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

Kristoffer Dyrgaard, tlf. 25 75 76 78
mail: kristofferdyrgaard@weebspeed.dk

Kasserer:

René Andreasen, tlf. 66 15 97 96
mail: rene.a@galnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Lene Kuntz, tlf. 22 30 00 77
mail: lene.skak@sol.dk

Bestyrelsesmedlem:

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

Bestyrelsesmedlem:

Michael B. Madsen, tlf. 23 32 58 77
mail: madse06@student.sdu.dk

Juniorleder:

Mads Bilde Svendsen, tlf. 28 21 61 82
mail: accblackbird@hotmail.com

Webmaster:

Kristoffer Dyrgaard, tlf. 25 75 76 78
mail: kristofferdyrgaard@weebspeed.dk

Spillested:

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

Spilletider:

Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00

FREM's hjemmeside:

www.fremskak.dk

BRIKKEN nr. 3 udkommer 24. august 2009 – deadline 10. august 2009.
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail:
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, kan der sædvanligvis
aftales andre afleveringsformer.
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Generalforsamling i Frem Skakklub 20. april 2009
Fremmødte (13): Jess Nykjær, Yann Le Besq, Niels Henrik Sørensen,
Kristoffer Dyrgaard Sørensen, Jonas Nilsson, Jesper Knudsen, Niels Erik
Nielsen, Michael Madsen, Peter Kinggaard, Mads Bilde Svendsen, Niels
Boller, René Andreasen, Lene Kuntz.
1. Valg af dirigent og referent
1.1 Bestyrelsen foreslog Peter Kinggaard, PK, som dirigent; og han valgtes
uden modkandidater. PK konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen
var rettidigt indvarslet.
1.2 Bestyrelsen foreslog Michael Madsen, MM, som referent. Han blev valgt
uden modkandidater.
2. Formandens beretning
Bemærkninger til formandens beretning:
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Jesper Knudsen, JK, mente at det burde nævnes at Kim Skaanning er blevet
udnævnt til æresmedlem.
Niels Henrik Sørensen, NHS, spurgte, om man ville udvide bestyrelsen fordi
der var blevet mere at lave. Mads Bilde Svendsen, MBS, svarede, at dette
ikke var tilfældet, men at flere af bestyrelsens medlemmer ville have sværere
ved at varetage deres hidtidige opgaver:
Rene har bosat sig i København, og Jesper og Mads selv venter
familieforøgelse.
NHS spurgte efterfølgende om, det var en fremtidssikret løsning. JK svarede,
at, det var en idé, som længe havde været oppe at vende, og det var en
konstellation, som bestyrelsen finder interessant.
PK spurgte, om bestyrelsen havde sikret sig, at kommunen kan godkende
konstellationen. JK svarede, at dette ikke var tilfældet, men at bestyrelsen
ikke regner med det bliver et problem.
Jess Nykjær, JN, mente man skulle være mere synlige og nævnte klubbens
problemer med hjemmesiden. JK foreslog efterfølgende i forhold til klubbens
julefrokost, at det fremover skulle være muligt ved tilmelding at bestille mad.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Kassererens reviderede regnskab for sidste kalenderår
Kasserer, René Andreasen, RA, fremlagde et regnskab med et mindre
overskud, på trods af at klubben havde købt et bibliotek af æresmedlem Kim
Skaanning, og man ikke havde fået ekstra tilskud til Odensemesterkabet.
Pengene var kommet ind via et bedre salg under OM og et større salg i
klubbens kantine på klubaftener. Endvidere var der i forhold til året før en
besparelse på porto, som følge af at man var begyndt at sende
kontingentopkrævninger og klubblad ud samtidigt. Sammenlignet med året
før var der også større indtægt på kontingent, som resultat af to nye
medlemmer og opkrævning af restancer. Slutteligt var udgifterne til kørsel, på
trods et uheld med en bus, sammenlignet med sidste år uændret.
RA fremlagde efterfølgende et budget med et større overskud end det
forgangne år til trods en regning fra huset for reparation af en ovn. Pengene
skulle hentes på omdeling af telefonbøger, Og de øgede udgifter til FSU/DSU
skulle modsvares af en kontingentstigning.
NH bemærkede at man ikke havde budgetteret nogen indtægter fra
sponsorer. JK svarede, at dette var en af årsagerne til man ønskede den nye
konstellation i bestyrelsen, men at vi som klub midt i Odense modsat klubber i
lokalsamfund ikke har nogle naturlige samarbejdspartnere.
JK kunne godt tænke sig at undersøge hvad man hæfter for som revisor og
bestyrelsesmedlem, og ønsker retningsliner for hvad en revisor har af pligter gerne bestemt i samarbejde med kassereren.
PK fastslog at revisorerne ikke er pålagt at have nogen uddannelse.
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Niels Boller, NB, oplyste at man i OKS har en statsautoriseret revisor.
JN fastslog, at revisorerne ikke hæfter økonomisk.
NEN udviser forståelse for, at man har købt et bibliotek og spørger, hvornår
man kan begynde at låne og hvordan. MBS svarede, at dette vil være muligt,
så snart bestyrelsen har fundet ud af at arkivere bøgerne og hvem, der skal
havde ansvaret for det. Benyttelse af materialerne vil ske efter aftale med den
ansvarshavende.
Kassererens regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
PK havde indsendt forslag om en kontingentstigning, som følger stigningerne
fra FSU/DSU: Seniorer 480 kr., Juniorer 330 kr., Studenter og Pensionister
430 kr.
Bestyrelsen havde udsendt forslag, der udover at operere med rundere tal
ville give større økonomisk råderum: seniorer 500 kr., Juniorer 350 kr.,
studenter og Pensionister 450 kr.
PK gjorde opmærksom på, han støttede bestyrelsens forslag.
NB ville vide hvor mange studenter og pensionister der var i klubben og hvad
der krævedes for at være studerende. JK svarede, at det krævede et gyldigt
studiekort for at være studerende.
JN udtrykte glæde over, at bestyrelsen endelig var kommet til fornuft efter at
hans forslag om kontingentstigning året før var blevet nedstemt.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde udsendt forslag om at udvide bestyrelsen. Antallet af
fremmødte var ikke beslutningsdygtigt i forhold til vedtægtsændringer, og der
indstilles derfor til ekstraordinær generalforsamling efter bestyrelsen har
været samlet. Manglen på fremmøde og konsekvenserne deraf blev beklaget
og efterfølgende diskuteret.
6.-10. Valg af bestyrelse og revisorer
Eftersom antallet af fremmødte ikke var stort nok til at udvide bestyrelsen,
blev der valgt bestyrelse efter de gamle vedtægter.
Jesper Knudsen blev genvalgt som formand uden modkandidater
Jonas Nilsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode
uden modkandidater.
Niels Boller og Yann Le Besq blev valgt som suppleanter.
Anton Kjeldsen blev genvalgt som revisor uden modkandidater.
Lene Kuntz blev genvalgt som Revisorsuppleant uden modkandidater.
11. Eventuelt
NB berettede med henhold til telefonbøger, at det var vigtigt at man
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afleverede til alle - specielt virksomheder. Og gjorde opmærksom på, at det
ville være vigtigt at mange at klubbens medlemmer hjalp til. Endvidere
forklarede han hvordan afleveringen af telefonbøger ville foregå, ved at man
var to i en bil; én som kørte, og én som løb ud med telefonbøgerne. Foreslog
at dem som lagde bil til skulle modtage en krone per kørt kilometer.
JN foreslog at man brugte nogle af pengene fra telefonbøgerne på sparring af
førsteholdet, da dette ville give effekt helle vejen gennem klubben ved at
førsteholdsspillerne sparrede med klubbens øvrige spillere.
NHS foreslog, at træningen ikke kun skulle være for førsteholdet, men at alle
skulle kunne deltage hvis man vurderede at man ville kunne følge med.
JK svarede, at man ville tage det op i bestyrelsen. MBS gjorde opmærksom
på FM i lyn 27. juni på Amfiscenen og skak i Cafebiografen hver mandag i
juli.
RA gjorde opmærksom på simultan med Kristoffer Dyrgård 22. august på
Flakhaven.

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag d. 25. Maj blev der afholdt en kort ekstraordinær generalforsamling i
klubbens lokaler.
Cirka 20 medlemmer var til stede, deriblandt Jesper K., Mads B., Kristoffer,
Jonas, Michael, René, Peter, Niels Erik, Lene, Niels Henrik, Mikkel, Yann,
Jess, Anton, Mathias og Alfred.
Jesper og Mads åbnede mødet med budskabet om, at de efter overvejelse
omkring forslaget om delt formandskab ikke anså dette som en holdbar
løsning på sigt som følge af familiære og arbejdsmæssige forhold. Desuden
blev fremmødet til den ordinære generalformsamling anset som skuffende,
eftersom der fra bestyrelsens side var lagt op til vedtægts- og
kontingentændringer.
Bestyrelsen foreslog derefter Kristoffer Dyrgaard som ny formand. Kristoffer
blev valgt uden modkandidater.
René og Jonas blev igen foreslået til posterne som hhv. kasserer og
bestyrelsesmedlem. De blev valgt uden modkandidater. Desuden opstillede
Michael og Lene til bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater.
Kristoffer fortalte kort, at han ønskede at forsætte klubbens linie mht. årlige
arrangementer, men at den kommende sæson ikke kunne forventes at være
lige så ambitiøs, som tidligere. Af såvel studiemæssige som personlige
årsager gav Kristoffer desuden udtryk for, at formandskabet måtte
genovervejes ved næste generalforsamling.
Referent: Kristoffer Dyrgaard
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Bestyrelsen informerer om den kommende sæson
Som det er de fleste medlemmer
bekendt, har bestyrelsen måttet sige
farvel til Mads B. Svendsen og Jesper
Knudsen,
som
begge
af
arbejdsmæssige og familiemæssige
årsager har set sig nødsaget til at
trække sig fra bestyrelsen. Der skal
herfra lyde en stor tak for den kæmpe
indsats, de har ydet såvel i det daglige
som rent organisatorisk, og de
efterlader naturligvis et stort tomrum.
Da deres farvel til bestyrelsesarbejdet
skete ret pludseligt, er vi bestyrelsen
blevet taget på sengen, forstået på den
måde, at vi inden den ekstraordinære
generalforsamling ikke havde mulighed
for at stikke hovederne sammen og
finde ud af, hvilke kompetencer vi
grundet den nyopståede situation ville
komme til at mangle i bestyrelsen.

Vi har erkendt, at vi med den
nuværende
organisatoriske
sammensætning har nogle mangler
både med hensyn til nogle bestemte
kompetencer, men også i forhold til
kvantiteten af arbejdsopgaverne. Derfor
vil vi med den nuværende bestyrelse
have svært ved at leve op til det
produkt, som FREM gennem de
seneste år har kunnet tilbyde sine
medlemmer og andre deltagere i vores
turneringer. Denne udvikling vil vi
efter bedste evne forsøge at modvirke,
men vi har ingen intentioner om at
indkalde til flere ekstraordinære
generalforsamlinger med henblik på at
få udvidet bestyrelsen for 2009-2010
sæsonen. Eftersom det ikke er
påkrævet, at man skal være medlem af
bestyrelsen
for
at
få
nogle
ansvarsområder i klubben, opfordrer vi
i stedet alle medlemmer til at overveje,
om de har mulighed for at byde ind
med noget i forhold til klubben.

De seneste to år har bestyrelsen på
generalforsamlingerne argumenteret for
en udvidelse til først 6 og senere til 7
medlemmer. Argumentet har været, at
de enkelte bestyrelsesposters omfang
var vokset. Denne opfattelse er der ikke
ændret på siden den ordinære
generalforsamling den 20. april.

Områder hvor vi godt kunne
tænke os en hjælpende hånd:
- En lager/kantine hjælper:
Vi kunne forstille os et medlem, som er
i klubben på de fleste klubaftener, og
som vil tage ansvaret for løbende at
holde øje med, hvad vi ligger inde med
af hovedsageligt øl, vand og slik. Vi vil
gerne undgå at stå i den situation, at vi
skal have sendt et medlem ned i Spar
og købe en kasse øl hver mandag kl.
18.25. Opgaven bliver således løbende
at have en ide om, hvad/hvornår vi
mangler varer.

Regnestykket er derfor simpelt:
Vi havde forventet at køre videre med
2008-2009 bestyrelsen plus et ekstra
medlem. I forhold til den ønskede
sammensætning har vi mistet Jesper og
Mads, mens Lene er kommet til: Det
vil
sige
vi
mangler
to
bestyrelsesmedlemmer i forhold til den
ønskede sammensætning.
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tilgængelige for klubbens medlemmer
til hjemlån. Vi forestiller os, at vi kan
opbygge et system, hvor man på
hjemmesiden kan se hvilke bøger, der
er tilgængelige, og at man derefter
bestiller disse hos bibliotekaren.

- En administrator til hjemmesiden:
Vi kunne forstille os, at opgaven
kommer til at bestå i løbende
opsætning og layout af hjemmesiden
og dens menuer. Denne opgave er ikke
ensbetydende med, at vedkommende
skal varetage den resultatmæssige
opdatering og nyhedsformidlingen.
Således kræver opgaven ikke, at det er
et af de medlemmer, der er
turneringsaktiv på klubaftenerne; det
vigtigste er en interesse i og flair for at
vedligeholde og forbedre vores
hjemmeside.

Dette var nogle områder, hvor vi kunne
bruge lidt assistance, men vi vil
generelt være meget glade, hvis
medlemmerne vil prøve at tænke på,
om de kan give en hånd med i forhold
til klubbens aktiviteter. Det gælder alt
fra at hjælpe med at lukke klubben en
mandag aften, til at tilbyde at komme
en time før Julecuppen og hjælpe til
med at sætte op. Et andet område, hvor
vi også gerne vil opfordre klubbens
medlemmer til at yde et bidrag, er dette
klubblad. Niels Erik laver et kæmpe
arbejde med dette blad, et arbejde der
sidste år resulterede i, at DSU kårede
bladet til Danmarks bedste klubblad. I
den forgangene sæson har det knebet
meget med at få indlæg fra klubbens
medlemmer. Derfor opfordrer vi
klubbens medlemmer til at fatte pennen
og skrive et par linjer, når de har været
involveret i nogle skakaktiviteter. En
måde at bidrage på kunne være, at de
enkelte hold under holdturneringen
deler kampene mellem sig, således at
bidragene til klubbladet ikke hænges
op på enkelte personer.

- Hjælpere til Odense Mesterskabet:
Jesper og Mads har trukket et kæmpe
læs de seneste 3 år, dette er de
forhindret i i år, da de begge bliver
fædre på nogenlunde samme tidspunkt,
som OM 2009 finder sted. Derfor vil vi
meget gerne allerede på nuværende
tidspunkt høre fra medlemmer, der
kunne tænke sig at give en hånd med.
Det er ingenlunde et krav, at man stiller
sig til disposition 4 dage i træk.
Vi skal på vores sommermøde den 12.
juli danne os et overblik over, om vi
har mulighed for at sammensætte et
team til at løfte opgaven på en sådan
måde, at den lever op til det niveau,
som har præget de seneste års
turneringer. Hvis der er nogle
medlemmer, der vil hjælpe med at løfte
denne opgave, så må man meget gerne
hurtigst muligt sende en mail til
Kristoffer eller René.

Vi vil fra bestyrelsens side gøre, hvad
vi kan for at forsætte den positive
udvikling, FREM har været inde i de
seneste år, men vi har brug for lidt
hjælp.

- Bibliotekar:
Klubben har købt en samling
skakbøger, disse bøger skulle ved
indgangen til den nye sæson være

MVH Bestyrelsen.
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Af Niels Erik Nielsen
20...Dg5 var nok en tand bedre, men
efter 21.Tae1 har hvid de bedste
udsigter.
21.Ld2 b5 22.Tae1 Db6 23.Kh1
Sb2?!

7. runde:

Hillerød – FREM: 4,5 - 3,5
Førsteholdet sluttede af med at tabe
3,5-4,5 til Hillerød, der på den konto
reddede livet i rækken. Med det store
nederlag til BMS Skak i 6. runde var
oprykningschancen reelt forduftet, og
det bar sidste runde-opstillingen da
også præg af. Vi stillede nemlig stærkt
svækkede op, idet der var afbud fra
Ellen Hagesæther, Mads Hansen og Alf
R. Andersen. Det knebne nederlag
rakte til en tredjeplads, og som
oprykker var det en absolut godkendt
sæson,
hvor
målsætningen
om
overlevelse så rigeligt blev indfriet.
Kim Skaanning og Mads B. Svendsen
stod for holdets to gevinster;
sidstnævnte fik med de hvide brikker
gang i et uimodståeligt kongeangreb
mod Ib Hother Andersen. Hillerødspillerens problemer på kongefløjen
blev forstærket, da han med 19…g6?
for alvor gav Mads noget at bide i:


++$+
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  + ++
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 +  + +
 +Q+ $% &
' $ !" +(
)+ + *+++-.
/012345678
24.Df3! Tc7 25.Dxd5 Td7 26.Df3 Sc4
Hverken 26...Dxd4? 27.Lc3 eller
26...Txd4 27.Le3 kom på tale.
27.Lc3 Sxa3 28.Se4 Ted8 29.Sf6+
Kh8 30.fxg6 fxg6 31.Sxd7
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Da 31...Sxd7 besvares med 32.e6
fulgt af 33.d5+, opgav sort. 1-0

20.f5! Sf8?!
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Slutstillingen: 1. Sydøstfyn 36(11)
2. K41 2 32(10) 3. FREM 29,5(7)
4. BMS Skak 27(7) 5. Hillerød
26,5(5) 6. Læseforeningen 26(8)
7. Furesø 26(7) 8. Bornholm 21(1).

7. runde:
BMS Skak – Læseforeningen 2,5-5,5
Hillerød – FREM 4,5-3,5
Sydøstfyn – Bornholm 5,5-2,5
Furesø – K41 2 3-5.

FYNSSERIEN
Af Niels Erik Nielsen


*+ ++
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/012345678

7. runde:
Fællesafslutningen i fynsserien fandt
sted i vores lokaler, hvor Nr. Aaby og
FREM 2 kæmpede om den enlige
divisionsbillet; det var det eneste
udestående i rækken, idet Næsby og
FREM 3 allerede var dømt til
nedrykning. Nr. Aaby bevarede det
forspring på 1,5p., de skaffede sig i
næstsidste runde, og vandt rækken, og
vestfynboerne erstatter Sydøstfyn 2 i 2.
division.
Det så godt ud først på aftenen
Nr. Aaby sluttede af med at møde
Læseforeningen
2,
der
havde
mobiliseret et ganske stærkt mandskab,
mens FREM 2 havde en på papiret
lettere modstander i skikkelse af
Næsby.
Desværre
for
holdkammeraterne og FREM 2 tog en
af Læseforeningens spillere fejl af
spillestedet og nåede ikke frem inden
for den tilladte time, og dermed var Nr.
Aaby foran 1-0, men siden fik LF
udlignet. Efter tre timers spil førte
FREM 2 3,5-0,5 mod Næsby og havde
dermed overhalet konkurrenterne på
pointtavlen. Blandt sejrherrerne var
Jonas, der for alvor fik fat efter Sune
Zimmermanns 19…Sxc5?!:

20.b4! Se6 21.Dxc7 Txc7 22.Txc7
Sxc7 23.Lxa7


* + ++
!" $ !9
 +  ++
+ + + + 
  ++ +
+ + ++ &
'+ +%+(
)+++ + ,- .
/012345678
23…Tb7
23...Ta8?! 24.Lb6!+-.
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39...a2 40.Tc8+ Ke7 41.Ta8+-.
40.Tf5 a2 41.Tf1 f5 42.exf5 Kf6
43.Ta1 Kxf5
43...Ta4 44.Sc1.
44.Txa2 Te4+ 45.Kd3 Tg4 46.g3 h5
47.Sd4+ Ke5 48.Sf3+ Kd5 49.Ta8
Kc5 50.Th8 Kb4 51.Txh5 Ka4
52.Th4
1–0

24.Ld4 Sb5 25.Lxg7 Kxg7 26.a4 Sc7
27.b5 Tb6 28.Sc3 e6 29.a5 Tb8
30.Kf2 d5 31.exd5 exd5 32.b6 d4
33.bxc7 Tc8 34.Sd5 1–0
Tom Frantsen gjorde også sin
skyldighed ved at vinde over vores
tidligere medlem Per Arnt Rasmussen,
der netop har spillet 27...Lxe4?!:


+ + ++
+  ++
 + +
+ + + + 
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+ ++++ &
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)+ + + ,- .
/012345678

Op mod tidskontrollen vandt Nr. Aaby
imidlertid fire partier i træk og bragte
sig foran 5,5-1,5.
Betingelserne blev for svære
Imens var der stilstand i den anden
match, men da Læseforeningens Kurt
Ploug ikke så ud til at kunne opnå mere
end remis mod Arne Bech Madsen, var
FREM 2 pludselig tvunget til at vinde
deres resterende fire partier for at nå på
ligestilling, hvorefter reglen om gevinst
på øverste bræt ville sikre os
oprykning. Der blev dog slet ikke brug
for at gå ud i 4. instans (efter bræt- og
matchpoint samt indbyrdes kamp) for
at finde vinderen. Det gik nemlig
allerede galt for FREM 2 i andet
forsøg, da Næsbys totalt undertippede
Kristen Bjørn Christensen kunne
fremtvinge remis ved trækgentagelse
mod Bent Jensen. Derpå sikrede Nr.
Aabys formand oprykningen ved at
dele i porten med Kurt Ploug, og det
nye 2. divisionsmandskab bevarede
endda afstanden til FREM 2, da
Næsbys Lars Munk Jensen i stævnets
sidste parti vandt over Mathias
Meunier.

28.Tg3+! Kf8 29.Sd2 Txb4?!
30.dxe4!?
30.c3! Tb2 31.Sxe4.
30...a5 31.Tc3 c5 32.Kf2 Td4 33.Ke3
a4 34.Tf1 Te5 35.Txf6 b5 36.Tc6 Tb4
37.T3xc5 Txc5 38.Txc5 a3 39.Sb3
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FREM 3 sagde farvel med en sejr
Efter en meget skuffende sæson sagde
FREM 3 farvel til fynsserien og goddag

39…Kg7
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til serie 1 med holdets første sejr, da
Nyborg måtte indkassere det tredje
nederlag i træk, og samtidig blev
sidstepladsen overladt til Næsby. Her
har Anton Kjeldsen med 37.Td6+
netop udført partiets sidste træk mod
Samuel Stougaard:


+ ++ +
++ $, 
 ++++
++ Q
 + +  +
+"+ +&
'+ + ++(
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/012345678


+ + + +
+ + ++ 
 +*+ ,+
 + ++
 ++ + +
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1–0
Jess Nykjær stod for den største
overraskelse ved at vinde over Stig
Gorm Jensen – se partiet i artiklen ’Om
at blive mesterspiller’. Her skal det til
slut gælde Lene Kuntz, der fik let spil
efter Bjarne Nymos 27.Dd1:


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

Vores nye medlem Niels Funch
pressede Nyborgs Steen Andresen
baglæns, og efter 31…Dd7 havde han
et ubehageligt svar parat:


+ ++ +
+++, 
 $+ $+
+++ +
 +  !" +
+"++&
'+ Q ++(
)*+ + +-+ .
/012345678

27...Dh4! 28.g3 Dxg3 29.Tg2 Dxf4
30.Txg7+?? Kxg7 31.Tg1+ Kh8 0–1
Slutstillingen: 1. Nr. Aaby
39,5(13) 2. FREM 2 38(13) 3.
Faaborg 34(7) 4. Tårnet 26,5(8)
5. Nyborg 26,5(5) 6. LF 2 24,5(5)
7. FREM 3 18(3) 8. Næsby 17(2).

32.Le5! Txe5?! 33.dxe5 Se8 34.De3
Sc8 35.Dg5 Se7 36.Te1 De6 37.f4!
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De 10 bud
Af Jess Nykjær

På 3. holdet har vi en klar fordeling: Det er altid holdlederens skyld.
Da det samtidig er klubbens bodybuilder, ham med de store arme og
de brede skuldre, kan han klare det. Anderledes er problemet på 2.
holdet, de har ingen stærke mænd, men kun slapsvanse på størrelse
med undertegnede. Derfor har de også problemer med at finde ud af,
hvis skyld det var, at de ikke rykkede op.
Jeg har et bud:
1. Det er Nr. Aabys skyld - de vandt alt for mange partier og havde læst
tigerskak, før sæsonen start.
2. Det var Læseforeningens skyld, de fik med vilje et halvt point mindre mod
Nr. Aaby end de gjorde mod Frem 2.
3. Det var Næsbys skyld, de havde et hav af afbud og sluttede nr. 8, hvorefter
de rykkede ned.
4. Det var de 3 spillere på Frem 2, der ikke opnåede deres forventede scorer,
der havde skylden.
5. Det var de 7 afbud på en sæson, og deraf de 3 af dem mod det andet tophold,
hvilket ikke vidner om et særligt stabilt fremmøde.
6. Det var reservernes skyld, de scorede kun 4 af 7p.
7. Det var holdlederens skyld, han havde et afbud i årets afgørende kamp.
8. Det var selvfølgelig Anton Keldsens skyld, han tabte med vilje i Nr. Aaby,
en sejr ville have givet oprykning, og var der ikke noget med at han tabte til
sin chef? - Han vandt dog det ene parti i 4. runde, hvor modstanderen ikke
kom.
9. Det var Niels Erik Nielsens skyld, han tabte sin første/eneste holdkamp i 9
år.(cirka.)
10.Det var Frem 2’s egen skyld, de var ikke gode nok i år mod et toptunet Nr.
Aaby hold – nej, den er for tynd!
Så lad os gøre, og som på 3. holdet sige, at det altid er Antons skyld, ham med de
store muskler og de brede skuldre. Så kan han jo altid give en øl og sige undskyld.

Så til andetholdet: Kom igen næste år, der har I igen chancen!!!
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Team Frem 4 på Tour de Vestfyn
Af Peter Kinggaard (”hl”)
favoritåbninger Skandinavisk. Det var
spil til et mål:

Frem 4 har i denne sæson dystet med
en række vestfynske hold samt
Søndersø og Odenses 2. hold. Med en
koncentreret indsats ville holdet
kunne gøre sig gældende i
oprykningskampen til Fynsserien,
men resultaterne har ikke helt rakt til
det. Lad os se lidt på forløbet af de
enkelte kampe.

1.e4, d5 2.exd5, Dxd5 3.Sc3, Da5
4.Sf3, Lg4 5.Le2, Sf6 6.0-0, e6 7.d3,
c6 8.Ld2, Dc7 9.h3, Lh5 10.Lg5,
Sbd7 11.Sd4, Lg6 12.Lf3, Ld6
13.Le3, 0-0 14.Le4, Lxe4 15.Sxe4,
Sxe4 16.dxe4, Sf6 17.Df3, Le5 18.c3,
c5 19.Sb3, b6 20.Lg5, Tac8 21.Lxf6,
Lxf6 22.Tad1, c4 23.Sd4, Lxd4
24.cxd4, b5 25.Dc3, a5 26.b3, Tfd8
27.bxc4, b4 28.Db3, Dxc4 29.Dxc4,
Txc4 30.Td2, Tdc8 31.f3, Kf8
32.Kf2, Ke7 33.Tfd1, Tc2 34.Ke2,
Kd6 35.Tb1, T8c4 36.Kd3, Txd2
37.Kxd2, Txd4 38.Ke3, Kc5 39.f4,
Tc4 40.Kd3, Tc3 41.Kd2, Tg3
42.Tg1, Kd4 0-1.

Torsdag d. 23. oktober 2008:
Nørre Aaby Junior 2 – Frem 4: 5-3
Uheldig premiere mod de
kommende divisionsreserver
Thor Bendix og René Andersen
sørgede for 2 hurtige sejre, men så
forsøgte holdlederen (i det følgende
benævnt ”hl”, se senere) sig med en
alt for smart kombination, og Søren
Christensen smed ikke alene sin
merofficer væk, men forærede alt
væk. Dermed var det ikke slut med
ulykkerne, for i hastig rækkefølge
måtte David Smit, Martin og Steen
Utoft også bøje sig for overmagten.
Altså fra 2-0 til 2-5! Heldigvis kunne
Chresten Nielsen pynte lidt på
resultatet med en sejr på 1. bræt over
René Jørgensen. Vi har glemt alt om
den kamp!

Lene Kuntz spillede en godkendt
remis mod Bjarne Lindenskov, mens
Søren Gjedsted aldrig fik gang i noget
mod Ulrik Damsted. ”hl” måtte
fortjent lægge øre til spørgsmålet:
”Hvad har du gang i?” efter at have
repliceret helt forkert på et tvivlsomt
løberoffer på f7 af malermester
Jensen. Efter denne fornyede blamage
besluttede ”hl” sig for at skifte titel til
”npc” (non-playing captain). René
Andersen vandt sikkert over Willy
Hansen, mens Søren Christensen nok
var lidt heldig med at Claus Høyer
blev utålmodig, og derfor fandt
anledning til at ofre både springer og
tårn. Steen Utoft indledte, hvad der
siden skulle vise sig at være en flot

Mandag d. 10. november 2008:
Højfyn – Frem 4: 3½-4½
Fin sejr til Smit over Søndersø
Den lidt spøjse overskrift refererer til
Davids parti mod Erik Søndersø, som
var så uheldig at løbe ind i en af Smits
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sejrsstime, med gevinst over Højfyns
formand, Morten Kingo:
1.e4, d6 2.d4, Sf6 3.Sc3, g6 4.Sf3,
Lg7 5.Lc4, 0-0 6.0-0, Sbd7 7.Lf4,
Sh5 8.Lg5, De8 9.Sd5, Sb6 10.Sxb6,
axb6 11.Dd3, Ld7 12.e5, b5 13.Lb3,
h6 14.Dxg6, Lg4 15.Lxh6, Lxf3
16.gxf3, e6 17.Dg4, f5 18.Dg5, d5
19.Kh1, Kh7 20.Lxg7, Sxg7 21.Tg1,
Tg8 22.Tg3, Dh5 23.De7, Tae8
24.Dxc7, Tef8 25.De7, f4 26.Tg4,
Tf7 27.Dg5, Dxg5 28.Txg5, Sf5
29.Txg8, Kxg8 30.c3, Sh4 31.Ld1,
Tg7 32.Le2, Kf8 33.Tg1 1-0

Oddsene forud for denne kamp var
mildt sagt ikke gode. På grund af
diverse afbud og afgivelse af spillere
til 2. og 3. holdet, som havde vigtige
kampe i Fynsserien, kunne holdet kun
mønstre 6 spillere, hvilket betød at
”npc” nødtvunget måtte stille op. Det
betød at Steen Utofts hurtige og flotte
sejr over Keld Boysen (rating 1900),
som jeg vender tilbage til, hurtigt blev
udlignet! Thor Bendix kom hurtigt i
problemer mod vores b-medlem,
Morten Jannik, efter at have tabt en
officer for et par bønder. Morten
sluttede dog af med en flot
matsætning.
Søren
Christensen
spillede remis med deres formand,
Lars Petersen, mens Martin Utoft i
rimelig sikker stil var på sejrskurs
mod Jerry Rosenberg, da denne gjorde
det en hel del lettere ved at lade sin
dronning stå i slag. Sidste afgørelse
var sejr til David Smit over Henning
H. Rasmussen, som trak partiet
unødigt i langdrag, måske i et
forfængeligt håb om at blive sat pat. I
de 6 spillede partier fik Frem 3½
point, så det var da en slags sejr.

Mandag d. 1. december 2008:
Frem 4 – Søndersø: 6-2
Sikker sejr over tidligere storklub
I sæsonens første hjemmekamp kom
holdet rigtigt godt fra start mod de
nordfynske gæster, som tilmed mødte
med kun 7 spillere. Mads Hofstedt
Hansen fik en flot debut i
holdskakregie, og Thor Bendix og
Søren Christensen øgede hurtigt
føringen til 4-0. Martin Utoft mødte i
denne kamp en spiller, som flytter
brikkerne endnu hurtigere end Martin,
og så er der virkelig fart på! Partiet
mod Dennis Larsen kunne kun ende
remis ved evig skak. David Smit
måtte bøje sig for veteranen Kaj
Hansen, mens Steen Utoft besejrede
en anden veteran, Erling Rasmussen.
Endelig var René Andersen noget
heldig med remis mod navnebror
Larsen, i hvert fald som jeg så partiet.

Steen Utoft - Keld Boysen
1.e4, e6 2. d4, d5 3.e5, c5 4.c3, Sc6
5.Se2, Db6 6.g3, Ld7 7.Lg2, g6 8.00, Sh6 9.Sa3, cxd4 10.cxd4, Sf5
11.Sc2, Lg7 12.b3, 0-0 13.La3, Tfc8
14.Lc5, Da6 15.Se3, Sxe3 16.fxe3,
b6?! (Sxe5!) 17.Ld6, Lf8 18.Lxf8,
Kxf8 19.Sf4, Sb4 20.Df3, f5 21.exf6
e.p., Kf7 22.a3, Sd3 23.Lh3, Sxf4
24.Dxf4, h5 25.Dd6
1-0

Mandag d. 12. januar 2009:
Odense 2 – Frem 4: 4½ - 3½
Teoretisk sejr over topholdet!
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Mandag d. 2. februar 2009:
Frem 4 – Assens: 4½-3½
Overraskende kneben hjemmesejr
Jeg var ikke i Ungdomshuset denne
aften, og kan derfor ikke bidrage med
mange oplysninger om forløbet af
denne kamp, som dog syntes at have
været en jævnbyrdig affære, som nok
burde have resulteret i større sejr til
Frem. Steen Utoft kunne notere 4.
gevinst i træk på topbrættet, og de
øvrige vindere var Søren C. og René
A. Remis til David, Lene og
Alexander Hjorth, som gjorde
comeback efter en kortere pause.

tidligere Frem’er, den skarpt spillende
Jakob Petersen. Indslevs formand,
Andrew Velarde, sikrede den knebne
hjemmesejr med gevinst mod Martin
Utoft.

Mandag d. 23. februar 2009:
Frem 4 – Middelfart: 5-3
Tredje sejr på hjemmebane!
Det blev hurtigt 2-0 med sejre til
Christian B. og Thor B. Steen og
Søren gentog sejren fra den seneste
hjemmekamp, mens der var remis til
David og Søren Gjedsted. Alexander
kom midt i et knusende angreb
desværre til at røre dronningen, som
måtte afleveres for en let officer, og
dermed forsvandt et sikkert point.

Det blev altså en sikker oprykning til
Fynsserien for Odense Skakklub,
hvilket Frem ønsker tillykke med. Der
var tæt kamp om placeringerne 2-5,
mens det er bemærkelsesværdigt, at
reserverne
fra
den
nyslåede
divisionsklub i Nr. Aaby satte sig så
sikkert på sidstepladsen. For Frem 4
blev Steen Utoft og Søren Christensen
topscorere med hver 5 point i 7
kampe. Thor Bendix scorede 4 point,
og så er det værd at notere 3½ af 4 til
René Andersen i debutsæsonen. Hvis
man ønsker et nærmere studium af
diverse enkeltresultater, henvises til
www.fsu-skak.dk.

Slutstillingen i Serie 1, kreds 2:
1. Odense 2
2. Indslev
3. Frem 4
4. Middelfart
5. Højfyn
6. Assens
7. Søndersø
8. Nr. Aaby Junior 2

Tirsdag d. 17. marts 2009:
Frem 4 – Indslev: 3½-4½
Tæt kamp om 2. pladsen
Sæsonens sidste holdkamp blev en
hurtig affære, for allerede kl. 21.30
kunne vi tiltræde hjemrejsen med et
knebent nederlag i bagagen. En hurtig
2-0 føring ved Thor Bendix og ”hl”
blev udlignet da David Smit trak det
korteste strå mod Dennis Jespersen og
det ikke lykkedes Steen Utoft at få det
halve dusin sejre i dysten mod en

36
31½
30
27½
27½
25
24½
20

14
8
8
8
6
5
5
2

Til en afsluttende bemærkning vil
”hl” eller ”npc” gerne have lov at
takke alle, som har kæmpet for Frem
4 i sæsonen 2008-09 for en strålende
indsats, og så vil jeg ønske jer held og
lykke i den kommende sæson, hvor
det forhåbentlig kan blive til en sejr
mod Frem 3.
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DSU-kvalifikation
Af Theis Nielsen
de tre mest indlysende kandidater var
nok Sydøstfyn, Nr. Åby og Frem.
Pointfordelingen blandt de tre var
således, at Sydøstfyn og Frem begge
havde 12½ point, og med Nr. Åby lige
i hælene med 12 point.

Bredderækken: lige ved og næsten
Kvalifikationen til DSUs pokalstævne i
Nyborg fandt sted søndag d. 1. marts i
Middelfart, hvor Frem stillede op med
et enkelt hold i bredderækken.
Opstillingen bestod af følgende fire
spillere i nævnte rækkefølge fra bræt 1:
Jonas Nilsson (1878), Jess Nykjær
(1920), Theis Nielsen (1701) og Anton
Kjeldsen (1681).

I sidste runde sikrede vi os forholdsvis
hurtigt en sejr på 3-1 over Nyborg, og
vi kunne så småt dufte buffeten på
Hotel Nyborg Strand. Det eneste der nu
ikke måtte ske var, at vores to største
konkurrenter, Sydøstfyn og Nr. Åby,
begge ville vinde 4-0.

Med et ratinggennemsnit på 1795, dvs.
5 point fra det maksimale, havde vi et
rigtig stærkt hold. Men der var bare den
lille krølle ved det, at flere af holdene
på papiret også så meget stærke ud,
hvorfor vi hurtigt måtte sande, at
selvom Frem de forgangne år har
kvalificeret et eller flere hold til
pokalstævnet, ville det i år blive
betydeligt sværere.

Sydøstfyn levede op til deres
favoritværdighed mod Højfyn og vandt
4-0, hvorimod Nr. Åby, der ikke kunne
favoriseres i lige så høj grad, alligevel
vandt i overraskende suveræn stil over
Læseforeningen.
Og det skete såmænd med de triste
cifre 4-0, og den endegyldige stilling i
toppen kom derfor til at se således ud:

Generelt klarede vi os godt og
formåede da også som det eneste hold
at
gå
ubesejret
igennem
kvalifikationen: det blev helt præcist til
4 sejre og 2 uafgjorte matcher. Sejrene
faldt over Læseforeningen, Sydøstfyn,
Nr. Åby og Nyborg; remiserne fik vi
mod Fåborg og Indslev.

1. Sydøstfyn 16,5p.
2. Nr. Åby 16p.
3. Frem 15,5p.
Da både Sydøstfyn, Nr. Åby og Frem
havde konkurreret tæt hele søndagen,
gik jeg og jokede lidt med Arne B.
Madsen fra Nr. Åby om, at vores hold
havde fået en flænge over det ene
øjenbryn, men at blødningen var blevet

De to øverst-placerede hold ville
kvalificere sig til pokalstævnet, og
inden sidste runde havde hele seks hold
muligheden for at kvalificere sig, men
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stoppet, og såret lappet sammen igen
eftersom vi jo lå i toppen inden sidste
runde. Flængen blev så tilsyneladende
flået op igen af Sydøstfyn, hvorefter
Nr. Åby strøede salt i såret med deres
4-0-sejr.
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Selvom det ikke blev til et hold i
bredde-rækken for Frem i år, er det da
en lille trøst, at vi grundet et højt
bundniveau forblev ubesejret og tilmed
formåede at besejre de to hold, der
skulle vise sig at kvalificere sig til
pokalstævnet.

20.Se4! Db6 21.Dg3 c5 22.Sg5 c4
23.Ld1 h6 24.Sh3 h5 25.Sf4 Sf6
26.Sxh5 Sxh5 27.Lxh5 Sd3

Da der ikke var noteringspligt, har jeg
desværre ikke nogen partieksempler på,
hvorledes dette kan gøres, men det er
dog lykkedes mig at rekonstruere et af
mine egne partier:
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Hvid: Theis Nielsen,
FREM (1701)
Sort: Arne Andersen,
Sydøstfyn (1896)
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 De5+
4.Sge2 c6 5.d4 Dc7 6.Sg3 Sf6 7.Lc4
b5 8.Lb3 e6 9.De2 Lb7 10.0–0 Ld6
11.f4 0–0 12.Sce4 Sbd7 13.Sxd6 Dxd6
14.c3 a6 15.f5 e5 16.dxe5 Dxe5 17.Df2
Sg4 18.Df3 Dc5+ 19.Kh1 Sde5

28.f6! g6 29.Lxg6
1–0

DSU-pokalfinalestævnet
Af Niels Erik Nielsen
FREM havde sammen med de senere
vindere fra Sydøstfyn kvalificeret sig
til Eliterækken uden kamp, idet ingen
andre fynske mandskaber ønskede at
krydse klinger med de to hold ved

kvalifikationsstævnet i Middelfart. Tæt
på start fik vi grundet et ulige antal
deltagende hold tilbudt endnu en plads
i den bedste række, og vi tog
naturligvis med glæde imod tilbuddet.
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Det betød, at FREM 1 bestod af Ellen,
Alf, Kim og Kristoffer, mens FREM 2
stillede med Mads B., Tom, Jesper K.
og Mathias.

exd4 9.Sxd4 Te8 10.h3 a6 11.Lg5 h6
12.Le3 Tb8 13.Tc1 c5! 14.Sde2 Se5
15.b3 b5 16.cxb5 axb5 17.f4 Sed7
18.Dxd6 Tb6 19.Dd3 b4 20.Sa4

Da der kunne gøres status efter de seks
runder, stod begge hold noteret for 11
point, men de var kommet til veje på
temmelig
forskellig
vis,
idet
førsteholdet længe var med fremme,
inden de med to store afsluttende
nederlag til guld- og sølvvinderne blev
sendt ned midt i feltet.
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Derimod lagde FREM 2 anderledes
blødt ud og tilbragte følgelig en pæn
del af dagen langt tilbage i salen, men
en god slutspurt bragte dem på
omgangshøjde med førsteholdet. På
førstebrættet for FREM 1 imponerede
Ellen Hagesæther med 4/6p.

20...La6! 21.Dc2 Lxe2 22.Dxe2 Sxe4
23.Kh2 Sc3 24.Sxc3 bxc3 25.Df2
Tbe6! 26.Lxc5 Te2 27.Dg1 Sxc5
28.Dxc5 Dd2! 29.Dg1 Ld4 30.Dh1

Dronning sat pat
I hurtigskakturneringer, hvor der jo
ikke er noteringspligt, er det som oftest
så som så med partimaterialet, men det
er dog lykkedes et par af andetholdets
spillere at rekonstruere hhv. hele
forløbet og en spændende afslutning,
hvor vor mand ikke fik sat det
dræbende stød ind. I 1. runde fik
Mathias Meunier lejlighed til sende
modstanderens
dronning
i
skammekrogen på h1:
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Hvid: Jan-Hendrik Lorenzen,
Bov (1905)
Sort: Mathias Meunier,
FREM 2 (1935)
[MM/NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d6 4.e4 Lg7
5.Sf3 0–0 6.g3 Sbd7 7.Lg2 e5 8.0–0

30...Txg2+!
0–1
Chancen blev ikke udnyttet
I 3. runde havde Tom Frantsen sort
mod en gammel bekendt, nemlig
19

hvis 7.Ke1 Dg3+ 8.Kf1, så 8…Lh7!
med kontrol og materialefordel.
6.Kg2 Dg5+ 7.Kf2 Df4+ 8.Kg2 Dg5+
9.Kf2 Df4+ ½–½

Thomas Flindt, Næstved, som tidligere
har trukket det korteste strå i såvel
divisionsturneringen som Lundeborg.
Tom havde muligheden for den tredje
sejr i træk, men da hvid i den kritiske
variant kunne opstille en tilsyneladende
udækkelig mat, valgte han at tage remis
ved evig skak.

Eliterækken (18 hold):
1. Sydøstfyn 20,5p. 2. Nordkalotten 1
18p. 3 Brønshøj 15p. … FREM 1 og
FREM 2, begge 11p.
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Mårslet var for gode
Selv om FREM havde tre hold med i
Juniorrækken, måtte vi se Mårslet løbe
med guldet. Det var nu også ventet,
idet århusianerne siden sidst er blevet
forstærket
med
vores
tidligere
klubkammerat Tobias Rostgaard i
forhold til den formation, der har stillet
op for Viby og været suveræne de
seneste to gange. Mårslet vandt
samtlige seks kampe, og deres tredjeog
fjerdebræt
scorede
begge
maksimumpoint.

1.gxf5 Lxf5 2.Dxc6 Dg3+ 3.Kf1 Df4+
4.Kg2 Dg5+ 5.Kf2

FREM 1: 1. Mads Hansen 5p. 2. Stefan
Wiecker 5p. 3. Casper Emil
Rouchmann 2,5p. 4. Søren Christensen
3,5p.
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FREM 2: 1. Thor Bendix 1,5p. 2.
Alexander Le Besq 2p. 3. Emma Le
Besq 3p. 4. Anders Frederiksen 1p. R.
Jakob Frederiksen 1/4p. De øvrige på
holdet spillede alle 5 kampe, da de
skiftedes til at sidde over.
FREM 3: 1. Søren Havn Gjedsted 3p.
2. Christian Boller 2p. 3. Tobias Jensen
1,5p. 4. Hooman Arshadi 3p.
Juniorrækken (14 hold): 1. Mårslet
21p. 2. Tjele 16,5p. 3. Frem 1 16p. …
FREM 3 9,5p. … FREM 2 8,5p.

5…Df4+?
5...Dxc1! 6.Df6 Df4 7.Sf3 e3+ med
enten mat eller dronningegevinst - eller
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Kolding Byturnering – Sondex CUP 2009
Af René Andreasen
For 3. år i træk deltog jeg i Kolding
Byturnering arrangeret af Springeren
Skakklub. Når jeg deltager i den
samme turnering for 3. gang, ligger det
mellem linjerne, at jeg har været godt
tilfreds med arrangementet. Det er en
turnering, der har udviklet sig markant
gennem disse tre år. I 2007 blev
turneringen afviklet på en skole ned 4
seks-mandsgrupper. Sidste år rykkede
Springeren turneringen til nogle mere
centrale lokaler flot beliggende ved
Koldinghus og slotsøen. Samtidig var
deltagerantallet mere end fordoblet.

FREM var repræsenteret ved hele 9
spillere. Men jeg har ikke overblik
over, hvorledes det er gået de øvrige
FREM-spillere, i hvert tilfælde ikke ud
over hvad man kan aflæse af
turneringstabellerne.

I årets udgave havde turneringen
samlet hele 72 deltagere bl.a. med 3
IM’ere i den øverste gruppe.
Springeren Skakklub leverede et super
arrangement, hvor der ikke var en
finger at sætte på noget som helst,
meget imponerende, specielt når man
har in mente, at deltagerantallet er mere
end tredoblet.

De to forgående år var jeg kommet
skidt fra start med henholdsvis 0 af 2
og ½ af 3. Men 3. gang er som bekendt
lykkens gang, efter tre remiser med
hvid og en gevinst med sort, lå jeg
inden sidste runde på en 2. plads ½
point efter Jan Oehmichen fra
Skrødstrup. Efter ca. 1½ times spil enes
Jan om en remis med Karsten Fyhn fra
Alssund.

Såvel i 2008 som i dette års udgave,
har der været gratis overnatning for de
første 10 tilmeldte, på den måde bliver
turneringen hurtigt attraktiv ved at man
hurtig
får
nogle
navne
på
tilmeldingslisten. Sidste år kunne vi
danne et rent FREM-værelse, mens
Kristoffer, Jonas og jeg i år delte
værelse med Ib Lynæs Hansen, som
gennem sin deltagelse i mange af vores
turneringer også er en god kending af
klubben.

Således kunne jeg nå en delt 1. plads,
hvis jeg kunne vinde mit sidste runde
parti mod Bent Bojsen, Gråsten. Jeg
var kommet skidt fra start i partiet, og
stod reelt set meget skidt fra træk 7-8
stykker. Men omkring træk 20
begynder jeg så småt at øjne
muligheden for i det mindste at kunne
få et halvt ud af partiet. Men det skulle
vise sig, at der kom muligheder til
begge sider.

Derfor vil jeg nøjes med at skrive et par
linjer om min egen præstation i basis II,
og som nævnt andetsteds i dette blad
opfordre medlemmerne til at sende
Niels Erik et par linjer og evt. et parti,
når de har været ude i den store verden
og spille skak.
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delte
førsteplads
var
indenfor
rækkevidde.
41.Kf2 Bxg2
Bedre var 41.-La6, som tvinger hvid til
42.Tb6!
42.Kxg2 Rxd2+

Bent har netop spillet 24.Qxa7:
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24...f6
Med forventning om at løberen får en
lidt skæv placering på b8, og at min
hvidfeltede løber kan komme i spil
efter Lxg3 efterfulgt af g5. Noget
overraskende vælger hvid at trække
løberen tilbage.
25.Bf4 g5 26.Bd2 Bxg3 27.fxg3 g4
28.a4 Be4 29.Qb8+ Kf7 30.Qf4 Qc4
31.Qe3 Rh8 32.b3 Qxc2 33.Rc1 Qd3
34.Qxd3 Bxd3 35.Rc7+ Kg6 36.Rxb7
Rc8
En fejl, jeg bør spille min chance og
komme frem i centrum med e5 og Kf5.
37.Kf2 e5 38.Ke3 Bf1 39.a5
Efter 39.Rd7 Lxg2 kan 40. a5 eller b4
stoppes ved 40. -Tc2. Mens 40.Te7 Kf5
også ser meget lige ud. Men begge
varianter ser bedre ud for hvid end
39.a5.
39...Rc2 40.dxe5 fxe5
Jeg havde haft kort tid til de sidste 4-5
træk, men var alligevel sluppet uden
skrammer, og da jeg nu havde en ny
halv time på uret, syntes jeg, at den

Jeg har svært med at gennemskue, om
nogen af os har fat i den lange ende,
men rent instinktivt syntes jeg, at det
mest oplagte måtte være at bringe
kongen med i centrum.
43.Kf1 Kf5 44.Rb4 d4
Jeg begynder at indse at min plan med
at gå med kongen op igennem centrum
var fejlagtig, men på dette tidspunkt er
der ingen vej tilbage.
45.a6 Ke4 46.a7 Ke3 47.Ke1!!
Tager hvid en dronning på a8, og
blokerer det sorte tårns skakker ved at
sætte samme dronning på g2, ser spillet
ud til at være vundet for hvid. Men jeg
får en nu chance.
47...Rg2 48.Kd1 Rg1+ 49.Kc2 d3+
50.Kb2 Rg2+
Jeg kunne have fortsat med 50...d2
51.a8Q d1Q 52.Qe4+ Kf2, men
konsekvenserne af dette kunne jeg ikke
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overskue. På dette tidspunkt er mit ur
også nede på ca. 5 min.
51.Ka3 Rg1 52.Ra4 d2
Her er det så min tur til at overse
gevinsten. 52...Ra1+ 53.Kb4 Rxa4+
54.Kxa4 d2, så er der ikke mere at stille
op for hvid.
53.a8Q d1Q

Det halve point rakte til en delt 2. plads
i gruppen sammen med Carl Birger
Møller fra Kolding.
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Hvid: Dara Akdag, BMS Skak
Sort: Mads B. Svendsen, FREM
[noter: MBS/NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lg5 Se4
5.Lh4 Lg7 6.Sxd5?! c6 7.Sc3 Da5
8.Tc1 c5 9.e3 cxd4 10.exd4 Sc6
11.Ld3?
11.Sge2.
11...Sxc3 12.bxc3 Lxd4 13.Se2 Lg7
14.Db3 0–0 15.0–0

I mester 2 opnåede Mads B. Svendsen
3p., hvilket rakte til en delt andenplads.
I
3.
runde
besejrede
han
gruppevinderen:
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Bent sidder og tænker en 4-5 min. over
sit træk nummer 54. Jeg var overbevist
om, at han ville spille 54.De4!,
hvorefter jeg ville tilbyde remis.
54.Re4+
En overraskelse. Jeg har en 3-4
minutter, så jeg skynder alligevel at
rykke og tilbyde remis.
54...Kf2
½–½

15…Dh5?!
15...Td8! 16.Le4 (16.Tfd1 Dh5!–+)
16...Dh5–+.
16.Lg3 e5 17.f3 f5 18.Lf2 Dg5
19.Tcd1 e4 20.fxe4 f4 21.c5+
21.Kh1 Se5 22.c5+ Kh8 23.Ld4 Lg4?!
(23...Tb8=) 24.Dxb7 Tab8 25.Dxa7
Tb2? (25...Ta8=) 26.Txf4! Txf4
27.Sxf4 Dxf4? 28.Tf1+-.

I slutstillingen har hvid ikke mulighed
for at give den næste skak, således er
initiativet hos sort. Der var tid nok til at
rykke en masser sikre træk, men at
finde gevinsten ville nok være en helt
anden sag. Vægtskålen havde vippet
flere gange under slutspillet, så en
remis virker som en fair udgang.
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21...Kh8 22.Dd5 Se5 23.Kh1 Lg4
24.h4 Dh5!? 25.Ld4 Tad8 26.Dxb7
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29...Lh6! 30.Dd5 Le3+ 31.Tff2 Sxd3
32.Sxf3 Lxf2+ 33.Kf1 Dh1+ 34.Ke2
Sf4+ 0–1

26...Txd4?!
26...f3!
27.Sxd4 Dxh4+ 28.Kg1 f3 29.Td2?!

DM for ungdom
Af Niels Erik Nielsen
DM for Ungdom fandt i år sted i
Skanderborg, hvor de 75 deltagere i
dagene 15-17. maj over fem runder
afgjorde, hvem der kunne kalde sig
mestre
i
de
seks
forskellige
aldersgrupper. Turneringen blev søsat
sidste år, hvor godt 50 spillere fandt vej
til Ballerup, og med årets pæne
fremmøde ser konceptet ud til at falde i
såvel børnenes som forældrenes smag.
Fra FREM deltog Mads Hansen,
årgang 1993, Emma Le Besq (1997) og
Alexander Le Besq (2000). Mads
Hansen er regerende danmarksmester i
skoleskak, og med et ratingtal på 2044
var han blandt favoritterne i sin
aldersgruppe. Mads H. og Alexander
deltog i øvrigt også i 2008-udgaven,
hvor begge endte på andenpladsen.

Bedst ud af komplikationerne
I 2. runde blev Mads H. presset i bund
af Rinor Salihu, Rokaden; FREMspilleren har netop spillet 28...Le8:
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I stedet for burde hvid forstærke
presset; fx ser 29.Sb7 ubehageligt ud.
29...Dxe5 30.Sxc6 Lxc6 31.Dxc6 Se8!
32.Td5?! Db2! 33.Te1 Dc3 34.Ted1

Og Mads vandt slutspillet.
0–1
Mads H. alene i front
Godt midtvejs i turneringen var Mads
Hansen alene i front i U16-gruppen,
idet han som den eneste i sin
aldersgruppe havde maksimumpoint
efter de første tre runder.
Med fire mand over 2000 rådede U16gruppen over stævnets stærkeste top;
Kristian Seegert, Viby (2092) var
topseedet,
men
århusianerens
forhåbninger om at stryge helt til tops
led et alvorligt knæk, da han i 2. runde
tabte til 5. seedede Martin Haubro,
BMS Skak (1822).
Runden efter blev københavneren
imidlertid sat på plads af Mads Hansen,
der pressede modstanderen i bund og
fik det hele foræret efter 23…Tf7??:
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34...Txd6!! 35.Txd6 Lxd6 36.Txd6
Sxd6 37.Dxd6 Tb1+ 38.Kh2 Tc1
39.Dd8+ Kg740.Dd4+ Dxd4 41.exd4
Kf6 42.Lb5 Ke6 43.Lc6 Tc4 44.d5+
Ke7 45.Kg3 Txc5 46.Kf4 Ta5 47.Lb7
Ta4 48.Kg5 Ta2 49.Kh6 Txf2 50.d6+
Kxd6 51.Lxe4
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24.Txf7 Kxf7 25.Sd8+ Ke7 26.Sxb7
Lxb7 27.Kc1 c5 28.c4 c6 29.Td3 d4
30.Ta3 Kd6 31.Txa7 Kc7 32.Ta3 Sg4
33.Lh3 Se3

51...Tf4! 52.Lb7 Th4+ 53.Kg7 Ke7
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stakittet til en samlet andenplads, men
det var ikke tilfældet i år. Dén tog hans
overmand fra 1. runde på bedste
korrektion.
Gruppevinderen
fik
Alexander aldrig lejlighed til at møde;
her gør han i næstsidste runde kort
proces mod Bjarke H. Kristensen,
Hinnerup, der efter 20.Td2 må af med
yderligere materiale:
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34.Txe3!
Sort opgav, da 34...dxe3 35.Kd1 La6
36.b3 Kd6 37.Ke2 naturligvis ikke er
værd at spille videre på.
1–0
Inden sidste runde var Mads Hansen et
halvt point foran en forfølgergruppe på
tre, men her tabte han til Kristian
Seegert, og det betød, at han røg helt ud
af medaljerækken. Det var til gengæld
et ønskeresultat for vores tidligere
medlem Tobias Rostgaard, der med en
afsluttende sejr blev danmarksmester
på bedste korrektion.
Slutstillingen i U16 (14 deltagere): 1.
Tobias Rostgaard, Mårslet 4p. på bedre
korrektion end 2. Kristian Seegert,
Viby 4p. 3. Tobias Bøje, Viby 3,5p. 4.
Mads Hansen, FREM 3,5p.

20...Lxe2+ 21.Kxe2 Txd2+ 22.Lxd2
Sxg2 23.Kf3 Txe6 24.Kxg2 b5 0–1
U10 (14 deltagere): 1. Martin
Percivali, Hillerød 4,5p. 2. Christian
Sejersen, Struer 4p. 3. Alexander Le
Besq, FREM 4p. Da hans forventede
score kun var 2,5p., tog Alexander et
ratinghop fra 1059 til 1127.
Storesøster Emma Le Besq spillede
med i U12-gruppen, hvor hun startede
med at sidde over. De resterende
runder indbragte kun en enkelt gevinst,
men med en forventet score på blot
1,10p. gjorde Emma det som forventet i
en meget svær gruppe.
U12 (13 deltagere): 1. Jonathan
Braüner, BMS Skak 4p. … 8. Emma
Le Besq, FREM 2p.

Same procedure as last year
I U10-gruppen blev turneringsforløbet
for Alexander Le Besq en tro kopi af
begivenhederne sidste år. Ganske som
det var tilfældet ved DM i Ballerup,
lagde Alexander ud med at tabe, for
derefter at gøre rent bord i de
resterende fire runder. Sidste år rakte
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Tårnet Weekend EMT XX
Af Niels Erik Nielsen
Tårnet, Svendborg samlede 24
deltagere, heriblandt også en håndfuld
fra FREM, til 20. udgave af klubbens
weekend EMT, der blev spillet i
dagene 24-26. april. Mestergruppen
holdt med et ratingsnit på 1970 et
ganske pænt niveau. Efter de første to
runder var forhåndsfavoritterne Lars
Andersen, Nordre og Stefan Wiecker,
FREM alene i front med 2p. En af
Stefans
sejre
kom
mod
klubkammeraten Jonas Nilsson, hvis
konge blev fanget i et matnet efter
23...S6h5:

24...Sg3+ 25.Kxh2 Sxf1+ 26.Dxf1
Se2+ 27.f4 Sxf4 28.Kg3 Se2+ 29.Kh4
Dg3+ 30.Kh5 g6+ 31.Kh6 Dh4#
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0–1
Derpå tabte Stefan topopgør til Lars
Andersen i 3. runde, og efterfølgende
blev det kun til en enkelt remis, men da
jævnbyrdigheden var stor, rakte 50% til
en delt andenplads.
Mesterklassen: 1. Lars Andersen,
Nordre 5p. 2-4. Stefan Wiecker,
FREM, Mikkel Motzkus, Haderslev og
Michael Nord, Tårnet, alle 2,5p. 5.
Johnny
Holler
Johansen,
Læseforeningen 1,5p. 6. Jonas Nilsson,
FREM 1p.

24.g4?
Let at klandre, men hvids konge er endt
i uføret; fx 24.Sxc5 Sg3+! 25.Kxh2
Sxh3 26.Kxh3 Sf5! og hvid er mat i
højest fire træk, ligesom 24.Kxh2
Sxh3+! også gør en hurtig ende på
partiet.

Søren Gjedsted strøg til tops i basis 2
Klubben sikrede sig også en enkelt
førsteplads, og den stod Søren Havn
Gjedsted for. Her vinder han i 1. runde
over en lokal helt:
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Hvid: Søren Havn Gjedsted, FREM
Sort: Nikolaj Jensen, Tårnet
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3
cxd4 6.axb4 dxc3 7.Dg4 Kf8 8.Ld3
Sc6 9.Sf3 Sge7?! 10.b5 Sb8 11.bxc3
a6?! 12.0–0 Dc7


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

20.Lxe6! axb5 21.Sf5
1–0
Basis 2 (1472): 1-2. Søren Havn
Gjedsted, FREM og Jens Erik
Pedersen, Tårnet, begge 3,5p.
Se turneringstabeller på Tårnets
hjemmeside: www.frankly.dk/taarnet.

13.c4! dxc4 14.Lxc4 Ld7 15.La3 Le8
16.Ld6 Dc8 17.Dh4 Dd8 18.Tfd1 Sd7
19.Sd4 Tc8

Vinter 5’er
Af Niels Erik Nielsen
Nilsson og Michael B. Madsen med
1,5p.

FREM havde 18 spillere til start i
klubbens Vinter 5’er, der, som navnet
antyder, var en fem runders koordineret
EMT. Desværre måtte en af deltagerne
i mestergruppen tidligt trække sig fra
turneringen, så her blev der kun spillet
fire runder.

Mesterklassens lavest ratede deltager
Jonas Nilson leverede allerede i den
indledende runde en af turneringens
største overraskelser, da han med de
sorte brikker fuldstændigt udspillede
klubkammeraten Tom Frantsen:

Førstepladsen blev delt mellem
forhåndsfavoritterne
Kristoffer
Dyrgaard og Mads B. Svendsen fra
arrangørklubben, der begge scorede 3p.
Derpå fulgte klubkammeraterne Jonas

Hvid: Tom Frantsen, FREM
Sort: Jonas Nilsson, FREM
[noter: JN/NEN]
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Relativ bedst var 14.Sb3, men efter
14…Sxc1 15.Txc1 Sc4 har sort klar
fordel.
14...La4+ 15.Ke1
Nu bryder helvede løs i hvids bagerste
rækker. 15.b3 Dc2+ 16.Ke1 Sxc1
17.Txc1 Dxc1+! 18.Sxc1 Txc1+
19.Ke2 Lb5+ 20.Kf3 Lxf1–+.
15...Sxc1 16.Txc1

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7
5.c3 c5 6.Dg4 Sc6 7.Sgf3?
Kan ikke være godt, da trækket spærrer
for dronningens hjemtur.
7...cxd4 8.cxd4
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8…Sb4!
Der er bud efter c2; hvem skal dække?
9.Kd1 Dc7 10.Se1 Sb6 11.h4 Ld7
12.Th3 Tc813.a3
13.Tc3 La4+ 14.Sb3 Db8 løser ikke
hvids problemer.

16…Dxc1+! 17.Sxc1 Txc1+ 18.Ke2
Ld1+
Og hvid opgav, da dronningen på g4
herefter står til gratis afhentning.
0–1
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Som den eneste gruppevinder formåede
Knud Aage Rasmussen, Odense
Skakklub at komme alene i mål, da han
sluttede på 4p. i basis 1 og med et halvt
points forspring henviste Anton
Kjeldsen og Theis Nielsen, begge
FREM, til den delte andenplads.
I basis 2 lå Søren Gjedsted, FREM til
at vinde gruppen, men et sidste runde
nederlag tillod klubkammeraten Søren
Christensen at nå på ligestilling med
3,5p.

13...Sa2! 14.Sd3?
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Tom Frantsen vandt FREM OPEN
Af Niels Erik Nielsen
16. udgave af FREM OPEN havde
38 deltagere til start, men desværre
endte det med, at øverste gruppe
kun kom til at bestå af syv
deltagere, idet de sidste to års
vinder Mads B. Svendsen af
arbejdsmæssige årsager måtte
trække sig fra turneringen. Med
feltets højest ratede ude af billedet
blev mesterskabets placering et
anliggende mellem FREM−duoen
Tom Frantsen, Stefan Wiecker,
mens klubkameraten Kristoffer
Dyrgaard spillede for mange
remiser til at udgøre en trussel.
Stefan lagde ud med 3/3p. og var et
helt point foran Tom, da parterne
tørnede sammen i 4. runde. Det
blev en dramatisk affære, hvor
førerhunden i to omgange overså
en tårngevinst:

stedet for bare at få brikkerne ud.
12.Txf5 Sbd7 13.Sg3 0-0-0
Ofrer en bonde for at få brikkerne i
spil, men jeg er ikke sikker på at det
er korrekt, men vurderede som en
god praktisk chance.
14.Lxf7 Thf8 15.Le6 Tde8
Måske det forkerte tårn.
16.Lxd7+ Dxd7

Hvid: Stefan Wiecker, FREM
Sort: Tom Frantsen, FREM
[noter: TF]
1.e4 c6
2.d4 d5 3.Sc3 dxe4
4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.Lc4 Sf6
7.S1e2 e6 8.0-0 Ld6 9.f4 Dc7 10.f5
exf5
Jeg er lidt på Herrens mark her,
men umiddelbart synes jeg 11.Sf4
ser tiltalende ud.
11.Sxf5 Lxf5
Jeg synes ikke at jeg kunne tillade
springerens fremskudte placering,
og slag på h2 nu eller i næste træk
forkastede jeg hurtigt og prøver i

17.Tf1?!
17.Lf4! og sort er nærmest tvunget
til at bytte, da der ellers følger Le5;
herefter er det svært at se sorts
kompensation for bonden. FRITZ
siger lille hvid fordel efter 17.Lf4!
17...Sg4!
Stiller hvid overfor problemer med
at få udviklet brikkerne; hvid brugte
også ca. 45 minutter her.
18.c3 h5
18...c5 var selvfølgelig det oplagte
træk og var også min første
indskydelse. Det fastholder presset
på hvids stilling, og den variant jeg
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spiller giver for mange afbytninger
og letter presset for hvid.
19.Lg5
Sxh2
20.Txf8
Txf8
21.Kxh2 h4 22.Lxh4 Th8 23.Kg1
Txh4 24.Dd3 Kc7 25.Tf1 g6 26.Tf3
Dh7 27.Kf2 Tg4
Hvid har fået stabiliseret stillingen,
og sort skal kæmpe for at udligne.
28.Dc4!?
Efter 28.Se4! siger maskinen 0.86 i
hvids favør.
28...Lxg3+ 29.Txg3 Dh4 30.Dd3
a5
Et vigtigt træk for at indskrænke
hvids muligheder var planen a4 for
sort, hvis hvid spiller a3.
31.De3?! Kd7 32.a4 Kc7
Jeg forsøgte mig med et remistilbud
her, dels var mit indtryk at det var
svært for hvid at komme videre, og
hvid havde kun ca 1 minut til at nå
træk 40.
33.De5+ Kb6

Utilgiveligt ringe spillet, da jeg har
ca. 10 minutter tilbage til træk 40.
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35.Dd3+??
35.De2+! vinder tårnet.
35...Kb6 36.De3 Ka6??
Igen − her gik det så op for mig at
hvid kan skakke på e2, men
heldigvis kom:
37.Dd3+?? Kb6 38.b3 Kc7 39.De3
Kd7 40.Dd3 Kc7 41.De3 Kd7
42.De5??

34.De3?!
34.Kf3! med tvungen tårnafbytning
ville sikre hvid afgørende fordel.
34...Ka6??

42...Tf4+! 43.Kg1 Dxg3 44.Dg7+
Ke6
Sort undslipper nemt skakkerne.
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45.Dg8+ Tf7 46.d5+ cxd5 47.De8+
Kf6 48.Dh8+ Ke7 0-1

kongefløj tilsammen giver hvid
gode gevinstchancer.
9...b5!?
Sort bliver desperat og forsøger at
genvinde noget terræn. Ulempen
er, at kongen mangler et fornuftigt
fort.
10.Lb3 a5 11.a4 Db6 12.axb5
cxb5
Hvid
har
nu
styr
på
begivenhederne, da feltet d5 er et
nøglefelt,
specielt
for
Sortsmuligheder for at aktivere Lf8.
13.De2
Dette træk blev desværre først
spillet efter 30 min., hvorfor Hvid i
resten af partiet er i begyndende
tidnød. Alternativerne var bl.a. Lxf6,
fxe5 og d4, men jeg kunne ikke
umiddelbart få nogle af disse til at
virke.
13...Lb7 14.Lxf6 Sxf6

Dermed var Stefan hentet, og da
han sluttede af med to remiser,
mens Tom scorede 1,5p., blev det
sidstnævnte,
der
løb
med
førstepladsen.
I 5. runde hentede Kristoffer sin
enlige sejr:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Michael Larsen, Næsby
[noter: KD]
1.e4 e5
Her overvejede jeg Sf3 og Lc4. På
Sf3 har jeg endnu ikke noget
fornuftigt mod d6, hvorfor
2.Lc4
Michael kunne efter teksttrækket
erindre, at Per Arnt havde afsløret
min spillestil, men da Michael ikke
er den store åbningshaj vælger han
2...d6 3.Sc3 f5
Trækket er muligvis en tand for
optimistisk,
da
Hvid
har
udviklingsforspring og i forvejen vil
angribe på kongefløjen.
4.d3 f4 5.g3 fxg3 6.hxg3
Hermed forsøger hvid at udnytte
Sort svagheder på kongefløjen,
hvor specielt g6 begynder at blive
en betydelig svaghed.
6...Sf6 7.Lg5
En anden mulighed var 7.Sh3 Lg4
8.f3 Lxh3 9.Txh3, hvor de hvide
brikker er mere ukoordinerede.
7...c6 8.f4 Sbd7 9.Sf3
Hvid har nu fået alt, hvad man kan
drømme om, da udviklingsforspring,
terræn og svagheder i den sorte
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15.Sg5?!
Bange for at smide en god fordel
væk tør jeg ikke spille forceret. Men
15.fxe5!
dxe5
16.Sxe5
Ld6
(16...Dc7 17.d4) 17.Sg6 Lxg3+
18.Kd1
giver
Hvid
gevinst.
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18...Lc8? var trækket, jeg var
nervøs for men efter 19.Sd5!!+−
undgår Hvid alle tricks.
15...Le7 16.Sxb5?
Igen er jeg alt for fokuseret på
planer jeg allerede har beregnet og
glemmer det simple fornuftige skak.
16.Se6!+− hvorefter Sorts konge og
bønderne på b5 og g7 er i
problemer.
16...0-0-0 17.Le6+?!
17.Sc3 holder stillingen lukket med
stor hvid fordel. Specielt undgår
Hvid sort modspil, via bruddet d5.
17...Kb8 18.c4 d5!?
Sort forsøger fornuftigt at åbne
stillingen og straffe Hvids store
tidsforbrug.
19.exd5 Sxd5 20.Lxd5
20.Dxe5+!
20...Lxd5

og de hvide galopheste er rigelig til
at sikre gevinsten.
21...Lb4+ 22.Sbc3 Lb7 23.0-0-0
exf4 24.gxf4 h6 25.Th5 Dc7 26.Tf1
The8 27.Dc2 Df7 28.Tb5 Ka7
29.Df2+
En mulighed, jeg ville have
overvejet kraftigere, såfremt tiden
have været til stede, var 29.Txb4
axb4 30.Sb5+ Kb8 31.Sbd6.
29...Ka8 30.Kc2 Dd7
Her
overser
jeg
selvfølgelig
skakken på a4, hvorefter Sort har
gode muligheder for at holde et
undervejs dystert parti.
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31.Sd5?
31.Sc5! Lxc5 32.Dxc5 Dxd3+
33.Kb3+− hvor tårnet på f1 er tabu
grundet Cc7.
31...Lxd5 32.Txd5 Da4+
Ups!
33.Kb1 Txd5 34.cxd5 Db5?!
Bedre havde nok været 34...Tc8
hvor jeg måske i tidnøden ikke ville
kunne turde andet end 35.Tc1
Txc1+ 36.Kxc1 Da1+ 37.Kc2 Da4+
med remis.

21.Se4?
Endnu en gang ser Hvid syner og
tør ikke spille på fornemmelsen.
21.Dxe5+! Ld6 22.Sxd6 Lxh1 23.c5
Db4+ 24.Ke2+− og hvid vinder
sikkert. De sorte tårne er bovlamme
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35.Dd4 Td8?! 36.d6 Dd7?
For første gang i partiet ser jeg
faktisk noget, der er taktisk og
korrekt på samme tid!
37.Tc1

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6
10.Sd5 f5
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37...Lxd6??
39.Tc8+!

38.Sxd6

11.Lxb5!? axb5 12.Sxb5 Ta5
13.Sbc7+
Kd7
14.Dh5
Sd4
15.Dxf7+ Le7 16.0-0 Df8 17.Dh5
fxe4 18.b4 Ta7 19.c3

Dxd6
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På sin vis et forfærdeligt parti, der
viser, hvorfor jeg kun formåede at
score denne ene gevinst i
turneringen. Flere matchbolde i et
parti skal man lede længe efter −
det skulle da lige være mod
turneringsvinderen
Tom,
hvor
gevinsterne nærmest viste sig på
stribe. Men Tom holdt stand og
dermed et stort tillykke med
turneringssejren!
1-0

19...Df5?!
19...Sf3+! 20.gxf3 Tg8+ 21.Kh1
Tg5!-+.
20.Dd1 Ld8 21.cxd4 Lxc7 22.Tc1
Ld8 23.dxe5 Lb7?

To forskellige måder at
imødegå Svesnikov på
Hvid: Jesper Knudsen, FREM
Sort: Mikkel Clausen, FREM
[noter: NEN]
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18.Tfe1.
18...0-0 19.Kh1 Df6 20.Tc3 Te8
21.Th3 h6 22.Dh4?! Dxh4 23.Txh4
Tc8 24.b3 Tc5 25.f3?! exf3
26.gxf3 Txd5 27.Th5 Te7 28.Le4
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24.Sf6+ Ke6 25.Dxd6+ Kf726.Db8!
Lxf6 27.Dxa7 Tg8 28.Dxb7+ Le7
29.Dd5+ Kf8 30.g3 1-0
Hvid: Michael B. Madsen, FREM
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6
10.Sd5 f5
Michael B. vælger en mere rolig
opstilling end Jesper Knudsen.
11.Ld3 Le6 12.0-0 Lg7 13.Dh5 Ta7
14.c4 bxc4 15.Sxc4 Sd4 16.Tac1

28...Tb5
Efter 28...fxe4 29.Txd5 e3! ser det
ud til, at sort har rigelig
kompensation for kvaliteten.
29.Ld3 Te6 30.f4 Td5 31.Sb6 Ta5
32.Lc4 Tg6 33.a4 Tc5 34.Th3
Tc7?
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Hvid har de bedste udsigter efter
35.Lxa6.
½-½

16...Lxd5!? 17.exd5 e4 18.Lb1!?
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Spænding til det sidste i Basis 1
Ratingfavoritten Jes Nykjær skulle i
sidste runde have hjælp for at vinde
gruppen. I partiet mod Anton fik han
selv problemer efter 14.Sg3?:

I næstsidste runde bragte Tom sig
alene i front ved at vinde over
klubkammeraten Mikkel Clausen,
der kom galt af sted i midtspillet.
Efter 17...f5 var hans stilling
stormmoden:
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14...Lxf3! 15.Lxf3 Lh4 16.0-0-0
16.Kf2 eller 16.Df2 besvares jo med
16...Sf5!
16...Lxg3 17.Kb1 cxd4 18.Lxd4
Sf5 19.Lb2 Sf6 20.e4 Sh6 21.De3
Se8 22.h4 Lxh4 23.g3 Lf6 24.e5
Le7 25.g4 Dd7 26.Le4 f5 27.Txh6
gxh6 28.gxf5

18.Lxf5! exf5 19.Sxf5 Lg5?
Eneste chance for at holde liv i
partiet var 19...g6 20.Sxh6+ Kg7
21.Sf5+ Kg8.
20.Sxg5 hxg5
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21.Sd6! Te6?? 22.Sxb7 Db6
23.Sc5 1-0

28...exf5?? 29.Ld5+ Tf7 30.e6 Dd8
31.exf7+ Kf8 32.Tg1! 1-0
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20...Txe3!! 21.Txe3 Txg3 22.Txg3
(22.Te4 Sf6!) 22...Lxf4+-+.
21.Sg2?
21.Kb1!
21...Lxe3+?
21...Txe3!, fx 22.Sxe3 Sc4! 23.Te1
Sxe3 24.Texe3 Txd4-+.
22.Sxe3 Tge4 23.Sf5 Kd7= 24.Sh6
T4e6?! 25.Sxf7 Tg6 26.Tdf1 Te7
27.h5 Tg4 28.Sh6! Tg5
28...Txd4? 29.Sf5!
29.g4 Sd5 30.Kd2 Te4 31.Kd3 Te6
32.Tf7+ Te7 33.Txe7+ Kxe7
34.Tf7+ Ke6 35.Txh7 b5 36.Txa7
Sf6 37.Tc7 Kd5 38.Sf5 Sxg4
39.Se7+ Ke6 40.Sxc6 Txh5
41.Te7+ Kd5 42.Sb4#
1-0
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Ved nabobordet havde Chresten en
gylden chance for at komme alene i
mål, men Theis fik vendt et truende
nederlag til sejr.
Hvid: Theis Nielsen, FREM
Sort: Chresten Nielsen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.h4 g4
5.Se5 d6 6.Sxg4 Sf6 7.Sxf6+ Dxf6
8.Sc3 Tg8 9.Df3 Lg4 10.Df2 c6
11.d4 Lh6 12.Le2 Sd7 13.Tf1 Lxe2
14.Sxe2 0-0-0 15.Sxf4 De7 16.Le3
Dxe4 17.0-0-0 Tg4 18.Df3 Dxf3
19.Txf3 Te8 20.g3

Jess vandt tidligere i turneringen
over Andrew Velarde på betydelig
mere stilren vis, end det var
tilfældet mod Anton. Vi kommer ind
efter Indslev−spillerens 37...b5:
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38.Lf4! Td4 39.Ld6 Se5 40.Ke3
Td5 41.Ke4

20...Sb6?!
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41...T5xd6 42.cxd6 Txd6 43.Tc1
Td7 44.Tc5 Te7 45.Txb5!

20.Dg5?!
Her opgav sort; endnu stærkere
end sluttrækket var dog 20.Lb5! 1-0
Præmietagerne:
Seks andre fynske klubber havde
spillere med i turneringen, men hvor
intet andet er angivet, kommer
præmietagerne fra FREM.
Mestergruppen (ratingsnit: 2001): 1.
Tom Frantsen 4,5/6p. 2. Stefan
Wiecker 4p. 3. Kristoffer Dyrgaard
3,5p.
Basis 1 (1703): 1. Jess Nykjær 5,5p. 2.
Chresten Nielsen 5p. 3-4. Anton
Kjeldsen og Theis Nielsen, begge 4p.
Basis 2 (1535): 1. Søren Kristensen 6p.
2. Niels Funch 4,5p. 3. Claus Børsen,
Læseforeningen 4p.
Basis 3 (Monrad-gruppe med 14
deltagere): 1. Martin Utoft Andersen
5,5p. 2. Thor Bendix 5p. 3-4. Peter
Kinggaard og Sune Zimmermann,
Næsby, begge 4,5p. Bedst under 1200:
1. Sarkan Kapan 5p. 2. Emma Le Besq
4,5p. 3-5. Alexander Le Besq, René
Andersen og Jakob Frederiksen, alle
3p.
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45...Sc4+ 46.Kxd3 Td7+ 47.Kxc4
Txd2 48.Tb7+ Kf8 49.Txa7
1-0
I næstsidste runde fik Anton let spil
i en kongegambit mod Benny
Sørensen, Nr. Aaby, der i håb om
dronningeafbytning netop har spillet
19...Dc6:
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Brønshøj mesterskabet 2009
Af Michael Agermose Jensen
Efter den katastrofale afslutning på
Øbro nytår og divisionsturneringen,
hvor jeg tilsammen tabte 6 partier i
træk havde jeg uden videre omtanke
tilmeldt
mig
dette
års
åbne
klubmesterskab
i
Brønshøj
skakforening. 9 runder i 10 mands
grupper og med indførslen af FIDEs
nye pengemaskine var den som noget
nyt ikke elo-ratet. Jeg var seedet 5 i
øverste gruppe med Asger Paaske
(2089) som favorit. Turneringen var på
niveau med sidste års, hvor jeg delte 3.
pladsen og samtidig klubmesterskabet
med Asger Paaske.

partier får man alligevel flere
chancer.
Allerede i 1. runde var det ved at gå
galt. Jeg spillede sort mod Thomas
Kirknel fra Helsinge. Han har lige
holdt en lang skakpause, og jeg
regnede med at han var lidt rusten. Det
blev, selvfølgelig fristes man til at sige,
en Anti-Sicilianer. Jeg udlignede nemt.
Jeg ville have mere og ofrede frisk en
bonde. Det var lige ved at gå galt, men
han fandt ikke det bedste, og remis blev
enden.
Mod Per Ertbjerg i 2. runde spillede jeg
Morra-gambit. Jeg fik en god stilling
med kompensation for bonden, men
spillede så helt gris og var lige ved at
tabe. Heldigvis fik jeg ham lokket til at
ofre en kvalitet for bonde og angreb,
som jeg parerede, og vi blev enige om
remis i tidnøden.

I lyset af 6 nederlag på stribe havde jeg
lagt en taktik forud for turneringen. Jeg
regnede med at ingen af de 9
modstandere kunne slå mig i et normalt
parti skak. Dvs. taktikken var at:
• undgå dumme beslutninger,
såsom at spille tvivlsomme træk
blot fordi man har brugt lang tid
på dem.

Morten Breinholt spiller 1.d4, Sf3 og
Lg5 mod alt, så jeg havde forberedt
1.d4 g6 2.Sf3 Lg7 3.Lg5 c5!? Det
udlignede, men igen brugte jeg lidt for
meget tid og måtte tage en halv.
Ikke nogen god start de første tre
runder. For stort tidsforbrug og to
gange måtte jeg redde dårlige stillinger.
Men derefter kom der gang i spillet.

• Undgå tidnød, dvs. tage
beslutningerne uanset at man
ikke kan regne alt ud.
• Spille praktisk skak, dvs. spille
modstanderen og lade være
med at bruge tid på unødige
komplikationer. I de fleste

I 4. runde fik jeg for en gangs skyld en
af mine stillinger. Det blev et af den
slags partier, man bliver glad af at
spille igennem, så her er det.
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Michael Agermose Jensen (1996)
John Holm Nielsen (2003)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Cf5 4.Dc3 e6
5.g4 Cg6 6.Dge2 c5 7.h4
Denne variant spillede vi også i
Brønshøj mesterskabet i 2008, da
vandt jeg i 16 træk. Det havde jeg
egentlig glemt. Han spiller ellers
1...e5 mod alle andre, men der
brændte han fingrene imod mig for
nogle år siden.
7...h5
Sidst forsøgte han 7...h6.
8.Df4 Ch7 9.Dxh5 cxd4 10.Exd4
Dc6 11.Cb5

12...Cd7 er nok en bedre ide.
Kotronias’ bog fra 1994 giver
13.Cd2 Ih7 14.Jc1K
13.Fc1 Ce4
13...Cxb5?
14.Hxb5
Hxd4
15.Hxd4 Ig6 16.Hf4L; 13...Ig6 var
bedst.
14.0-0!
14.Jh3 var også på tale.
14...Cg6?
Det er jo tempotab.
14...Cxb5 havde jeg også her set
var muligt, men hvid får stadig
fordel. Jeg havde regnet med:
15.Hxb5 Hxd4 16.Hxd4 Id3
(16...g6 17.f4) 17.Jfd1 Ia6
18.Jc7L og sort er helt pakket.
15.Dxd5!+−
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Hertil havde jeg trukket a tempo.
Jeg har haft denne stilling mange
gange. Spillet er lige, men tilpas
taktisk til at her vinder den bedste.
11...Cxc2
Udligner den materielle stilling, men
udviklingen var vigtigere. Det er
angiveligt
en
anbefaling
af
Boleslavsky. 11...Hge7 er bedre;
11...a6 12.Ixc6+ bxc6 giver sort en
dårlig bondestruktur.
12.Cg5 Ea5

Så er det lukketid. Sort finder et
træk, frem for at undgå at give op.
15...Fc8
15...exd5 16.Cxd5 Hge7 17.Jxc6!
vinder.
15...Cxb5?? 16.Hc7# taber både
dronning og konge.
16.Ffd1!
Det præcise. Nu truer der Hf6+
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fulgt af Cd7+. Sort skaffer kongen
et flugtfelt.
16...f6
16...exd5 17.Cxd5 Cc7 18.Jxc6
går mat.; Jeg havde håbet på den
flotte mat efter 16...Ixh5 17.Hc7+
Cxc7 (17... xc7 18.#d8#) 18.Jxc6!
bxc6 19.Ixc6+ Cxc6 20.Cd8+!
Jxd8 21.Jxd8#
17.Ddxf6+
Her havde jeg regnet alle
varianterne til mat.
17...Hf7
På 17...Hxf6 havde jeg beregnet
18.Hxf6+ Nf7 19.Cd7+ Ie7
(19...e7 20.#e8+! sætter mat.)
20.Cxe6+! Nxe6 21.Ic4+ Cd5
22.Ixd5+ Nxe5 og sorts konge går
nok mat − tænkte jeg.
18.Ed7+ Dge7

Sætter mat i 2. Den skulle han lige
se.
19...Hxe6 20.Fd6+
Så er der mat i næste.
20.Hf4+ Nxe5 21.Jc5+ Hd5
22.Jdxd5# var æstetisk, men jeg
valgte den hurtigste mat, som også
er ret nydelig.
20...Hf7
20...Nxe5 21.If4#
21.e6#
1-0
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Det betød så, at jeg (igen, igen) blev
ramt af en af ratingsystemets
urimeligheder. Jeg havde tabt rating på
vejen ned til en takst (koefficient) på
30 pr. point under forventet. Men da de
endnu ikke var registreret, ville jeg i
denne turnering kun vinde til en takst
på 20 pr. point.

Kasper
Møller
Jørgensen
var
modstanderen i 5. runde. Han havde
ligesom mig tabt noget rating i Øbro.
Irriterende nok havde han allerede
vundet en del tilbage og deltog i denne
turnering med et tal, der var 100
mindre end hans reelle. Mit eget var til
gengæld 30 højere.

Det havde den groteske effekt, at jeg
sluttede 1,05 point over forventet og
ender med et ratingtal, der er lavere end
det jeg startede med. Hvis jeg vinder
rating i den næste turnering bliver det
så igen til takst 20.

Alt andet er også håbløst:
18...Hce7 19.Ce8+ og mat følger.;
18...Ie7 19.Cxe6+! Nxe6 20.Ic4+
Cd5 21.Ixd5+ (21.f4+ (f7
22.xd5+ (f8 23.xg6# var også
flot.) 21...Nxe5 22.If4#
19.Exe6+!

Hvem kan forklare mig den logik?
Nå, tilbage til partiet. Jeg regnede med
c3 eller Lb5 spoiler, hvis jeg spillede
Siciliansk og jeg orkede ikke at skulle
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vride en hel ud af den slags igen, så jeg
spillede 1…e5 i forventning om, at det
blev Skotsk.
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Det gjorde det selvfølgelig ikke. I
stedet spillede han Worrall-varianten i
Spansk
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.De2.
Problemet med nye skakbøger er, at
man er nødt til at købe dem selvom
man ved de er dårlige. I dette tilfælde
vidste jeg udmærket at Andrew Greet
har udgivet en bog, hvor han anbefaler
5.De2. Den er der mange, der har købt i
naiv forventning om, at nu skal de til at
vinde stribevis af partier med Spansk.
Come on.
Hvis det virkelig var så godt, hvorfor
spiller de bedste det så ikke? Ok, de
spiller heller ikke kongegambit, men
det har en helt anden årsag. Anyway,
jeg spillede bare Marshall alligevel
5…Le7 6.c3 b5 7.Lb3 0-0 8.0-0 d5!?
Spansk har jeg ikke spillet med sort i
10 år og jeg har som sagt ingen af
bøgerne (der er flere nye bøger der
anbefaler 5.De2). Jeg brugte derfor lidt
tid ved brættet på at overveje
mulighederne efter 9.exd5. Det var
selvfølgelig helt åndssvagt for han tog
selvfølgelig ikke bonden – sjovt så
forudsigelige nogle skakspillere er.

Jeg valgte:
9…Lb7
Ud fra en ide om løberen nu ikke havde
nogen fremtid på c8-h3 diagonalen.
…Lg4 er jo kun godt, hvis hvid har
spillet d4, så man kan lægge pres på
centrum. I diagramstillingen har hvid
spillet forsigtigper a la Giuoco
Pianissimo, mens sort har erklæret sig
med …d5. Der kom:
10.Lg5 Sa5
Og hvid tog nu maddingen med:
11.exd5?! Sxb3 12.axb3 Lxd5
13.Sxe5 Te8
Med fremragende kompensation for
bonden. Herefter udspillede jeg ham,
men lige da jeg fik chancen for at sætte
det afgørende stød ind, spillede jeg for
hurtigt. Slutspillet var trods merbonde
og løber mod springer helt utroligt kun
remis.

Der kom:

Mod Dick Sørensen i 6. runde havde
jeg forberedt mig på at batte Kanvarianten i Siciliansk. Han spillede i
stedet Pirc. Jeg fik hurtigt stor fordel og
efter 14 træk fik vi følgende stilling –
læg mærke til hvids bønder!:

9.d3
Og jeg var out of book. Men som nævnt
i indledningen regnede jeg det ikke for
noget problem. Jeg skulle bare have en
stilling, der var spillelig.
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Helt bonanza. 20.Sd5 så ikke specielt
lovende ud, så jeg gamblede alt på at
åbne kongefløjen.
20…bxc3?
Grådigt. Sort burde slå på e5 først.
Derimod taber 20…Lxf3 glat.
21.exf6+
Nu vinder jeg.
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Sorts kongestilling ser solid ud, mens
hvid stadig mangler at rokere.
14…c5
14…b4!
15.0-0-0 Da5
15…c4!
16.f5 c4 17.g5
All-in; der var dog en variant, jeg
havde undervurderet.
17…cxd3
17…b4 var også godt.
18.gxh6 b4
18…dxc2! havde jeg undervurderet.
19.hxg7 Kxg7 20.e5?!?

21…Kg8??
Det kan man næsten kalde en selvmat.
22.Dh6.
Sort tog sine 7 hævnskakker og lod mig
sætte mat.
På 21…Kh7 havde jeg regnet den
smarte variant 22.fxg6 fxg6 23.Sg5+
Kh8 (23…Kg8 24.Dxd3 Txf6 25.Thf1
Tf5! 26.Dc4+ og hvid har et farligt
angreb. Alt andet end 26…Kh8 taber
øjeblikkeligt.)
24.Sf7+!!
Txf7+
25.Dh6+ Kg8 26.Dxg6+ Kf8 27.Thg1
og hvid vinder.
Det interne klubopgør mod Esben
Christensen blev en hovedvariant –
engelsk angreb mod Najdorf varianten i
Siciliansk via en Scheveningen
trækfølge med mig som hvid. Jeg fik
ikke meget ud af åbningen, men fandt
en smart finte, der skaffede et godt
slutspil.
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har flere gode træk og endnu et
eksempel på, hvorfor man ikke skal
stole på bøgerne. Emms fortsætter
med 8...d5 9.Ib5 Ic5 10.c3 Id7
11.Ixc6 Ixc6 12.cxd4 Ib6 13.Hc3
0-0 med uklart spil − Mikhalchishin.
9.Cxe6 dxe6 10.c3 0-0 11.Dxd4
Dxd4 12.Fxd4 Ee8 13.Dd2
13.Jg4 f5 er mindre præcist.
13...f5
Hertil var forberedelse. Nu spillede
Asger et nyt træk.
14.exf6
Jeg havde kigget på Paaske−Steen
Petersen,
Brønshøjmesterskabet
2003, hvor Asger blev pelset efter
14.Cc4 c5 15.Jd3 b5 16.Cf4 Ib7O
17.Hf3 Jd8 18.Jxd8 Cxd8 19.Ie3
Cd5 20.h4 a6 21.Cg3 Cc4 22.Hd2
Cd3 23.Jc1 Jd8 24.h5 Ce2 25.h6
g6 26.Cf4 g5 27.Cg3 Jd3 28.Hf3
Jxe3 29.Nh2 Jd3 30.Je1 Cxe1
0-1; 14.Hf3 var en tredje plan.
14...Cxf6 15.Fe4 Cd7
15...e5 ser for statisk ud.
16.Df1
16.Hc4 Ib5.
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Sort har lige slået på c5 med
17...Dc6xc5, hvor 17…Sxc5 havde
været smartere, selvom hvid så kan
vinde en bonde på b4. Nu kom:
18.Se4! dxe4 19.Dxd7+ Kf8 20.Dd6+!
Ke8
Og efter en trækgentagelse for at vinde
tid Lxa6 med fordel i slutspillet, som
jeg konverterede i 52 træk.
Det andet interne opgør var mod Asger
Paaske. Jeg skulle bruge en halv for at
være sikker på at skabet kom hjem til
mig det næste år. Jeg valgte igen
1…e5, men nu var det ikke længere en
overraskelse.
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Asger Paaske (2089)
Michael Agermose Jensen (1996)
1.e4 e5 2.Df3 Dc6 3.d4 exd4
4.Cc4 Df6 5.e5 De4 6.Ee2 Dc5
7.0-0 De6 8.Fd1 Ce7
8...Ic5 tror jeg ikke på. 9.Ixe6
dxe6 fører til en stilling John Emms
anbefaler i sin bog om 1.e4 e5,
men jeg vil hellere have løberen på
e7. For at sige det rent ud:
Stillingen er klart bedre for hvid, der

16...Cb5!?
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Jxd2 31.Jf2 Jd1+ 32.Hf1 b5 ligner
remis.
29...Fxd1+
Nu er det forceret remis.
30.Exd1 Exa2 31.Ed8+ Hf7
32.Exc7+ He8 33.Ee5+
Med remistilbud. Hvid må tage evig
skak, ellers står sort bedst.
½-½

Indledningen til et interessant
bondeoffer. 16...e5 er stadig
computerens favorit. Det ser grimt
ud.
17.c4 Cc6 18.Fxe6 Eg6
18...Cf7 med trusler mod f2 var den
anden mulighed.
19.Dg3
19.He3?
Id7 fanger tårnet.
19.Jxc6?! bxc6 20.Ce6+ Nh8
21.Cxc6 Cc2! er godt for sort.
19...Fae8
19...Cf7!? var stadig en mulighed.
20.Fxe8 Fxe8
Her tilbød jeg remis da, jeg regnede
med at presset mod e3 var nok.
21.Ce3 Cd4 22.Fd1 Cxe3 23.fxe3
Ee6 24.Fe1 Ee5 25.b3 Fd8
Hvid må ikke få d−linien.
26.Ff1
26.e4 er tveægget. Hvid kan så
prøve at befri sig med Cf3−f5 etc.
26...Fe8
Jeg skulle bruge en halv.
27.Fe1 Fd8 28.Ec2
Hvid spiller på gevinst. Asger skulle
jo vinde.
28...Ea5 29.Fd1
29.Jf1 Cd2 (29... d2? 30.f5!
havde vi begge overset) 30.Cxd2

I sidste runde tog jeg en hurtig halv
med sort (ja, der var igen 5 sorte til
mig) mod Dennis Hellegaard.
Det sikrede klubmesterskabet udelt og
minimum en delt 1. plads. Det lykkedes
Per Ertbjerg at vinde et omskifteligt
parti mod Asger, så Per og jeg delte 1.
pladsen.
Min strategi for turneringen lykkedes.
3½/4 med hvid og 5 remis’er med sort,
jeg vandt 22 i rating, klubmesterskabet
og 1. præmien.
Næste turnering bliver Politiken Cup
2009 i Helsingør 18.-26. juli. Den
vinder jeg nok ikke, men det kunne
være rart ikke at tabe 50 i rating igen i
år.

Om at blive mesterspiller
Af Jess Nykjær
Luften i lokalet var tyk af spænding,
atmosfæren var enorm, vores HELT
var i fuld koncentration, alle sanser var
på højkant, det var nu i aften at
MESTER-titlen skulle hentes hjem, det
var tirsdag den 18. november2008.

”Aftenen før havde HELTEN forberedt
sig et skummelt sted kaldet Frem, det
var et sted, hvor tvivlsomme typer
mødtes for at udfordre hinanden i et
spil SKAK. Mange gode råd og ideer
blev drøftet, enden på det hele blev
BANK HAM.”
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Med sit h3 har Peter fået sikret sin
stilling og er klar til angreb, hvilket var
helt som forventet.

Nu skulle forventningerne indfries, nu
skulle drømmen gribes, en dråbe sved
løb over panden, det var nu de rigtige
mænd trådte i karakter. Pludselig blev
luften endnu tykkere, og der blev helt
stille, helt stille. Selv digitalurenes
tikken forsvandt. Vores HELT vidste,
at der var noget galt, han kunne mærke
det på de andre spillere i lokalet, tiden
stod stille, vi var alle fanget i et
VACUUM. Langsomt, meget langsomt
vendte han sig om, og der stod min
bedste ven i verden Anton Kjeldsen, og
en anden god ven Jesper Knudsen; de
var kommet for at yde moralsk
opbakning, nu vidste jeg at det ikke
kunne gå galt, hvordan kunne det dog
det med sådanne venner. Lige nu og
her var selv Curt Hansen gået ned, lige
her
var
jeg
uovervindelig.
Turneringssejren i Søndersø Open 2008
med 7/7p. var hjemme sammen med
titlen. Det blev fejret med champagne,
som mine venner havde medbragt. Det
blev en aften med megen glæde og
enkelte tårer. Vores HELT er af den
bløde slags.
Turneringen blev et dejligt gensyn med
gamle klubkammerater, der ikke gav
ved dørene; de kæmpede alle deres
chance, med de midler de nu en gang
har. Her havde Peder Thomsen (1341)
de hvide brikker, vores parti kom
således:
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12.e5?! dxe5 13.Sxe5 Sd4
Den havde han ikke fået med.
14.Dd1 h6 15.Lh4 Dc7 16.Lxf6 Lxf6
17.Sg4 Lh418.Sxh6+? gxh6 19.Dg4+
Lg5 20.h4
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20...Df4!
Ups, må man det?
21.Dd1 Dxh4 22.Te1 Lf4 23.f3 Dh2+
24.Kf1 Lg3
0–1

Hvid: Peder E. Thomsen, Søndersø
Sort: Jess Nykjær, FREM
[noter: JN]
1.e4 c5 2.Lc4 a6 3.a3 e6 4.Sc3 b5
5.La2 Lb7 6.d3 d6 7.De2 Sf6 8.Lg5
Le7 9.Sf3 Sc6 10.0–0 0–0 11.h3 Tc8

Så for at træerne ikke skulle gro helt
ind i himlen, nævnte Knudsen lige den
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følgende mandag, at man jo ikke var
rigtig mesterspiller, før man havde
forsvaret sin titel. Derfor måtte man jo
lige stille op i Læseforeningens
Årsskifteturnering, hvilket skete med
blandede følelser. De startede med at
slette min præmie i mestergruppen, de
kun 2 deltagende mesterspillere var
ikke nok til præmier, tak for det. Men
som ratingsponsor kunne jeg dog
bruges. Jeg spillede en del tvivlsomme
partier, men lyspunkter, som min remis
med Jørn Moestrup, og min sejr over
Anton Kjeldsen hjalp på humøret, selv
om jeg måtte aflevere en smule rating.
Her skulle mit parti med Anton så
komme, men det er blevet væk, og
sjovt nok kan Anton heller ikke finde
sin genpart. ”Så nu er jeg rigtig, rigtig
MESTERspiller Hr. Knudsen eller
hvad.”
Holdturneringen bidrog også med lidt
ekstra krymmel, hvor en lang og hård
sæson blev kronet med en sejr over
Nyborgs førstebræt. I mangel af bedre
var jeg havnet uforsvarligt højt oppe på
holdlisten i år; Mads B Svendsen har al
for stor tiltro til mine ringe evner. Jeg
skulle møde Stig Gorm Jensen med de
hvide brikker; jeg vidste at det var en
mand, der gerne vil spille aggressivt og
efter min mening er glad for sin
Dronning. På 1.e4, e5 2.Sf3 spiller han
2…f5, det havde jeg ikke lyst til. Jeg
havde en ide om at, han mod 1.e4, e5
2.Sf3, Sf6 3.Lc4 ville spille 3…Sxe4.
Det ville jeg gerne spille, så det blev
det til:

1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Sxe4 4.Dh5
Sd6 5.Dxe5+ Le7?!
Jeps, den mand elsker sin dronning.
6.Dxg7 Lf6 7.Dg4 Sxc4 8.Dxc4 c6
9.De2+ Le7 10.d4 d5 11.Lg5 Le6
12.Lxe7 Dxe7 13.0–0–0 Dg5+ 14.De3
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14…Dxg2?!
Den bonde må være giftig, jeg får min
sidste udvikling gratis her.
15.Sge2 Dg7 16.Thg1 Df6 17.Sf4 Sa6
18.Sh5 De7 19.Sg7+ Kd7 20.Tde1
Df6 21.Sh5 De7 22.De5 Tad8 23.f4
f6? 24.Sxf6+ Kc8 25.Dxe6+
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Hvid: Jess Nykjær, FREM 3
Sort: Stig Gorm Jensen, Nyborg 1
[noter: JN]

Så ville han ikke mere, det var tid til
hig 5 med holdlederen. 1–0
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Udfordringsturneringen
af Kristoffer Dyrgaard
Udfordringsturneringen var i den forløbne sæson en skakmæssig og ikke mindst
social god oplevelse. Hele 173 matcher blev der spillet på kryds og tværs mellem
klubbens medlemmer. Dette har været med til at bidrage til en god stemning på
klubaftnerne, som er en af de vigtigste elementer for at kunne sikre
medlemsfremgang. Vi vil dog gerne gøre turneringen til en endnu større succes
næste år, hvorfor den i løbet af sommeren vil blive kigget efter i sømmene. Hvis du
har forslag til forbedringer af reglementet, det sociale aspekt eller blot har gået og
tænkt over, hvordan turneringen kunne gøres mere overskuelig, hører vi i
bestyrelsen meget gerne fra dig. Turneringens hårde fakta kan ses nedenfor, hvor
der aldrig har været været tvivl om Jess’ sikre sejr. Tillykke med det! Et tillykke
skal der også lyde til Michael, der noget overraskende – også for ham selv –
snuppede sejren i heat 3. Jonas spillede flere matcher efter Jess, dermed har
bogpræmien fundet sin ejermand.
Navn
Jess Nykjær
Jonas Nilsson
Kristoffer Dyrgaard
Michael B. Madsen
Anton Kjeldsen
Peter Kinggaard
Yann Le Besq
René Andreasen
Chresten Nielsen
Søren Gjedsted
Lene Kuntz
Mads Bilde Svendsen
Søren Christensen
Mathias Meunier
Niels H. Sørensen
Theis Nielsen
Jesper Knudsen
Thor Bendix
Niels Erik Nielsen

Rating Points Matcher Aug/Okt Nov/Feb Marts/Juni
197
56
94
70
33
1870
136
35
69
45
22
1945
119
26
51
45
23
2132
113
32
44
31
38
1885
99
33
74
18
7
1669
89
25
74
13
2
1376
82
21
47
10
25
1746
61
20
42
19
1736
57
19
54
3
1672
40
9
22
10
8
1429
36
9
32
4
1520
36
9
18
15
3
2090
35
10
10
9
16
1360
31
8
31
1951
23
8
18
5
1907
22
6
10
12
1701
21
6
16
5
1961
16
4
2
14
1218
10
2
10
1932

Tak for en dejlig turnering!
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Frem Skakklub og Fyns Skak Union præsenterer:

Fynsmesterskabet i lynskak 2009
Den traditionsrige turnering afholdes i år på Amfiscenen ved Brandts
Klædefabrik i det centrale Odense.
Mød op på dagen og få en god skakoplevelse og støt samtidig din hobby
ved at være synlig i kulturlivet i Odense.
Turneringen afholdes lørdag d. 27/6 fra kl. 10.00-16.00
Tilmelding kan ske til Kristoffer Dyrgaard på kristofferdyrgaard@webspeed.dk,
tlf. 25 75 76 78, eller ½ time før spilstart på spillestedet.
Se tilmeldingslisten på: www.fremskak.dk
Indskud er 50 kr.
Præmier: 500 kr. til Fynsmesteren og 250 kr. til de øvrige gruppevindere. Der vil
formentligt også blive uddelt andre former for præmier i løbet af dagen.
Turneringsformen afhænger af deltagerantallet, men udgangspunktet er indledende
10 mandsgrupper med finalegrupper efter middag.
Forplejning: Der vil blive uddelt sandwich til forhåndstilmeldte (tilmeldt senest
onsdag d. 24/6 kl. 20). Alt hvad hjertet ellers måtte begære, kan købes hos caféerne i
området.

Vel mødt!

Skakundervisning i sommerferien
Af Kristoffer Dyrgaard
Mads B. Svendsen og jeg vil forestå skakundervisning i sommerferiens uge 28 og
29 i skakklubbens lokaler. Dette er et tilbud til alle folkeskoleelever i Odense
Kommune, hvor alle klubbens juniorer også er velkomne. Undervisningen vil foregå
mandag, onsdag og fredag fra kl. 10-14 i de nævnte uger (dvs. 6., 8., 10., 13., 15. og
17. juli), hvor der afhængigt at deltagerantal vil være en blanding af undervisning,
turnering, babyskak og løbeskak m.m. Desuden vil der fredag d. 3. juli bl.a. være
mulighed for at spille skak på Flakhaven.

Vel mødt!
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Medlemsoversigt
Mehrad Ameli, Langesøvej 15, 5230 Odense M
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
Alf R. Andersen, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
René Andersen, Lindvedparken 73, 5260 Odense S,
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C
Hooman Arshadi, Østerdalen 9 EF, 5260 Odense
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Jesper Bruun, Snogegårdsvej 142, 2. th, 2860 Søborg
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Od. C
Mikkel Clausen, Grønnegade 10, 1. tv., 5000 Odense C
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
Jacob Frederiksen, Reventlovswej 38, 5000 Odense C
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M
Søren Gjedsted, Øhavevej 3, 5800 Nyborg
Ellen Hagesæther, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Od. C
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. S
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60895375
66115869
66141420
66141420
31131758
66159796
66154793
60110673
66111326
66111326
21283615
50547553
51948921
66148171
25757678
22778371
66110212
66110212
66124944
26827022
50408954
65912145
66163656
65916925
41408527
21495258
27280144

Medlemsoversigt
Serkan Kapan, Ravnholtvænget 3b, 5230 Odense M
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Od. C
Lene Kuntz, Bregnevej 5, 3,1, 5220 Odense SØ
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Od.C
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Vildrosevej 10 A, 5220 Odense SØ
Chresten Nielsen, Bredgade 43, 2 sal, 5560 Årup
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Od.e C
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV
Preben Sig, Æbleparken 138, 3, 5270 Odense N
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl
David Smit, Nyborgvej 291 2.4, 5220 Odense SØ
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Od. V
Niels Henrik Sørensen, Buchwaldsgade 61c 3tv, 5000 Od. C
Stefan Wiecker, Sanddalsvej 27a, 5700 Svendborg
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26816961
20744863
22593955
24604624
22300077
26197999
26197999
26197999
66120322
23325877
61305945
66175561
22282983
28151271
66147674
51539148
77551012
28622832
24677219
66108610
66126472
20122435
24870296
66147615
61667961
28216182
22401914
28939067
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