd4 
Ke7 29.Lb1 Kd6 30.Ta6+ Ke7 31.d6+ 
Kf6 32.Ld3. 
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23...exd5 24.Lxd5 Txc7 25.Txc7 Tb8 
26.Kd4 Kf8 27.Kc5?! 
Forkert, da jeg nu ikke kan stoppe b-
bonden med kongen. 27.Ta7 b4 
28.axb4 axb4 29.Tb7 Txb7 30.Lxb7 
Ke7 31.Kc4 g5 32.Kxb4 Kd6 33.f3 
Ke5 er nok bedste chance, men jeg 
tænkte min konge kom for langt væk. 
27...b4 28.axb4 axb4 29.Lb3 Tb5+ 
30.Kc4 f5 31.Tc8 Te5 32.exf5 
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32…Ke7! 
32...Txf5? 33.La4 Te5 34.Txe8+ Txe8 
35.Lxe8 Kxe8 36.Kxb4 vinder 
naturligvis. 
33.Kxb4 Txf5 
Og efter smart sort taktik endte 
slutspillet remis 19 træk senere. Et fint 
resultat på papiret, men ærgerligt, da 
jeg havde alle chancerne i partiet.  
½–½ 
 

Runden efter vandt jeg over 
turneringens 3. seedede spiller: 
 

Hvid: Viggo Bove Quist,  
Springeren (2150)  
Sort: Simon Wilbrandt,  
FREM (2150)  
[noter: SW] 

1.Sf3 
Min plan var at forsøge at få noget 
skarpt i denne kamp. 
1...d5 2.c4 d4 3.e3 c5 4.exd4 cxd4 
5.b4 
Han ville åbenbart også gerne spille 
skarpt. 
5...f6 6.Db3 a5 
Udnytter hvids to sidste træk. Hvid vil 
ikke tillade axb4, men heller ikke give 
sort lov til at sætte en springer på c5 
eller a5 med tempo. 
7.bxa5 e5 8.d3 Sc6 9.Ld2 Sxa5 
10.Db2 
10.Lxa5 Dxa5+ 11.Sbd2 Lb4 12.Le2 
Se7. Hvid får aldrig rokeret uden at 
miste a-bonden pga sorts binding 
10...Ld6 11.Le2 Se7 12.Sa3 0–0 
13.Sb5 Lb8?! 
Forkert at beholde løberparret på 
denne måde. Sort kan aldrig spille 
...e4, så løberen står bare i vejen på b8. 
14.0–0 Ta6 15.Tfe1 Sg6 
Løberne peger mod kongen, så nu skal 
resten af vennerne bare med til festen. 
16.g3?! 
Svækker kongen med ideen Lf1–g2, 
men det når han ikke, da f2 og f3 
bliver svage i mellemtiden. 
16...f5 17.Lxa5 
17.Lf1 f4 18.Lg2 begynder at se farligt 
ud. 
17...Dxa5 18.Sd2 Dd8 
Gør at Sb3 ikke kommer med tempo, 
og bringer dronningen et skridt tættere 
på kongen. 
19.Lf3 Kh8?! 
Et forsøg på at sikre kongen inden det 
hele bliver vildt og taktisk. Dog lidt af 
et spildtræk, fordi kongen nu er svag 
på en anden måde - mat i bunden.  
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20.Sb3 Dg5 21.Dd2 f4 22.Sc5  
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22…Sh4! 23.Lh1 Th6 24.Se4 Dg4! 
Holder kontrol over f3 og h3, bliver i 
g-linjen og tager ikke feltet på g6 fra 
springeren. 
25.De2 Dg6?! 
Et forsøg på at holde angrebet i gang 
uden at forcere det pga manglende tid. 
26.f3 fxg3 27.hxg3 Sf5 28.Df2 Dh5 
29.Lg2 Dh2+ 30.Kf1 Se3+ 31.Txe3 
dxe3 32.Dg1 Dh5? 26.f3 fxg3 

27.hxg3 Sf5 28.Df2 Dh5 29.Lg2 
Dh2+ 30.Kf1 Se3+ 31.Txe3 dxe3 
32.Dg1 Dh5? 
32...Txf3+! 33.Lxf3 e2+ 34.Ke1 
Dxg1+. 
33.Dxe3  
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33…Lh3! 34.Sg5 Lxg2+ 35.Kxg2  
Dh2+ 36.Kf1 Dxg3 37.Dg1 Txf3+ 
38.Ke2 Th2+ 39.Dxh2 Te3+ 40.Kd2 
Txd3+ 41.Kc2 Dxh2+ 42.Kxd3 Dg3+ 
0–1. 

 

 
De bedst placerede ved FM: Viggo, Jannick, Kristoffer, Simon og Mads. 
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Frem Skakklub indbyder til 

Odensemesterskabet 2016 
 
Spilledage:  
Fredag den 14. oktober - søndag den 16. oktober 2016. 
Spilletidspunkter: 
Fredag kl. 19-24, lørdag & søndag kl. 10-15 og 16-21. 
Spillested: 
Giersings Realskole, Nonnebakken 7, 5000 Odense C. 
Turneringsform: Alle-mod-alle i 6 mands grupper – evt. 
nederste gruppe som monrad. Turneringen elo-rates i 
kvalificerede grupper. Vinderen af øverste gruppe tildeles 
titlen som Odensemester. 
Betænkningstid: 90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus 
opsparet tid til resten af partiet med 30 sek. tillæg pr. træk fra 
træk ét. NB: Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent 
til runden uden at det medfører tab. 
Præmier: Øverste gruppe: 1. præmie: 3000 kr. 2. præmie: 1500 kr. 
Øvrige grupper: 1. præmie: 600 kr. 2. præmie: 400 kr. 
Tilmelding: Senest mandag den 10. oktober via turnering.skak.dk eller til Kristoffer 
Dyrgaard (kristoffer@frem-skakklub.dk, tlf. 25 75 76 78). Tilmeldingen lukkes 
eventuelt tidligere, hvis grænsen på 102 deltagere nås. I dette tilfælde vil der blive 
oprettet venteliste. 
Indskud: Indskud 200 kr. IM og GM gratis. Indskud skal indbetales til klubbens 
konto i Sydbank: Reg. nr. 6845 konto nr. 0234627 senest den 11/10. Ved senere 
indbetaling lægges 50 kr. til indskuddet. Husk at angive navn og klub ved betaling. 
Kantine: Velassorteret kantine forefindes på spillestedet med øl & vand, kaffe & te, 
slik, sandwich mv.  
Overnatning: Det er muligt at overnatte på spillestedet for 150 kr. som betales 
sammen med indskud. Badefaciliteter forefindes på spillestedet. Ønske om 
overnatning på skolen skal meddeles Kristoffer Dyrgaard senest d. 5. 
oktober. Desuden vil det sandsynligvist være muligt at overnatte på Hotel 
CabInn til favorabel pris. Mere information herom på www.frem-
skakklub.dk senere.  
OM i lynskak: Lørdag aften vil der blive afviklet OM i lynskak med start 
kl. 21.15. Turneringen afvikles over 9 runder. Sidste tilmelding lørdag kl. 
20.00 til Kristoffer Dyrgaard.  
 

Vel mødt i Frem Skakklub! 
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Medlemsoversigt 

 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
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 
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 SØ 23963287 
Robert Crawford, Rylevej 4, 5000 Odense C 26149768 
Jes Danielsen, Østergade 45, 1. tv., 5000 Odense C 66116656 
Emil Deleuran, Palnatokesvej 62, 2. th, 5000 Odense C 21171742 
Kristoffer Dyrgaard, Kastanievej 76 2. th., 5230 Odense M 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 
Johnny Harboe, Skelskovbakken 16, 5690 Tommerup 27126090 
Jonathan Roed Gundorf Jacobsen, Ibsensvej 41, 5000 Od. C 41576387 
Steen Roed Gundorf Jacobsen, Ibsensvej 41, 5000 Od. C 41576387 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 21495258 

Michael A. Jensen, Holsteinsgade 29 A, 1. tv., 2100 Kbh. Ø. 27280144 
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ 28790216 

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 
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Medlemsoversigt 

 
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup 31745140 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Markus Maagaard, Mælkehatten 31, 5220 Odense SØ 42708073 
Mathias Meunier, Højstrupvej 56, st. tv., 5200 Odense V 61305945 
Peter Morling, Nedergade 21, 2. mf., 5000 Odense C 60688032 
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Albert Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Lindehaven 73, 2630 Taastrup 29636976 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Niels-Peter Nielsen, Bymuren 27, 2. tv. 2650 Hvidovre 61272250 
Jan Nordenbæk, Københavnsvej 28 C, 1. tv., 4000 Roskilde 28558032 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Erik Pedersen, Bakkevej 2a, 5462 Morud 61731784 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ  61709191 
Bo Sørensen, Skt. Hans Gade 79, st., 5000 Odense C.  40981983 
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N 22401914 
Peter Sørensen, Dagmargade 6, 1. th., 5000 Odense C. 27575081 
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV 40826492 
Christoffer Vinther, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Od. SØ 28601686 
Stefan Wiecker, Smallemålet 35, 5250 Odense SV 28939067 
Simon Wilbrandt, Heliosvænget 40 1.3, 5250 Odense SV 28972264 
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup 42376442 
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