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Velkommen til en ny sæson!
Når du læser disse linjer, er en ny
sæson i Frem Skakklub skudt i gang.
Og lad det være sagt med det samme:
Det bliver endnu en spændende en af
slagsen med masser af aktivitet i
klubben.

For bestyrelsens vedkommende har det
forestående jubilæum været en
løftestang
til
at
give
Odensemesterskabet
en
kraftig
modernisering af mere permanent
karakter.

Efteråret 2012 bliver ganske særligt for
vores klub, idet vi skal markere, at det
er 75 år siden, at klubben blev stiftet. I
en tid med klublukninger og
medlemskrise i skakken er det de
færreste klubber forundt at runde det
trekvarte århundrede. Det skal vi være
ydmyge, men stolte over, og samtidig
glæde os over, at der er tale om en
jubilar i god form. Frem Skakklub har
også været ramt af medlemstilbagegang
i de senere år, men vi bilder os
alligevel ind, at vores store arbejde på
juniorfronten og et konstant fokus på at
være en attraktiv klub med mange
tilbud for vore medlemmer trods alt har
begrænset frafaldet.

Vi må erkende, at de senere års
deltagertal
ikke
har
været
tilfredsstillende, så der skulle ske noget
nyt. Bestyrelsen har derfor skelet til,
hvad der skaber succesfulde turneringer
andre steder i landet og har
konkluderet, at formatet med en kort
weekendturnering synes mest populært
anno 2012.
Det har samtidig været vigtige
parametre, at turneringen skulle
bibeholdes i Odense centrum, og at den
gerne måtte være på et uddannelsessted
med mulighed for overnatning for de,
der kommer langvejs fra.
Derfor er vi i bestyrelsen rigtig glade
for at have lavet et samarbejde med
Odense
Katedralskole,
som
forhåbentlig viser sig velegnet til
afholdelse af Odensemesterskabet
fremover. Stedet kan ikke prale af, at
have 5-stjernet luksus, men det har
charme og god plads, og så er det det,
man i skakmæssig optik nok vil kalde
”retro”, da det leder tankerne tilbage på
tidligere årtiers hyggelige turneringer
rundt omkring på landets skoler.

75 års jubilæum
Fra den 5.-7. oktober 2012 skal vi fejre
vores klub på behørig vis. I den periode
indbyder
klubben
til
jubilæumsturnering
med
en
forudgående reception.
Som du kan se af invitationen
andetsteds i Brikken er der tale om en
fem runders weekendturnering på
Odense Katedralskole – en turnering
der
samtidig
fungerer
som
Odensemesterskabet 2012.

Vi håber naturligvis på stor opbakning
blandt klubbens medlemmer til årets
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Potentiale til vækst
Bestyrelsen har ligeledes fokus på, at
Frem har stort potentiale til at vokse sig
større som klub. For at det skal kunne
lade sig gøre, er det vigtigt både at
have et godt produkt i form af et
attraktivt klubmiljø og et højt
aktivitetsniveau, og samtidig skal
klubben formå at gøre opmærksom på
sig selv udenfor de trygge rammer i
Nørregade, så skakinteresserede i
Odense og omegn ved, at vi findes.

helt
særlige
udgave
af
Odensemesterskabet – både som
deltagere i turneringen og som hjælpere
ved de mange praktiske opgaver, der
bliver i at lancere en forhåbentlig ny
stor weekendturnering på Fyn.
Klubbens økonomi
Det forestående jubilæum er blot ét af
flere indsatsområder, som klubbens nye
bestyrelse har arbejdet med.
Et andet er klubbens økonomi, der, som
præsenteret
ved
årets
generalforsamling, helst skal forbedres.
Sidste sæsons store transportudgifter til
udekampe i divisionsturneringen og
helt aktuelt den politiske beslutning fra
Odense Kommune om, at alle
foreninger skal betale leje for deres
klublokaler, gør, at der skal lægges en
indsats for at få økonomien til at
balancere.

Derfor arbejder bestyrelsen med tanker
om,
at
lave
to
udadvendte
skakarrangementer i det offentlige rum
i løbet af hver sæson.
Det ene arrangement vil formentlig få
et juniorfokus og det andet et
breddefokus, ligesom der både tænkes i
indendørs og udendørs aktiviteter.
Disse initiativer vil du høre meget mere
om, når de er blevet mere konkrete,
men som du måske kan fornemme, er
det ikke idéer, der mangler. Det kan
nærmere blive ressourcerne til at få
dem ført ud i livet. Som bekendt
kommer intet af sig selv.

Kontingentindtægterne gør det ikke
alene, så derfor nærer bestyrelsen håb
om,
at
nye
initiativer
som
FynskSupportEl, hvor virksomheder,
medlemmer
og
medlemmers
familie/venner/bekendte eller andre kan
støtte klubben via elregningen, kan
bidrage til en sundere økonomi.

Men bestyrelsen er fortrøstningsfuld,
og håber at alle medlemmer frem for at
spørge, hvad klubben kan gøre for dem,
spørger, hvad de kan gøre for klubben.

Herudover arbejdes der løbende på at
få nye sponsorer til klubben, ligesom
det ikke kan udelukkes, at klubbens
medlemmer på et tidspunkt bliver
spurgt om at deltage i frivillige
opgaver, som på den ene eller anden
måde kan kaste nogen penge af sig til
vores fælles klub.

Endnu engang velkommen til en ny
sæson!
Niels Henrik Sørensen
Formand
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Kassereren har ordet:
praksis betyder, at hvis man ikke har
betalt sit kontingent senest 2 uger efter
den betalingsdato, som fremgår af
indbetalingskortet, vil man modtage et
nyt indbetalingskort måneden efter med
50,- kr. lagt oven i kontingentet.

På klubbens generalforsamling blev det
vedtaget, at kontingentet skulle stige
med 100,- kr. om året for alle
medlemmer (dog kun 25,- kr. for Bmedlemmer).
Dette er nu pr. 3. kvartal af 2012 trådt i
kraft og samtidig blev I introduceret for
den nye deadline for indbetaling af
kontingent, hvor terminerne nu hedder
5. august samt 5. februar (tidligere
havde vi 4 terminer, hvor man kunne
betale for hvert kvartal).

Betaler man heller ikke det nye
indbetalingskort, vil man uden
yderligere varsel blive udmeldt af
DSU/FSU, hvilket bl.a. betyder, at man
ikke
længere
kan
deltage
i
koordinerede turneringer.

Det er glædeligt for jeres kasserer at
konstatere, at ændringen er blevet taget
vel imod, da kun 6 medlemmer (pr. 8.
august) har glemt at betale deres
kontingent til tiden.

Man bliver naturligvis heller ikke
betragtet som medlem af Frem og kan
derfor ikke deltage i klubbens
aktiviteter, før man har bragt sit
udestående i orden.

Tidligere år, hvor deadline var 5. juli
(midt i sommerferien), lå vi ofte på 1520 sene indbetalinger. Det kan dog
gøres endnu bedre, og den mavesure
kasserer er naturligvis først tilfreds, når
ALLE betaler til tiden!

For god ordens skyld, vil jeg lige
opremse de nye kontingentsatser pr.
halvår:
Seniorer:
Studerende/Pensionister:
Juniorer (til og med 20 år):
B-medlemmer: (for et helt år)

Derfor vil jeg igen-igen opfordre alle til
at tilmelde sig PBS Betalingsservice.
Det hjælper både dig selv med at huske
indbetalingen,
og
det
hjælper
kassereren, så hans ressourcer kan
bruges andetsteds, og så er det oven i
købet en helt gratis service for
klubbens medlemmer.

550,500,400,175,-

Terminer: 5. august og 5. februar (Dog
undtaget B-medlemmer, som stadig
betaler 5. januar).
I ønskes alle en god skak-sæson
2012/2013

Ved for sen indbetaling skal der stadig
betales et gebyr på 50,- kr., hvilket i

Anton Kjeldsen
Kasserer, Frem Skakklub
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Frem Open 2012
Af Jesper Knudsen
H.C.A.-turnering med remis i første
runde mod GM Georgiev, men i mødet
med Mads blev han besejret i et slags
slutspil med dronningerne på brættet,
der rummede mange facetter. Vi
kommer ind efter Toms 29.Td2-d3:

De store overraskelser udeblev ved
dette års udgave af Frem Open, der
havde 26 deltagere til start. Mads
Hansen blev en forholdsvis sikker
vinder med den unge Simon Wilbrandt,
som energisk forfølger. Simon blev
eneste spiller, der fratog Mads Hansen
point undervejs. De resterende
grupper var mere jævnbyrdige.
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En normvinders visit
I fynske turneringer er det efterhånden
en undtagelse at spillere med et
ratingtal over 2200 deltager. Med
undtagelse af H.C. Andersen Mind
Games og enkeltstående events over
det sidste årti, er de øverste grupper i
fynske turneringer hovedsageligt besat
af spillere, der har sit skaklige
tilhørsforhold i periferien af den
danske skakelite. Mads Hansens
deltagelse i Frem Open 2012 gav
derfor turneringen en vis sportslig
tyngde, men manglede måske stadig
fordums ratinggennemsnit. Om Mads
brugte turneringen som træningspas er
uvist, men imellem 4. og 5. runde
kulminerede hans anstrengelser i en
IM-norm ved H.C. Andersen Mind
Games med sejre over stormestrene
Rusev og Aagaard.

29...c5! 30.b3 b5 31.Tg1 c4 32.bxc4
bxc4 33.Txd6 Txd6 34.Td1?! Txd1!
35.Kxd1 Kf6 36.Kd2 Ke6 37.Kc3
Kd5
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I begyndelsen var ungdommen
I 1. runde iscenesatte Mads
turneringssejren i det tidlige topopgør
mod erfarne Tom Frantsen. Tom er
uhyre vanskelig at besejre og får ofte
sine gevinstpartier til at se ubesværede
ud. Tom havde ligeledes haft en pæn

38.Kb4??
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Selv om hvid må leve med risikoen for
at komme i træktvang, er fx 38.Kd2
Ke4 39.Ke2 en bedre mulighed.
38...Ke4 39.Kxc4 Kxe3 40.Kd5
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0–1

I samme runde besejrede Simon
Wilbrandt den lavest ratede i øverste
gruppe Anton Kjeldsen. Anton var
kommet godt fra åbningen med hvid
imod Simons grünfeldindisk, men
allerede i midtspillet gik det galt.
Simon administrerede favoritrollen
fornuftigt, og lod Anton lave de
uprovokerede fejl, for til sidst at
hjemføre pointet.
I gruppe 2 vandt Sophus og Tobias
gode partier over ligeledes erfarne
spillere. Sophus er tro mod
kongeindisk
angreb
og
spiller
konceptet med stor giftighed. Det var i
øvrigt dette koncept, der gav Sophus
hans første mesterskalp tidligere på
året.
I gruppe 3 vandt Alexander Le Besq
over David Smit og viste, at han var at
regne for en outsider til 1. præmien i
denne gruppe.
I de 5 omtalte partier var den samlede
aldersforskel omkring +200 år til det
slagne felt - ungdommen var stærkest
denne mandag.

40...g5! 41.c4
41.fxg5? f4!–+.
41...gxf4 42.c5 f3 43.c6 f2 44.c7 f1D
45.c8D
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45...f4 46.Dc5+ Kf3 47.Dc3+ Kg2
48.Dg7+ Kh1 49.Dxh7 Dd1+ 50.Ke5
f3 51.Db7 Kg1 52.Dg7+ Kf1 53.Db7
Dd3
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2 mere åben undervejs. Sophus lagde
som bekendt godt ud med to sejre,
men tabte til Alfred og Søren i de
følgende runder.
Søren
Christensen
begyndte
turneringen i sædvanlig tøffende
dieselmotor-stil med lidt gevinst og
lidt remis. Det samme gjorde Tobias,
der op til 5. runde kopierede Sørens
pointmønster ved skiftevis at vinde og
spille remis. Mønsteret kan være et
udtryk for jævnbyrdig modstand, men
udefra set handler det om (manglende)
mod og vilje til at vinde alle partier.
Både Søren og Tobias er gode
skakspillere, der ligner hinanden på
mange områder. Men deres styrke
bliver også deres svaghed. De er begge
kommet forholdsvist nemt til deres
forståelse for spillet, og deres
gevinstpartier er ofte et resultat af
modstanderens misforståelser eller
direkte fejl. Summen af disse
skakoplevelser giver ofte en lidt blød
eller overfladisk tilgang til spillet - der
følger heraf mange lette partier, men
måske de svære partier bliver endnu
vanskeligere at vinde, idet de kræver
vilje og mod. To egenskaber der skal
holdes ved lige.
Bag ved de to smuttesten havde Jens
Rasmussen og Jonas Hindsholm
dannet arbejdsfelt med 50 procent
efter 4. runde og kunne derfor stadig
spille med om sejren. I 5. runde spiller
Jens således et pænt parti mod Alfred,
der bringer ham tilbage på +1:

Afbud og (re)misforståelser
I de følgende runder prægede afbud
den øverste gruppe, og vi skal helt hen
til opsamlingsheatet omkring 4. runde,
før der indløb resultater nok til at
konstatere, at Mads Hansen lignede
den sandsynlige vinder. Mange af
afbuddene blev afviklet samtidig i
Odense Skakklub.
Her vandt Mads Hansen nemt over
undertegnede, imens Simon på
overbevisende facon slog Niels Henrik
Sørensen. Sidstnævnte endte til trods
for
nederlaget
med
et
turneringsresultat, der sender ham
tilbage i grænseområdet af klubbens
elite - et område der synes at
forskubbe sig kraftigt for tiden.
Michael B. Madsen havde fået en
elendig start på turneringen med tab til
Niels Henrik Sørensen, Tom Frantsen
og senere Simon Wilbrandt. I
opsamlingsheatet blev det kun værre i
mødet med Anton Kjeldsen.
De havde ligeledes aftalt at spille i
Søjlehuset, hvilket fungerede godt for
Anton, der ret hurtigt fik en
gevinststilling.
Michael
forsøgte
ihærdigt at plumre vandene, og det
lykkedes at ende i et slutspil, hvor
Anton sad med to springere på brættet
som det eneste materiale ud over
kongerne. På baggrund af flere
misforståelser undervejs spillede de,
trods det uundgåelige resultat, i
yderligere en halv time. Den halve
time føltes lang som tilskuer.

Hvid: Alfred Andersen, FREM
Sort: Jens Rasmussen, FREM
[noter: NEN]

Jævnbyrdighed i gruppe 2
Hvor udskilningsløbet i gruppe 1 var
tydeligt efter 4. runde, forblev gruppe

9

1.b3 d6 2.Lb2 Sd7 3.c4 Sgf6 4.e3 e5
5.Sf3 Le7 6.Sc3 c6 7.d4 e4 8.Sd2 d5
9.Le2 0–0 10.g4 Lb4 11.a3 Lxc3
12.Lxc3 Se8 13.Lb4 c5 14.dxc5 a5
15.Lc3 Sxc5 16.Dc2?

Thor Bendix snublede i gruppe 3
I gruppe 3, der i år var en
monradgruppe, spillede Christian
Winther sig ud med 3,5/4p., fulgt af
Lene Kuntz og Alexander Le Besq
med
3/4p.
Christian
Winthers
skakmotor kører ikke på diesel, men
synes at anvende en særdeles
eksplosiv benzin, der fungerer godt på
kort bane.
Thor Bendix var kommet sløvt fra start
med tab til Alexander i 2. runde, men
havde stadig chancen for at blande sig.
Det forblev måske den største
overraskelse i gruppen, at Thor ikke
nåede helt tilbage til førerfeltet efter at
være styrtet i nærkontakten med
Alexanders baghjul - en spiller med
den skakforståelse bør sidde med i
finalen, når feltet ikke er stærkere.
Thor Bendix blev med sine 5/7 point
distanceret af Lene Kuntz og Christian
Winther. Sidstnævnte havde virkelig
fået tanket op inden turneringen, der
indbragte hele 77 ratingpoint.


+3425+
++ +
 + + + +
 65+ + 
 ++++
78  + !
" +Q698 $
%
+ # + &
'()*+,-./0
16...Lxg4!

17.Lxg4?
Efter 17.Ld4! Lxe2 18.Lxc5 Ld3
19.Dc3 Sf6 20.Lxf8 Kxf8 står sort kun
lidt bedre.
17...Sd3+ 18.Kf1 Dh4 19.Sxe4 dxe4
20.Ld1 Dh3+ 21.Kg1

I gruppe 1 var Mads på +4 efter 5.
runde og Simon på +3. Ingen af de
andre i mesterfeltet havde vist spil, der
for alvor ville tillade dem at spille med
om den endelige sejr. Den skulle
findes mellem parterne i dette parti,
der kunne have gået Simons vej
allerede i fjerde runde.
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Hvid: Mads Hansen, FREM
Sort: Simon Wilbrandt, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5
5.Sb5 d6 6.S1c3 a6 7.Sa3 Le7 8.Sd5
Sf6 9.Sc4 Sxd5 10.exd5 Sb8 11.Le3
Sd7 12.Dd2 b6 13.Le2 0–0 14.0–0 f5

21...Ta6! 0–1
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15.f4 exf4 16.Lxf4 Sc5 17.Tae1 b5
18.Sa3 Se4 19.Dd3 Lg5 20.Lxg5
Dxg5 21.c3 Lb7 22.Sc2 Sd2 23.h4
Dh6 24.Txf5 Txf5 25.Dxf5 Dxh4

34.Dd8+ Kg4 35.Th7 g5 36.Tg7 Df4
37.Dh8 Df1+ 38.Kh2
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38...Df4+
38...Sf3+!! 39.gxf3+ Dxf3; fx 40.Te7
Df2+ 41.Kh1 Le6! 42.Dd4+ Dxd4
43.Sxd4 Lxd5+ 44.Kg1 Lxa2–+.
39.Kh1 Df1+
½–½

26.Lh5?!
26.De6+! Kh8 27.Df7+-.
26...g6 27.De6+ Kh8 28.Lxg6??
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Søren Christensen stod stille på
bjerget
I gruppe 2 fik Jonas Hindsholm
afsluttet turneringen med gevinster i 3
af de sidste 4 partier, hvilket indbragte
40 ratingpoint. Gruppesejren kunne
han ikke spille med om, idet Tobias
bare
hakkede
derudaf
i
sin
dieselmotor-GM-tempo-stil med lidt
remis og lidt gevinst.
Søren tabte helt tråden og måtte meget
overraskende forlade brættet som taber
i
de
sidste
3
runder.
I
turneringstabellen
ligner
Sørens
afsluttende pointhøst mest af alt en
matematisk silhuet af en rytter, der
ikke længere kan træde kæden rundt
på den afsluttende bjergetape.

28...hxg6??
28...Sf3+! 29.Kf1 (29.gxf3 Dg3+
30.Kh1 Dxf3+ 31.Kg1 Lxd5–+)
29...Sxe1–+.
29.Te3 Lc8 30.De8+ Kg7 31.Te7+
Kh6 32.Df8+ Kg5 33.Tf7 De4
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Hvid: Jesper Knudsen, FREM
Sort: Niels Henrik Sørensen, FREM
[noter: NEN]
1.c4 e6 2.Sc3 d5 3.cxd5 exd5 4.d3 c6
5.g3 Sf6 6.Lg2 Le7 7.Sf3 0–0 8.0–0
Te8 9.Dc2 Lg4 10.h3 Lxf3 11.Lxf3
Sbd7 12.a3 a5 13.Lf4 Sf8 14.d4 Sg6
15.Ld2 Ld6 16.h4 De7 17.h5?! Sf8
18.Sd1 Se4 19.Se3 Df6 20.Dd3 Dg5
21.Lxe4?!
Efter 21.Lc1 Lf4! 22.Sg2 Lxc1
23.Taxc1 Sd2! fastholder sort en lille
fordel.
21...dxe4 22.Dc2 Dxh5 23.Sc4 Lc7
24.Le3 Dh3 25.Tfe1 Te6 26.Dd1

Det gav til gengæld en lidt ældre
travhest i skikkelse af Jens Rasmussen
muligheden for at avancere til 2.
pladsen, hvilket er et udemærket
resultat i en svær gruppe som denne.
Jens vandt omkring 50 rating point for
placeringsevnen i slutspurten.
Mads vendte sikkert tilbage til
hverdagen
Efter IM-norm og stor folkelig
opbakning via live-brætterne ved H.C.
Andersen Mind Games kunne man
godt tro, at Mads ville få en udfordring
i
at
vende
tilbage
til
en
hverdagsturnering, som Frem Open
trods alt er.
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Men champagneboblerne, der blev
uddelt inden 5. runde til ære for maj
måneds bedrift, synes at have den
modsatte virkning på motivationen.
Han afsluttede således turneringen
med 3 gevinster og sluttede dermed på
6,5/7. Simon kom sikkert i mål som nr.
2 med 5,5/7 og med 1,5 point ned til
Niels Henrik og Tom Frantsen der
delte 3. pladsen med 4/7.
Vi slutter Frem Open af med en stærk
positionel spiller (ligeledes drevet på
diesel), der igen blev mesterspiller,
efter boblerne på champagnen i 5.
runde havde lagt sig.

26...Lxg3! 27.fxg3 Dxg3+ 28.Kh1
Dh3+ 29.Kg1 Tg6+ 30.Kf2 Dg3+
31.Kf1 Tf6+ 32.Lf2 Dxf2#
0–1

Sondex Cup 2012
Af Niels Erik Nielsen
Blandt de 108 deltagere i Sondex Cup
i Kolding, der fandt sted fra 20-22.

april, var 11 spillere fra fynske
klubber, og heraf kom de 9 fra FREM.
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17...Sb4 18.Lb1 dxe4 19.Sxe4 Df4+
20.Td2 Lf5 21.Sxg5 Txh8 22.Te1
Dxh4 23.Se6+ Kf6 24.Lxf5 gxf5
25.g3

Kristoffer Dyrgaard var med i Mester
2, og han var ubesejret indtil sidste
runde, hvor han blev totalt udspillet af
Pelle Bank, SK 1968. Kristoffers
enlige gevinst kom i 2. runde, hvor
modstanderen med et skinoffer bød op
til dans, for derpå at gå helt galt i byen
i fortsættelsen:
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Hvid: Claus Rossen, Viborg (2171)
Sort: Kristoffer Dyrgaard,
FREM (2220)
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7
5.Lg5 Se4 6.cxd5 Sxg5 7.Sxg5 e6
8.Dd2 exd5 9.De3+ Kf8 10.Df4 Lf6
11.h4 Kg7 12.0–0–0 Sc6?!
Bedre 12...h6.
13.e4 h6

25...Dh1!
Hvid opgav, da 26.Txh1 Txh1+
27.Td1 Sxa2+ naturligvis er helt
håbløst.
0–1
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Gruppen blev vundet af den gamle
FREM-spiller
John
Rendboe,
Århus/Skolerne 3,5p., mens Claus
Rossen blev nummer to med 3p. og
Kristoffer Dyrgaard blev 3-4. med
2,5p.
Jesper Knudsen slog
gruppevinderen men måtte nøjes
med andenpladsen
I Mester 4 var FREM repræsenteret af
Jesper Knudsen og Sander Ehmsen, og
mens sidstnævnte endte i det slagne
felt, spillede førstnævnte en glimrende
turnering. Jesper lagde ud med at
vinde over svenskeren Tom Rydström,
og da vor mand gik ubesejret igennem
og endte på 3,5p., skulle man tro, at

14.Sxf7?!
Efter den ret så forcerede variant
14.e5! Lxg5 15.hxg5 Dxg5 16.Dxg5
hxg5 17.Txh8 Kxh8 18.Sxd5 står hvid
bedst.
14...Df8! 15.Sxh8?? Lg5! 16.Dxg5
hxg5 17.Ld3
17.hxg5 Dxf2–+.
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præstationen mindst rakte til en delt
førsteplads. Det blev dog ikke
tilfældet, idet Rydström kom godt igen
ved at vinde sine resterende fire
partier. Jesper har kommenteret partiet
mod svenskeren og nævner blandt
andet, at de længe fulgte kendte stier i
Löwenthal-varianten i siciliansk. Vi
kommer ind efter Jespers 19…Dc6:
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25...Lg4!
Sort skal dække h7, men samtidig
have aktivt spil mod c2. Det ordner
superløberen.
26.Tdd2?! Lf5 27.Td1 Df3 28.Te1 b5
29.Tf2 Dc6 30.a3
Nu er jeg også i tidnød. Hvid har 1.05
min til resten. Sort har 1.25 min. til de
næste 10 træk.
30...a5 31.Tg1 Lg6 32.Tgf1 b4!?
33.axb4 axb4 34.Sa2
34.Txf6+ Dxf6 35.Txf6+ Kxf6 36.Sb5
var en mulighed.
34...Sd5 35.Lg5 f5 36.Td2

20.Th2?!
Nu spiller svenskeren for hårdt. Jeg
har netop tilbudt remis. Han bruger
12-14 min. på at finde en vej. Typisk
fejl-reaktion
og
en
behagelig
fornemmelse, når det virker med den
slags primitive strategier.
20...f6 21.g5 Lxf3 22.Dxd8+ Txd8
23.Txd8+ Kf7
Med sort fordel. Tårnene er ikke
koordinerede, og sort har et par vigtige
bønder i centrum. Nu kan han glemme
den remis...
24.gxf6 gxf6 25.h6
Her stoppede min rytme og jeg brugte
40 min. Svenskerens tidnød var nær,
og jeg ville finde den mest sikre plan.
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36...b3! 37.Sc3 Sxc3 38.bxc3 Dxc3
39.Td7+ Ke6 40.Te7+ Kd5 41.Td7+
Ke4 42.Td2? Da1#.
Her tabte sort på tid, men det betyder
jo ikke noget, når der er mat på
brættet. Ingen af os vidste reelt, hvor
mange træk der var udført, så nerverne
var begyndt at spille ind.
0–1

3.h3?!
Et system han tit spillede mod
Hollandsk, men her er det skidt, da
løberen tit udvikles over g2.
3...e5 4.e4
Pointen er, at 4.dxe6 d5! er stærkt for
sort.
4...d6 5.Sc3 Sf6 6.Ld3 f4
Lukker hvids løbere ude af spillet det
næste stykke tid, og fjerner desuden
truslen exf5.
7.Sf3 Le7 8.g3?!
Nu bliver hvids bønder på kongefløjen
lette mål for sort, men det er svært for
hvid, at befri sig på andre måder.
8...fxg3 9.fxg3 0–0 10.Le3 a6
Jeg valgte at indskyde 10....a6, for
hvid skal rokere langt eller lade
kongen stå i centrum, og 0–0–0 løber
ind i b5 nu.
11.a4 De8
Et typisk træk i hollandsk.
12.De2 Sh5 13.Dg2 Dg6

Mester 4: 1. Tom Rydström, Sverige
4p. 2. Jesper Knudsen, FREM 3,5p. …
5-6. Sander Ehmsen, FREM 1,5p.
Simon Wilbrandt var øens enlige
repræsentant i Mester 5. Han deltog
både ved DM i Helsingør og i den
efterfølgende weekend-turnering i
Taastrup og scorede ved begge
lejligheder under forventet, men i
Kolding endte han på en positiv
score. Simon lagde ud med 0,5/2p.,
men en flot slutspurt på 2,5p. gav en
udelt andenplads. Den blev indledt i
3. runde mod Maxim Konstantinov,
og Simon har sat kommentarer til
begge sine gevinstpartier:


653+ +
++ 73 
+  +2+
+  +5
+ ++ +
+ 698789!
" + +Q+$
%
+ # + &
'()*+,-./0

Hvid: Maxim Konstantinov,
Evans (1940)
Sort: Simon Wilbrandt,
FREM (1935)
[noter: SW]
1.d4 c5 2.d5 f5
Noget jeg havde tænkt på at spille i
nogen tid. Der er ret underligt, og uden
tvivl dårligt. Åbningen hedder
hollandsk benoni, og sorts plan er
typisk ligesom i benoni, men med f5
indskudt. I dette parti får jeg dog også
lov til at spille den hollandske plan
med at angribe på kongefløjen.

14.g4?!
Her troede jeg ikke, at 14.Tg1 virkede
på grund af 14....Lxh3 15.Dxh3 Txf3,
men 16.Dc8+ går galt for sort, så
14.Tg1 var et bedre valg.
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14...Sf4 15.Lxf4 Txf4 16.0–0–0 Ld7
Jeg overvejede 16...b5 direkte, men
det haster ikke.
17.Thf1
Et lidt underligt træk, men sort har fået
lov at spille på kongefløjen i
hollandsk, på dronningefløjen som i
benoni, og med centrum låst, er det
svært at se, hvad hvid skal gøre.
17...b5 18.axb5 axb5 19.Kb1?
Her skulle spilles b3, da sorts næste
træk får hvids stilling til at falde
sammen.
19...c4 20.Sxe5
Desperation. 20.Le2 b4 21.Sa2
(21.Sxe5 dxe5 22.d6 bxc3 23.Txf4 exf4
24.e5 hjælper ikke stort) 21...Dxe4 og
hvids stilling falder sammen. Det
simple 21...b3 er også godt; fx 22.Sc3
bxc2+ 23.Kxc2 La4+.
20...dxe5 21.Txf4 exf4 22.Lf1

0–1
I sidste-runde-mødet med Graham
Taylor, SK 1968 fik Simon gang i et
selvkørende angreb:
Hvid: Simon Wilbrandt,
FREM (1935)
Sort: Graham Taylor,
SK 1968 (1950)
[noter: SW]
1.d4 Sf6
En overraskelse for mig, der åbenbart
havde forberedt mig på den forkerte
Graham Taylor i min database.
2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3
Et stille og roligt træk. Jeg kunne ikke
huske særligt meget teori i nogen
varianter, derfor valget.
4...c5 5.Ld3 Sc6 6.Sge2
Lidt upræcist. Den skulle stå på f3, for
dobbeltbonden gør ikke så meget. Det
vidste jeg egentlig godt under partiet,
men kunne godt lide det her træk.
6...cxd4 7.exd4 d5
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22…f3!
En lille finesse, der åbner diagonalen
h6-c1 for den sortfeltede løber.
23.Dxf3 Da6
Her gav hvid op, da det ikke er sjovt at
være ham efter 24.Kc1 Lg5+ 25.Td2
Da1+ 26.Sb1 Ta2!

8.cxd5!
Denne chance ville jeg ikke afslå. Min
drøm var at få en stilling, hvor min
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modstander hele tiden skulle passe på.
Dette skyldes både min spillestil, men
også (undervurder ikke dette) at det
var sidste runde i en turnering med
dobbeltrunder. I denne runde laver
folk ofte fejl, der ikke burde ske på
deres niveau. 8.cxd5 giver min
modstander gode muligheder for at
lave fejl.
8...Sxd5 9.0–0 Le7 10.a3 Lf6
En langsom plan, som fortsætter i det
følgende; han skulle hurtigst muligt se
at få rokeret.
11.Lc2 Sce7 12.Dd3 Ld7 13.Se4
Sort kan aldrig rokere langt, og heller
ikke lade sin konge blive i centrum, så
mine officerer skal pege mod
kongefløjen.
13...Lc6 14.Sxf6+ Sxf6
Truer evt. mat på g2, men når
springeren rykker, er Tf2 en simpel
redning.
15.Dg3
Her vidste jeg godt, at 15...0–0 16.Lg5
Sg6 17.h4 ikke var specielt kritisk for
sort, men man har ikke rigtigt lyst til at
spille det, når så mange brikker peger
mod kongen. Samtidigt var Dg3 ikke
et dårligt træk, så jeg synes det var
meget fornuftigt.
15...Sg6 16.f4
Jeg håber på, at kunne åbne centrum,
mens hans konge stadig står i midten,
og 16...0–0 17.f5 exf5 18.Lxf5 kunne
jeg godt lide pga. pres mod f6 og
kongen generelt.
16...Se4?
Her skal der rokeres, for nu bliver hans
kongestilling et problem.
17.De3 Dd5
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18.f5! Se7
Taber en officer, men 18...Sf6 19.Df2
Se7 20.Sc3 Dd7 21.Lg5 ser godt ud,
da 21...0–0 strander på 22.Lxf6 gxf6
23.Dh4; 18...exf5 19.Sg3 Se7 20.Sxe4
0–0 (værre er 20...fxe4 21.Lb3)
21.Dg5 fxe4 22.Dxe7 Dxd4+ er slet
ikke nok for sort.
19.fxe6 fxe6
19...Dxe6 duer heller ikke pga. 20.Sf4
Df5 21.d5! og officeren falder; 20...
Sf5 er ligeledes skidt efter 21.Sxe6
Sxe3 22.Sc7+.
20.Sf4
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Her gav sort op, da stillingen falder
sammen, og springeren ryger efter
20...Df5 21.Te1.
1–0

I de følgende komplikationer havde
jeg misset sorts 16. træk
11.Sc3 Sf6 12.h3 Dg6 13.Db5 a6
14.Da4 Sxe4 15.d5 Sxc3 16.bxc3 Te4
17.Db3
Sort har en ekstra bonde, men han har
samtidig en skrøbelig kongestilling,
hvilket jeg havde det fint med.
17…Sd8 18.Db6

Mester 5: 1. Jens Ramsdal, Åbyhøj
4p. 2. Simon Wilbrandt, FREM 3p.
Julia vandt Mester 6
Julia Almer gik ubesejret gennem de
fem runder, og med 4/5p. vandt hun
omkring 50 ratingpoint og er med
1949 atter mesterspiller. Julia lagde ud
med
at
spille
remis
med
klubkammeraten Jonas Nilsson, som
måtte vente indtil sidste runde, før den
første gevinst kom i hus.
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Julia kommenterer:
Jeg havde inden sidste runde spillet en
fornuftig turnering og kunne nu vinde
gruppen med en sejr.
Hvid: Julia Almer,
FREM (1892)
Sort: Carsten Brølling,
Skødstrup (1891)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+
Undgår det værste teori efter d4. 3.
Lb5 er jeg så småt begyndt at teste.
3…Ld7 4.Lxd7+ Dxd7 5.0-0 Sc6
6.De2!?
Idéen er at smide tårnet i d-linjen
6…e5 7.c3 0-0-0
Kom som en overraskelse. Det er mere
normalt med 0-0 på et senere
tidspunkt.
8.d4
Jeg tænkte, at det ville være smart at
åbne stillingen for mig.
8…exd4 9.cxd4 Te8 10.Td1 Dg4

18…Df5?!
Tilbagetrækningen af damen er
formentlig en tvivlsom plan.
19.Ld2
Åbner for a-tårnet og baner vejen for
et senere La5.
19…Dd7 20.Te1
Bytter modstanderens mest aktive
brik.
20…Txe1+ 21.Txe1 h6 22.c4 Dc7 23.
Db2
Lægger et vigtigt pres på g7.
23…Tg8 24.Lc3 f6 25.Te8 Df7
26.De2 Kd7 27.Te3
Presset gav umiddelbart ikke så meget
i første omgang, men sort skal passe
på nu.
27…g5 28.La5
Nu bliver løberen stærk.
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en pæn ratingfremgang, og med alt
indregnet har han igen passeret 1900grænsen.
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Basis 1: 1-3. Johnny Holler Johansen,
FREM, Jan Rosenberg, Ribe og
Christian Iversen, Evans, alle 3,5p.
Sophus havde stillinger til mere
Et mindre ratingtab var der til Sophus
M. Møller i Basis 3, men ifølge min
hjemmelsmand havde det unge talent
stillinger til langt flere point, end det
blev til. Sophus lagde ud med 0/3p.,
men han viste god moral ved at vinde
de sidste to partier.

28…Kc8?
Den afgørende fejl. Sort skulle dog
finde et forsvar mod manøvren Db2b6 og evt. Da7-a8
29.Te8 Lg7 30.Txg8 Dxg8 31.De7,
opg.
Sort er færdig og mister mindst en
officer.
1-0

Basis 3: 1. Farzam Firooznia, Evans
5p. 2. Claus Marcussen, Fredericia 4p.
… 4. Sophus M. Møller, FREM 2p.
Jacob endte på en delt andenplads
Jacob Foged Christensen, FREM
stillede op i Basis 7, hvor det blev til
en delt andenplads efter tre gevinster,
en remis samt et nederlag. Hans
samlede udbytte var 0.80 over
forventet score.

Mester 6: 1. Julia Almer, FREM 4p. 2.
Jens Madsen, Springeren 3,5p. … 4.
Jonas Nilsson, FREM 2p.
Johnny endte på tredelt førsteplads
Johnny Holler Johansen gik ubesejret
gennem turneringen, men hans 3,5p.
rakte i den jævnbyrdige gruppe kun til
en tredelt førsteplads. Da Johnnys
forventede score var tæt på at være et
point under, kunne han glæde sig over

Basis 7: 1. Lars Ramsdal, Åbyhøj 4p.
2-3. Jacob Foged Christensen, FREM
og Simon Rise Madsen, ØBRO, begge
3p.

H.C. Andersen Mind Games
Af Mads Hansen
Anført af Poul Jacobsen gentog
arrangørerne
successen
fra
Fynsmesterskabet
2011
med
navneskiftet til H.C. Andersen Mind

Games, hvor 5 stormestre og 9
internationale mestre var blandt de 56
deltagende. Turneringen foregik fra
den 16. til den 20. maj på Hotel

19

Scandic med 4 dobbeltrunder og hvor
Fynsmesterskabet for lyn blev afviklet
undervejs, med Sander Ehmsen som
sejrherre. 4 fra Frem Skakklub var
ligeledes at finde i det store felt, ved
undertegnede, Tom Frantsen, Johnny
Holler Johansen og Jens Rasmussen,
samt ex-Fremmeren Brian Nielsen.
For mit eget vedkommende var der
tale om det rene eventyr, som en vis
forfatter ikke kunne have skrevet
bedre selv. Det blev det bedste resultat
jeg nogensinde har formået at lave,
som blev kronet med en IM-norm.
1. runde er ofte kendt som
nedsablingens runde, for der er her at
toppen møder bunden. Dette faktum
lod Toms sig f.eks. ikke knuge af, hvor
han spillede bedre end sin stormester
modstander GM Vladimir Georgiev,
men tog en flot remis. Jeg endte
desværre med at møde klubkammerat
Jens, som i sin kære Najdorf gik galt i
åbningen.

tidligere, f.eks. i Øbro i december,
hvor det også gik godt. I 3. runde
skulle jeg have hvid mod GM
Krasimir Rusev fra Bulgarien, som
Bjørn lige havde onduleret. Dette parti
blev min første stormesterskalp, og jeg
har kommenteret dette parti til
Skakbladet, så her kommer det med
den samme kommentering:
Hvid: Mads Hansen, FREM (2302)
Sort: GM Krasimir Rusev (2525)
[noter: MH]
1.e4
Bjørn
Ochsner
slog
ham
i
morgenrunden, så der herskede en vis
optimisme hos mig, om at gøre ham
kunststykket efter. I den kamp blev
partiet spillet helt ud, så tror han var
en anelse træt, nu hvor han skulle
spille skak en lille halv time efter at
have kæmpet mod Bjørn.
1...d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3 Sbd7
5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0
Denne førnævnte træthed afspejler sig
måske også i hans åbningsvalg, som er
beskedent.
7.a4
7.Te1 er det mest spillede, men det vil
nok føre over i det samme.
7...a6 8.Te1
8.a5!? kunne godt være irriterende.
8...b6 9.Lg5 c6 10.De2 h6 11.Lh4?!
11.Le3 er tilbage på en mere
konstruktiv diagonal. 11...Lb7 12.Lb3
Dc7 13.Sh4.
11...Lb7 12.Tad1?!
Bedre havde f.eks. været 12.La2 Dc7
13.Sd1 Ld8 14.dxe5 Sxe5 15.Sxe5
dxe5 16.Df3 c5 17.Lxf6 Lxf6 18.Se3
med lille hvid fordel.
12...Dc7 13.Lb3?!

Den efterfølgende dag stod der
stormester på menuen ved en sort mod
ukrainske GM Andrei Maksimenko.
Han spillede Engelsk, og forholdsvis
tidligt i partiet følte jeg, at jeg havde
godt tag på ham, hvilket i sig selv er
vildt nok. Jeg havde også en vis fordel
i slutstillingen, hvor han tilbød remis,
og jeg accepterede, men så ikke en
konstruktiv måde at vinde partiet på.
Da det var en dobbeltrunde, havde jeg
og Bjørn, som boede hos mig, valgt
ikke at tage computer med til
forberedelser turneringen igennem,
men prioriterede afslappethed højere.
Det har jeg haft gode erfaringer med
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Den står generelt bedre på a2.
13...Tae8 14.Sb1?
Jeg ville hellere have den til at stå på
d2, da det gør mit bondecentrum mere
fleksibelt. Her er det dog et såkaldt
luksustræk, som man ikke bør have
råd til. Springeren forlader centrum,
derfor bør stormesteren også tromle
igennem dér. 14.Dd3 b5 15.axb5 axb5
16.Lg3=.

Endnu en gang viser hans mangel på
kamplyst sig. Han kunne slå kontra
rettet mod min sløsethed, ved at
ekspandere
på
dronningefløjen.
17...exd4 18.axb5 (18.cxd4 c5) 18...d3
(18...axb5 19.Sxd4) 19.Dxd3 Sc5
20.Dc2 cxb5=.
18.axb5 axb5 19.Lc2 Db8 20.Dd2!?
Bedre 20.Se3 Lb6 21.dxe5 dxe5
22.h3± med idéen om at drible nogle
springere mod g4.
20...Le7 21.Se3 Td8 22.c4 Tfe8
23.Da5 La8 24.b3 b4 25.Da1?!
Den skulle bare blive på sin position.
25...Lf8
25...c5 26.dxe5 Sxe5 27.Sxe5 dxe5
28.Txd8 Lxd8 29.Td1 giver hvid en
lille fordel.
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14...g6?
Spillet efter 55 minutters tænketid.
Under partiet forstod jeg slet ikke, at
han ikke ville straffe min sløsethed.
Kritisk ville være bruddet i centrum
med 14...exd4 15.Sxd4 d5 16.Sf5 Lb4
17.Sd2 Lxd2 18.Dxd2 Sxe4 19.Dd4 og
sort står bedst.
15.c3 Kg7?!
En mere eller mindre forceret variant,
som jeg var nødt til at få styr på under
partiet, fremkommer efter 15...g5
16.dxe5 dxe5 17.Lg3 Sh5 18.Txd7
Dxd7 19.Sxe5 Sxg3 20.Sxd7 Sxe2+
21.Txe2 Kg7 22.Sxf8 Lxf8 23.Lc2,
som giver hvid et behageligt slutspil.
16.Sbd2 b5 17.Sf1?! Ld8

26.h3?
26.c5! havde været afgørende, som
Allan Stig Rasmussen også pointerede
bagefter og konkluderede at respekt
for modstanderen lå til grund for ikke
at spille det. Det kan han godt have ret
i, da jeg havde fået øjnene på temaet,
men ikke var villig til at lægge tid i
det. 26...exd4 (26...dxc5 27.dxe5+-)
27.Sxd4 Kg8 28.cxd6±.
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26...Tc8 27.Te2?
Og igen! 27.c5! exd4 28.Dxd4 dxc5
29.Db2+-.
27...Sh5 28.Ted2 Kg8 29.Dc1?
29.Sg4 Lg7 30.dxe5 Sxe5 31.Sfxe5
Lxe5 32.Dc1± havde været mere
direkte.
29...exd4
Opgiver endeligt centrum.
30.Sxd4
Tidnøden nærmede sig drastisk. Da vi
ikke fik noget ekstra tid efter træk 40,
var de knap 5 minutter til hver truende
for os begge. Dog får vi 30 sekunder
per træk.
30...Sc5 31.f3
De sorte felter, som 31.f3 svækker, er
ikke noget problem, da min sortfeltede
løber ikke kan udfordres eller blive
byttet af for en springer.
31...Da7
31...d5 32.Sg4 dxe4 33.Tf2 e3
34.Te2=.
32.Lf2 De7 33.Se2
Hvids brikker er stillet op til ballade i
tidnøden.

35.Lxc5! dxc5 36.Td7 Kh7 37.e5+med grufulde idéer med at klaske
tårnet på d1 ned på 6. række.
35...f5?? 36.exf5 gxf5 37.Sd4 Df7
38.Sxf5 Te6 39.Sxd6
Og sort gav op. Min første
stormesterskalp var en realitet. Efter
partiet havde jeg en mærkelig følelse,
fordi at han aldrig havde hensigten at
skabe noget som helst i partiet, (lidt
som Chelsea i CHL-finalen), hvor jeg
måtte prøve at skabe spillet, hvilket
også gjorde, at jeg lavede en masse
fejl.
Efter at blevet slået af to pjevser som
Bjørn og jeg på samme dag, hvilket
begge var vores første stormesterskalp,
tror jeg næppe, at Rusev gik glad i
seng den aften.
1–0
Efter to stormestre på en dag med 1,5
point til følge, var jeg selvfølgelig i en
tilnærmelsesvis euforisk følelse. I 4.
runde ventede endnu en stormester,
nemlig dansk-skotske GM Jacob
Aagaard med sort.
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Han overraskede mig med 1.d4 og
havde en åbningsforberedelse klar
mod mit modtaget dronninggambit.
Dette parti har jeg også kommenteret
til Skakbladet, så denne fås også her:
Hvid: Jacob Aagaard,
Sydøstfyn (2505)
Sort: Mads Hansen,
FREM (2302)
[noter: MH]
Dette parti lå i en af morgenrunderne,
ud af de fire dobbeltrunder i løbet af
turneringen. Det var egentligt rart nok,

33...Df6? 34.Sg4 De6 35.Da1?!
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12...Dd6
12...Sf6 er åbenbart det mest spillede,
så jeg måtte stå på egne ben her.
13.Dd2
13.Lxd4? Td8–+.
13...Td8 14.Dg5 Se7!N

da der ventede mig en stormester på
den anden side af brættet, hvor man vil
kunne være godt forberedt både fysisk
og mentalt.
1.d4
1.d4 havde jeg taget mindre bestik af i
mine åbningsforberedelser i forhold til
1.e4. Aagaard har jo som bekendt et
berettiget ry for at spille dynamisk
skak, og jeg forventede derfor 1.e4,
som har en større tendens til at blive
hans a-game, fremfor det spillede.
Men det blev alligevel en sådan slags
stilling i partiet.
1...d5 2.c4 dxc4
Modtaget dronninggambit, en åbning
jeg har brugt en del tid på før i tiden.
Jeg har en teori om, at 1.d4-spillere
ikke har brugt særligt meget tid på at
kigge på denne åbning, fremfor de
mere populære åbninger som slavisk,
kongeindisk og grünfeldindisk.
3.e4
Som har et ry for at være en mere
martialsk måde at spille stillingen på.
3...e5 4.Sf3 exd4 5.Lxc4 Sc6 6.0–0
Le6 7.Lb5
7.Lxe6 fxe6 8.Db3 Dd7 9.Dxb7 Tb8
10.Da6 Sf6 11.Sbd2 er en anden måde
at spille stillingen på.
7...Lc5 8.b4 Lb6 9.a4
Foreslået af Schandorff og Kaufmann i
deres nye repertoire-bøger.
9...a6
Aagaard har sikkert set mit parti mod
Jesper Thybo fra Politiken Cup 2011,
hvor der blev spillet 9...a5.
10.Lxc6+ bxc6 11.a5 La7 12.Lb2
Alt dette blev spillet hurtigt og
determineret, så jeg frygtede lidt en
gevaldig hjemmeforberedelse.
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Dette er nok et af de vigtigste
tidspunkter i partiet. Efter 14.Dg5 er
stillingen opstået to gange forinden,
ifølge min slatne database.
Begge gange var hvid stormester og
begge gange vandt han, efter både
14...Kf8 og 14...g6.
Under partiet appellerede ingen af
trækkene til mig, min modstanders
spilstyrke og stærke sider taget i
betragtning.
14...Se7 falder meget naturligt, da hvid
bruger for meget tid på sin dronning
og dermed ikke får udviklet sig,
hvilket skriger på, at sort bare skal
udvikle sig og komme foran i
udvikling og aktivitet.
Psykologien i dette øjeblik af partiet,
synes jeg er interessant: Da Aagaard
spillede 14.Dg5, var det for at lægge
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pres på den svagere spiller, samt skabe
noget initiativ.
Efter 14...Se7 skifter denne hensigt
fortegn, hvis han slår bønderne på g7
og h7, som objektivt set er det bedste.
15.Sbd2?
15.Dxg7 Tg8 16.Dxh7 (16.Dh6 Lg4
17.Dxd6 cxd6 18.Sbd2 Tb8 19.La3
Kd7 ville være rart at spille som sort)
og nu 16...Kd7! med sort fordel; et
træk vi efter partiet var enige om, ville
være svært at imødegå for hvid.
15...Sg6 16.e5
Tankerne ledes hen mod berlinerforsvaret i spansk, hvor Le6 og Sg6
ofte står bekvemt i forhold til den
hvide e5-bonde.
Her står de to brikker upåklageligt.
Aagaard havde nok skumle planer om
at drible en springer til e4, tårn i d- og
e-linjen for at lægge tryk på, men
16.Dg3 f6 17.Tac1 Sf4 18.Kh1 Td7 er
klart bedst for sort.

sluserne for hans midlertidige passive
brikker.
17.Tfe1 c5?
Upræcist spillet og det må man aldrig
gøre, især ikke mod en, der har
præfikset GM.
Jeg sad med tanker om at aktivere min
sort feltede løber med tempo efter
noget bxc5, Lxc5-e7 efterfulgt af
fremstødet c7-c5, men det forbliver
ved drømmen. 17...h6 18.Dg3 Tb8
19.La3 0–0–+.
18.Te4?
Giver mig lov til at bytte lidt brikker,
hvilket gør stillingen nemmere at
spille, da der ikke er noget pres eller
initiativ. 18.h4 c4 19.h5 c3 20.hxg6
hxg6 21.Se4 cxb2 giver sort klar
fordel.
18...h6 19.Dh5 cxb4 20.Lxd4 Lxd4?!
Bedre 20...c5 21.Le3 b3 22.Tb1 0–0,
som får mange af hans brikker til at stå
kluntet.
21.Txd4 Db7 22.Txd8+ Kxd8 23.Sd4
Te8?
Jeg tænkte, at den også skulle med i
spil, men det var mere ligetil at spille
23...Sf4 24.Sxe6+ fxe6 25.Dg4 g5
26.Sf3 De4–+.
24.Dd1
24.Td1!? virker som en bedre chance.
24...Dd5
24...Kc8 vil have været mere sikkert,
hvilket jeg også efter partiet
kritiserede mig selv for ikke at have
spillet.
Den centraliserede dronning står flot,
ja, men den står også udsat for noget
hvid taktik.
25.S2b3 Ld7 26.Tc1 Txe5 27.Tc5
Dd6
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16...Dd5
Det ville nok være for farligt at snappe
bonden på b4 eller i det mindste at
tænke på det, da det åbner op for
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Jeg fik forholdsvis hurtigt udlignet og
fik også en bedre stilling. Det var
heromkring, at jeg gjorde noget, jeg
har fortrudt gruligt bagefter: jeg
begyndte at nyde situationen og
glemte at spille det bedste træk i stedet
for.
Undervejs i partiet havde jeg mange
gode fortsættelser og vadede i en
masse remis-varianter. Værst af alt
var, da jeg havde regnet på en variant,
som jeg ville spille, så jeg mig selv
røre en anden brik end den, jeg
egentlig gerne ville flytte. Dvs. at jeg
ville give en mellemskak, før jeg slog
tilbage, men stod pludselig med en af
hans brikker i hånden.
Det slog mig helt ud og tog meget af
håbet og selvtilliden fra mig. Et
MEGET ærgerligt nederlag, som ellers
kunne være blevet starten på det
HELT store gennembrud.
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Og hvid gav op. Efter partiet havde jeg
den optimistiske opfattelse, at 14...Se7
havde en stor andel i kampens udfald,
hvilket dog nok er lidt overilet.
Selvfølgelig en dejlig sejr og skalp
over en spiller, hvis litteratur jeg altid
har været stor tilhænger af i løbet af
min skak-opdragelse. Efter dette parti
sad jeg med 3½ af 4 efter mødet med
tre stormestre, hvilket lagde grunden
til, at min første IM-norm blev en
realitet.
0–1

Efter mødet med de 4 højestratede i
turneringen, hvor jeg havde tre sorte
og fik 2,5p., kan jeg ikke være andet
end tilfreds, selvom at jeg havde
stillinger til mere. Fed sætning i
øvrigt☺.

Med helt fremme
Og pludselig førte jeg turneringen!
Her skulle jeg have endnu en sort mod
den
højstratede
GM
Vladimir
Georgiev, som også spillede 1.d4 og
igen
blev
det
en
modtaget
dronninggambit.
Han spillede en rimelig plat variant
med 7.a3, hvor hovedvarianterne ellers
er det direkte 7.a4 eller 7.Lb3 med
idéer med at skubbe denne a-bonde to
felter frem.

I 6. runde skulle jeg møde den stærke
IM´er Thorsten Michael Haub med de
hvide brikker. Han er kendt for at være
en taktisk herre, som ikke kan særligt
meget åbningsteori. Det viste sig at
holde stik. Jeg fandt aldrig rigtigt mit
spil fra de forrige runder. Der var
nogle missede chancer, men i de
taktiske komplikationer viste han,
hvorfor det er ham, der er IM´eren.
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7. runde var en krisekamp. Med sort
mod den norske junior Lars Oskar
Hauge på knap 2100 kunne jeg slet
ikke finde ud af, hvordan jeg ville
spille stillingen, således at jeg
stadigvæk havde mulighed for at vinde
over ham.
Han spillede det klogt, og jeg sad og
kogte. I starten på et slutspil, hvor han
stod bedre, tilbød han remis, og jeg
måtte tage imod. Krise for mine
normchancer, og jeg skulle være
heldig med min parring, hvis jeg
stadigvæk
skulle
kunne
holde
gennemsnittet oppe. Jeg valgte at
afskrive normchancen oppe i mit
hoved for at tage presset væk.
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39...Td2?
39...Lxf4 40.exf4 Kf7 giver kun hvid
en lille fordel.
40.Sxh5 Lf5 41.Td1 Txd1+ 42.Sxd1
b5 43.Sf2 b4 44.e4 bxc3 45.bxc3 Ld7
46.Sd3?
46.c4 Le6 47.Sf4 Lxc4 48.Sxg4±.
46...Lxc3

I 8. runde skulle jeg heldigvis have
hvid mod Niels-Jørgen Fries Nielsen
med et ratingtal over de 2300. Ham
har jeg altid haft et godt tag på. Det
blev et rodet parti, som pludselig endte
i et slutspil, hvor han havde
løberparret og tårn mod mit
springerpar og tårn og merbonde. Ofte
er de her stillinger favorabel for den
med løberen på trods af en
minusbonde. Han fik ikke spillet det
bedste, og pludselig havde jeg gode
gevinstchancer. Til chok for mig
havde han pludselig en mulighed for at
vinde en af mine springere og dermed
partiet, men det så han heldigvis ikke.
Med alt for kort tid på uret, fik jeg
vundet et teknisk svært slutspil, og han
måtte opgive. Jeg gamblede meget
undervejs i dette parti, sådan high risk,
high reward, og det gav pote til sidst.
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47.Sxc5?? Ld4+??
47...Le8–+.
48.Kh2 Lc6 49.Se6 Le5 50.Sg5 Kf8
51.Sf4 Kg7 52.Kg1 Ld4+ 53.Kf1 Kf6
54.Ke2 Lb5+ 55.Ke1 Lc3+ 56.Kf2
Ld4+ 57.Ke1 Lc3+ 58.Kd1 Ld4

Vi kommer ind i partiet efter Mads’
39.Se4-f2:
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59.Sd5+ Kg6 60.Ke1 Lc4 61.Se6 Le5
62.Kf2 Kf7 63.Sef4 Ld4+ 64.Ke1
Le5 65.Se3 Lc3+ 66.Kd1 Lb3+
67.Ke2 Ld4 68.Sxg4 Lc2 69.Sd3 Kg6
70.Sgf2 Kh5 71.Kf3
1–0

prompte accepterede med en glædens
smil på læberne. Thorbjørn sagde
bagefter, at det var forudbestemt at
han ville tilbyde remis, men bare ikke
lige efter 2 træk. Meget flinkt af ham.
Den lave sum 5,5/9p. var nok til en
norm, pga. de stærke modstandere, jeg
mødte undervejs, og desuden blev jeg
vinder af min præmiegruppe.

Pludselig kom jeg i tanke om, at jeg
måske egentligt var tæt på at score den
der norm der. Og minsandten om ikke
at jeg fik besked fra mange af de vise,
at en remis mod ÌM Thorbjørn
Bromann med sort var nok.
Da jeg sad ved brættet, prøvede jeg at
bilde mig selv ind, at det bare var en
anden kamp, var det rigtig svært at få
kontrol over nerverne. Jeg tilbød lidt
for tidlig remis, og han afslog. Jeg
blev ellers rådgivet om, at et hurtigt
remistilbud var sagen. Så måtte der
kæmpes. Ved træk 11 var jeg meget
tilfreds med min stilling, som både var
solid, men også gav de bedste chancer.
Her rakte Thorbjørn hånden over
brættet med et remistilbud, som jeg

Mange gratulerede mig på spillestedet,
og det var rent ud sagt en VILD
oplevelse, som bare blev endnu vildere
den efterfølgende dag oppe i klubben,
hvor jeg blev fejret, som fyldte jeg år.
Det er jeg meget taknemmelig for, at
man gør noget ud af. Incitamentet for
at score endnu en norm er i hvert fald
blevet større.
Turneringen vil naturligvis stå som et
stort højdepunkt i min skakkarriere, og
noget jeg ofte vil se tilbage på, næste
gang jeg bekriger stormestre.

FM 2012
Af Niels Erik Nielsen
FM 2012 i Bolbro Brugerhus havde 38
spillere til start, hvilket var en
væsentligt lavere tilslutning end for to
år siden, hvor Læseforeningen sidst
var vært for traditionsturneringen.

rekordholderen Carsten Bank Friis,
Læseforeningen (15 mesterskaber),
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn (tre
mesterskaber) og Mads Hansen,
FREM.
Mads har stadig sin første FM-titel til
gode, men kort før turneringsstart
imponerede han stort i ØBRO Nytår
2001 (også kendt som CXU Nytår)
ved som 15. seedet at blive nummer
to. Meget mere om denne bedrift i
BRIKKEN 1, 2012.
Læs videre side 30.

Tre klare favoritter
Som sædvanlig afvikledes turneringen
i én stor schweizergruppe, og modsat
for to år siden, hvor mange blandt de
18(!) mesterspillere havde potentialet
til at blande sig, udgjordes favoritfeltet
denne gang kun af tre mand, nemlig
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AKTIVITETSKALENDER
mandag
lørdag
mandag
September mandag
mandag
fredag
lørdag
søndag
mandag
mandag
lørdag
søndag
Oktober mandag
fredag
fredag
lørdag
søndag
mandag
mandag
mandag
lørdag
søndag
mandag
November mandag
mandag
søndag
mandag
August

20
25
27
03
10
14
15
16
17
24
29
30
01
05
05
06
07
08
15
22
27
28
29
05
12
18
19

Klubmesterskab (1), BRIKKEN nr. 2
Kl. 10-12: Løb med klubben
Klubmesterskab (2)
Klubmesterskab (3)
Undervisning
FM for juniorer
FM for juniorer
FM for juniorer
Klubmesterskab (4)
Klubmesterskab (5)
Kl. 10-12: Løb med klubben
Kl. 10-18: DM i hurtigskak
Kl. 19-22: Transparent Minds
Kl. 16.30-18.30: Jubilæumsreception
OM 2012 (1)
OM 2012 (2 & 3)
OM 2012 (4 & 5)
Udsatte partier
Efterårsferie
Hold (1)
Kl. 10-12: Løb med klubben
Kl. 12-18: Div. (1)
Klubmesterskab (6)
Pokal (1)
Hold (2)
Kl. 12-18: Div. (2)
Klubmesterskab (7)
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mandag
torsdag
December søndag
mandag
mandag
mandag
fredag

26
29
02
03
10
17
28

Klubaften
Pokal (2)
Kl. 12-18: Div. (3)
Hold (3)
Klubmesterskab (8), BRIKKEN nr. 3
Juleafslutning
Kl. 10-18: FREM JULECUP

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

Små nyheder
Af Jesper Knudsen
Bestyrelsen har netop offentliggjort
aktivitetskalenderen
for
den
kommende sæson. Når du gennemgår
kalenderen vil du se, at der foruden de
traditionelle aktiviteter er kommet nye
til. Et par af disse aktiviteter får lov at
blive præsenteret ved denne lejlighed
for at give dem en god start.

motivere din egen træning, eller du
kan bruge løbene som enkeltstående
træning.
Tilmelding
er
ikke
nødvendig, men hvis du vil være
sikker på en kop kaffe og et stykke
kage efterfølgende, bør du skrive en
sms inden.
Mød op og slå Mads Hansen, inden
han kommer i god form.

Løb før du tænker
Du kan løbe dig ud af mange
udfordringer. Når dit helbred er
udfordret eller du i almindelighed skal
være klar til at yde modstand, trækker
du på kroppens fysik. På samme måde
vil du optimere dit spil ved brættet,
hvis din fysiske form er god.
Bestyrelsens medlemmer er alle
motionister og vil gerne udfordre
klubbens medlemmer til at møde op på
udvalgte lørdage og løbe 5 km. Du kan
se datoerne i kalenderen.

Transparent Mind
Hvordan tænker de gode spillere? Få
et helt unikt indblik i dette spørgsmål
på en helt almindelig klubaften. I år vil
du kunne opleve to af klubbens
stærkeste spillere møde hinanden i ét
lokale og analysere partiet med
tilskuerne i et andet, efterhånden som
partiet skrider frem. Det bliver en sand
gyser at følge med, når de to spillere
hver især fortæller publikum om deres
planer.

Næste sæson stiller klubben med
mindst ét hold til DHL-stafetten. Kan
du komme på 1. holdet? Du kan også
bruge løbene med klubben til at

Du kan følge partiet på live-bræt
imens. Kom til danmarkspremiere på
dette fantastiske koncept.
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Aftenens første afgørelse
8. seedede Jesper Knudsen var først til
at komme på FM-tavlen:

Den gamle mester udsat for et
spektakulært dronningeoffer
Med i feltet var foruden de to
fynsmestre af nyere dato, Carsten
Bank Friis og Jan Nordenbæk, også
Kurt Ploug, Læseforeningen.

Hvid: Jesper Knudsen, FREM
Sort: Morten Jannik, OS
1.Sf3 c5 2.e4 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
d6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 a6 7.Sa3 Sf6
8.Lg5 Le7 9.Sc4 h6?! 10.Lxf6 gxf6
11.Se3 Le6 12.Scd5 Da5+ 13.c3 Tc8
14.a4 Lxd5 15.Sxd5 0–0 16.b4 Dd8
17.Dg4+ Kh7 18.Df5+ Kg7

Mesteren fra 1969, som var seedet 17 i
årets udgave, kom tidligt i uføre mod
Jesper Knudsen, som kronede energisk
spil med et flot dronningeoffer:
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Hvid: Kurt Ploug, LF
Sort: Jesper Knudsen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.Sf3 cxd4 4.Sxd4 e5
5.Sb5 d6 6.Lg5 Sc6 7.e4 a6 8.Lxf6
gxf6 9.S5c3 f5 10.Sd2 Lg7 11.exf5
Lxf5 12.Sde4 0–0 13.Sxd6?!
13.Dxd6!? Dc8 fulgt af Td8 giver kun
sort en lille fordel.
13...Lg6 14.Sde4 Sd4 15.Tc1 Dh4
16.g3??
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19.h4! Tg8 20.Th3 Sb8?? 21.Tg3+
Kf8 22.Txg8+ Kxg8
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16...Dxe4+!! 17.Sxe4 Lxe4 18.Ld3
Lxh1 19.Dh5 e4! 20.Le2 Sxe2
21.Dxe2 Lf3 22.De3 Tad8

23.Dxc8! 1–0
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Hvid kan intet stille
tårndublering i d-linien.
0–1

op
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16...Sxg3! 17.Sb5?
Bliver slået tilbage, men alternativet
17.fxg3 Db6+ 18.Kh2 Dxb2 19.Se4
Db6 ser også skidt ud for hvid.
17...axb5 18.Lxg7 bxc4 19.Dc3
Sxe2+ 20.Txe2 Txe2 21.Lh6 f6
22.Sd4 Te7 23.Se6 Db6 24.Dxc4 Se5
25.Dh4 Tf7 26.Le3 Db3 27.Sd4 Db4
28.Tc1 Ld7 29.f4 Sc4 30.Lf2 Te8
31.Se6 Sd2 32.Te1 Dxa4 33.Dg3 Db3
34.Te3 Dc2 35.Le1 Sc4 36.Tc3 Da2
37.f5 Se5 38.fxg6 hxg6 39.Te3 Lxe6
40.dxe6 Dxe6 41.h4

mod

Mads Hansen fulgte trop
I aftenens andet topopgør trak Mads
Hansen, FREM det længste strå mod
René Rauer Hansen, Læseforeningen,
og den nykårede nordiske mester i
skoleskak lå derfor efter runden stadig
side om side med Jan Nordenbæk:
Hvid: Renè Rauer Hansen, LF
Sort: Mads Hansen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.d5 exd5
5.cxd5 d6 6.Lg2 g6 7.Sf3 Lg7 8.0–0
0–0 9.Sc3 Te8 10.Te1 a6 11.a4 Sbd7
12.h3?!
Parterne var i efteranalyserne enige
om, at Te1 og h3 ikke går så godt i
spænd sammen.
12...Tb8 13.Dd3 Dc7 14.b3 Se4
15.Lb2?!
15.Sxe4 Lxa1 16.Lf4! Txe4 (16...Le5?
17.Sxe5 Sxe5 18.Sf6+ Kh8 19.De3!+-)
17.Dxe4 Lf6 ser ret lige ud.
15...c4! 16.bxc4
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41…Sf3+! 42.Lxf3
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19.Df2 Tdc8 20.Se2 Sd5 21.f4 e6
22.a3 a5 23.h4 Sf6 24.Sg3 Ld5
25.Te3 h5 26.De2 Lf8 27.Sf1 Sf5
28.Th3

42.Txf3 Dxe1+–+.
42...Dxe3+ 43.Lf2 De5 44.Dxg6+??
Tg7 0–1
Mads Hansen vandt nøgleopgøret
Sidste-runde-mødet mellem Martin
Strandby Hansen, Sydøstfyn og Mads
Hansen, FREM gjaldt ikke alene
tredjepladsen, men udfaldet fik også
afgørende betydning for mesterskabets
placering.
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Både Carsten og Jan havde mødt
Mads, mens Martin kun havde prøvet
kræfter mod CBF. Derfor var det ret
let at regne ud, hvem den 15. dobbelte
fynsmester heppede på, men det skulle
vise sig at være forgæves:

28…a4! 29.b4 Le7 30.Se3 Sxe3
31.Txe3 Lb3 32.Tf1?

Hvid: Martin Strandby Hansen,
Sydøstfyn
Sort: Mads Hansen, FREM
1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.e3 b6 4.c4 g6 5.b3
Lg7 6.Lb2 cxd4 7.exd4 d5 8.Le2 Lb7
9.0–0 0–0 10.Sc3 Sbd7 11.Te1 Tc8
12.Se5 dxc4 13.Lxc4 Se8 14.De2 Sd6
15.Ld3 Sf6 16.Tad1
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32...Tc2! 33.Lxc2 Txc2 34.Dxc2
Lxc2 35.Tc1 Sd5
0–1

16…Tc7! 17.Lb1 Da8 18.f3 Td8
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Århus Chess Summer 2012
Af Mads Hansen
Jeg var så heldig at blive inviteret med
i den traditionsrige lukkede IMturnering, Århus Chess Summer, som
blev afholdt fra 7.-15. juli i
ChessHouses hyggelige lokaler. Det
var første gang, at jeg var blevet
inviteret med til en IM-turnering, og
invitationen kom på baggrund af, at
jeg lige havde scoret en IM-norm i
H.C. Andersen Mind Games.

selv vælge, hvem de vil invitere, og på
den måde vil kravene til en IM-norm
kunne mindskes ned til: scor 6/9p., og
du modtager en norm.
I Århus Chess Summer 2012 var
kravet 6/9. I den lukkede gruppe var
jeg seedet 4 af 10, efter de tre IM´ere
Daniel Semcesen, Nicolai V. Pedersen
og Rasmus Skytte. Ud over disse tre
var der andre stærke spillere med, hvor
især David Eggleston og Jackie
Andersen begge spiller bedre, end
deres ratingtal påstår.

Formålet med en lukket IM-turnering
er at give de IM-titelaspirerende de
bedste muligheder for at score en IMnorm. Man skal have tre af disse
normer, samt have rundet 2400 i Elotal, for at kunne gøre sig værdig til
IM-titlen. For at kunne score en sådan
norm, er der nogle betingelser, der skal
overholdes. Den vigtigste betingelse
er, at man skal møde et højt
gennemsnit, hvor man skal score et
tilsvarende antal point. Ud over det
skal turneringen have mindst 9 runder,
og 50 procent af ens modstandere skal
være titelholdere, hvoraf mindst tre af
dem med titlen IM.

For at springe til konklusionen, fik jeg
ikke de 6/9, som var normgivende,
men en lunken 8. plads med 3,5/9, som
var 1 point under min forventede
score. Jeg startede turneringen med
0,5/3, og undervejs formåede jeg at
lave lang rokade (skakterm for tre
nuller på stribe), hvilket er to ting, jeg
ALDRIG har gjort før. Det samlede
resultat er jeg selvfølgelig yderst
utilfreds med, især når jeg havde sat
næsen op efter et godt resultat, måske
endda en norm.

For at gøre det endnu sværere at score
en IM-norm, skal man møde 5
forskellige nationer i ens turnering. Et
værre puslespil. Disse krav til en norm
er rimelig strikse, og derfor skal man
ofte være heldig at ramme de
modstandere, man skal bruge, hvis
man spiller en åben turnering. Men det
er så her, at det smarte ved at
arrangere en lukket IM-turnering
kommer ind, for her kan arrangørerne

Jeg havde ellers glimrende optakt,
hvor jeg fik trænet, og gjort mig klar
til turneringen, med stor hjælp af
Kristoffer. Vi fik arrangeret to
træningsdage hjemme hos ham, hvor
vi, meget professionelt, fik gjort os
klar til sommerferiens skakoplevelser.
Men undervejs i turneringen lærte jeg
en hel del om, hvad der ikke fungerer
ved mit spil, hvor jeg især kan
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forbedre
mig,
men
også
grundlæggende hvordan man bør gribe
en IM-turnering an. Sidstnævnte var
en vigtig lærerig faktor, og jeg var
meget i tvivl om, hvilken måde der
ville virke mest optimalt, hvis man
skulle score norm. F.eks. kan man gå
efter ”+ 3”, ved at spille 6 remiser og
slå tre spillere, eller man kan gå
kompromisløst til værks med attituden
”jeg kan da bare slå de 6 spillere dér”.

sagt vinde enhver stilling, hvilket
endte med et nederlag. Og der sad jeg
så med 0,5/3 og skulle vel egentligt
have haft 1,5, hvilket havde givet
rigtigt gode normchancer.
I 4. runde skulle jeg møde Torben
Kyhl Sørensen, som stiller op med
beskedne 2200, men han havde
alligevel startet turneringen med tre
remiser, hvilket desværre også var de
point, han fik i den her turnering. Han
vandt den såkaldte ”Kandidatklasse”
året forinden, hvilket gav ham
mulighed for at spille med hos ”de
store”.

Jeg
må
erkende,
at
min
ungdomsoptimisme og selvtillid fra
H.C. Andersen Mind Games gjorde, at
jeg må tilslutte mig den sidstnævnte af
de to attituder. Jeg ville vinde ethvert
parti og enhver stilling, lige meget om
det var remis-stillinger eller ”står-lidtdårligere”-stillinger. Det svarer til, at
man går i udbrud på en sprinteretape i
Tour de France.

Hvid: Torben Kyhl Sørensen (2181)
Sort: Mads Hansen (2341)
[noter: MH]
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5
5.exd5 Sf6 6.Sc3 Lg7 7.Lb5+ Sbd7
8.d6 exd6 9.De2+ De7 10.Dxe7+?
10.Lf4 havde været bedre, hvilket jeg
også var bekendt med under partiet.
10...Dxe2+ 11.Sgxe2 a6 12.Ld3 Ke7
13.0–0 Sb6 14.Tfe1 Le6 15.Lg5 Kd7
16.Sf4 0–1 Hedman,E (2396)-Hillarp
Persson,T (2567)/Stockholm 2007.
10...Kxe7 11.Sf3 a6 12.Ld3 Sb6
13.0–0 h6 14.h3 Le6
Og jeg fik lige den opstilling, jeg
sukkede efter. Minder meget om det
samme som man gør i berlinerforsvaret i spansk, med h6, Le6 og
kongen i centrum.
15.Te1 Tac8 16.Ld2 Kd7 17.b3?!
Unødvendigt
svækker
han
dronningefløjen og især c3 og a3
felterne. Han var nok bange for, at en
sort brik ville hoppe ind på c4, men en
god huskeregel er, at bønder ikke bør

Et godt billede på det var i 1. runde,
hvor jeg havde hvid mod IM Rasmus
Skytte. Her lavede jeg et tvivlsomt og
alt for optimistisk bondeoffer i
åbningen, som reelt gjorde det svært
overhovedet at holde remis, hvilket
ellers ville være et rigtigt godt resultat,
turneringssituationen
taget
i
betragtning.
I 2. runde mod Jackie Andersen havde
jeg en del gevinstvarianter, men så
dem slet ikke, og det blev kun til en
halv. Kørte ellers et lidt bedre slutspil
til en gevinststilling, men overså et
simpelt forsvarstema fra hans side.
I 3. runde fik jeg en fin stilling mod
IM Daniel Semcesen, og havde også
en remis ved evigskak, men ville som
34

dække trusler, for de kan ikke rykke
tilbage.
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25.b4?
Nu falder hans stilling fra hinanden.
25.Te2 var nødvendig.
25...Sac7 26.Ld3 Sb5 27.Lxb5 axb5
28.Ted1 Tfc8 29.Le1 Se7 30.Sg1?
Bedre 30.Sd3.
30...Tc2
30...Lb3 31.Td2 Lc2 32.Tc1 Sd5–+.
31.Td2 Txd2 32.Lxd2 Tc2 33.Lc1
Lxd4 34.Se2 Lf6 35.Ke1 Sc6
Dejligt at få min første sejr i
turneringen.
0–1

17...Tc6
Alle brikker skal have en rolle. Derfor
er det naturlige 17...The8 mindre godt,
da dette ikke hjælper en plan
vedrørende
hans
dronningefløjs
svagheder. Ikke for at skulle
misforstås, for træk som The8 er ofte
gode træk, da det forbedrer ens
stilling.
18.Kf1 Thc8 19.Sd1 Sfd5 20.a4 f5?!
20...Te8 21.a5 Sc8 22.b4?! Sa7 er klart
bedst for sort.
21.a5?! Sa8
En uvant plads for springeren, men
den kommer tilbage i spillet via c7 til
b5 eller d5, og så vil man mene, at a2a4-a5 har skabt svækkelser.
22.Lc4 Lg8
Der var nogle tricks med, at han i visse
situationer ville kunne slå den løber.
23.Sb2 g5 24.Tab1 Tf8
Nu marcherer bønderne frem, hvilket
skaber plads, giver hans brikker færre
felter at stå på, samtidigt med at
bønderne skaber trusler. Et vigtigt
redskab i slutspil.

5. runde mod Bo Jacobsen var en skør
af slagsen. Pludselig kommer der et
grin og en hovedrysten fra hans side
af, da han tror, at han havde tabt en
officer i åbningen på en større blunder.
Mentalt følte han allerede, at han har
tabt på det tidspunkt, og derpå spiller
han fem dårlige træk og giver op. Men
han kunne faktisk have opnået lige
spil, vistnok remis, hvis han havde
fundet idéen, på det tidspunkt, da han
ryster på hovedet.

35

Hvid: Mads Hansen (2341)
Sort: Bo Jacobsen (2302)
[noter: MH]
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.f4 d5 4.fxe5 Sxe4
5.Sf3 Sc6 6.De2
6.Lb5 Lb4 7.0–0 0–0 8.De1 med lille
hvid fordel, kan computeren bedre
lide.
6...Lf5 7.d3 Sxc3 8.bxc3 d4 9.Lb2
dxc3 10.Lxc3 Lc5
10...Dd5! står truende godt, holder
kontrol og sikrer sort behageligt spil.
11.d4!? Sxd4 12.Lxd4 Lxd4 13.0-0-0
c5 14.c3

hurtig sejr. Bjørn havde fortalt mig, at
Bo, med alderen, ikke regner så godt,
hvilket også var grunden til hans fejl.
Med to sejre, var jeg også i gang med
et mindre comeback, som krævede 3,5
i de sidste 4 runder. Jeg kom også godt
fra land mod den ungarske WGM
Petra Papp, hvor jeg som sort fik
installeret en sort springer på g3, nede
i hendes kongestilling, bevogtet af en
sort bonde på f4.
Men så fandt jeg ikke lige planen for,
hvordan man kunne vinde det, og jeg
begyndte at spille baglæns, samtidigt
med at hun hævede sin spilstyrke.
Nederlag og normen var definitivt
væk.
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De to efterfølgende runder mødte jeg
Nicolai V. Pedersen og englænderen
David Eggleston, som begge kæmpede
om turneringssejren i sidste runde. I de
to runder blev jeg egentligt bare
overmatchet og spillede på et lavt
niveau, hvor jeg traf nogle skøre
beslutninger, som jeg ikke plejer at
træffe.

14…0–0??
Her skulle han bare have spillet
14...Tc8 15.Td2 0–0 16.cxd4 cxd4+
17.Kd1=.
15.cxd4 Da5 16.Kb2 cxd4
16...c4!? tager endnu en angrebsbrik
med 17.Dd2 Da4 18.Ka1 Tfc8, og
efter 19.Tc1 har hvid tingene under
kontrol.
17.Sxd4 Db4+ 18.Ka1 Tfd8 19.Db2
1–0

David scorede sin fjerde eller femte
norm(!!) i denne turnering, og har
dermed rigeligt til titlen, hvorfor han
kun spillede efter ratingen, så han
kunne blive IM´er. Han spillede også
en rigtig god turnering med
imponerende 7/9!
I sidste runde mod nordmanden
Halvard Hagesæther, som ikke er i
familie med Ellen, men er bror til
Torill Skytte, som spillede med i den
sideløbende
WIM-turnering,
og

Altså et skørt parti, som jeg slet ikke
havde kontrol over, men rart med en
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dermed også svoger til Rasmus Skytte
– et familietræf af skakspillere.

action. Efter 14...Ld4+ 15.Kh1 Kg7
16.Ld2 Tb8 17.Da6 Df6 står sort
bedst.
15.Kh1 Ld4 16.c3 Le5 17.Sxe5 dxe5
18.Da6?!
Nu bliver det bare spil til et mål gennemfør h7-h5 og g5-g4 på det
rigtige tidspunkt, for at skabe nogle
frygtelig irriterende bønder og pres
mod kongen. 18.Ld2 Kg7 19.Le1
Sg6=.
18...h5 19.De2 Dd7 20.Tg1 Tg8
20...Dh3 21.Txg5 f6 22.Tg1 Sxf3
23.Tg2 Tg8 24.Txg8+ Kxg8 25.Dg2+
Dg4 med klar sort fordel.
21.Df1?!
21.b3 var bedre.

Efter tre nuller i træk og sidste runde
på en turnering, var det en utrolig
vigtig runde for mig at vinde.
Hvid: Halvard Hagesæther (2278)
Sort: Mads Hansen (2341)
[noter: MH]
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4 Lg7
5.0–0 d6 6.d4 Le6?
6...h6 regnes for klart bedre.
7.Dd3
7.Lxe6 fxe6 8.c3=.
7...Lxc4 8.Dxc4 Sc6
Jeg giver hellere end gerne bonden
tilbage.
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21...Tg6
21...g4! 22.fxg4 hxg4 23.Lxf4 exf4
24.Dxf4 Sf3–+.
22.Ld2 g4 23.fxg4 hxg4 24.Lxf4
Grunden til, at jeg ventede med
21..Tg6, var fordi at jeg havde læst
ham, at han ville ofre løberen, så
derfor vandt jeg lige et tempo.
24...exf4 25.Dxf4 Tb8 26.c4 Sf3
27.Tg2 Dd6 28.Dxd6+ cxd6 29.b3?!
Bedre 29.Tf1.

9.d5?
Efter 9.c3 h6 10.h4 a6 11.Db3 har sort
det bedste spil.
9...Se5 10.Db5+ Kf8
10...c6 11.Dxb7 Tb8 12.Dxa7 Sxf3+
13.Txf3 Txb2 kom også på tale
11.Dxb7 Sxf3+ 12.gxf3 Se7 13.Sd2
Sg6 14.Sc4 Sh4?!
Et tvivlsomt træk, da det er bedre at
tage alle brikkerne med i spil, før
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29...Ke7 30.h3? Th8!

Rart at slutte turneringen af med en
sejr.
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Sammenfattende set var det en
resultatmæssigt skuffende turnering,
men en turnering jeg vil kigge tilbage
på med følelsen af, at jeg havde fået
nogle værdifulde lektioner i, hvordan
man spiller skak, og hvordan man bør
gribe en IM-turnering an.
Så Simon og resten af elevflokken: I
kan bare ringe, når I selv står i en IMturnering og ikke ved, hvordan man
bør gøre!

0-1

Kiel Open 2012
Af Kristoffer Dyrgaard
eller om klubben generelt har valgt
andre og bedre lokaliteter siden Tom,
Stefan
og
Kristoffer
besøgte
selvsamme turnering for nogle år
tilbage, vides ikke. Det vides dog, at
med benyttelsen af en af Kiels
roklubber
som
spillested
var
forholdene meget fine for skakken, så
længe man kunne undgå at falde i
staver over panoramaudsigten udover
Kiel fjord. Med mad og drikke til
rimelige
penge
(specielt
var
karrypølsen med pomfritter til 30 kr.
eftertragtet blandt danskerne) var de
fleste forhold i orden, og kun varmen i
spillesalen kunne være et problem.

I foråret tog Sander initiativ til en
kollektiv Frem-tur til Kiel Open. Flere
personer var interesserede heri, og
turen endte med at have deltagelse af
Johnny Holler, André og Sophus,
Kristoffer samt Brian Nielsen (Bmedlem i Frem, A-medlem i
Odysseus) foruden Sander.
Turneringen blev afviklet i tidsrummet
28. juli-3. august med ni runder
undervejs. Det betød to indledende
dobbeltrunder lørdag og søndag,
hvorefter de fem hverdage kunne
benyttes til andre gøremål, inden
skakken om aftenen.
Gode spillelokaler
Der var fælles afgang fra Nørregade
lørdag morgen kl. 7.30, og efter en
problemfri tur sydover med André
som chauffør ankom vi til spillestedet
og indregistrering kl. 10. Om det var
grundet jubilæet som 25. Kiel Open,

Glimrende indkvarteringsforhold
Efter
at
spilleforholdene
var
undersøgt, gik turen inden rundestart
kl. 12 til ferielejligheden 5 kilometers
penge fra roklubben. Her blev
forholdene konstateret om muligt
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hvis ikke heldet forsat skulle være
eneste faktor, der talte for gevinst.
I samme dobbeltrunde spillede Johnny
remis mod to lavereratede spillere,
som dog også spillede over niveau på
dagen, og som Johnny påpegede, kan
det også være svært at vinde over folk,
der grundet ratingforskellen er
"remisglade". Et udsagn, der skulle
vise sig at være yderst symptomatisk
for Johnnys turnering - på den gode
måde! Sander kom også på tavlen med
1½ point efter en ærgerlig remis i
første runde, mens to gange Møller i
hhv. Elo-gruppen og DWZ-gruppen
måtte vente til søndag med at hente
deres første point.

endnu
bedre
med
fem
enkeltmandssenge fordelt på tre
værelser, og med bløde sofaer blev
liggeunderlaget til sjettemanden (læs:
Kristoffer) unødvendigt. Køkken, to
badeværelser samt stor stue gav gode
muligheder for social adspredelse
danskerne imellem, når partier skulle
analyseres, forberedelser laves, og
mad indtages.
En blandet fornøjelse
Lørdagens dobbeltrunde blev en
blandet fornøjelse, og de fleste
Fremmere var nok undervejs ramt en
smule på energikontoen grundet
køreturen forinden. Bedst scorede
Kristoffer, der lavede to på papiret
ventede point. Selve spillet var dog
mindre prangende, og var nok en
forsmag på, hvad der ventede i resten
af turneringen. I første runde blev en
fordel
tabt
gennem
et
par
ukorrektheder, og slutspillet med tårn
og springer til hver blev først vundet
efter tidskontrollen efter princippet om
de to svagheder, der først skulle
skabes. I anden runde ventede
desværre
allerede
det
første
danskeropgør. Det stod mellem Brian
og Kristoffer på bræt 3, hvilket var det
øverste bræt, danskerne nåede i
turneringen. Brian vandt her en bonde,
og atter måtte Kristoffer affinde sig
med lige spil ved tidskontrollen. Det
lige spil skyldes dog ikke, at bonden
var vundet tilbage, men grundet
aktivitet. I begyndende tidnød omkring
træk 50 bukkede Brian i en svær
stilling og måtte tage til takke med et
point på førstedagen, mens Kristoffer
skulle oppe sig de efterfølgende dage,

Lørdag aften blev den tyske
aftenhygge afprøvet med øl og
sodavand samt chips, mens et enkelt
parti blev vist frem. Grundet dagens
lange og hårde program for Fremfraktionen (Vi blev omtalt som "der
starke dänische Fraktion" i Kiels
aviser) blev sengene dog hurtigt fundet
med søndagens dobbeltrunde for øje.
Aftenhyggen blev dog et dejligt socialt
element under turneringen, og med frit
valg for 5-10 kr. på ølhylden i det
lokale supermarked blev diverse tyske
øl afprøvet over ugen.
Nutella erstattede smør
Søndag morgen stod på rundstykker
og pålæg fra slagteren. Grundet
søndagslukning i supermarkedet og
mangel på smør ved tanken, måtte vi
supplere med Nutella. Dette faldt i god
smag hos specielt - ja gæt selv - Brian,
som faldt tilbage i barneskoene igen
ved synet af Nutella!
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Dobbeltrunden startede uheldigvis
med, at André skulle være oversidder
grundet lørdagens nul point. Tiden
brugte han i stedet på at kigge sig
omkring i byen, hvilket resten af
flokken fik stor gavn af de følgende
dage. Tak skal der i hvert fald lyde for
den senere guidede tur på Kiel
Kunsthalle med snak om antikkens
gamle skulpturer, hvor viden fra
Oldtidskundskab kunne afprøves.
Da André samtidigt vandt den sene
runde i blot 11 træk (over en ELOspiller og dermed tilspillede sig et
ELO-tal!), må der vel være tale om
rekord i antal træk for to "gevinster" i
en dobbeltrunde? Fuldt hus var der
ligeledes til Sophus og Johnny, hvor
specielt Johnnys sejr over en 2195mand i fjerde runde blev starten på en
kanonturnering. Kristoffer, Sander og
Brian fik samtidigt fuldt hus i remiser
søndag, hvormed vi kunne drage hjem
fra andendagen uden nederlag, hvilket
naturligvis bragte god stemning. Da
mandagens runde først startede kl. 18,
kunne vi ligeledes nyde dette en tand
længere ved aftenbordet - der var også
en del gevinstpartier at vise frem!

Brian atter tilbage på vindersporet
efter en sejr over en tysk 1895-mand,
mens Sander førte endnu en remis til
kontoen. Sophus' parti var noget
svingende, men efter en fejl i
kongeindisk kæmpede Sophus sig fint
tilbage og nåede endda at afslå remis
en bonde oppe mod en ung, tysk
mesterspiller. Bonden blev dog tabt og
remis ville være det logiske udfald.
Tidnøden blandet med en intuitiv idé
om at spille fribonden i mål førte dog
til overseelse af en grim gaffel på
konge og løber. André måtte ligeledes
ned efter det gode resultat søndag.
Tirsdag bibragte en tur på Kunsthalle,
som omtalt ovenfor, foruden den
daglige tur til supermarkedet. Dagens
gevinster stod Brian og André for,
hvor specielt Brian imponerede med
en sejr over en 2150-mand:
Hvid: Brian Nielsen,
Odysseus, 1873/1989
Sort: Bülent Saglam,
SK Doppelbauer Kiel, 2074/2147
(noter: BN)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Sf3 0-0
5.Lg2 c6 6.0-0 d5 7.b3 Se4 8.Lb2
Sbd7 9.Sc3
Teorien siger 9.Sbd2 eller 9.e3, men
jeg kunne ikke huske mere herfra.
9…e6?!
Virker forkert, da sorts hvide løber
bliver dårlig.
10.Sxe4 dxe4 11.Se5 f5
Ligner en skidt hollænder. Her var jeg
meget tilfreds med min stilling.
12.Dc2 Dc7 13.Sxd7 Lxd7 14.Tfd1
Tad8 15.Tac1 Lc8?!

God tid til sightseeing
Mandag blev starten på den mere
ferieorienterede del af skakrejsen, hvor
sen morgenmad blev efterfulgt af en
gåtur i Kiels gågader startende i
Dänishe Strasse. Efter tilbagevenden
til lejligheden og aftensmad fandt vi
frem til 5. runde, hvor turneringens
andet og heldigvis sidste danskeropgør
skulle stå mellem Kristoffer og
Johnny. Her vandt Johnny et fint parti
i Skandinavisk. I mellemtiden kom
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Ser underligt ud. Det virker mere
naturligt, at spille løberen til f7 via e8.
16.e3
Hvid står fint, så hvorfor ikke udvikle
den dårligste brik - løberen på g2.
16…Ld7?
Her tænkte jeg et stykke tid.
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25.Txd5!
Det er selvfølgelig rimeligt simpelt,
når man først har set det.
25…exd5 26.De7
Pointen. Sort må ofre dronningen for
ikke at gå mat på h7 eller h4.
26…Dxc7 27.dxc7 Tc8 28.h3
Sort er helt færdig. Nu skal hvid bare
have løberen med.
28…Tge8
Bemærk, at 28…Tg7 for at vinde
bonden ikke dur pga. 29.Dh4 mat.
29.Dd7 Tg8 30.Kh2
30.Dxe5? Tg7 fulgt af slag på c7 er
der ingen grund til.
30…Tcf8?
Gør det nemt for hvid.
31.Dxd5 Tg7 32.Dd8 Tg8 33.Dh4+
Kg7 34.Lc4 Th8 35.De7+ Kh6
36.Le6 Te8 37.Dd7 Kg5 38.Ld5 b6
39.Lb7
1-0

17.d5!
Det må være det rigtige tidspunkt at
spille d5, da sorts brikker er
ukoordinerede. Det er vigtigt, at sort
ikke kan slå igen på g7 med
dronningen.
17…cxd5 18.Lxg7 Kxg7 19.Db2+
Kh6?
Det viser sig, at kongen står skidt her.
19...Kg8 havde nok været bedre.
20.cxd5 Db6 21.d6!
Hvid skal selvfølgelig spille på de
sorte felter.
21…Lc6 22.De5 Tfe8 23.Lf1
Så er alle hvids brikker med.
23…Ld5 24.Tc7 Tg8
24…Dxd6 går ikke, da sort er færdig
efter 25.Dg7+. fx. 25…Kg5 26.h4+
Kg4 27.Dh6 og sort er fanget i et matnet. Her gik jeg i boksen, da jeg ikke
lige kunne se, hvordan jeg kom videre.

Remis blev det til Kristoffer og
Sophus; Kristoffers remis faldt som i
mange af hans partier lang tid efter
tidskontrollen, og denne gang blev en
yderst lovende stilling smidt i en
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være tilfreds, mens Kristoffer efter reel
tabsfare undervejs var tæt på at slå
kontra og bryde igennem med kongen
efter
tidskontrollen,
men
modstanderen bemærkede faren og
fremtvang remis. André og Brian
måtte desværre tage hjem uden point
på kontoen efter gårsdagens gevinster.

fejlvurdering
i
overgangen
til
bondeslutspil (tidnød var indblandet i
beslutningen,
desværre),
hvorfor
slutresultatet fremkom ved pat. Sophus
fik ligeledes en fin stilling mod en
mesterspiller i Alekhine (1.e4 Sf6 2.e5
Se4?! - forberedelsen havde drejet sig
om Sd5), og i mangel på en
konstruktiv plan blev modstanderens
remistilbud modtaget omkring træk
25. Nederlag blev det til Sander og
Johnny, som dog begge var
overmatchet ratingmæssigt. Specielt
flot var det at se Johnny kæmpe mod
en WGM på bræt 3 - hun fandt
desværre alle Houdinis træk, hvorfor
der ikke var meget at stille op. Flot
kæmpet!

God pointhøst
Torsdag var sidste hele dag i Kiel,
hvilket blev brugt på endnu en
spadseretur rundt i Kiel midtby, samt
endnu et brætspil. Aftenen bød på hele
4½ point af 6 mulige, hvor kun Brian
måtte indkassere et nederlag. Johnny
vandt i fornem stil i en lukket
sicilianer, der dog tidligt blev åbnet.
Johnny var dernæst bedst til at udnytte
kongernes udsatte positioner, og
Johnnys tredje sejr over en 2100+spiller var en realitet! Sander fik vist
klasseforskellen mellem mesterspillere
og basisspillere, mens André vandt et
parti på vippen.
Kristoffer fik atter spilletid for
pengene
og
uønsket
irritation
ydermere. Modstanderen gjorde tidligt
sig selv bemærket ved at smaske på
sine bolcher. Senere udførte han et
ulovligt træk i Kristoffers tidnød og
tillod sig endda at være irriteret over,
at turneringslederen i den forbindelse
blev tilkaldt. Dernæst (med over 20
minutter tilbage) på klokken, valgte
han at spille på tiden, uden selv at
notere. Da dette blev påpeget af
Kristoffer (turneringslederen gjorde
ikke andet end selv at notere?!), opgav
manden og bortvandrede uden at
fuldføre noteringslisten, som reglerne
ellers foreskriver!

En rigtig slapper-dag
Onsdag blev en slapper-dag med
brætspil og hygge, samt en kort gåtur
langs den lokale strandpromenade.
André fandt dog også tid til en af flere
løbeture, mens de resterende klagede
over dårlige ben og/eller tæer :-)
Dagens
enlige
gevinst
(og
mesterskalp) stod Sophus for i en
velspillet dragevariant, og kun
computeren kunne finde den enlige
fejl i det sorte set-up. Dejligt at lære
noget af et parti samtidigt med, at man
vinder! Modstanderen kommenterede
efter nederlaget, at han ligeledes for 10
år siden tabte til en anden talentfuld
junior i selvsamme turnering. Han var
nordmand ...
Remiser blev det til Johnny, Kristoffer
og Sander, hvor specielt Johnny
fortsatte de gode takter ved at forsvare
en svær stilling med sort til uligefarvet
løberslutspil! Sander kunne ligeledes
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Det var dog først efter en ratingpræmie
til Johnny, der med 5½/9 sluttede hele
2,1p. over forventet score. Sophus og
André vandt ligeledes rating, mens
Sander og Kristoffer måtte donere lidt.
Brian sluttede vist på forventet score.
Alt i alt var turen set fra Fremmernes
side en stor succes både socialt og
skakmæssigt, mens der heldigvis også
blev tid til et par enkelte kulturelle
oplevelser på diverse gåture. En
skaktur, der forhåbentlig kan gå hen at
blive en slags tradition i Frem
Skakklub? Muligheden for at lære dine
skakkammerater bedre at kende bliver
i hvert fald næppe større, og måske
turen kunne gå til Amsterdam eller
Pardubice næste år? Bolden er kastet i
luften
til
en
FREMragende
skaksommer 2013...

Manden, der ellers har tæt på 2100,
havde
heldigvis
ikke
megen
spilforståelse (sjældent man placerer
sorte bønder på c5, e5 og g5 og opnår
fordel), hvilket Sophus fik glæde af
fredag. Her gentog situationen sig med
smasken, hvilket Sophus heldigvis var
forberedt på. Ligeledes spillede
manden de hvide bønder til c4, e4 og
g4, hvorefter Sophus fik fin fordel i
kongeindisk.
Efter
Sophus'
kvalitetsgevinst så vi endnu et
tidnødstrick, da en stor hånd blev holdt
over brættet, så Sophus ikke kunne se
forvandlingsfelterne! Heldigvis var
Brian og andre flinke at påpege dette,
og Sophus vandt kort derefter. Flere
afsluttende sejre blev det desværre
ikke til, og med remiser til Kristoffer,
Sander og André var det tid til at
vende næsen hjemad.

Politiken Cup 2012
Af Michael Agermose Jensen
Så er årets Politiken Cup afsluttet. Der
er flere gode gengivelser af
hovedturneringens
forløb
og
turneringens omgivelser på www,
f.eks. på chessbase.com, så dette er
skrevet ud fra det, jeg selv oplevede og
personlige betragtninger (partier og
diagrammer til sidst). Selv var jeg
endnu en gang med i arrangørteamet
og tastede partier efter runderne samt
hjalp til med det praktiske og spillede
selv med. Det er en hård omgang, der
typisk slutter kl. 21 – og hvis baren
skal rundes endnu senere. I år var der
desuden OL på storskærm i
førerbunkeren, så forpligtelserne var
mange...

Opgave:
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Hvid har netop spillet 32.Sxe6
- hvad spiller sort?

43

1. runde var en katastrofe for to år
siden, og ikke belært af erfaringerne
valgte jeg at cykle de 50 km hele vejen
fra
København
til
rundestart.
Kongegambit og i midtspillet hustlede
jeg ham for to bønder, før katastrofen
indtraf, og jeg gik helt sukkerkold. Jeg
var lige ved at tabe på tid og endte
med at gå selvmat. Det betød tilmed,
at jeg ikke kom til at spille i
konferencesalen i 2. runde.

 
%  #
+ +&
"+ + + +$
 +2+ ++!
+5+ + 4Q 
 + + + +
++ + + 
+ + ++
+++ + 
'/.-,+*)(0

Men jeg kender jo rutinen og skulle nu
til at vinde en hel masse partier. Til
morgenrunden søndag måtte jeg stille
op med ”dummehatten” (den på
tasterholdet, der har scoret mest under
forventet runden før, vinder den) og
rykke en etage op. Min modstander
gik hårdt til den i et forsøg på at vinde,
før jeg vågnede op, men til sidst vandt
jeg kvalitet for bonde og derefter
slutspillet.

Så var jeg på 3/4p. og hvid mod en
norsk junior på 2259 på livebræt. Han
havde forberedt sig på afslået Morragambit med 3…Sf6. Jeg fik blandet
planerne lidt sammen, men fik
alligevel
”min”
stilling
med
kongeangreb, men i denne turnering
var tidnøden roden til alt ondt.
Morra-gambit var ellers lidt af en
modeåbning. Quality Chess er netop
udkommet med en bog om åbningen af
den amerikanske specialist og IM
Marc Esserman. Efter min mening en
fremragende
bog,
selvom
der
selvfølgelig altid er ting, der er bedre
end andre. Men køb den!

Dagen efter vandt jeg med hvid i
Skandinavisk, i et parti hvor det
sværeste var at modstanderen tyggede
nikotintyggegummi under partiet, men
hvad skal man gøre ved det?
4. rundes modstander var FM Daniel
Andersen, som nu har ca. 1900 og er
kendt for at spille hurtigt. Han snød
mig med åbningen, men jeg havde
heldigvis en reserveåbning forberedt.
Der røg vi ud af Tigerens eller gode
bog efter 7 træk. Jeg måtte give en
bonde på a7 for at trylle et
kongeangreb frem. Efter mange
unøjagtigheder endte det med, at
modstanderen gav op trækket før
denne mat kom på brættet:

Næste gambiteur var Dick Sørensen,
der faktisk havde købt bogen, som
skaksalget fik hjem under turneringen.
Dick havde tidligere sørget for, at hele
turneringen var med, da hans FMmodstander tabte på tid – han rejste sig
simpelthen op og råbte YES, så man
kunne høre med på 2. sal. Men han
havde åbenbart ikke kigget i bogen,
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for modstanderen Jan Mose (fra
tasterholdet) spillede den Siberiske
fælde (kapitel 1!), som Dick hoppede i
med begge ben og tabte dronningen
efter 8 træk.

dårligt skuespil, som om hun ikke
vidste, hvad der skulle foregå. Det
blev Taylorforsvaret, som Mads
Hansen spillede mod mig sidste år ved
Politiken Cup. Jeg ventede spændt på
forbedringen, men der kom ingen. I
stedet spillede jeg en stor forbedring af
teorien, som jeg fandt ved brættet (se
Quality Chess’ nyhedsbrev for
august). Hun blev udspillet på alle
leder og kanter, inden jeg lavede en
kæmpebrøler i tidnøden, der gør at jeg
ikke kan vise partiet.

Jeg skulle til 5. runde igen en etage op
og sort mod Jacob Pallesen. FM
Cassen bemærkede ved frokosten, at
Pallesen ikke havde sin sædvanlige
halve liter cola med, men en Faxe
kondi i stedet.
Han snød mig også i åbningen og
spillede noget andet, end det han
plejede, men jeg vandt i 8 træk efter
han satte en officer til afhentning.
Næste dag var colaen tilbage…

En etage op igen og endnu en sort. Det
blev en klassisk Drage, hvor hvid intet
forsøgte. Jeg vandt rimelig stilrent.
Så var der igen live mod Lars Aaes, og
jeg spillede det ringeste parti i
turneringen.

Tilbage til Øresundssalen og live mod
Alina L’Ami (2372). Aftenen før var
der foredrag med Aagaard om hans
nye bog ”Calculation”. L’Ami gik
rundt og tog billeder og undskyldte til
Jacob Aabling, at hun blev nødt til at
gå fra foredraget for hun skulle hjem
og forberede sig på næste dags
modstander. Der sad jeg lige ved siden
af!

Sidste rundes parti mod Ib Skovgaard
skulle vindes for ikke at tabe for meget
rating. Han går hårdt til den i
åbningen, og jeg gættede igen forkert
og valgte Sniper frem for Drage.
Det var lige det, han havde forberedt
sig på. Han havde endda købt ’Experts
on the Anti-Sicilian’ og fundet en
rigtig væmmelig variant til mig. Jeg
stod til tab efter 6 træk, men fik
kæmpet mig tilbage på brættet og
regnede længere end ham i
komplikationerne.

Næste morgen fortalte Schandorff ved
morgenbordet, at han havde mødt
hende på vej tilbage til hotellet, hvor
hun fortalte, at hun skulle møde en
”very tricky player”.
Så jeg regnede nok med, at jeg skulle
spille mod hende, hendes mand (GM
Erwin L’Ami) og Rybkas forberedelse
imod Morra. Igen forberedte jeg mig
på det forkerte (3…Sf6), da hun tog
bonden! Derefter fik jeg en lektion i

Det blev endnu et gunstigt slutspil,
som jeg vandt, 1-0 til mig og 5-0 med
de sorte, det har jeg vist aldrig prøvet
før.
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Partier:
2. runde: Sort mod Flemming Borg
(1750)
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8. runde: Sort mod Lars Rasmussen
(1957)
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Stillingen efter sorts 16…a4. Hvids
angreb er tydeligvis farligt, da sort jo
mangler den sortfeltede løber i en
Dragestruktur (gæt selv hvordan det er
sket).
17.b4
17.g5 var mere kritisk. Med to
muligheder:
a) Jeg regnede på tårnofferet 17...axb3
18.gxf6 Txa2! 19.Sxa2 (endnu bedre
19.fxe7! Ta1+! 20.Kxa1 Da7+ 21.Kb1
Ta8 22.Kc1 Da1+ 23.Sb1 Tc8+) 19...
Da7 20.Sc1 Ta8, i begge tilfælde
vinder sort hvids dronning, men er det
nok?
b) Sikrere var min backup-plan
17...Sh5 18.Sd5 axb3 19.Sxe7+ Kh8
20.axb3 Le6 21.Sd5 f6! med uklart
spil.
17...Dxb4 18.g5 Sh5 19.Sd5 Dxd2
20.Sxe7+ Kg7 21.Txd2 Sg3

Stillingen efter 32 træk. Jeg brød
igennem med 32…b4! vandt derefter
bonden igen, den på f4 og en kombi på
b2 gav to bønder mere.
10. runde: Sort mod Ib Skovgaard
(2006)
Diagram i starten af artiklen. Der kom:
26...Tfe8! 27.Sec5 Txe2 28.Sxb7
Txe1+ 29.Txe1 Sxb2 30.Sd6
Og nu ville 30...Lxc3! have afgjort,
men jeg vandt alligevel.

En klassisk dragefinte. Sort vinder en
kvalitet og kørte partiet hjem.
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CCC 2012
Af Simon Wilbrandt
11.Ld3 Sc6 12.Lc2
Med denne løbermanøvre prøver jeg at
angribe mod kongen. Jeg kunne også
have sat løberen på e2, hurtig rokade,
og så tage slagsmålet om c-linjen. Det
her var sjovere, og ellers ville jeg nok
bare tabe langsomt.
12…b6 13.0-0 La6 14.Tfe1
Endnu et træk der viser, hvor slaget
skal slås. Ellers var 14.Tfc1
selvfølgelig alternativet.
14…Tc8 15.Tac1
Jeg overvejede allerede 15.e5, men
fandt frem til, at det var for langsomt.
Som hovedregel vil man gerne have, at
alle brikker er aktive, når man
angriber, og desuden ville løberen på
c2 hænge i mange varianter.
15…Dd6
Hjælper e5-planen i gang, men hvis
man spørger computeren, giver
angrebet 0.00. Heldigvis er skak et
spil, der spilles af mennesker.
16.e5 Dd7

CCC var en godt arrangeret turnering,
der for mig stod på angrebsskak.
(ofrede fx et tårn i åbningen med sort).
Det var noget, jeg havde besluttet på
forhånd, og det gav pote fra dag 1. Der
var mange kendte ansigter (for mig i
hvert fald), så det sociale var også i
top. Det er faktisk noget, der er meget
vigtigt for, at jeg laver en god
præstation, og derfor tror jeg også, at
mit klubskifte har været essentielt for
mit ratingspring i år.
Hvid: Simon Wilbrandt,
FREM (1944)
Sort: Rasmus Svane,
Tyskland (2390)
(noter: SW)
Det var første runde, så jeg havde
forberedt mig lidt på ham. Jeg ville
gerne møde ham, for han spillede
afslået dronningegambit, som er meget
sikkert for hvid (svært at tabe).
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5
Sxd5
Tidligere havde han slået med bonden,
og det er nok mere kritisk. 4...exd5
5.Lg5 c6 6.e3 Le7 7.Ld3 Sbd7 8.Dc2
0-0 9.Sf3 Te8 10.0-0 Sf8 er
hovedvarianten. Mange partier ender
remis, og få tabes af hvid. Derfor
prøvede han nok det andet.
5.e4 Sxc3 6.bxc3 c5 7.Sf3 cxd4
8.cxd4 Lb4+ 9.Ld2 Lxd2+ 10.Dxd2
0-0
Efter nogle afbytninger har hvid
vundet centrum, men ellers er der ikke
sket særlig meget. Bemærk dog, at dbonden let kan blive svag.
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Alle brikker skal med!
17…Se7 18.Tg4 Tfd8 19.h4
Jeg kunne ikke se, hvordan jeg ellers
skulle komme videre. 19.Dg5 Sf5!;
19.Sg5 Sf5!
19...Sf5 20.h5 Lb7?!
Her er computeren kølig. 20...Dc7!
21.Sh4 De5 22.Sf5 exf5 23.Dg5 Td4
24.Txd4 Dxd4 25.Td1 Dc5. Denne
stilling ville jeg stadig gerne spille
som hvid, men den er nok lidt bedre
for sort, på grund af ekstra bonde.
21.Sh4 Sxh4 22.Txh4

27...Tc4 28. Kh2 De7 neutraliserer
hvids angreb, og minimere fordelen.
28.Kh2 Lxf3 29.gxf3 Dc6 30.Le4?!
Tidnød. Jeg ser først planen trækket
efter.
30…Dc4
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31.Lg6!!
Her kan den heldigvis stadig spilles,
og det er the only move.
31…De2+ 32.Dg3 Tc1 33.Df7+ Kd8
34.Dg8+ Kc7 35.Df7+ Kb8 36.Df8+
Tc8 37.Dd6+ Tc7
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22…h6?
En lille, men vigtig fejl. Generelt
bliver det lettere at angribe kongen,
når bønderne foran har rykket sig, og
her er der slet ikke tid til det. Men
begge spillere var i tidnød her.
23.Dd3 Kf8 24.Dh7?
Dette giver modspil i g-linjen. 24.Tg4!
er meget bedre. 24.Tg4! f5 (24...Ke8
25.Tg7 Dd4 26.Da3 fulgt af La4
vinder let) 25.exf6 gxf6 og den simple
trussel 26.Dd2 vinder.
24...Ke7 25.Dg7 Tg8 26.Df6+ Ke8
27.f3 Tc3?

38.Th2!
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Der er selvfølgelig ikke evig skak, så
han kunne godt give op her.
38…De1+ 39.Tf2 Dc1 40.Tc2! Dg1+
41.Tg2 De1+ 42.Kg4! De3 43.De6
Dd4+ 44.Kh3 De3 45.Le4
Truslen Tg8# blev for meget for ham,

og computeren siger mat i 9 efter
Dxe4.
Alt i alt et godt parti, hvor mit angreb
virkede, selvom jeg nogle steder
missede de skarpeste fortsættelser.
1-0

Horsens Lang Weekend
Af Simon Wilbrandt
Turneringen var godt arrangeret med
gode spille-faciliteter.

Min turnering startede ret kedeligt.
Grunden til dette var, at jeg fik tæsk af
IM Thorbjørn Bromann, hvorefter jeg
fik 3 lette modstandere, som jeg vandt
over i overbevisende (og hurtig) stil.
Der var derfor ikke så meget skak de
første to dage, men jeg prøvede at
fokusere på det sociale, og på hvordan
jeg ikke lod de "lette" modstandere få
modspil under partierne.

Hvid: Simon Wilbrandt,
FREM (2030)
Sort: Nina Høiberg,
Nordre (2147)
[noter: SW]
Min turnering startede først rigtigt her
i 5. runde. Før denne var det tre "must
win" og et hurtigt nederlag til IM
Thorbjørn Bromann. Havde en
forberedelse med hjemmefra
1.d4 d6 2.e4 Sf6 3.Sc3 c6 4.f4 Da5
5.Ld3 e5 6.Sf3 Lg4 7.Le3
En meget dynamisk stilling, som jeg
godt kunne lide, da jeg sad og kiggede
på den hjemme.
7...d5?
Det havde hun aldrig spillet før, men
hun kunne måske mærke, at jeg kendte
teorien, og hun prøvede derfor at
komme ud af den. Trækket er ret
ulogisk, for det åbner nærmest
centrum, hvor hendes konge står.
7...Sbd7 8.0–0 Le7 9.h3 Lh5 10.De1
Lxf3
11.Txf3
0–0
12.a3
er
hovedvarianten.
8.0–0

På tredjedagen startede min turnering
for alvor, da jeg nu havde 3/4 og fik
god modstand! Det blev til to gevinster
mod gode spillere og en hurtig halv
mod Niels Jørgen Fries Nielsen, da jeg
ved hjælp af en smart trækfølge fik
lokket ham ind i noget teori, som han
ikke kendte. Det fik ham til at tænke i
40 min. i en stilling, jeg kendte ret
godt.
Denne tænkepause fik ham til at
tilbyde remis, og i en ikke særlig skarp
g3-variant i grünfeldindisk, tog jeg,
som sort, imod. Socialt var turneringen
perfekt for mig, da jeg vel kendte cirka
halvdelen af 119-mandsfeltet, og jeg
fik snakket med mange af dem, som
man kun ser til skakturneringer!
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8.fxe5 er nok mere præcist, men 0–0
virker logisk, da det dækker for alle
trusler. Jeg synes selv, at jeg stod godt
efter denne forcerede trækfølge
8...exd4 9.Lxd4 Lc5 10.Lxc5 Dxc5+
11.Kh1 dxe4 12.Sxe4 Sxe4 13.Lxe4
0–0
Efter partiet sagde hun, at det var
denne afvikling hun havde set, da hun
spillede d5, men mit næste træk
bevarer initiativet, og jeg står bare
godt her.
14.Dd3 h6
14...f5 virker ikke pga. 15.Db3+ Kh8
16.Se5 fxe4 17.Sxg4 og hvid står klart
bedst;
14...g6
svækker
sorts
kongestilling mere end h6, og efter et
par logiske træk 15.Se5 Le6 16.Tad1
truer hvid Dg3 og kæmpe angreb!
15.Se5 Le6 16.b4!?
Dette træk jager dronningen væk fra 5.
række, så jeg på sigt kan spille f5.
16.Lh7+ Kh8 17.Lf5 er her
computerens foretrukne træk. Og det
giver mening efter 17...Lxf5, der skal
slås pga. 18.Lxe6 fxe6 19. Sg6+
18.Dxf5 Kg8; igen pga. truslen Sg6+
19.Tad1 og hvid står igen rigtigt godt.
16...De7
16...Dxb4 17.f5 Sd7 18.Sxd7 Lxd7
19.Tab1, man vil ikke bytte løberne,
19...Da4, og hvids udviklingsforspring
giver mere end kompens for bonden.
17.Dg3
Jeg kunne bedre lide Dg3 end det
direkte f5. Dg3 gør, at f5 er meget
stærkere, og hun kan ikke rigtigt
udvikle sig. 17...Sd7 18. f5! og
18...Sxe5 19. Dxe5 fanger løberen.
17...Ld5 18.Ld3

Når hun indfører disse træk, kommer
f5 ikke med tempo, men samtidigt er
min løber i sikkerhed, hvor den var
udækket før. Det kunne blive et
problem i mange varianter med fx slag
på b4
18...Sd7
Igen kan hun ikke rigtigt udvikle sig
pga. det, der sker i partiet.
19.Sxd7 Dxd7 20.c4 Le6 21.f5 Tfd8
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22.Tf3?
Her overvejede jeg 22.fxe6 Dxd3
23.exf7+
(23.e7!
Jeg
havde
fuldstændig misset denne simple plan.
23...Td7 24.Dxd3 Txd3 25.Tad1 Txd1
26.Txd1 Te8 27.Td8) 23...Kf8, men jeg
kunne ikke lige finde en måde, at få
min dronning ind på h7. Computeren
fandt hurtigt 24.De5 Dd6 25.Dh5 Td7
26.Tad1 De7 27.Txd7 Dxd7 28.Dg6
og truslen Dg6-h7-g8 bliver for meget
for sort.
22...Dd4 23.Te1 Lxc4?!
23...Lc8 er mere præcist.
24.f6 g5
24…g6 går mat efter Lxg6.
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Jylland, i en hel del sæsoner var
førstebræt for FREM! Det blev et
kaotisk og ikke særlig smukt parti. Jeg
blev tidligt klar over, at remis var nok
til at sikre førstepladsen i min
ratinggruppe, og det lagde jeg mit spil
an på. Vi kommer ind, efter at jeg
netop har spillet 24.Se2-c1:
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25.Dh3! Dh4 26.Dxh4 gxh4 27.Lxc4
Her er det selvfølgelig vundet.
27...Td4 28.Lb3 Txb4 29.Tfe3 Tf8
30.Te4 a5
Her regnede jeg for sidste gang, da jeg
fandt ud af, at jeg bare skulle have
tårnet ned på g7 for at vinde.
31.Txb4 axb4 32.Te4 c5 33.Tg4+
Kh8 34.Tg7 b5 35.Txf7 Txf7
Et opgivende træk, men 35...Td8
virker ikke pga. 36.Te7 c4 37.Lc2, for
nu truer 38.Th7+ Kg8 39.f7+ Kf8
40.Th8+ Kxf7 41.Txd8.
36.Lxf7 c4 37.h3 Kh7 38.Kg1 h5
39.Kf2 Kh6 40.Lxh5 b3 41.axb3
cxb3 42.f7 Kg7 43.f8D+ Kxf8 44.Lg6
Kg7 45.Lb1 Kf6 46.Ke3 Ke5 47.Kd3
b4 48.Kc4 b2 49.Kb3
Jeg var meget tilfreds med dette parti,
fordi jeg formåede at udnytte de små
unøjagtigheder i min modstanders spil
(især d5).
1–0

Her troede jeg ikke, at bonden kunne
slås, men det kan den vist.
24...Db4
24...Lxc4 25.Lxc4 Sxc4 26.Txd8+
Txd8 27.Lxc5 troede jeg var fint for
mig, men 27...Td2! og hele hvids
stilling bryder sammen.
25.Tdc2
Den uindtagelige fæstning er bygget,
og sort kan godt tilbyde den halve her.
Han prøver i stedet for at vinde, men
hvid kommer bare til at stå godt.
25...Sc6 26.Sb3 Sd4 27.Tc1 Lb7
28.Kh2 Db6
Det ultimative gevinstforsøg, som
giver hvid fordel, men det åbner da
stillingen.
29.Lxd4 cxd4 30.c5 Dc6 31.T3c2
Dd7 32.Tc4?!

Vandt over klubbens gamle
førstebræt
I sidste runde ventede Kim Skaanning,
Evans (2233), der, før han flyttede til
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Anden sidste-runde-fejl. Smider hele
hans fordel!
46.Sc4

En lidt upræcis måde at vinde bonden
på. 32.Td1 truer Lc4 og Sxd4 med tryk
på e6. Dette er skarpere end 32.Tc4.
32...Ld5
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46…Tb7?
Tredje sidste-runde-fejl. 46...Dxc4! en remis-variant, som er det klart
bedste i stillingen. 47.Lxc4 Txg2+
48.Kh1 Tg3+ 49.Kh2 Tg2+ 50.Kh1
Tg3+ 51.Kh2 Tg2+ 52.Kh1=.
47.Dd4 Td7?
Det undrer mig, at han ikke tog
remisen, hvis det var det her, han
havde set, da han spillede 46…Tb7;
47...Kg8 er stadig lige spil efter nogle
komplicerede computervarianter efter
48.Sd6, hvor man selvfølgelig skal
have set 48...Dc1 49.Ta8+ (49.Sxb7
Dxf1 50.Dd2 Dxa6; 49.Sxe4 Dxf4+
50.Kg1 fxe4 er farligt for hvid)
49...Kg7 50.Df2 Tb2 51.Tc8 Txf2
52.Txc1 Ld5, hvor løberparret giver
kompens.
48.Sd6+ Lxd6 49.Txd6 Txd6?
Han må have overset exd6.
50.exd6 Ld5 51.Da7+ Kg8 52.Dc7
Lb7 53.Dxc8+ Lxc8 54.Lb5
Et kaotisk og ikke særlig smukt parti,
men udfaldet gjorde min turnering til

33.c6?
Første sidste-runde-fejl. Jeg havde
ikke overvejet, at den bare var i slag.
Så nu er min fordel selvfølgeligt smidt
væk, og han har lille fordel pga.
løberparret. 33.Txd4! og det er lige før
sorts stilling bare bryder sammen. Der
truer c6, La6 og forskellige andre ting.
33...Txc6 34.Txc6 Lxc6 35.Tc4 Ld5
36.Txd4 Dc7 37.De2 Tc8 38.Ta4
Jeg prøver at binde hans brikker til a7bonden, men da jeg ikke har en
sortfeltet løber, bliver min konge ret
svag. 38.La6 Td8 39.Lc4 kunne have
tvunget løberparret fra ham, hvorefter
det er svært, at se hans fordel.
38...Kf7 39.De3 Db6 40.Dd2
Hvis jeg bytter dronninger af, ser det
skidt ud!
40...Tc7 41.Ta6 Db7 42.Sa5 Dc8
43.Df2 Le4!
Denne plan havde jeg misset, og jeg
står nu rigtigt skidt!
44.Lf1 Tc2 45.Dxa7 Tb2?
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en kæmpe succes, og sejren her fik
mig til at ende på en delt tredjeplads,
seedet 33.
1–0

10.e3 er det oftest spillede for hurtigt
at afklare situationen mht. den hvide
konge. Partiet viser fint, hvorfor dette
er nødvendigt. 10...La6 11.Db3 Lxf1
12.Kxf1.
10...c5 11.Td1
11.Se5 er spillet mindst to gange
tidligere af stormestre.
11...La6
11...0–0 var en anden mulighed, som
dog blev forkastet grundet 12.Se5 Df5
(12...Db7!?) 13.Dd5 Dc2 som kun er
nok til evigskak.
12.Db3 0–0 13.Le5
Hvid har nu brugt 4 træk på at bytte
denne løber frem for at sikre Ke1 en
bedre fremtid. Et faktum, der kalder på
hurtig handling fra sorts hånd. Specielt
det sløsede spil i runden før gjorde
mig ekstra opmærksom på ansvaret
ved at besidde dynamikken!
13...Sc6 14.Lxg7 Kxg7 15.Da4 Db7
15...Lb7!? jf. Houdini 1.5. Jeg ville
dog gerne straffe hvids stilling mere
direkte.
16.g3 b5 17.Db3 cxd4 18.cxd4 b4
19.Lg2 Db5

Horsens Lang Weekend
- øvrige grupper
Af Niels Erik Nielsen
Kristoffer Dyrgaard, der var seedet 12
i præmiegruppe 1, endte ligesom det
var tilfældet sidste år akkurat uden for
pengene. Det skete på trods af en
samlet score på 5,5/7p., men sejren i
sidste runde over Olav Dalsgaard
Larsen, Viborg betød, at Kristoffer
kunne sætte 10 ratingpoint ind på
kontoen. Selv om han sluttede godt af,
var FREM-spilleren ikke helt tilfreds
med indsatsen, således mishandlende
han i næstsidste runde en klar
gevinststilling mod Thomas Klitgaard,
Nordre og måtte nøjes med remis.
En flot afslutning
Sejr her havde givet Kristoffer
mulighed for at spille med om
turneringens førsteplads, men det
havde også resulteret i en anden sidsterunde-modstander, så vi forlader nu
det spekulative og ser på partiet Olav
Dalsgaard Larsen-Kristoffer Dyrgaard,
som vinderen har sat udførlige noter
til:
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Hvid: Olav Dalsgaard Larsen,
Viborg
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM
[noter: KD]
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 d5
5.Lg5 Se4 6.Lh4 Sxc3 7.bxc3 dxc4
8.Da4+ Dd7 9.Dxc4 b6 10.Lg3
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Et forsøg på at forhindre hvids
konsolidering.
20.De3?!
20.0–0 Sa5 21.Db2= er at foretrække.
20...Tad8!
Et fint træk, der forhindrer hvids
modspil baseret på d4-d5 samt fjerner
tårnet fra den lange diagonal. En af
mange trusler er fx Td6-e6.
21.Td2?!
Den hvide stilling virker ustabil, men
da dette kun er forbigående, bør det
udnyttes hurtigst muligt.
21...e5!

Olav overvejede også forsøget 23.Sg4,
som dog strander på fx 23...Df5
(baglinjesjov!) 24.De5+ Dxe5 25.Sxe5
Tfe8–+.
23…Txd4 24.0–0
Naturligvis ikke 24.Dxd4?? Dxe2#.
24...Td6!
Nok et overflødigt udråbstegn, men
grundet fadæsen i 6. runde tvang jeg
mig selv til fortsat at spille de bedste
træk. Her er Houdini klart enig i
trækket.
25.Sd3 Te8
Igen computerens førstevalg.
26.Dxa7
Her mangler dronningen felter, og
dronningafbytning med let sort sejr er
næsten tvunget herfra.
26...Txe2
Teksttrækket og mit eget alternativ
26...Td7
vægtes
ligeligt
af
computeren.
27.Sf4 Te8
En smukkere afslutning, der udstiller
hvids problemer, finder computeren
naturligvis med det samme: 27...Td7
28.Da8
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22.Sxe5?
En fejl i en svær stilling. Dalsgaard
overså
ikke
22...Sxd4,
men
undervurderede det blot. 22.0–0 Sxd4
23.Sxd4 exd4 med fint sort spil.
24.Txd4 Dxe2 regnede jeg på i partiet,
men 24...Tfe8 er en tand mere præcist;
22.dxe5 Txd2 23.Sxd2 Dxe5 og
matbilledet på baglinjen (husk hvid
har glemt at rokere!) fremtvinger
24.Dxe5+ Sxe5, ligeledes med sort
fordel.
22...Sxd4!–+ 23.Txd4

Analysediagram
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28…Txf2!! 29.Kxf2 (29.Txf2 Td1+
30.Lf1 Txf1+ 31.Kg2 Lb7+) 29...Dc5+
30.Kf3 Lb7+.
28.Dc7 Dd7 29.Dxd7 Txd7
Og truslen på Tf1 vinder et
(afgørende) tempo.
30.Tb1 Tde7
Igen
det præcise træk
hvor
partiafslutningen blev beregnet.
31.Ld5
På alle andre træk vinder Te1+
efterfulgt af Lc4.
31...Te1+ 32.Txe1 Txe1+ 33.Kg2
Lf1+ 34.Kf3 g5
Her kan man citere Bent Larsens
udsagn om, at hvids Lf1 dominerer en
sort springer på f4 (tror det er ham).
Dette er et elegant tilfælde af en løber
på f1 dominerer en springer på f4;
farvefordelingen er dog en af de
sjældnere!
35.Sh5+
35.Sg2 Lxg2+ 36.Kxg2 vinder
ligeledes ved at ofre tårnet for løber og
bonde på a2.
35...Kg6

materiale opgav hvid. Der kunne
følge: 35...Kg6 36.g4 Le2+ 37.Kg3?
(37.Kg2 Lxg4–+) 37...Tg1+ 38.Lg2
Lf1.
0–1
Det eneste fuldendte parti fra min side
i turneringen, og et godt eksempel på
ulemperne ved forsinket rokade.
Jacob og Johnny kom også i
præmierne
Ud over Simons suveræne førsteplads
i ratinggruppe 3, blev det til en
andenplads
for
Johnny
Holler
Johansen i ratinggruppe 4. Han endte
på 4p. og vandt 5 ratingpoint. FREMtruppens yngstemand, Jacob Foged
Christensen, blev nummer tre i gruppe
8 med 2,5p., hvilket rakte til en
tredjepræmie. Han havde oven i købet
stillinger til flere point, men et plus på
23 var også værd at tage med hjem.
Tobias imponerede stort
Selv om han endte uden for
præmierækken, blev Tobias Ilsøe
Jensen
FREM-truppens
største
ratingvinder med en fremgang på hele
47. Det skete på trods af tre afsluttende
nederlag, som dog alle kom til veje
mod på papiret langt stærke spillere.
Et af dem var mod IM Thorbjørn
Bromann,
Brønshøj,
hvor
underhunden længe stod bedst, og
inden det kom så vidt, havde Tobias
imponeret stort. Trods en afsluttende
lang rokade scorede han mere end det
dobbelte af sin forventede score.
Tobias endte på 3p. mod systemets
forventning om blot 1.47, og han står
efter Horsens Lang Weekend noteret
for 1789.
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Frem Skakklubs 75 års Jubilæumsturnering
Odensemesterskabet 2012
- Nu 5 runder i forbedrede rammer!
Spilledage:
Fredag d. 5/10, lørdag d. 6/10 og søndag d. 7/10.
Spilletidspunkter:
Fredag kl. 19-24, lørdag & søndag kl. 10-15 og 16-21.
Spillested:
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5000 Odense C. Bemærk nyt spillested cirka 400 meter fra Odense Banegård Center.
Turneringsform:
Alle-mod-alle i 6 mands grupper.
Turneringen elo-rates i kvalificerede grupper. Vinderen af øverste gruppe tildeles
titlen som Odensemester.
Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, herefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet.
NB: Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent til runden.
Præmier:
Øverste gruppe: 1.præmie: 3000 kr., 2.præmie: 1500 kr.
Øvrige grupper: 1.præmie: 600 kr., 2.præmie: 400 kr.
Tilmelding:
Senest mandag d. 1/10 til Jonas Nilsson (jonas.g.nilsson@gmail.com eller tlf. 23 20
70 31) eller Kristoffer Dyrgaard (kriso07@student.sdu.dk eller tlf. 25 75 76 78)
Indskud:
200 kr. -, IM og GM gratis.
Indskud skal indbetales til klubbens konto 6845 0234627 senest 1/10. Ved senere
betaling tillægges 50 kr.
Kantine:
Velassorteret kantine forefindes på spillestedet med øl & vand, kaffe & te, slik,
sandwich mv.
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Overnatning:
Det vil være muligt at overnatte på spillestedet for 50 kr., som betales sammen med
indskuddet.
Badefaciliteter forefindes på spillestedet.
OM i lynskak:
Lørdag aften vil der blive afviklet OM i lynskak med start kl. 21.15. Turneringen
afvikles som en 9 runders schweizer. Sidste tilmelding lørdag kl. 19.00 til Kristoffer
Dyrgaard. Indskud 20 kr. - hele indskuddet går til præmier.
Vel mødt i Frem Skakklub!

Indbydelse til reception
I anledning af Frem Skakklubs 75 års jubilæum inviterer klubben til en uformel
reception fredag den 5. oktober 2012 fra kl. 16.30 – 18.30.
Vi håber på rigtig god opbakning blandt såvel klubbens medlemmer som landets
skakspillere i øvrigt.
Umiddelbart efter receptionen starter første runde i Frem Skakklubs 75 års
Jubilæumsturnering, som tillige er Odensemesterskabet 2012.
Så er du deltager i turneringen, så duk op i god tid til en hyggelig stund med lidt
mad og drikke. Og er du receptionsgæst, så bliv lidt længere og få en skakmæssig
oplevelse med hjem.
Med venlig hilsen
Frem Skakklub
Bestyrelsen
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Medlemsoversigt
Julia Almer, Kongensgade 11, 1 tv, 5000 Odense C
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
Hooman Arshadi, Østerdalen 9 EF, 5260 Odense S
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C
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
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Od. C
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense SØ
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C
Sander Ehmsen, Pæregrenen 2, 2. tv. 5220 Odense SØ
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
Aske Scott Graulund, Thornbæks Allé 26, 8270 Højbjerg
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M

60276937
66115869
66154793
21676241
60110673
66111326
66111326
21283615
62271030
62271030
50543251
21171742
25757678
30241559
22778371
66110212
66110212
66124944
28731103
65912145

Jonathan Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ

22103960

Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV
Tobias Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Michael A. Jensen, Holsteinsgade 29 A, 1. tv., 2100 Kbh. Ø.
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ

41280069
22103960
24262675
21854140
21495258
27280144
28790216
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Medlemsoversigt
Johnny Holler Johansen, Saxovej 12, st. Mf., 5210 Od. NV
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2A, 2. sal, 5000 Od. C
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V
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
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Søborg Hovedgade 87, 2. th., 2860 Søborg
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Jens Rasmussen, Banevænget 9, st., 5270 Odense N
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV
Stefan Wiecker, Kongenstofte 3, 4900 Nakskov
Simon Wilbrandt, Knarrebjergvej 9, 5762 Vester Skerninge
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup
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66104157
20744863
22593955
51427177
22300077
26197999
26197999
26197999
23325877
61305945
65371093
65371093
66175561
61310196
66147674
23207031
28622832
66108610
29823270
66126472
66147615
61667961
61709191
22401914
40826492
28939067
28972264
42376442
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