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Velkommen til en ny sæson!
En ny sæsons begyndelse er en god
anledning til at byde nye medlemmer
velkommen i klubben. I en klub af
Frems størrelse vil der næsten altid
være et par medlemmer, der stopper i
løbet af en sæson, så for at holde
skindet på næsen, er det vigtigt, at vi
kontinuerligt får nye folk ind i
klubben.

En ny sæson er skudt i gang i Frem
Skakklub. Foran os står et spændende
år med forhåbentlig en masse
aktiviteter, hygge og liv i vores klub.
Sidste sæson blev rundet fint af med et
arrangement, hvor Frem havde en
stand på Odense Havnekulturfestival.
Det blev to dage, hvor flere tusinde
festivalgæster blev eksponeret for
skakken
i
form
af
simultanforestillinger og ikke mindst
fra det meget synlige kæmpeskakspil.
Om
vores
deltagelse
på
havnekulturfestivalen
giver
nye
medlemmer er usikkert, men sikkert er
det, at vi fik vist flaget, og at vi fik
nogle hyggelige timer i solen.

Derfor skal der i lighed med tidligere
opfordringer i denne spalte lyde en
bøn om, at man som fremmer altid er
opmærksom på, at man er ambassadør
for klubben, og at man gør lidt
reklame for os, når lejligheden byder
sig. Det kunne jo være, at der var en i
omgangskredsen, som kunne være
interesseret i skak?

Ellers har sommeren traditionen tro
budt
på
caféskak.
De
små
hurtigskakturneringer
på
Café
Biografen var en stor succes. Årets fire
arrangementer satte med hhv. 34, 29,
26 og 23 deltagere ny rekord for
fremmødet til turneringerne, som
efterhånden har en hel del år på bagen.

Klubmesterskabet er traditionelt en af
efterårets centrale aktiviteter på
klubaftenerne,
og
så
står
skakkalenderen ikke mindst på
Odensemesterskabet, som jo har
udviklet sig til lidt af et fyrtårn for
klubben.

Endnu engang var der stor udskiftning
fra gang til gang; ud over mange
fremmere mødte en hel del spillere fra
andre fynske klubber også op på skift,
ligesom flere hjemmespillere fulgte
opfordringen om at prøve kræfter med
de organiserede spillere i de hyggelige
rammer. En enkelt af disse har
efterfølgende vist sig i klubben, og det
er helt i den ånd, vi også tænker
caféskakken - at den uforpligtende
form gerne må være medvirkende til at
skaffe nye medlemmer.

I år skal vi se, om vi kan følge op på
turneringens fremgang, hvor 72
deltagere sidste år fik en god oplevelse
– og vi fik som klub konsolideret
turneringens nye weekend-format. Vi
vil naturligvis gerne kunne skabe en
både lige så stærk og lige så populær
turnering igen i år.
Skal det lykkes, har vi brug for alle
gode kræfter. Husk derfor at afsætte
weekenden 10.-12. oktober 2014, hvis
du ikke allerede har gjort det. Der
bliver brug for hjælp med kantine og
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madlavning, turneringsledertjanser og
diverse forefaldende arbejde.

Velkommen til en ny sæson i Frem
Skakklub!

Fremmere, der kan give en hånd ved
OM, kan kontakte formanden.

Niels Henrik Sørensen
Formand

AKTIVITETSKALENDER
September mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
Oktober mandag
fredag
lørdag
søndag
mandag
mandag
søndag
mandag
November mandag
mandag
søndag
mandag
mandag
December mandag
mandag
søndag
mandag
søndag

01
08
15
22
29
06
10
11
12
13
20
26
27
03
10
16
17
24
01
08
14
15
28

FS (2), BRIKKEN nr. 2
FS (3)
Transparent Minds – udsatte partier
FS (4)
FS (5)
Undervisning
OM 2013 (1)
OM 2013 (2 & 3)
OM 2013 (4 & 5)
Efterårsferie
Hold (1)
Kl. 12-18: Divisionsskak (1)
FS (6)
Pokal (1)
Hold (2)
Kl. 12-18: Divisionsskak (2)
FS (7)
Pokal (2)
Hold (3)
Hurtigskak
Kl. 12-18: Divisionsskak (3)
Juleafslutning, BRIKKEN nr. 3
FREM JULECUP

FS: FREM Schweizer
Derudover er der juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30.
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FREM OPEN 2014
Af Niels Erik Nielsen
Årets udgave af FREM Open samlede
26 deltagere, hvilket var to flere end
sidste år. Kristoffer Dyrgaard var
tårnhøj favorit til at gentage
turneringssejren fra 2013, men han
måtte overraskende affinde sig med en
samlet tredjeplads. Til gengæld
triumferede to af klubbens unge
talenter i skikkelse af Simon
Wilbrandt og Tobias Ilsøe, der kun
afgav hhv. et halvt og et helt point i de
syv runder.

førstepladsen med Tobias (hvis han
vandt sit udsatte parti mod Johnny
Holler), og med en runde igen kunne
han endda vinde uddelt. Jeg endte dog
med at slå Kristoffer i et meget
spændende parti.
Simon Wilbrandt kommenterer:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
FREM (2200)
Sort: Simon Wilbrandt,
FREM (2000)
[noter: Simon]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
g6
Et valg jeg tog ved brættet. Jeg har
spillet denne variant mod Dyrgaard
engang, hvor han spillede 5.Sxc6 og
e5 efter ...Sf6. Jeg kom til at stå godt i
det parti, så jeg ville lige prøve igen.
5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4
Han vælger hovedvarianten.
7...0–0

Simon om turneringens forløb:
Turneringen
startede
med
en
storfavorit, Kristoffer Dyrgaard. Han
gav tidligt i turneringen et halvt point
væk til Jan Kaas, Sdr. Nærå, hvilket
lukkede andre ind i turneringen. Der
var undervejs en masse udsatte partier,
som gjorde det svært præcist at regne
ud, hvem der egentlig lå i spidsen,
men da Tobias i 4. runde holdt en
(heldig?) halv med Kristoffer, lå han
med 3/4p. og havde mødt de to, der
var tættest på.


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

Jeg var den ene, og med to udsatte
partier kunne jeg faktisk indhente ham.
Jeg fik vundet dem inden runden mod
Dyrgaard, men Tobias blev også ved
med at vinde, hvilket lagde maksimalt
pres på mig. Jeg havde sort mod
Dyrgaard, og da Tobias vandt hurtigt,
skulle jeg også vinde for at bevare min
nyskabte føring. Dyrgaard havde
stadig meget at spille for, da han i
tilfælde af en sejr ville dele

8.0–0?!
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Dette ses af de fleste som en fejl. I
stedet spiller man 8.Lb3 for at undgå
partifortsættelsen.
8...Sxe4 9.Sxe4 d5 10.Sxc6 bxc6
11.c3?!
Her har hvid mange muligheder, men
11.Ld3 er klart den bedste. Fx
11…dxe4 12. Lxe4 Tb8. Man vil
hellere slå med tårnet, og bonden kan
alligevel ikke reddes.
11…dxc4
Det er vigtigt at slå løberen, da det
giver mig løberparret, og da det ikke
efterlader en stærk løber på c4, når
man åbner diagonalen mod kongen.
12.Da4 Le6
Dækker begge bønder og udvikler en
brik. 13.Dxc6 Ld5 taber naturligvis.
13.Tad1
Lidt upræcist, da jeg alligevel gerne
ville have løberen op på d5.
13...Ld5 14.b3?!

stilling efter 15...cxb3 16. c4, fordi
hvid får samlet sine bønder. Men der
er problemer, og man kan endda spille
16...Lxg2 efterfulgt af ...b2, som nu er
dækket af løberen.
16.bxc4 Lf7 17.Se2?
17.Ld4 holder stillingen i balance.
17...De6 18.Tfe1 Dxc4 19.Dxc4 Lxc4
20.Lc5 Tfd8
Truer med at vinde springeren med
...Txd1. 21.Txd8 Txd8 22. Lxe7 Te8
vinder også springeren.
21.Sd4
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21…Lxd4
Her blev jeg bange for Sxc6, Txe7
mm. så jeg afvikler til noget
remisagtigt, hvor jeg kan presse
videre. I stedet skulle jeg have spillet
21...Td5 22.Lxe7 c5 23.Sb3 Te8,
hvorefter mit løberpar er virkeligt
stærkt.
22.cxd4 e6 23.a3 Tdb8
Min plan er at doble tårne i b-linjen og
håbe han svækker sig.
24.Tb1 a5 25.Ld6 Tb5 26.h4
Han svækker sig.
26...Td8 27.Le5 Td7 28.Tbc1 Ld5
29.Tc2 Tdb7

14…Dc8
Det eneste træk, der holder en stor
fordel. Det truer springeren, men også
kongen efter Dg4.
15.Sg3 f5?
En stor fejl. Jeg undervurderer min
~7~

Jeg fik doblet tårne i b-linjen.
30.Te3
Det begynder at se svært ud, fordi ...a4
og ...Tb3 er en irriterende plan, og
muligheden for at tage kontrol over 8.
række er også noget, man skal tage
seriøst.
30...a4
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36.Kh3 h5 37.Tc1 Tdxc1 38.Kg2 Th1
39.Ld6 Tbg1#
0–1
En vigtig sejr, da det var mit halve
ekstra point (i forhold til Tobias) mod
Kristoffer, der afgjorde Frem Open.
Sejren betød, at jeg med samme
resultat som Tobias i sidste runde ville
vinde. Han vandt uden kamp, så en
sejr var nødvendig.

31.Ld6?
Han forsøger at lukke b-linjen, men
det er et træk for sent.
31...Tb1+ 32.Kh2 Td1 33.Lc5?
Han overser planen i partiet, som går
slemt ud over kongen. Efter partiet
sagde han, at han endda havde den
med i andre varianter. 33.Le5 er bedre,
men 33...Tb3 34. Tg3 Tf1. Hvid er i
træktvang, for han ønsker ikke at
rykke tårnene. 35. Te2 Tbb1 36.Tge3
Th1+ 37.Kg3 Tb3. De forskellige
planer kombineres: 38.Ld6 Td1, og de
svage bønder d4, a3 og g2 bliver for
meget for hvid.
33...f4 34.Tf3
34.Tec3? går mat efter 34...Tbb1 35.
Kh3 h5.
34...Lxf3 35.gxf3 Tbb1

Det lykkedes for mig i et parti, som
jeg stod til tab i mange gange
undervejs, og dermed endte jeg for
første gang i FREM OPEN øverst på
sejrsskamlen med Tobias på en
overbevisende 2. plads!
Kristoffer blev nummer tre
Med en sejr i sidste runde over Johnny
Harboe sikrede gruppens storfavorit
Kristoffer Dyrgaard sig tredjepladsen.
Han tabte kun til Simon og endte på
4p., men det hører med til historien, at
det kun var for seks partier, idet hans

~8~

parti mod Johnny Holler Johansen
ikke blev spillet.
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Vi kommer ind i Kristoffers
afsluttende møde med Johnny Harboe
efter sidstnævntes 18.g2-g4:
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17...Lxh2+! 18.Kf1 Dxd2 19.Sxd2
Lb8 20.Sb3 b6 21.La6 Tcd8 22.a3
Se7 23.c4 dxc4 24.Lxc4 Sd5 25.Sc3
Sxc3 26.bxc3 Tc8 27.Lxe6+ Lxe6
28.Txe6 Txc3 29.Sd2 Tc2 30.Se4 f5
31.Sg5 Lf4 32.Sf3 Tc1+ 33.Txc1
Lxc1 34.a4 Kf7 35.Tc6 Lf4 36.g3
Lb8 37.Sg5+ Kg8 38.Se6 Te8 39.f4
h6 40.Kf2 Kf7 41.d5 Ke7 42.Sd4 Ld6
43.Sb5 Lc5+ 44.Kf3 Kf7 45.Sxa7
Te3+ 46.Kg2 Te2+ 47.Kh3

18...f6! 19.Le3 Sg7 20.Ld4 Se6
21.Lxf6 Sf4! 22.g5 Se2+ 23.Kf1 Sxc3
24.Te1
24.Dh6!? Txf6 25.gxf6 Dxf6 26.De3
Sxd1 27.Txd1 Td8 er også klart bedst
for sort.
24...d4 25.Dg4
25.Lxd4? Dc4+–+.
25...Txf6 26.gxf6 Tf8
0–1
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Gratis bonde til afhentning
Med
præmietagerne
i
mesterskabsklassen på plads, følger
her er en række partieksempler fra alle
tre grupper i kronologisk orden.
Vi lægger ud i 1. runde, hvor Jan
Kaas, Sdr. Nærå netop har spillet
17.Dd2?
mod
Johnny
Holler
Johansen:

47...g5! 48.g4
48.Txh6?? g4+ 49.Kh4 Le7+ 50.Kh5
Th2#.
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48...Te3+ 49.Kg2 gxf4 50.gxf5 f3+
51.Kg3 Ta3 52.Sb5 f2+ 53.Kg2 Ta1
54.Sd6+ Kf8 55.Tc8+ Ke7 56.f6+
Kxd6
0–1
Hvids angreb løb ud i sandet
Blandt de dominerende spillere i basis
2 var Peter Morling, der fik en perfekt
start på turneringen ved at vinde over
klubkammeraten Jakob Frederiksen,
som ellers ret tidligt rettede skytset
mod Peters kongefløj:
Hvid: Jakob Frederiksen, FREM
Sort: Peter Morling, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6
5.Sc3 Sc6 6.Le3 Lb4 7.Dd2 Sf6 8.f3
d5 9.a3 Le7 10.Sxc6 bxc6 11.e5 Sd7
12.f4 c5 13.Sa4 0–0 14.Le2 Lh4+
15.g3 Le7 16.0–0–0?! Lb7 17.Thf1
Lc6!
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18.f5?! exf5
18...Lxa4 var også fint for sort.
19.Txf5 d4 20.Lh6 Lxa4 21.Lxg7
Kxg7 22.Th5

22...Db6!
Parerer alle hvids trusler på
kongefløjen.
23.Ld3 h6 24.Df4 f5 25.g4 Lg5
26.Txg5+ hxg5 27.Dxg5+ Dg6
28.Dh4 Dh6+
0–1
Simon Wilbrandt kommenterer:
I 2. runde havde jeg sort mod Johnny
Holler, og diagramstillingen opstod
efter 19.Sa3-c4:
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19...Tae8 20.fxe5 dxe5 21.Sxe5?
Åbner for både løbere og tårne. Hvid
burde have spillet 21.Kh1, hvorefter
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spillet er meget lige.
21...Dc7 22.Sxf7
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27...Dxd4!
0–1

22…Lc5!
Pointen med ikke at dække e5-bonden.
23.Td3 Dxf7 24.Df2 Txe3!
Vigtigt at opretholde bindingen.
25.Txe3 f4
0-1
Mat i bunden
I 2. runde vandt Erik Pedersen i
underhundens rolle over Johnny
Harboe:

Kombineret ud af brættet
Søren Christensen, der endte med at
stryge til tops i basis 1, hentede en
lynsejr i 2. runde:
Hvid: Per Andersen, Midtfyn
Sort: Søren Christensen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.e3 g6 6.Sc3 Lg7 7.Sf3 0–0 8.Le2 d6
9.e4 axb5 10.Lxb5 Da5 11.Dc2??

Hvid: Johnny Harboe, FREM
Sort: Erik Pedersen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Ld3 e5 4.c3 Le7
5.Sf3 Lg4 6.Sbd2 0–0 7.Dc2 Sbd7
8.0–0 c5 9.dxe5 Sxe5 10.Sxe5 dxe5
11.Sc4 Dc7 12.f4 b5! 13.Sxe5 c4
14.Sxg4 Sxg4 15.De2?! Lc5+ 16.Kh1
Sf2+ 17.Txf2 cxd3! 18.Df3 Lxf2
19.Dxf2 Tad8?!
19...Dc4!
20.Le3 Td7 21.Ld4! Te8 22.e5 b4!
23.Td1 bxc3 24.bxc3 Dc4 25.f5 Da4
26.Td2 Tb7 27.Dg3??
~ 11 ~
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11...Sxe4! 12.Dxe4 Lxc3+ 13.Ld2

Lxd2+ 14.Sxd2 Dxb5
0–1
Her er Simons gevinst fra 3. runde.
Simon Wilbrandt kommenterer:
Hvid: Simon Wilbrandt,
FREM (2060)
Sort: Johnny Harboe,
FREM (2060)
[noter: Simon]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 c5
Benoni overraskede mig lidt, men jeg
var ikke utilfreds, for jeg ville rigtigt
gerne vinde og komme i spidsen af
turneringen.
4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 a6
Lidt tidligt.
7.a4 Lg4
Man plejer ikke at spille den ud så
tidligt, og den kommer også i
problemer senere. Hvid vil altid
forsøge at undgå at bytte springeren
for den.
8.Sd2 Sbd7 9.h3 Lh5 10.Db3
Forhindrer ...b5 som ellers er sorts
plan. a5 og Sa4-b6 kan lukke helt ned
på sigt.
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10...Le7?
Den plejer at stå på g7, og her er det
endda rigtigt skidt pga Dxb7, som jeg
dog ikke turde spille i partiet.
11.e4? 0–0?
Stadig mulighed for Dxb7.
12.Lc4?
12.Dxb7 er bedre, men det her træk er
også bare dårligt generelt. Jeg vidste
ikke, hvad jeg skulle spille, for på d3
kan springeren true den væk, og jeg
ville gerne udvikle den. Min løber har
nu også taget et vigtigt felt fra min
springer.
12...Dc7 13.0–0 Tfe8 14.f4 Tab8
15.g4
Det er ikke muligt at redde løberen
uden at hele sorts stilling går i
opløsning, men sort står heller ikke
specielt dårligt efter g4.
15...Sxg4 16.hxg4 Lxg4 17.Le2 Lxe2
18.Sxe2 Lf6 19.a5
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19…b5?!
19...c4 kan ikke slås, fordi e-bonden så
falder. I stedet 20.Df3 Sc5 og sort har
en masse spil.
20.axb6 Txb6 21.Dd3 Db7?
Nu mangler tårnet felter, og sorts spil

~ 12 ~

forsvinder med tårnet.
22.Sc4 Tb3 23.Dc2
Og sort opgav, da han er forsvarsløs
mod truslen Sa5 og Sxd6.
1–0


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

Tobias fulgte trop
Efter en meriterende remis mod
turneringens favorit Krisoffer og en
sejr over Thomas Christensen, Nr.
Aaby, mødte Tobias klubkammeraten
Erik Pedersen i 3. runde. Der var
længe tale om stillingskrig, men efter
Eriks 25.Df3-g3 fik Tobias overtaget:

43...Sc3! 44.Kh2 Se2
0–1
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I samme runde hentede Jens
Rasmussen sin første sejr, og det gik
ud over Bo Sørensen, Ejby, som løb
ind i alvorlige problemer efter 10…e7e5?:

25...Ld2! 26.bxc4?!
Efter 26.Lxa3 Dxa3 27.Tc2 c3 28.Se3
fastholder sort også en klar fordel,
men det virker trods alt knap så slemt,
som det bliver i det følgende:
26...Lxc1 27.Lxc1 Sxc4 28.h4 Sd6
29.Db3+ Df7 30.Db4 Tfd8 31.Le3
Dc4 32.Da3 Ta8 33.Db3 Txa2
34.Dxc4+ Sxc4 35.Lc5 Tc8 36.Lb4
Tb2 37.Lc3 Tb3 38.La1 Sd2 39.Te1
Tb1 40.Txb1 Sxb1 41.Se3 Ta8
42.Lb2 Ta2 43.Lc1
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11.dxe5 Sxe5?? 12.Sxe5 Lxe5 13.Dh5
Te8 14.Dxh7+ Kf8 15.Lg6!
1–0
Fortsatte de gode takter
Vi springer let og elegant frem til 5.
runde, hvor et af de mest spændende
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partier stod mellem Johnny Harboe og
Tobias Ilsøe, hvis sidste træk var
15..d5-d4:

33...Sxb5! 34.Lxa8 Sxa7 35.Ta5 Lb6
36.Ta6 Ld4 37.Le4 Sc7 38.Ta5 Kd7
39.Ke2 Sc6 40.Ta3
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16.bxa6?
16.Lf2 dxc3 17.Dxc3 Dxc3 18.bxc3
Sfd7 19.bxa6 holder hvid inde i
partiet.
16...dxe3 17.Dd3 Tfd8 18.Sb5 Dc5
19.Sb7 Txd3 20.Sxc5 Td2 21.Sxe6
fxe6 22.Kf1 Tc8 23.c4 Txb2 24.a7
Sa8 25.Tab1 Txb1 26.Txb1 Lc5
27.Td1 Kf8 28.g4!? Ke7 29.g5 Se8
30.Ta1 Sac7 31.f4 exf4 32.e5 Ta8
33.Lf3

40…Sxe5
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0–1
Mat-patruljen rykkede ud
At et aktivt tårnpar og fremskudte
bønder kan udgøre en skræmmende
kombination, beviste Jens Rasmussen i
samme runde mod Per Andersen,
Midtfyn, som lige har spillet 34…Lf8:
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35.f5! Te8 36.Lxh6 Lxh6 37.Tcxh6+
Kg7 38.Th7+ 1–0
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En forgiftet bonde
Når modstanderen lader brikker stå i
slag, skal man altid være på vagt. Her
et eksempel fra 5. runde, hvor den
suveræne vinder af basis 2, Peter
Sørensen, netop har spillet 24…b6-b5:
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Og sort opgav samtidig.
1–0

25.Txe5?? Td1+ 26.Kh2 Lf4+ 0–1
Fik aldrig kongen i sikkerhed
Som oftest er det en god idé, at fjerne
kongen fra centrum, men det undlod
Peter Morling i 5. runde mod Willy
Hansen efter 17.Sd2-c4:
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17...0–0! 18.Sb6 Df5! 19.Sxa8 Dxf4=.
18.Sd6+ Kf8 19.Sxf7 De8 20.Sxh8
Sh5 21.Lf7 Dd7

God springer mod dårlig løber
I næstsidste runde udnyttede Johnny
Harboe effektivt, at han ud over en
merbonde også rådede over en god
springer mod Jan Kaas’ dårlige løber.
Sdr. Nærå-spilleren har lige tilbudt
tårnafbytning med 37.Tc1-d1:


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

17...Dd8??

37...Kh4!
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37...Txd1 38.Lxd1 Kh4 39.Kf2 Sd3+
40.Kf1 Kg3 vandt naturligvis også for
sort.
38.Te1 Kg3 39.Kf1 Td2 40.Lb1?!
40.Te2 Txe2 41.Kxe2 Kxg2 var
ligeledes håbløst for hvid.
40...Tf2+
0–1
Søren sikrede sig førstepladsen
Inden sidste runde havde såvel Søren
Christensen som Jacob Buur, Sdr.
Nærå mulighed for at stryge til tops i
basis 1. Kun Søren udnyttede
muligheden, og det gik ud over Bo
Sørensen, Ejby, mens Jacob sluttede af
med at tabe til Steen Jacobsen,
Læseforeningen, der med sejren nåede
op på en tredelt andenplads.
Hvid: Bo Sørensen, Ejby
Sort: Søren Christensen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.Sc3 axb5 6.e4 b4 7.Sb5 d6 8.Ld3
g6 9.Lf4 Lg7 10.e5?!
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10...Sxd5 11.Sxd6+ exd6 12.Lb5+
Ld7 13.Dxd5
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13...Ta5?
14.Dxa8 Lc6

13...Lxb5!
15.Da7
Lxg2–+.
14.Lxd7+ Dxd7 15.exd6?! Lxb2
16.Tb1 Lc3+ 17.Ld2 Lxd2+ 18.Dxd2
De6+ 19.Se2 Txa2 20.Dd1 0–0
21.Tc1 Te8 22.Tc2 Txc2 23.Dxc2 b3
24.Dd2 Dc4
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25.0–0?
25.f3 fulgt af Kf2 var eneste chance
for at komme ud af bindingen uden at
miste yderligere materiale.
25...Dxe2 26.d7 Sxd7 27.Dxd7 c4
28.Db5 b2 29.h3 c3 30.Db3
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glæde sig over en ratingfremgang på
38, så han efter FREM OPEN 2014
stod noteret for 2098.
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På andenpladsen kun et halvt point
efter kunne Tobias hæve en endnu
større mængde rating ved kasse 1.
Hans forventede score var nemlig kun
på 3.85p., så hans 6p. betød, at han gik
fra 1982 til 2034.

30...Dd2
0–1
Turneringens hurtigste mat
Det hører absolut til sjældenhederne,
at en af parterne går mat i kun syv
træk, men det var ikke desto mindre,
hvad der skete, da NN kom til at vælge
stillingens dårligste træk i form af
7…g7-g6??
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8.Sf6# 1–0
Mester 1: Da turneringsvinderens
forventede score kun var 4.6p., og han
endte på hele 6,5p., kunne Simon

Basis 1 blev vundet af Søren
Christensen, FREM med 5/7p., hvilket
nærmest var lig med hans forventede
score. En trio bestående af Jacob Buur,
Sdr.
Nærå,
Steen
Jacobsen,
Læseforeningen og Aske Graulund,
FREM delte andenpladsen med 4
point. Det var for sidstnævntes
vedkommende
1.35
over
ratingsystemets forventning, og Aske
gik fra 1432 til 1493.
Basis 2 blev vundet af Peter Sørensen
med maksimumpoint, og da hans
forventede score kun var på 4.2p., lå
hans præstation således hele 2.8p.
over. Den slags udløser selvfølgelig
også bonus, hvilket resulterede i en
ratingfremgang på 162(!) point og et
nyt tal på 1423. Det gjorde selvsagt
samtidig Peter til turneringens
ratingtopscorer, men på den front var
klubkammeraten Willy Hansen, der
delte andenpladsen med Peter Morling
to point efter den suveræne vinder,
ikke langt efter ham. Mens de 5 point
stort set svarede til Peter Morlings
forventede score, stod Willy kun til at
skulle lave 2.4p., så hans slutresultat
på godt det dobbelte udløste 144 point,
og han gik fra 1095 til 1239.
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GLENCO Chess
Af Niels Erik Nielsen
De to FREM-spillere FM Jwan Bakr
og FM Mads Hansen deltog i maj
måned i IM-gruppen ved GLENCO
Chess arrangeret af Fredericia
Skakforening.
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Jwan lagde ud i opvisningsstil mod
vinderen af CCC 2014, Jens Ove Fries
Nielsen, hvis svage kongestilling ikke
stod til at redde:
Hvid: FM Jwan Bakr,
FREM (2341)
Sort: IM Jens Ove Fries Nielsen,
Viborg (2384)
[noter: NEN]
1.d4 c5 2.d5 g6 3.c4 d6 4.Sc3 Lg7
5.e4 e6 6.Sf3 Se7 7.h4 h6 8.Ld3
Lxc3+ 9.bxc3 e5 10.h5 g5 11.Sh2
Da5 12.Ld2 f5 13.exf5 Lxf5 14.Lxf5
Sxf5

22.Sxh6+! Sxh6 23.Dg6 Sf7 24.h6
Se5 25.Dxg5 Tf5 26.Dg3 Taf8
27.hxg7 T8f6 28.Lg5 Txg5?!
28...Tg6 29.f4 Kxg7 30.Tae1+-.
29.Dxg5 Tg6 30.Df5 Dxg7 31.Dc8+
Kh7 32.Dh3+ Kg8
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33.Tab1! 1–0

15.Db1! 0–0 16.Dxb7 Sa6 17.Sg4 Sc7
18.Db1 e4 19.0–0 Se8?
Bedre 19...Tae8.
20.Dxe4 Seg7 21.Dd3 Dc7

Mads Hansen fik derimod den værst
tænkelige start på turneringen, da han i
tidnøden satte en lovende stilling over
styr mod den lokale helt Attila
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Gergacz. Mads kom imidlertid stærkt
tilbage ved at vinde begge torsdagens
runder. Først over klubkammeraten
Jwan, hvorpå Jens Ove blev udspillet:

18.Sd5! exd5 19.Sxf7+ Le7 20.Sxh8
Df4+ 21.Kb1 Dxf3 22.Txf3
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Hvid: FM Mads Hansen,
FREM (2358)
Sort: IM Jens Ove Fries Nielsen,
Viborg (2384)
1.e4 Sf6 2.e5 Sg8 3.d4 d6 4.Sf3 dxe5
5.Sxe5 Sd7 6.Df3 Sgf6 7.Sc3 e6
8.Ld3 c5 9.Le3 cxd4 10.Lxd4 a6
11.0–0–0 Dc7 12.The1 Sc5
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13.g4! Sxd3+ 14.Txd3 h6 15.h4 Ld6
16.g5 hxg5 17.hxg5 Sh5
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Hvid beholder klar materialeovervægt,
da fx 22...Lg4? strander på 23.Tf7!
1–0
Nikolas Luppe var helt suveræn
Efter en god start i IM-gruppen måtte
vores to repræsentanter dog begge se
sig henvist til de sekundære
placeringer. Helt suveræn var til
gengæld topseedede IM Nikolas
Luppe, Tyskland, der i slutstillingen
var hele tre point foran dansker-trioen
IM Igor Teplyi, IM Jens Ove Fries
Nielsen og FM Jacob Carstensen. Godt
nok stillede Luppe op som klar favorit,
men en ratingpræstation på 2701 i en
gruppe af den styrke er trods alt ikke
hverdagskost.
Da der kunne gøres status efter de
første tre af de i alt ni runder, stod
Mads og Jwan allerede noteret for tre
gevinster tilsammen, men i de
resterende seks runder formåede de
kun at hente en enkelt sejr. Den kom i
6. runde, hvor Jwan med de hvide
brikker vandt et interessant slutspil
~ 19 ~

mod Niels Jørgen Fries Nielsen,
Esbjerg, som trods materiel balance
det meste af vejen endte med at måtte
give fortabt. Vi kommer ind efter
Niels Jørgens 19…Lb2-g7:
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33.Lc7 Sa6 34.Sb6 c4+ 35.Kxc4
Lxb6 36.Lxb6 Kd7 37.Lc7
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37...Kc6?!
Herfra går det stejlt ned ad bakke, men
gode alternativer savnes.
38.Ld8! Kxd6 39.Lxf6 g4 40.Lg7 Sc7
41.Lf8+ Kd7

20.Sxd6! La6 21.Lxa6 Sxa6 22.Sc4
Ld4+ 23.Kf1 Tb8 24.Txb8+ Sxb8
25.Ke2 Sd7 26.f4
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26...e6?!
Giver hvid mulighed for at etablere en
farlig fribonde – det afventende
26...Sf6!? var mere fleksibelt.
27.d6! f6 28.Kd3 Kf7 29.Le3 e5
30.f5! g5 31.Ld2 Ke8 32.La5 Sb8

Og Niels Jørgen opgav uden at afvente
42.Kc5!, som vinder på stedet. 1–0
Slutstillingen i IM-gruppen: 1. IM
Nikolas Lubbe, Tyskland 8p. 2-4. IM
Igor Tepley, Nordre, IM Jens Ove
Fries Nielsen, Viborg og FM Jacob
Carstensen, Brønshøj, alle 5p. 5.
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Melanie Ohme, Tyskland 4,5p. 6.
Attila Gergacz, Springeren 4p. 7-9.
Niels Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg,

Mads Hansen, FREM og Carsten Bank
Friis, Fredericia, alle 3,5p. 10. Jwan
Bakr, FREM 3p.

Copenhagen Chess Challenge
Af Niels Erik Nielsen
10. udgave af Copenhagen Chess
Challenge, der fra 14-18. maj blev
arrangeret af BMS Skak, samlede 69
deltagere fra ni nationer, og fra FREM
deltog FM Mads Hansen og Johnny
Holler Johansen. 15. seedede Mads
Hansen endte på 6/9p., hvilket rakte til
en samlet 9. plads, samt ratingpræmien
i gruppe 1 på 1.000 kr. Med en
forventet score på 5,5p. kom der også
lidt ekstra rating ind på kontoen. I 4.
runde vandt Mads over Martin Lee
Lauridsen, Taastrup, hvis sidste træk
var 16.La4xc6??:
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13.Sc4! Dc5 14.Sa5 Tb8 15.Tfc1 Db6
16.axb5 axb5 17.Sxb7 Txb7 18.Sxb5
cxb5 19.Tc8+! Kd7 20.Lxb7 Dxb7
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16…Sxe4! 17.Lxe4 Txa2! 18.Dd3
Dxb2+ 19.Kd2 Ta3 20.Le3 Lxc3+
21.Ke2 La6 0-1
Runden efter var tyskeren Reinhold
Müller allerede i store problemer efter
12…Dd8-b6?:

21.Tca8! Dd5 22.T1a7+ Kc6 23.Dc3+
Dc4 24.Tc8+
1–0
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54. seedede Johnny Holler Johansen
endte på 44. pladsen med 4p., hvilket
var 1,25p. over forventet score, og
præstationen indbragte ham en
ratingfremgang fra 1884 til 1922.
Johnny vandt i 2. runde over 2000spilleren Ib Skovgaard, BMS Skak.
Stillingen var i balance, indtil
favoritten blev overmodig og spillede
25.Ld3-f5??:
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25...Lc4!
Meget stærkere end 25...exf5 26.Sf7+
Kg8 27.Dxd5 g6 28.Sd6+, der kun
fører til lige spil.

26.Db1 Dc7! 27.g3 exf5 28.Dxf5 Sf6
29.Lf4 Dd7 30.Te6 Lxf4 31.gxf4 h6?!
32.Txf6 Dxf5 33.Sf7+?!
Også efter det bedre 33.Txf5 hxg5
34.fxg5 står sort klart til gevinst.
33...Kh7 34.Txf5 Kg6! 35.Sd6 Tc6
36.Tf7 Txd6 37.Txb7 Te6 38.f5+
Kxf5 39.Txg7 Te1+ 40.Kg2 Ta1
41.Tg3
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41...Lf1+! 42.Kh1 Lh3+ 43.Tg1 Txa3
44.f4 Kxf4 45.Te1 Td3 46.Kg1 Txd4
47.Tb1 Td2 48.b5 axb5 49.Tb4+ Ke3
50.Tb3+ Td3 51.Tb1 Ke2 52.Kh1
Td1+
0–1

Mads Hansens DM
Af Niels Erik Nielsen
FM Mads Hansen levede op til sin
seedning ved at blive nummer fire i
Kandidatklassen ved årets DM. Han
scorede 4,5/7p., hvilket var knap et
halvt point over hans forventede score.
Præstationen indbringer ham fire
ekstra point til 2341 i dansk rating og
2347 i ELO.

Viste bedre slutspilsforståelse
Mads Hansen lagde ud med at vinde
sine
to
første
partier,
og
kendetegnende for dem begge var, at
han sled modstanderne op i lange
slutspil. Bortset fra sejren over Martin
Percivaldi, Hillerød i sidste runde, var
Mads for øvrigt hver gang blandt de
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sidst færdige blandt de 24 deltagere, så
mon ikke han var den spiller i
Kandidatklassen, der tilbragte længst
tid ved brættet?
I 1. runde var Mads oppe mod 16.
seedede Morten Andersen, Odysseus,
der netop har spillet 33…Lb4-d6:

46...Kd8 47.Txa2 f5 48.Ta8+ Ke7
49.Sc4 Txf3+ 50.Kd4 Lg3 51.Kc5
Tc3 52.Ta7+ Kf6?
Nu koster fribonden bare en officer;
bedre var 52...Ke8, som dog også er
klart bedst for hvid.
53.c7 Lxc7 54.Txc7 f4 55.Kd4 Tc1
56.d6 g5
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34.Tb7 a4 35.Ta7 a3 36.Kf1 Kf8
37.Se1 Tb8 38.Sc2 Tb1+ 39.Ke2 Tb2
40.Kd3 a2 41.Se3 Lb8 42.Ta8 Ke7
43.d5 g6 44.Sc4 Txf2 45.Sd2 Lf4
46.Ta7+

57.Se3!
Virkelig
smart
spillet.
Da
tårnafbytning ikke er mulig, er sort en
færdig mand.
57…Ta1 58.Sd5+ Ke6 59.d7 Td1+


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


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

60.Kc4! Tc1+
~ 23 ~

60...Txd5 strander nemlig på 61.Tc6+
Ke5 62.Tc5!
61.Kb3 1–0
I 2. runde ventede enkeltmedlemmet
FM Jesper M. Lauridsen (seedet 11).
Tidligt i partiet påtog Mads sig med de
sorte brikker en isoleret dobbeltbonde,
men som kompensation fik han en
åben tårnlinje og aktivt officerspil. Vi
kommer ind efter 31…f6-f5:
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kommet for langt frem og ender med
at gå tabt.
35…c6 36.Sa3 Tc3+ 37.Ke2 Sd5
38.Sc4 Th3 39.Sxa5 Kxd6 40.Sb7+
Ke7 41.Sxc5 Txh2 42.a4 Th1 43.a5
Sxf4+ 44.Ke3 Sd5+ 45.Kf3 Ta1 46.a6
Kd6 47.Sa4 Kc7 48.Tc2 Te1 49.b4
Ta1 50.Sc5 Ta3+ 51.Kg2 g6 52.Se6+
Kd6 53.Sf8 Txa6 54.Sxh7 Sxb4
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55.Td2+ Ke7 56.Te2+ Kf7 57.Sg5+
Kg7 58.Se6+ Kf6 59.Sc5 Ta5
60.Sd7+ Kg5 61.Te6 c5 62.Sf8

32.d5 c5 33.Td2 Te1 34.Sb5 Tc1
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35.d6?!
Et meget forpligtende bondetræk. Det
viser sig da også snart, at den er
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62...Ta6! 63.Kg3 f4+ 64.Kg2 Kf5

65.Te2 c4 66.Sd7 Ta5 67.Sb6 c3
68.Sc4 Td5 69.Sa3 Tc5 70.Te1 c2
71.Tc1 Sd3 0–1
Tabte nøgleopgørene
Med de to indledende gevinster
avancerede Mads til førstebrættet,
hvor modstanderen i 3. runde var
topseedede IM Nikolaj Mikkelsen
(2412), Philidor. Mads fik intet ud af
de hvide brikker, og langsomt, men
sikkert blev han presset i bund af
favoritten. Vanen tro kæmpede
FREM-spilleren til sidste brik, men det
rakte ikke til point.
Mads kom straks tilbage på
gevinstsporet, da han i 4. runde vandt
over
enkeltmedlemmet
Mogens
Thuesen, seedet 13. Københavneren
blæste med de hvide brikker tidligt til
angreb, men Mads Hansen parerede
alle trusler, og efter 22…Te6-f6 stod
han fint:
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23.Tc1?
Alt for optimistisk, hvids stilling kan
ikke holde til den følgende svækkelse
af bondestrukturen.

23…Sxf4! 24.exf4 c5 25.De5 cxd4
26.Db8+ Df8 27.De5 De7 28.Db5 h6
29.Ka1 Kh7 30.Dh5 Td5 31.Dg4 Lc6
32.Dc8 Dd7 33.Da6 Tc5 34.De2 Ld5
35.Lb4 Txc1+ 36.Txc1 a5 37.Le1
Dd6 38.Ld2 Tg6 39.Dh5 Lf7 40.De5
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40...Dd5! 41.Dxd5 Lxd5 42.b4 Tg2
43.Le1 axb4 44.axb4 Txh2 45.Td1
Th1 46.Kb2 Lf7 47.Kc2
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47...h5!
Den bonde løber hurtigt!
48.f5 h4 49.f3 d3+ 50.Kd2 h3
0–1
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I 5. runde mødte Mads Hansen
Jetsmark-spilleren
Bjørn
Møller
Ochsner (seedet syv), som han har en
positiv score imod. Med hhv. 3 og
2,5p. kunne ingen af parterne
naturligvis bruge remis til noget, og
med de hvide brikker opbyggede Mads
en lovende stilling, men da han ikke
fandt et helt afgørende træk, endte det
lange parti med pointdeling.
I næstsidste runde var det absolut
sidste udkald for Mads Hansen, der
mødte 5. seedede FM Kassa Korley.
Med 4,5/5p. delte ØBRO-spilleren
førstepladsen med Nikolaj Mikkelsen,
mens Mads var et helt point efter.
FREM-spilleren var længe rigtig godt
med, men et eller andet gik helt galt,
og FREM-spilleren endte med at
trække det korteste strå.

15.Sdf3 Td6 16.Kf1 b6 17.Te1 dxe3
18.fxe3 Lg6 19.Dg2 Sd7?
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20.Lxg7! e5
Efter 20...Kxg7? 21.Sxf7! vinder hvid
let.
21.Lxf8 Lxf8 22.Se4 Tc6 23.h4 f5
24.h5 fxe4 25.dxe4 Lg7 26.hxg6 Sf6
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Sluttede af i opvisningsstil
Dermed var LH-pladsen helt ude af
billedet, men derfor kan man jo godt
slutte godt af, og det var just, hvad
Mads
Hansen
gjorde
mod
juniorspilleren
Martin
Percivaldi
Hillerød, (seedet 17), der blev blæst
fuldstændig ud af brættet:
Hvid: FM Mads Hansen,
FREM (2337)
Sort: Martin Percivaldi,
Hillerød (2131)
[noter: NEN]
1.b3 d5 2.e3 Sf6 3.Lb2 Lf5 4.h3 e6
5.d3 h6 6.Sd2 Le7 7.Sgf3 0–0 8.De2
Lh7 9.g4 c5 10.g5 hxg5 11.Sxg5 Sc6
12.Tg1 d4 13.Lg2 Tc8 14.Lxc6 Txc6

27.De2! 1–0
De bedst placerede i Kandidatklassen:
1. FM Kassa Korley, ØBRO 6p. 2. IM
Nikolaj Mikkelsen, Philidor 5,5p. 3.
IM Tobias Christensen, Århus
Skakklub/Skolerne 4,5p. 4. FM Mads
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Hansen, FREM 4,5p. 5. FM Martin
Matthiesen, SK 1968 4,5p. 6. FM Tom
Petri Petersen, Nordre 4,5p. 7. FM
Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark 4,5p.
+ Juniordanmarksmester 8. Brian
Jørgensen, Næstved 4,5p.

Kg8 35.Tfg7+ Kf8 36.Tb7 Kg8 37.d5
Ta3 38.Thg7+ Kh8 39.Ta7 Txa4
40.Th7+ Kg8
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Tobias blev nummer tre
Tobias Ilsøe endte med 5/7p. i den
øverste G7-gruppe, hvilket indbragte
ham en tredjeplads. Da Tobias kun var
seedet til en 14. plads i det 30-mands
store felt, var det rigtig godt gået.
Præstationen var hele 2 point over
Tobias’ forventede score, han gik fra
1964 til 2015 og nåede samtidig sit
hidtil højeste ratingtal.

41.e5! Txa7 42.Txa7 Tb8 43.e6 Te8
44.e7 Kf7 45.d6 Tc8 46.Le4 Le6
47.Kg3 Tc3+ 48.Kf4 Tc8 49.Kg5 h4

Her vinder han i 2. runde med de
hvide brikker over Rune Egede
Andersen, Brønshøj, som gik helt galt
i byen efter Tobias’ 27.Tb7xa7:
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50.Lg6+ Kg7 51.e8D+
1–0

27...Sxg3?? 28.Lxg3 Txg3 29.Kh2!
Te3 30.Tfxf7 h5 31.Txg7+ Kh8
32.Th7+ Kg8 33.Tag7+ Kf8 34.Tf7+

I samme gruppe deltog Johnny Holler
Johansen, der blot var seedet 23. Han
opnåede 2 point, hvilket resulterede i
et lille ratingtab.
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Senior-DM
Af Niels Erik Nielsen
Senior-DM, der blev arrangeret af
Læseforeningen, blev efter en
spændende afslutning vundet af Jørn
Sloth, Nordre. De 27 deltagere spillede
syv runder i én stor schweizer-gruppe,
og jævnbyrdigheden var stor. Således
gik de fem øverst placerede deltagere
alle ubesejrede gennem turneringen.
Der var 15 fynske spillere til start, og
flere
af
dem
opnåede
en
placeringspræmie. Bedst af alle gik det
for 23. seedede Jens Rasmussen,
FREM, der opnåede 4 point og vandt
ikke færre end 160 ratingpoint, så han
gik fra 1515 til 1675. Fra vores klub
deltog endvidere 16. seedede Erik
Pedersen, som endte på 3p.
Jens Rasmussen fik en forrygende start
på senior-DM ved i 1. runde at vinde
over
10.
seedede
Margarita
Baliuniene, Evans. Vi kommer ind
efter Margaritas 31…Td8-d6:
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32.Lxe4 dxe4 33.Teg2 Te7 34.Sg6
Tc7 35.Sh4 Sd5 36.Sf5 Tdd7 37.Tg6
Ta7 38.Te6
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38...Tf7?? 39.Sh6+ Kf8 40.Sxf7 Kxf7
41.Txe4 a5 42.Te5 Sc3 43.Txh5 axb4
44.axb4
Ta4
45.Th7
Txb4
46.Thxg7+ Kf6 47.h4 Tb2 48.T1g6+
Kf5
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49.Tg2! Sd5 50.T7g5+ Ke4 51.Te5+
Kf3 52.Tg3+ 1-0
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Derpå fulgte et nederlag til Jørn
Moestrup, Læseforeningen, hvorpå Ib
Lynæs Hansen ventede:
Hvid: Jens Rasmussen,
FREM (1515)
Sort: Ib Lynæs Hansen,
Tårnet (1752)
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.e3 b6 4.Ld3 Lb7
5.Sbd2 c5 6.a3 d5 7.b3 Sbd7 8.Lb2
Tc8 9.0–0 Ld6 10.Te1 0–0 11.Tc1
Se4 12.c4 Sdf6 13.Se5 Sxd2 14.Dxd2
dxc4 15.bxc4 Dc7 16.f4 Se4 17.Dc2
f5 18.Sf3 Df7 19.De2 Dg6 20.Lxe4
Lxe4 21.dxc5 Lxc5 22.Se5
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35.De5! Kf7 36.De4 g6?? 37.Db7+
1–0
Efter at have tabt til Per Holst, Nordre
kom Jens stærkt igen. Først vandt han
over Martin Hansen, Midtfyn, og i
næstsidste runde satte han kronen på
værket ved at vinde over 11. seedede
Arne Walther Larsen, Hvidovre, som i
håb om en evigskak lige har spillet
26…Sh5xg3:

22...De8
22...Lxe3+!? 23.Kh1 Dxg2+ 24.Dxg2
Lxg2+ 25.Kxg2 Lxc1 26.Lxc1 fører til
cirka lige spil.
23.Tcd1 De7?!
23...Tc7 var væsentlig bedre.
24.Td7! Df6 25.Sg4! fxg4 26.Lxf6
Txf6 27.g3 a5 28.Dxg4 Lg6 29.Dd1
Tff8 30.Da1 Tf7 31.Txf7 Lxf7 32.Kf2
Lf8 33.Tc1 Lc5 34.Td1 Le8
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27.Df3! Lxd5 28.Dxd5
1-0
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Med 4/6p. var Jens mindst sikker på en
delt førsteplads i ratinggruppe 2, og
derfor var det til at leve med, at han i
sidste runde måtte ned mod 4. seedede
Pouelsten Holm Grabow, Evans.

Ratinggruppe 2:
1. Jens Rasmussen, FREM 4p. 2-3.
Karl Aage Thomsen, Odense Skakklub
og Søren R. Ottesen, Silkeborg, begge
3,5p.

Præmietagerne ved senior-DM. Jens Rasmussen er nr. fire fra højre.

Horsens Lang Weekend 2014
Af Niels Erik Nielsen
17. udgave af Horsens Lang Weekend,
der blev afviklet fra 10-13. juli,
samlede 139 deltagere, som spillede i
én
stor
gruppe
efter
schweizersystemet.

Dermed fortsatte en usædvanlig
tradition, idet det gennem alle årene
snarere har været reglen end
undtagelsen, at turneringssejren gik til
en outsider.

Førstepræmien gik til Pelle Bank, SK
1968, som sluttede på ligestilling med
brødrene IM Jens Ove og FM Niels
Jørgen Fries Nielsen, som stiller op for
hhv. Viborg og Esbjerg. Denne trio
endte på 6/7p., men 9. seedede Bank
havde den klart bedste korrektion.

Med i det kæmpestore felt var fem
spillere fra FREM, heriblandt 15.
seedede Kristoffer Dyrgaard, som var
højest ratet af de 11 fynske deltagere,
og da han holdt sig blandt de bedste
fra start til slut, var han også på LIVE i
de seks sidste runder.
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Der blev transmitteret 14 partier fra
hver runde, og Sophus M. Møller og
Tobias Ilsøe gæsteoptrådte ligeledes
på den store scene. Deres ophold her
blev dog af kort varighed, hvilket
naturligvis hang sammen med, at de bortset fra en enkelt undtagelse - hver
gang trak det korteste strå.
Kristoffer med fremme hele vejen
Anderledes med Kristoffer, der lagde
ud med 3/3p. og var ubesejret indtil
sidste runde, hvor han efter en
fejlkombination måtte ned mod
sjetteseedede FM Casper Dahl
Rasmussen, ØBRO.
I 2. runde mødte Kristoffer 11-årige
Filip Boe Olsen, Viby, der sin unge
alder til trods allerede kan skrive
mesterspiller på visitkortet.
Der var ikke det store på færde, indtil
juniorspilleren gik helt galt i byen med
17…Ld7-c8??:
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18.Sxd5! exd5 19.Lxd5 Lb7
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20.Lxf7+! Kxf7 21.Df4+ Kg7
22.Txd8 Sxd8 23.Df6+ Kh7 24.Td1
Lc6 25.De7+
1–0
Runden efter fortsatte Kristoffer de
gode takter mod tredjeseedede Igor
Teplyi,
hvis
kongestilling
på
eksemplarisk vis blev sprængt i
stumper og stykker.
Kristoffer Dyrgaard kommenterer:
Efter to 'pligtsejre' i de to indledende
runder var det anderledes alvor i tredje
runde, hvor Igor Teplyi stod på
programmet. Igor og jeg havde for
nogle år siden (ligeledes i Horsens) en
dyst i Najdorf-varianten i Siciliansk.
Dette parti endte remis, hvor
undertegnede inden tidnøden havde
haft gode chancer. Spørgsmålet var nu,
om Igor ville søge samme stillingstype
eller afvige.
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Igor Teplyi, Nordre
[noter: KD]
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1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6
Dermed Najdorf-varianten, som omtalt
indledningsvis.
Najdorf-varianten
giver meget komplekse stillinger, hvor
teorikunnen er stærkt at foretrække.
Stillingstypen passer dog fint til mig
som taktiker.
6.Lg5 Sbd7
6...e6 blev spillet i førnævnte
indbyrdes parti.
7.f4 Dc7 8.Df3 g6
Igor fortalte efter partiet, at han har
været inspireret til denne opstilling af
flere partier i databasen. Umiddelbart
uden at min plan med g4-f5 (se partiet)
bliver nævnt.
9.0–0–0 Lg7 10.f5!?
Hvids idé er at forsøge at udnytte sit
forspring i udvikling til at skabe
problemer for sort, inden han når at
færdiggøre udviklingen. Bemærk, at
stillingens natur med "modsatte
rokader" tillader at ofre materiale,
såfremt dette skulle blive nødvendigt.
10...0–0
Måske for tidligt at placere kongen på
kongefløjen. Bedre er muligvis at
forberede b7-b5 med 10...Tb8. Sort vil
allerhelst spille 10...b5?, men dette
strander på 11.e5! Lb7 (11...dxe5
12.Sdxb5 axb5 13.Dxa8+-) 12.exf6
Lxf3 13.fxg7 Tg8 14.gxf3± , hvor hvid
har tre mobile officerer mod sorts
dronning.
11.g4!?
Nu er kampen om feltet d5 begyndt.
Planen er Lxf6 og eventuelt g4-g5,
hvorefter feltet d5 er ledigt til Sc3.
11...Te8

Efter Igors vurdering eneste måde, at
forsøge at parere hvids trusler på. Dog
er Te8 ikke noget ønsketræk for sort,
da det ikke udvikler nogen brikker og
ligeledes svækker feltet f7. Igor og jeg
havde begge kigget på sorts bonde'gevinst' 11...Se5 12.Dg3 Sexg4
(12...b5 13.Lxf6 Lxf6 14.Sd5 Dd8
15.g5± er ligeledes ubehageligt for
sort.) 13.Le2 Se5 og vurderet det til
fordelagtigt for hvid - specielt i
praktisk skak; mens sort har brugt tre
træk på springeren, har hvid fået
halvåbnet g-linjen og koordineret
samtlige brikker.
12.Lxf6
Midlertidigt afgives løberparret for
initiativ. Bemærk i det følgende,
hvordan sorts mulighed for modspil
med e7-e6 forhindres, samtidigt med
at brikkerne placeres på gode felter.
12...Sxf6 13.g5 Sd7 14.Sd5 Dd8
15.Lh3
Hermed holdes kontrollen over feltet
e6 (sjældent man har det med hvid),
mens sort må nøjes med feltet e5 til at
aktivere sine brikker.
15...Se5 16.Db3
Peger på feltet b6, mens diagonalen
a2-g8 kan blive generende for sort.
16...b5
Computeren foreslår 16...Sc6 som en
anden mulighed.
17.Thf1±
Hvid kan være tilfreds med åbningens
forløb. Efter 17 træk er alle brikkerne
aktiveret samtidigt med at terræn er
vundet.
17...Ld7
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18.f6!?
Med 18.fxg6! vil hvid allerede nu
kunne bære frugterne af åbningsfasen,
da sort overraskende ikke kan dække
felterne b6 og c6 efter løberafbytning
på d7! 18...hxg6 19.Lxd7 Dxd7
(19...Sxd7 besvares med 20.Sc6 med
dronningefangst - bemærk desuden at
sort er ved at gå mat på enten f7 eller i
h-linjen efter Sdxe7+.) 20.Sb6± med
kvalitetsgevinst.
18...exf6 19.Sxf6+?!
Det er ikke nødvendigt, at afgive den
stærke springer på d5. I stedet er
19.gxf6 Lh6+ 20.Kb1 Sc4 21.Lxd7
Dxd7
godt
for
hvid
efter
computertrækket 22.Sf5!; 22...gxf5??
23.Tg1+ Kh8 24.Dh3, hvorefter der er
mat i 10(!). Læseren opfordres til selv
at tjekke efter :-).
19...Lxf6 20.gxf6 Sc4 21.Tf4
I Igors begyndende tidnød mente vi
begge, at dette var et godt træk for
hvid, der kombinerede forsvar og
angreb. Dog er der en grænse for, hvor
udsat/udækket, hvid kan tillade sig at
placere sine brikker.

21...h5?!
21...d5 var jeg mest nervøs for under
partiet.
22.Tg1??
Overraskende et tabstræk, da Sd4, Tf4
og Tg1 alle er udækkede: Et godt råd
er altid(!) at være påpasselig, når der
er udækkede brikker. Her er feltet d2
(og delvist a2) vejen til sort fordel. I
stedet vil 22.Lxd7 Dxd7 23.Dg3 give
hvid fordel, hvor sorts konge stadig er
udsat.
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22...Kh8??

Sort ville med 22...Da5!–+ have vendt
partiet på vrangen. Eneste mulighed
for at dække 23...Dd2+ er 23.Td1, da
Db3 skal dække a2. Men efter
23...Lxh3 er det tydeligt, at den hvide
dronning er overbelastet.
Heldigvis var Igor mentalt sporet ind
på at forsvare stillingen, indtil
tidnøden var overstået.
23.Lxd7 Dxd7 24.Tf5?
Som foreslået af bl.a. Simon
Wilbrandt på livechatten var 24.Th4+en nemmere løsning. I begge tilfælde
er planen af ofre sig igennem på h5.
Tf5 skulle gerne spærre 5. række,
mens Th4 forsvarer e4.
24...Te5
24...Txe4
hvor
jeg
(som
i
partifortsættelsen) havde set 25.Df3
Tae8?? 26.Dxh5+ med mat. Desværre
kan Te4 også dækkes med 25. De8,
som ligeledes dækker g6.
25.Df3 Tae8?!
Overraskende nok er feltet e6
nødvendigt for den sorte konges flugt,
hvorfor 25...Da7 er den bedste
mulighed (truer Sd4).
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26.Df4 Kh7 27.Tgg5 vinder ligeledes.
26...Txe4
Sorts sidste mulighed er at begynde
flugten med 26...Kg8. Hvid kan dog
med 27.Dg2! Txf5 28.Sxf5 opretholde
alle trusler.
27.Dxh5+ Kg8 28.Txg6+ fxg6
29.Dxg6+ Kf8 30.Dh6+
Igor opgav, da sort går mat efter
30.Dh6+ Kg8 31.Tg5+ Kf7 32.Dg7#.
1–0
Derpå ventede vinderen af Horsens
Lang
Weekend
2011
Martin
Bækgaard, Nordre, og selv om
forløbet langt fra var fejlfrit,
resulterede det i et meget spændende
parti:
Hvid: Martin Bækgaard, Nordre
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM
[noter: KD]
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 d5
5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0–0 7.e4 Sc6
8.Le2 Sd7 9.Le3 Sb6 10.Dc5 Lg4?!
10...f5
er
teorivarianten.
Jeg
overvejede trækket, men var ikke helt
sikker på, at trækket var det korrekte i
denne stilling.
11.Td1 Dd6 12.0–0 Tad8
12...Lxf3 13.gxf3 (13.Lxf3 Dxc5
14.dxc5 Sc4 15.Lc1 er fint for sort).
13.d5 Se5
Teksttrækket falder pga. taktik. Både
Martin og jeg havde begge forsøgt at
regne på forviklingerne uden at være
helt sikre i vores sag. 13...Lxf3
14.gxf3 Se5 er en smule bedre end
teksttrækket.
14.Sb5

26.Tgg5!
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14.Sxe5 Lxe2 15.Sxf7 Dxc5 16.Lxc5
Txd5! 17.exd5 (17.Sxd5 Kxf7 18.Lxe7
Te8 19.La3 Lxd1 20.Txd1 Txe4
21.Sxc7 Te2 med lille hvid fordel;
17.Txd5 Lxf1 18.Lxb6 axb6 19.Sg5
Lc4=) 17...Lxf1=.
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19...c5!
chance for at

14...Df6!
Nu får sort lov til at komplicere
sagerne på kongefløjen - dermed får
hvid ikke tid til at tage bønderne på
dronningefløjen.
15.Sfd4
15.Ld4? overvejede både Martin og
jeg. Overraskende nok er trækket til
sorts fordel, da bindingen på Se5 ikke
er 'ægte'. 15...Lxf3 16.Lxe5 Dg5
(16...Dxe5 17.Lxf3 Dxb2 sikrer sort
klar fordel) 17.Lxf3 Lxe5 18.Dc1
giver derimod hvid en lille fordel;
15.Sbd4 Sxf3+=.
15...Lxe2 16.Sxe2 Dh4?!
16...Sed7.
17.f3 Sa4? 18.Dc1!
Et ærgerligt træk at overse (eller nok
nærmere Lg5) i sin variantberegning.
18...h6 19.Sed4?
Efter 19.Sbd4± er hvids stilling stabil.

Sidste
komplicere
sagerne.
20.dxc6 bxc6 21.Sc3 c5
Bemærk, at Lg7 hele tiden spiller en
aktiv rolle i komplikationerne ved
indirekte at holde kontrol over felterne
d4, c3 og b2.
22.Sdb5 Sxc3 23.Sxc3 Sd3 24.Dd2 c4
25.Sa4 e6 26.Da5?
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26…Ld4?
26...Le5! ville give sort klar fordel.
Ufatteligt, at jeg i modstanderens
begyndende tidnød ikke overvejer
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dette træk. Lignende manglende
overvejelse af kandidattræk opstår i
flere af mine partier i den sidste
halvdel af turneringen. 27.f4 (27.g3
Lxg3 28.hxg3 Dxg3+ 29.Kh1 Sf2+!)
27...Lxf4 28.Lxf4 Sxf4 og sort fører
overraskende med en bonde efter at
hele den sorte dronningefløj har stået
til afhentning i flere træk.
27.Lxd4 Txd4 28.Td2 Df4 29.Tfd1
Tfd8 30.Sc3 De3+ 31.Kf1
Og i tidnøden overså jeg muligheden
for at udnytte kontrollen over d-linjen.
Alt i alt er remis et fornuftigt resultat,
hele partiets udvikling taget i
betragtning.
½–½
Herefter fulgte remiser mod Brian
Jørgensen, Næstved samt Lars Hansen,
Nordre, inden muligheden for en
placeringspræmie
forsvandt
med

sidste-runde-nederlaget
Dahl Rasmussen.

til

Casper

42. seedede Sophus M. Møller endte
på 4p., og da han mødte flere stærke
spillere undervejs, gik han fire point
frem til 2010, hvilket markerede det
unge talents foreløbige zenit.
130. seedede Jacob Foged Christensen
kan også se tilbage på sin deltagelse i
turneringen med glæde. Han lagde flot
ud med at vinde over Vagn Skov
Andersen, Horsens (1686), og selv om
FREM-spilleren i slutstillingen måtte
nøjes med 2,5p., gik han fra 1455 til
1489.
Det lykkedes hverken for Tobias Ilsøe
eller Johnny Holler Johansen at få et
positivt rating-udbytte ud af deres
deltagelse i Horsens Lang Weekend
2014.

Sondex Cup 2014
Af Niels Erik Nielsen
Fra
2-4.
maj
afholdtes
weekendturneringen Sondex Cup i
Kolding
med
Springeren
som
arrangør. Den samlede ikke færre end
108 deltagere, og fra FREM deltog
FM Jwan Bakr, Kristoffer Dyrgaard,
Simon Wilbrandt og Tobias Ilsøe.
Med
en
stormester
og
fem
internationale mestre til start, var den
øverste gruppe meget stærkt besat.
Den blev for andet år i træk vundet af
den svenske stormester Daniel
Semcesen, der altså stadig kan kalde
sig bymester i Kolding. Der måtte dog
korrektionsberegning til, idet Philidors
to internationale mestre Jakob Vang

Glud og Nikolaj Mikkelsen som
ubesejrede ligeledes endt på 3,5/5p.
Jwan nummer to i IM 2
I den anden IM-gruppe fortsatte FM
Jwan Bakr de flotte takter fra
divisionsturneringen.
Hans
3,5p.
resulterede i en udelt andenplads efter
vinderen af årets Kandidatklasse FM
Kassa Korley, ØBRO, som sluttede et
halvt point foran efter remis i deres
indbyrdes opgør i sidste runde.
Det kunne godt være blevet til flere
point for Jwan, der i 2. runde desværre
gik helt galt i byen i en ellers meget
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chancerig stilling mod den lokale helt
IM Attila Gergacz.
Jwan lagde hårdt ud mod den
nyudnævnte internationale mester Igor
Teplyi, Nordre, hvis konge blev taget
på kornet efter 23…exf6:
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I 3. runde ventede den internationale
mester Jasmin Bejtovic, og der var
længe ikke det store på færde, men
langsomt tilkæmpede Jwan sig
overtaget, og til sidst bukkede
svenskeren under for presset.
Med en gevinst over IM Jens Ove
Fries Nielsen, Viborg i 4. runde, var
Jwan med helt fremme inden mødet
med Kassa. Jens Ove er jo kendt som
en meget uortodoks spiller, og det
levede han også op til i deres
indbyrdes parti, hvor begge parter
undervejs valgte fortsættelser, som de
mange tilskuere på nettet og i
kommentatorrummet slet ikke havde
regnet med. Vi kommer ind i partiet
efter Jwans 27.f3-f4:
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24.Te3! Tg8 25.Th3 Tg7 26.Se2 Lb5
27.c4 Lc6 28.Sf4 De7 29.Te1 Tag8
30.Lc2 Dd8 31.Le4 Te8??
Efter 31...Sg4! er sort stadig med.
32.Sh5 Tg4 33.Dxf6+ Kg8 34.Lxc6
Da5??
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27...Dxb3??
Holder ikke en meter, men sort er også
i store problemer efter 27...Sh7
28.Tab1+-.
28.fxg5 Lxg5 29.Lxe7!?
Endnu bedre var 29.Thb1! Dc2 30.Sf3
Lf6 31.g5+-.
29...Lxe7 30.Tab1 Da3

35.Te4! 1–0
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30...Dxa4 31.Txb7 Txh1 32.Lxh1 Te8
33.Sf4 Dc2+ 34.Kg1 Dd1+ 35.Kg2
Dd2+ 36.Df2+-.
31.g5 Txh1 32.Txh1 Tg8 33.Th7+
Kf8
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34.Sc4! 1–0
Med en ratinggevinst på 25 til 2375
nærmer Jwan sig med stormskridt de
2400, som automatisk vil udløse IMtitlen, da han allerede har scoret hele
fire IM-normer.
Op og ned for Kristoffer
Kristoffer Dyrgaard scorede halvtreds
procent i mester 1, men udbyttet kunne
godt have været bedre, idet han
missede en gevinst mod Tom
Rydström, Sverige i sidste runde. I 3.
runde mødte Kristoffer den senere
gruppevinder Pelle Bank, SK 1968.

inden tabt til Pelle, hvilket øgede
motivationen en smule.
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Pelle Bank, Nordre
[noter: KD]
1.e4 g6 2.d4 c6 3.Sc3 d5 4.Le3 Lg7
5.e5 Sh6
Pelle har længe haft ry for at spille
kreativt åbningsspil. Jeg spiller en
nogenlunde ens struktur mod c3siciliansk, hvor stillingen blot mangler
c-bønderne. Jeg forsøger derfor i det
følgende at udnytte, at Sb8 mangler
feltet c6, mens jeg styrker kontrollen
over e5, inden sort søger modspil med
f7-f6.
6.f4 f6 7.Dd2 0–0 8.0–0–0 Sg4 9.Sf3
Løberparret betyder ikke så meget i
denne halvlukkede stilling, hvor
initiativ og terræn vægter højere.
9...Lh6
Truer bonden på f4, når f-linjen åbnes.
10.g3 Sxe3 11.Dxe3 Lg4 12.Le2
Med idéen at slå tilbage på e5 med en
officer, hvis sort vælger fxe5.
12...Sd7

Kristoffer Dyrgaard kommenterer:
Inden partiet havde Pelle scoret
maksimum, mens jeg selv lå blandt
forfølgerne. Dermed krævede det nok
en sejr, hvis spændingen skulle tilbage
i gruppen. Desuden havde jeg et par år
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13.e6

Et forpligtende valg. Bonden kan blive
svag, men vil ligeledes skabe lidt
problemer for sort, inden denne faktor
bliver væsentlig.
13...Sb6 14.Sd2!
Et godt træk, som jeg var glad for i
partiet. Umiddelbart virker det forkert
at bytte den 'gode' løber, men Sd2
modvirker
sorts
initiativ
og
løberafbytningen skaber plads på
kongefløjen.
14...Lxe2 15.Dxe2
15.Sxe2!? ville gøre fremmarchen på
kongefløjen endnu nemmere.
15...Dd6 16.h4 Kh8?!
Umiddelbart spild af tid, når kongerne
har rokeret hver sin vej.
17.Kb1
Får kongen ud af c1–h6-diagonalen.
17...a5 18.a3 Ta6
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19.g4?
En fejlberegning gør, at varianten i
partiet kun er god i 'praktisk' skak.
Teksttrækket er dog umiddelbart kun
nok til remis. Teksttrækket bevirker
også et kvalitetsoffer, som det (uden
jeg var bevidst om det) viste sig at
blive et tema for min turnering. I tre

partier ofrede jeg en kvalitet. Da disse
tre partier gav 2 point (og kunne have
givet mere), er det nok ikke sidste
gang, jeg har ofret en kvalitet :-). En
bedre mulighed er 19.De3 efterfulgt af
Tdf1, hvorefter g3-g4 og/eller h4-h5 er
en reel trussel. Fremstødet h4-h5
virker først, når sort ikke kan blokere
med g6-g5.
19...Lxf4 20.g5 Lxd2 21.Txd2 Sc4
22.h5
Denne variant havde jeg vurderet ved
brættet, men stillingen ved træk 18
taget i betragtning, var der nok intet
behov for at tage risikoen for
fejlberegning.
22...Sxd2+ 23.Dxd2
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23…Kg7??
Den afgørende fejl. 23...fxg5?! havde
jeg set i partiet og fundet en remis
efter 24.hxg6 Df4 25.De2 med truslen
at stille dronningen i h-linjen. 25...g4
(only move) 26.Txh7+ Kg8 27.Tf7
med uklart spil; 23...Tg8! er sorts
mulighed for at spille på gevinst, som
jeg overså i partiet.
24.hxg6! Taa8
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24...hxg6 taber, når den hvide
dronning finder vej til h6. 25.gxf6+
Kxf6 26.Tf1+ Kg7 27.Txf8 Kxf8
28.Dh6++-.
25.gxf6+
En hurtigere vej til gevinsten er
25.Txh7+ Kxg6 26.Dd3+ f5 27.Dh3
Igen er sort fortabt, når dronningen
står i h-linjen. 27...Dh2 28.Dxh2 f4
29.Dh5+ Kf5 30.g6+ Kf6 31.De5+
Kxg6 32.Tg7+ Kh6 33.Dg5#.
25...Kxf6
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28.Dh6+ Tf6 29.Dh3+ Kf7 30.Dxh7+
Ke8 31.Dg8+ Tf8 32.Dg4 Kd8 33.Sa4
Kc7 34.Sc5 Te8
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35.Th6!
1–0

26.g7! Kxe6 27.gxf8S+ Txf8
Med en ekstra officer er resten et
spørgsmål om teknik.

Simon, der stillede op i mester 3,
havde en dårlig turnering og måtte
forlade Kolding uden gevinster,
hvorimod Tobias fortsatte de gode
takter fra DM ved i mester 4 at ende
på en tredelt førsteplads med 3p.,
hvilket hævede hans ratingtal fra 2015
til 2023.

Nr. Aaby Open
Af Jess Nykjær
Mod Martin Jørgensen, Sdr. Nærå i 5.
runde røg vi ind i en giftig gambit,
hvor jeg nok ikke spillede helt korrekt.
Hvilket resulterede i et remistilbud,
der blev afslået, hvorefter han få træk
senere satte en springer i slag. Så
kunne selv jeg vinde.
Og så pludselig inden 6. runde havde
mine konkurrenters smag for remiser

flasket det sådan, at jeg med en sejr
over Andrew Velarde, Ejby, var
garanteret mindst en delt førsteplads.
Vi spillede en slags Caro-Kann, bare
med springeren på c6 i stedet for
bonden, hvor jeg angreb hans hvide
løber med h4, hvilket hurtigt gav en
fordelagtig stilling, der stille og roligt
blev større. Kombineret med et sort
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tårn, der døde på h7, blev det en stille
aften på kontoret.

og muligheden kom efter 52.Lb2c1??:
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Så lige pludselig her før sidste runde,
vinder af Nr. Aaby 15. Open, skal jeg
møde min nærmeste forfølger Arne
Bech Madsen, Nr. Aaby i sidste runde,
og selv hvis han vinder, er der mindst
en delt førsteplads. Så det ser positivt
ud. Samtidig har jeg vundet de
ratingpoint, jeg tabte i holdturneringen
tilbage, så min rating er stadig højere
end Antons. Hvilket i alle henseender
er det vigtigste.
Færdig i Nr. Aaby Open, sluttede af
med en sejr, og for fjerde gang også en
turneringssejr, hvor jeg endte med
over 1900 i rating. Med den fart kan
jeg nok holde jubilæum for 10
mestertitler, når jeg bliver 100 år. Der
kommer indbydelser til den store fest.
Sidste mand, der måtte ned, var altså
Arne. Det var så anden gang på en
uge, en god fornemmelse at have med
i kroppen. Han var et halvt point efter
og gik derfor naturligvis efter sejren.
Da Arnes angrebsressourcer hørte op,
tilbød han remis, men jeg ville vinde,

52…Lh4! 53.gxh4?
Taber på stedet, men 53.Ke2 Lxg3!
hjælper ikke hvid.
53…g3! 54.e6 Kc6
0-1
Slutstillingen i basis 1: 1. Jess
Nykjær, FREM 6,5p. 2. Carsten
Sørensen, Nr. Aaby 5p. 3. Arne Bech
Madsen, Nr. Aaby 4,5p. 4. Andrew
Velarde, Ejby 3,5p. 5. Ib Juhl, Assens
3p. 6. Uffe Høi Lauridsen, Nr. Aaby
2,5p. 7. Benny Sørensen, Nr. Aaby 2p.
8. Martin Jørgensen, Sdr. Nærå 1p.

Ejby Open 2014
Af Jess Nykjær
Så er vi forbi endnu en turnering i det
fynske forår, en fire personers i Ejby,
hvor man mødes med såvel hvid som
sort. Turneringer med tillægstid for
hvert træk, som i divisionsturneringen,
bliver aldrig min kop te, men jeg
havde aldrig prøvet en dobbeltrundeturnering, så jeg meldte mig til

alligevel. I første runde mødte jeg
Andrew Velarde med sort, fik en fin
stilling, hvorefter jeg spillede sidelæns
og sjusket, og pludselig var jeg bare to
bønder bagud, der var lige lidt fusk,
der skulle prøves, og jeg fik lov, og
nej, det vandt ikke, for han fik en evig
skak ind. Så var det igen Arne Bech
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Madsen, der stod for tur, jeg skulle
møde ham to gange i denne uge i to
forskellige turneringer, og begge
gange vandt jeg overraskende let.
Så skulle jeg møde Ken Lentz
Rasmussen to gange, fik først gode
stillinger, men burde så have tabt dem
begge, så to halve, hvad jeg nok var
mest glad for, Ken udviste måske lidt
for meget respekt. Vi skulle nu til 5.
runde, hvor jeg skulle møde Arne igen.
Følte mig naturligt ovenpå, men Arne
havde lige slået Andrew to gange i
streg, så vinderen ville få en udelt
førsteplads. Arne er sådan en
elske/hade-spiller. Man får altid nogle
dejlige partier, men for hulen hvor har
han mange gange forvandlet mine
ettaller til halve.
Vi begyndte dog med at lykønske
Arne med Dansk Skak Unions
Hæderstegn, hvilket både er flot og
fortjent.

Nogle af os var til undervisning ved
Steffen Pedersen for nogle år siden, og
denne bondestilling kan opstå i diverse
åbninger. Noget af det hvid skal, er, at
udnytte det rum, han har bag
bønderne. Det gælder desuden om at
prøve
at
fremtvinge
officersafbytningerne, så de kommer til at
forbedre ens egen stilling.
Hvid: Jess Nykjær, FREM
Sort: Arne Bech Madsen, Nr. Aaby
[noter: JN]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4
Le7 5.Sf3 Sf6 6.Ld3 Sxe4 7.Lxe4 c6?
8.0–0 Sd7 9.c4 0–0
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Vi starter dog partiet lidt anderledes,
nemlig med et diagram, hvor det kun
gælder
bondestrukturen,
mens
kongerne kun tjener som pynt.
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Så fik vi diagramstillingen, mine
tanker går her i retning af løber i
diagonalen ned mod kongefløjen, det
er dagens første plan.
10.b3 Dc7 11.Sg5 Lxg5 12.Lxg5 f5
13.Lf3 Sf6 14.De2?!
14.g3 var nok bedre.
14…Ld7 15.g3
Sorts manglende plads skal udnyttes,
og den sortfeltede løber skal dominere.
15…Tad8 16.Tfd1 Lc8 17.b4
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Mere lås.
17…Tde8 18.Lf4 De7 19.c5 Dd7
20.Ld6 Tf7
Var
der
nogen,
som
sagde
pladsmangel?
21.Te1 Td8
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22.a4
Nyt og ekstra angrebsmål, Arnes
dronningefløj skal overbelastes med
angrebsplaner, så knækker han nok på
et tidspunkt.
22…Se8 23.Le5 Sc7 24.Tab1 Sd5
25.Tb2 a6 26.Dc4 De7 27.Lxd5!?
Det var blevet tid til at hjælpe sort af
med hans bedste brik.
27…exd5 28.Dc1 Te8 29.f4 Dd7
30.Dc3 Tfe7
Den åbne linje er en trussel, men det er
jo hvid, der bestemmer, hvornår der
skal ske noget her.
31.Dd3 De6 32.b5 axb5 33.axb5 Ld7
34.b6 Df7 35.Ta2 h6 36.h4 Tc8
37.De2 Dg6 38.Kf2 Tce8 39.Ta3 Df7
40.Df3 Kh7 41.Te2? Dg8 42.Te1
Ta8??
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43.Ta7! Dc8 44.Tea1 Txa7 45.bxa7
Da8 46.Db3 b5??
46...Le8 47.Ld6 Te6 48.Db1!+-.
47.cxb6 Lc8 48.Db4!
Sort opgav, da han ikke kan forhindre
hvids dronning i at trænge ind i
stillingen.
1–0
At jeg nu havde slået Arne tre gange i
træk, var ikke helt dårligt for
selvforståelsen, samtidig var et halvt
point nu nok til en delt førsteplads. Så
ligesom i Nr. Aaby, kunne jeg selv
afgøre det hele i sidste runde.
Her skulle jeg møde Andrew, der efter
egen udsagn kom uden lyst til skak.
Han havde på dette tidspunkt tre nuller
i streg, hvilket ikke er motiverende.
Der blev da også en let dag på
kontoret, han spillede e5 med sort,
hvilket han normalt aldrig gør, nogle
dumme fejl kostede en bonde, og
derefter fik jeg lov til at bestemme de
resterende afbytninger, hvorefter det
ikke var svært at vinde Ejby Open.
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Det var da ganske hyggeligt at prøve
en dobbeltturnering, det er dog ikke
sikkert, at jeg ville have haft samme
mening, hvis jeg havde fået en række
nuller!

Basis 1:
1. Jess Nykjær, FREM 4,5/6p. 2. Ken
Rasmussen, Læseforeningen 3,5p. 3.
Arne Bech Madsen, Nr. Aaby 3p. 4.
Andrew Velarde, Ejby 1p.

Assens Forår 2014
Af Jess Nykjær
Derpå gik turen til Assens Forår i
deres nye lokaler, der er lyse og
indbydende.
Første parti var mod den gode Ib Juhl,
der spillede med for stor respekt mod
undertegnede, hvilket resulterede i
mange spildte træk, som gav mig
nogle dejlige spilmuligheder.
Om Ib Juhl kan man sige, at han
reagerer mere på hvad modstanderen
spiller, end hvilken stil, der bedst
ligger til ham. Blandt andet er
stillinger med mange muligheder og
trusler ikke hans force.
Hvid: Jess Nykjær, FREM
Sort: Ib Juhl, Assens
[noter: JN]
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Le7 4.d3 0–0
5.f4 exf4?
Ikke det bedste træk. Efter at jeg har
slået med løberen, er både min fordel
og udvikling behagelig.
6.Lxf4 d6 7.Sf3 Sc6 8.0–0 Le6 9.Lb5
Ni træk frem før jeg flyttede den første
brik to gange, hvilket er ganske
behageligt.
9…a6 10.Lxc6 bxc6
Ok, så blev løberen byttet efter tre
træk,
men
alle
bondeøerne,

dobbeltbonden og Ibs manglende plads
til løberne kontra mine springere
gjorde, at jeg her var 100 % sikker på,
at partiet var vundet. Nu kommer der
et snydetræk. Jeg vil gerne have cbonden frem til c5, da jeg syntes det
giver mig nogle dejlige huller.
11.Sd4 Dd7 12.b3 c5
TAK.
13.Sf3 Lg4 14.h3 Lh5?
Da planen var afbytning, så skulle den
selvfølgelig komme med det samme,
nu får jeg bare et gratis træk med
dronningen.
15.Dd2 Lxf3 16.Txf3 Sh5 17.Taf1
c6?
Her skifter spillet, nu knuselsker jeg
pludselig min sorte løber, for hvor
fantastisk dominans har den og
springeren nu lige pludselig mulighed
for at få på dronningefløjen.
18.Lh2
Pludselig er det brættets vigtigste brik.
18…De6?
Endnu
en
reaktion
på
skyggeboksningen af bonde-f7, hvilket
aldrig har været en stor plan, men
nogen gange fylder truslen mere end
udførslen.
19.Sa4 Ld8 20.Dd1 Ta7 21.Kh1 Tb7
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22.e5!
Dette har længe været min hemmelige
plan. Bonde til e5, hvilket indeholdt så
mange spændende muligheder. At det
så bliver så afgørende, som i partiet,
gør det bare meget sjovere at være
hvid, partiet var stoppet her, hvis jeg
havde været sort.
22…g6 23.exd6 Dd5 24.Te3 Sg7
25.c4 Dg5 26.Te5 f5 27.Sxc5 Ta7
28.Df3 Lf6??
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Sort vil true tårnet væk, men er tre
bønder og løber ikke nok, når man
stadig har fuld kontrol? Sophus gør
den slags med langt mindre materiale.
Dér stoppede tankerækken ..., når
Sophus gør det, skal jeg også prøve at
deltage i festen.
29.Dxc6 Lxe5 30.Lxe5 De3 31.Dd5+
Tff7 32.Lxg7 Kxg7 33.d7 De2
34.Dd4+ Kh6 35.Dh4+ Kg7 36.Te1
Den havde Ib ikke fået med. Han laver
lige et træk til og opgiver. Men jeg kan
godt lide matten, så den skal lige med.
36…Dxa2 37.Se6+ Kg8 38.d8D+ Tf8
39.Dxf8#
1–0
Så vi kan vist godt sige, at turneringen
i Assens er kommet godt i gang.
Derpå fulgte to remiser og en enkelt
gevinst, og til trods for at Jess i 5.
runde tabte til Andrew Velarde, Ejby,
og derfor blot gik ind til de sidste to
runder med 3p., lykkedes det ham
alligevel med sejre over Simon Juhl,
Assens og Dennis Jespersen, Ejby, at
nå op på en delt førsteplads.
Slutstillingen i gruppe 1:
1-2. Jess Nykjær, FREM og Andrew
Velarde, Ejby, begge 5p. 3. Søren
Plovgaard, Assens 4,5p. 4. Dennis
Jespersen, Ejby 4p. 5. Arne Bech
Madsen, Nr. Aaby 3,5p. 6. Ib Juhl,
Assens 3p. 7-8. Simon Juhl, Assens og
Torben Larsen, Odense Skakklub,
begge 1,5p.
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FM 2014
Af Niels Erik Nielsen
Årets fynsmesterskab, der igen havde
Læseforeningen som arrangør, kunne
mønstre 50 deltagere, hvilket var en
lille forbedring i forhold til 2013udgaven, der ligeledes i Bolbro
Brugerhus havde 46 spillere til start.
Turneringen blev som sædvanlig
afviklet som én stor schweizer-gruppe,
og med 13 mesterspillere i feltet, var
den lidt stærkere besat end sidste år,
hvor der deltog 10 af slagsen. FREM
var repræsenteret af den forsvarende
mester FM Mads Hansen, Johnny
Holler Johansen, Tommy Knoth, Erik
Pedersen, Jens Rasmussen, Peter
Kinggaard og Willy Hansen.
To klare favoritter
Rekordholderen Carsten Bank Friis,
der bor og arbejder i Fredericia, var på
det tidspunkt stadig A-medlem af
Evans, men han har naturligvis
bibeholdt sit B-medlemskab af
hjerteklubben, og det havde betydning
i forhold til muligheden for at føje et
16. mesterskab til hans i forvejen
imponerende
samling.
En
regelændring betyder nemlig, at man
med et B-medlemskab af en fynsk
klub modsat tidligere opfylder
kriterierne for at kunne vinde titlen.
Derfor var Carsten efter en pause igen
med ved FM, hvor han sammen med
FM Mads Hansen var feltets helt klare
favorit.
Begge lagde ud med pligtsejre, men
ellers bød 1. runde på flere store
overraskelser, således var det bestemt

ikke ventet, at 20. seedede Erik
Pedersen, FREM ville vinde over 8.
seedede Per Sørensen, Sydøstfyn:
Hvid: Erik Pedersen, FREM
Sort: Per Sørensen, Sydøstfyn
[noter: NEN]
1.Sf3 c5 2.e4 Sc6 3.Lb5 g6 4.c3 Db6
5.De2 Lg7 6.Sa3 e5 7.Sc4 Dc7 8.Se3
Sf6 9.d3 0–0 10.0–0 d6 11.Ld2 Se7
12.Lc4 h6 13.Tac1 Kh7 14.b4 b6
15.a4 Lb7 16.h3 Sh5 17.g3 Dd7
18.Kh2 f5 19.exf5 Sxf5 20.Sxf5 Txf5
21.Sh4 Tff8 22.d4 d5 23.Lb5 De6
24.dxe5 Lc8 25.Ld3 Dxh3+ 26.Kg1


++ +
++
++
+$+
!$$++#%
&+$"+$'
(+"Q$+)
*++++-./
0123456789
26...Lg4??
26...Sxg3! 27.Lxg6+ Kh8 28.fxg3
Dxg3+ 29.Dg2 Txf1+ 30.Txf1 Dxh4=.
27.Lxg6+ Kg8 28.Dd3 c4 29.Dxd5+!?
29.Lh7+!
Kh8
30.Sg6+
Kxh7
31.Sxf8+ Kg8 32.Dxd5+ Kxf8
33.Dxa8++-.
29...Le6 30.De4 Sxg3?? 31.fxg3?!
31.Lh7+!
Kh8
32.Sg6+
Kxh7
33.Sxf8++-.
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vandt i opvisningsstil, mens Mads
måtte arbejde hårdt for at vinde over
Jørgen Lynggaard, Læseforeningen,
der efter Mads’ 23…La4-d7 valgte at
give en springer for tre bønder:

31...Dxg3+ 32.Sg2 Lxe5


++ +
+++
++"
+++
!$$+Q++%
&+$+'
(+"+#+)
*++++-./
0123456789
33.Lf4! Lxf4 34.Txf4 Txf4 35.Dxe6+
Kg7 36.De5+ Kxg6 37.Dxf4 Dxf4
38.Sxf4+ Kf5 39.Sd5 Ke4 40.Td1 Tf8
41.Td4+ Ke5 42.Se3 Tf3 43.Sxc4+
Ke6 44.Td6+ Ke7 45.Td7+! Kxd7
46.Se5+ Ke6 47.Sxf3 Kf5 48.Kf2 Ke4


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


+  ++
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*+++++-./
0123456789
24.Sxb7 Dxb7 25.Dxd6 Tc6 26.Dxe5
Te8 27.Dh5 Dc7 28.Tfd1 Le6 29.Ld4
Sxc4 30.Tb4 Sb7 31.Tdb1 Sbd6 32.f4


++ ++
++
+ +
++++Q
!+"$$+%
&+$++'
($++"+$$)
*++++-./
0123456789

49.c4! Kf4 50.c5 bxc5 51.bxc5 Kf5
52.c6 Ke6 53.Sd4+
1–0
Derpå løb Erik ind i den senere
fynsmester Morten Topholm, som

32…a5! 33.Ta4 Sd2 34.Td1 S2xe4
35.Dxa5 Dxa5 36.Txa5 Sc4 37.Ta7
Scd2 38.Ld3 Td8 39.Lc2 Lg4 40.Te1
Sxc3 41.Tee7
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41…Se2+ 42.Kf2 Sxd4 43.Txf7 Se6
44.f5 Txc2 45.fxe6 Sc4+ 46.Kg3
Td3+ 47.Kxg4 Se5+ 48.Kh5 Sxf7
49.Ta8+ Kh7
0–1
Mads tabte til den senere mester
I 3. runde mødtes førsteseedede FM
Mads Hansen, FREM og femteseedede
Morten Topholm, Læseforeningen, og
her indtraf en stor overraskelse, idet
outsideren vandt over den forsvarende
mester.

36.Txe6!
Sort opgav på stedet, da 36...Dxe6
naturligvis besvares med 37.Dd4+.
1–0
Tårn på afveje
Kun sejren talte, da Carsten Bank Friis
og Mads Hansen mødtes i næstsidste
runde. I divisionsturneringen afgjorde
en grov fejl tidligt partiet i Mads’
favør. Noget tilsvarende skete ved FM,
da Carsten i en ret lige stilling
overoptimistisk spillede 19.Ta1-a6?:

Det skulle senere vise sig at blive
afgørende for mesterskabets placering,
idet Morten kun afgav et halvt point i
sine resterende fire partier. Derfor
hjalp det ikke Mads, at han efter
nederlaget til Morten ikke afgav
yderligere point turneringen ud.
Som hvid mod Per Sørensen,
Sydøstfyn i 5. runde var der dog
absolut intet på færde, indtil
modstanderen
med
begyndende
problemer på klokken bukkede fælt
med 35…Tc7-c3??:
~ 48 ~
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*+++++/
0123456789
19...c4! 20.Sf3

20.Dd5 c3–+.
20...Sc5 21.Lxe5 Dd7 22.Ta7 Dxa7
23.Dg4 f6 24.Ld4 Dd7
0–1
Mads kæmpede forgæves
Som
nærmeste
nabo
til
begivenhederne på det øverste bræt
var Mads Hansen relativ tidligt i sidste
runde klar over, at han måtte afgive
FM-titlen til Morten, men det afholdt
ikke den forsvarende mester fra at
spille benhårdt på gevinst mod Renè
Rauer Hansen, Læseforeningen, som i
tilfælde af point, ligeledes var inde i
billedet til en præmie.
Partiet var i balance, indtil LFspilleren valgte en forkert plan efter
Mads’ 51…Sd6-e4:


+ +++
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0123456789

Og hvid opgav. Der kunne følge:
57.Dd1 Txh2 58.De1 Sg5!, hvorefter
det er helt slut.
0–1
Med sejren endte Mads på 6p., hvilket
var
0,12
over
ratingsystemets
forventninger. I en turnering, hvor der
kæmpes om en titel, udløser 6/7p.
normalt mindst en delt førsteplads med
efterfølgende omkamp, men det var
altså ikke tilfældet her.
20. seedede Erik Pedersen sikrede sig
med 5 point en flot delt førsteplads i
præmiegruppe 1 foran en lang stribe
mesterspillere. Hans forventede score
var kun 3,69, så præstationen kastede
også pænt med rating af sig.
I samme præmiegruppe sikrede 13.
seedede Johnny Holler Johansen sig
med 4,5p. ligeledes en ratingpræmie,
og hans pointudbytte var samtidig lidt
over forventet. For klubbens øvrige
deltagere gjaldt, at de enten holdt
skindet på næsen eller scorede under
forventet.

52.De7?
Efter 52.Db3! var der cirka lige spil.
52...Tc6! 53.De8+ Kh7 54.Dh5 Db2
55.Df3
55.De2 Tc2 hjælper ikke hvid i
forhold til problembarnet på f2.
55...Tc2 56.d5 Txf2

Præmielisten:
Hovedpræmier: 1. Morten Topholm,
Læseforeningen 6,5p. 2. Mads Hansen,
FREM 6p. 3. Gert Aagaard,
Springeren 5p.
Præmiegruppe 1 (11-20): 1-2. Per
Jørgensen, Læseforeningen og Erik
Pedersen, FREM, begge 5p. 3-4.
Jørgen Lynggaard, Læseforeningen og
Johnny Holler Johansen, FREM,
begge 4,5p.

~ 49 ~

Beretning fra Bielefeld
Af Sophus M. Møller
I pinsen var jeg i Tyskland for at spille
en tysk syv runders turnering i på
forhånd fastlagte grupper. Turneringen
hed Sekt oder Selters, og der var det
temmelig
specielle
ved
præmiefordelingen, at man kun
belønnede gruppevinderen. Han eller
hun kunne til gengæld vinde 222,22
euro og en flaske sekt. De øvrige fik
en danskvand, deraf turneringsnavnet.
Jeg kørte med Mads og Filip Boe, så
det var i godt selskab. Den første dag
skulle vi spille en kamp, og de næste
tre dage var der dobbeltrunder. I første
runde skulle jeg møde Filip, og jeg var
sort. Vi aftalte en remis, og var begge
fint tilfredse. Så kunne vi tage hjem på
hotellet og gøre klar til næste runde
dagen efter.
I anden runde mødte jeg en ung mand,
som brugte utrolig lang tid. Jeg fik en
behagelig stilling, og efter 30 træk hvor han var ret meget i tidnød, han
havde vist 2-3 min. - overså han en
springergaffel, som tabte en kvalitet.
Vi spiste i pausen ude på en lækker
kinesisk restaurant, hvor vi bestilte
buffet, så vi blev godt mætte.
I 3. runde mødte jeg Robin, som jeg
senere skulle dele førstepladsen med.
Jeg var sort, og kom desværre lidt
dårligt fra åbningen. Jeg fik
simplificeret til et slutspil, som jeg nok
burde holde, men det var lidt svært.
Efter at have været presset i lang tid,
var jeg også kommet en smule i
tidnød, og det endte med at jeg tabte.
Jeg havde altså 1½/3p.

Efter en god nats søvn og lækker
morgenmad kom jeg dog igen, ved
først at slå en dreng, som var et år
ældre end mig, og bagefter spille
remis. Så efter fem runder lå jeg delt
nr. 2 med Robin, vi havde begge 3/5p.,
mens Martin Fenner førte gruppen
med 3½. Jeg begyndte at ane, at hvis
det gik godt de sidste par runder - jeg
skulle i sidste runde møde Martin - så
kunne en topplacering godt være
mulig.
I 6. runde spillede jeg et fint parti. Jeg
kom ud i et engelsk slutspil, og jeg
kunne presse, mens han skulle
forsvare. Han prøvede at få noget
angreb, men det gik lidt for langsomt,
og jeg vandt et godt parti. Vi kommer
ind efter Oliver Schmidts 25…Tcd8:
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26.a5! Dh3?
Her udretter den intet, bedre var
26...Tb8.
27.axb6 axb6 28.Ta6! Te6 29.Txb6
Txb6 30.Sxb6 Td6 31.Da4 h5 32.Sc4
Tf6?!
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Sort forsøger sig desperat med et
kongeangreb, men det bliver aldrig
rigtig farligt. Derfor var 32...Td8
bedre, selv om b-bonden også her
vinder partiet for hvid.
33.Da8+ Kh7 34.b6 h4 35.De4+
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35...g6?!
Alt taber, men 35...Tg6 var trods alt et
mere aktivt forsøg.
36.b7 Txf2 37.Kxf2 Dxh2+ 38.Dg2
hxg3+ 39.Kf1
1–0
Så før sidste runde havde Robin og jeg
4 point, mens Martin havde 4½.

Eftersom jeg skulle møde Martin i
sidste runde, var det en meget
afgørende kamp. Jeg var sort og
spillede
drage.
Han
spillede
hovedvarianten med 0-0-0 i stedet for
Lc4. Vi kom ud i et slutspil, som var
lige. Jeg fik dog spillet det lidt forkert,
så han fik fordel. Han havde
bondemajoriteten på dronningefløjen,
og jeg havde den på kongefløjen. Det
blev derfor et kapløb, hvor hvert
eneste tempo talte. Hvis han havde
spillet mere præcist, havde han nok
vundet, men han fik spillet en dårlig
plan, som jeg fint udnyttede. Derefter
var det, som om vi havde vendt
brættet, nu var det mig, der kæmpede
for at vinde, mens han prøvede at
holde det. Min teknik fejlede heldigvis
ikke noget, så jeg fik til sidst vundet
slutspillet,
og
delte
dermed
førstepladsen med Robin. Den
indbragte mig 111 euro og omkring 50
ratingpoint.
Det var alt i alt en rigtig god turnering,
og det var også meget hyggeligt.

Sophus med på det yderste mandat
Af Niels Erik Nielsen
Søndag den 15. juni lagde den
århusianske skakcafé Chess House
lokaler til en usædvanlig match. Her
mødte
juniorlandsholdet,
hvor
deltagerne var i alderen fra 9 til 16 år,
et seniorhold sammensat af spillere fra
Nordre og Nørresundby, som alle var
over 60 år. I juniortruppen var der
blevet plads til Sophus Mechlenburg
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Møller, FREM, som var kommet med
på det yderste mandat.
De ni deltagere på hvert hold mødte på
skift hinanden over otte runder. Ifølge
ratingtallene var seniorerne klare
favoritter, men 15 minutter + 10
sekunder
pr. træk
favoriserede
naturligvis de unge. Selv om seniorerne
endte med at vinde matchen over 64

partier 34-30, var de unges resultat
langt over forventet. Især en
juniorspiller skilte sig ud, nemlig
holdets ankermand Jesper Thybo,
Skive, der scorede imponerende 7 af 8
point uden tabspartier. Hos seniorerne
blev Jens Kølbæk, Nørresundby
topscorer med 5,5p.
Alle forventede, at Sophus ville få det
svært i det skrappe selskab. Det kom da
også til at holde stik, men det lykkedes
trods alt det 14-årige talent at vinde to
partier, og begge hans to skalpe emmer
af skakhistorie. Således kan den tres år
ældre Karl Pedersen, Nordre blandt
mange andre bedrifter – især i
holdsammenhæng
skrive
en
andenplads ved DM på sit cv. Sophus
var da også i store problemer, indtil
Karl Pedersen gik helt galt i byen efter
Sophus’ 28.Dxe6:
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28...Lxc3??
28...Td2+! 29.Kh3 Da5! vinder for
sort.
29.Tf7+ Dxf7 30.Dxf7+ Lg7 31.Dxb7
Td2+ 32.Kh3 h5 33.Dxc6 Txb2 34.a4
Ta2 35.Db5 Tb2 36.Dd7 Tb4 37.c5 g5
38.Df5+ Kh6 39.De6+ Kh7
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0123456789
40.c6! h4 41.gxh4 Txh4+ 42.Kg3
1–0
Den fem år yngre Jørgen Jørgensen,
Nørresundby, var i slutningen af 2013
førstebræt, da hans klub sensationelt
sikrede sig en fjerdeplads ved hold-EM
for seniorer. Sophus var med de sorte
brikker længe under pres, men han
forsvarede sig fint og slog kontra efter
32.Te1-e7?:
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32…Dc4! 33.Tc1 Dd5! 34.Txc6
Tvunget, da 34.f3 strander på 34.Ld4+.
34…Dxc6 35.Lxd3 Dd5 0-1
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FM i lyn
Af Niels Erik Nielsen
FM
i
lynskak
2014
med
Læseforeningen som arrangør samlede
30 deltagere i Bolbro Brugerhus lørdag
den 28. juni. Heraf kom knap halvdelen
fra FREM, og det gjaldt også for de
fem højest ratede! Deltagerne lagde ud
i fire indledende grupper, og i
bestræbelserne på at gøre dem så
jævnbyrdige som muligt, var spillerne
fordelt ligeligt efter rating. Gruppe A
og B havde syv deltagere, mens C og D
kunne mønstre otte. De fire bedst
placerede i hver gruppe kom i
finalegruppe 1, mens resten fortsatte i
finalegruppe 2, og da der både var
placerings- og ratingpræmier at spille
om, var løbet langt fra kørt, selv om
man led nederlag i knockout-fasen.
Gruppe A: 1-2. Sven Judas, Sdr. Nærå
og Per Stentebjerg-Hansen, FREM,
begge 5,5/6p. 3-4. Ib Lynæs Hansen,
Tårnet
og
Alex
Sørensen,
Læseforeningen, begge 3p. Jacob F.
Christensen, FREM opnåede samme
pointtal, men kom i finalegruppe 2.
Gruppe B: 1. Kristoffer Dyrgaard,
FREM 6/6p. 2. Jess Nykjær, FREM 5p.
3-4. Albert M. Møller og Sophus M.
Møller, begge FREM 4,5p.
Gruppe C: 1. FM Mads Hansen,
FREM 7/7p. 2-3. Lars Munk Jensen,
Læseforeningen og Gert Aagaard,
Springeren, begge 5,5p. 4. Jens
Rasmussen, FREM 4p.
Gruppe D: 1-2. Jesper Knudsen,
enkeltmedlem og FM Jwan Bakr,
FREM, begge 6,5/7p. 3. Michael Nord,
Tårnet 5p. 4. Andrew Velarde, Ejby 4p.

Knockout-fasen
Derpå blev der spillet 1/8-finaler, 1/4finaler, semifinaler og finaler i hver
finalegruppe,
indtil
samtlige
præmietagere var fundet. De 13 højest
ratede var alle at finde i finalegruppe 1,
men 1/8-finalerne betød farvel til
Sophus M. Møller (6), der tabte 1-2 til
klubkammeraten Per StentebjergHansen (4) 1-2, Lars Munk Jensen
(10), som tabte 1-2 til Michael Nord
(8), Gert Aagaard (7) efter 1-2 mod
topseedede FM Jwan Bakr, og endelig
Ib Lynæs Hansen (13) efter 0-2 mod
Kristoffer Dyrgaard (3).
1/4-finaler: Per Stentebjerg-HansenMichael Nord 2-1, Sven Judas-FM
Mads Hansen 0-2, Kristoffer DyrgaardFM Jwan Bakr 0-2, Alex SørensenJesper Knudsen 0-2.
Semifinaler: Per Stentebjerg-FM Mads
Hansen 0-3, FM Jwan Bakr-Jesper
Knudsen 3-0.
Medaljekampen
Hvor det, som det fremgår af
ovenstående, var så som så med
spændingen om finalepladserne, blev
såvel guldkampen mellem FM Jwan
Bakr og FM Mads Hansen som
bronzekampen mellem Jesper Knudsen
og Per Stentebjerg-Hansen til gengæld
yderst jævnbyrdige affærer. Begge
parter skiftedes til at vinde, og fra
stillingen 2-2 afgjorde første gevinst.
Det blev nu kun nødvendigt med et
enkelt parti mere i hvert enkelt opgør,
idet Mads Hansen sikrede sig sit første
FM i lyn ved at vinde med de sorte
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brikker, mens Jesper Knudsen sikrede
sig tredjepladsen ved at gøre ham
kunsten efter. Finalen fik for øvrigt et
temmelig atypisk forløb, idet sort vandt
samtlige fem partier! Kristoffer
Dyrgaard sikrede sig femtepladsen ved
at vinde 2-1 over Sven Judas; han
kvalificerede
sig
til
denne
placeringskamp ved runden forinden at
vinde 2-0 over Alex Sørensen, hvis
sidste træk med sort var 14…Lc8-e6:


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

15.Lxd6! Dxd6 16.bxc3 0–0 17.Txa7
ville fastholde hvids fordel.
15...fxe6 16.f7+ Kxf7?! 17.Sg5+


+++ 
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($$+$$$)
*+++-./
0123456789
17...Ke7??
17...Kg8! 18.Lxd6 (18.Sxe6 Dd7
19.Lxd6 cxb2 20.Tf1 Dxe6 21.Le5 c5
22.Dxb2 d4! med klar sort fordel)
18...Dxd6 19.Dxh8+ Kxh8 20.Sf7+
Kg7 21.Sxd6 cxb2 22.Tb1=.
18.Dg7+
1–0

15.Txe6+?!
Præmielisten: 1. FM Mads Hansen,
FREM 2. FM Jwan Bakr, FREM 3.
Jesper Knudsen, enkeltmedlem.

Bedst under 1400: Albert
Mechlenburg Møller, FREM

Jesper, Mads og Jwan.

Alex og Albert.
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Sommerskak på Café Biografen
Af Niels Erik Nielsen
I år bød juli måned på fire mandage,
og traditionen tro afholdt vores
skakklub i samarbejde med Café
Biografen hurtigskakturneringer på
stedet de pågældende aftener. Årets
arrangementer satte med hhv. 34, 29,
26 og 23 deltagere ny rekord for
fremmødet til den hyggelige og
uforpligtende turneringsform, som
falder på et tørt sted i en periode, der
ellers er blottet for aktiviteter her på
øen. Sidste år kunne vi også notere
rekord-deltagelse, men her nåede
tilstrømningen til de fem mandage på
intet tidspunkt over 24 deltagere.
Atter i år var der stor udskiftning fra
gang til gang, og ud over flere
odenseanske gengangere mødte en hel
del spillere fra andre fynske klubber
også
frem,
ligesom
flere
hjemmespillere
heldigvis
fulgte
opfordringen til at prøve kræfter med
de organiserede spillere.

talte
nemlig
udelukkende
mesterspillere over 2000, og der kunne
oven i købet oprettes endnu en
mestergruppe. Mandagen efter endte
FM Mads Hansen og Per StentebjergHansen på ligestilling, hvorpå Mads
drog til international turnering i
Pardubice, Tjekkiet.
I 3. heat var Per Stentebjerg-Hansen
helt suveræn og afgav blot et halvt
point, mens hverken ham eller Mads
kom til start i sidste heat. Her afgav
Kristoffer blot en remis til Christian
Furrer, Sydøstfyn, der efter tre
indledende pointdelinger sikrede sig
en delt andenplads ved at vinde sine to
sidste partier. Det skete på deling med
Morten Topholm, Læseforeningen,
som, efter at have lagt ud med at tabe
til Kristoffer, sluttede forment af med
3,5/4p.

Tre heat-vindere
Sidste år vandt Kristoffer Dyrgaard
øverste gruppe fire af fem gange, men
i 2014-udgaven skulle vi helt hen til
den sidste aften, før det lykkedes ham
at stryge helt til tops.

Caféhus-partier
I sagens natur er det småt med
partimateriale, når betænkningstiden er
så kort, som det var tilfældet her, men
i 1. heat deltog Tom Frantsen for
første
og
eneste
gang
i
sommerskakken med en andenplads til
følge.

Det hører dog med til historien, at
Kristoffer grundet for lidt materiale(!)
valgte at stå over i 1. heat, hvor FM
Mads Hansen blev en sikker vinder af
den hidtil stærkeste gruppe i
turneringens mangeårige historie. Dén

Han var efterfølgende i stand til at
rekonstruere flere af sine partier, og vi
lægger ud i 3. runde, hvor han havde
sort mod Morten Topholm. Partiet var
en rigtig gang caféhus-skak, hvor
udfaldet sagtens kunne være blevet det
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modsatte. Vi kommer ind efter Toms
29…h7-h5:
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30.Tg4?
Hvid har klar fordel efter 30.Lc2!
30...Df5??
30...Txf3! 31.Txg6+ Kh7 32.Kxf3
Df5+=.
31.Dxh5??
31.Tf4!+-.
31...Dxf3+ 32.Kg1 De3+ 33.Kg2
Dd2+ 34.Kg1 Dc1+ 35.Kh2 Dxb2+
36.Kg1 Dc1+ 37.Kh2 Td2+


++ +
+++
++$+
+++Q
!+++++%
&$"$++'
(+ +-.)
*++++/
0123456789
38.Kh3?? Dxh1+ 0–1

Runden efter havde Tom hvid mod
klubkammeraten Tobias Ilsøe, som
blev kombineret ud af brættet efter
48…Tbd8??:
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49.Txe6! Txe6 50.Lf7+ Kf8 51.Lxe6
1-0
I sidste runde fik Tom for alvor fat
efter Pers Arnt Rasmussens 16.Lc1e3?:
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16...g4! 17.Dc5 Dxg2 18.Kd2 e5
19.Tag1 De4 20.Lxg4 Lxg4 21.h3
Lf5 22.Lh6 Lg6 23.Lxg7 Kxg7
0–1
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Medlemsoversigt
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
66115869
Jwan Bakr, Bøgevej 100, 2. mf., 5450 Otterup
71502268
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C
21676241
Thor Bendix, Kragsbjergstrædet 18, lejl. 2, stuen 5000 Od. C 60110673
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
66111326
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
42700108
42700108
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 Od. SØ 23963287
Robert Crawford, Rylevej 4, 5000 Odense C
26149768
Kristoffer Dyrgaard, J.C. La Cours Vej 5, 1. tv, 5000 Od. C
25757678
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V
22778371
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
66110212
Jakob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
66110212
Aske Scott Graulund, Toften 4, 5560 Aarup
28731103
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
65912145
Henrik Malig Hansen, Vægtens Kvarter 262, Odense SØ
22103960
Jonathan A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ
22103960
Tobias A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ
22103960
Willy Hansen, Nørregade 26, 5492 Vissenbjerg
60684591
Rune Heidtmann, Ørstedsgade 42, 1. tv., 5000 Odense
61717424
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C
24262675
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
21495258
Michael A. Jensen, Holsteinsgade 29 A, 1. tv., 2100 Kbh. Ø. 27280144
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ
28790216
Johnny Holler Johansen, Saxovej 12, st. Mf., 5210 Od. NV
66104157
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
20744863
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
22593955
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup
31745140
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V
22300077
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
26197999
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Medlemsoversigt
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Markus Maagaard, Mælkehatten 31, 5220 Odense SØ
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C
Peter Morling, Kranvejen 35, 2. th., 5000 Odense C
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Albert Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Søborg Hovedgade 87, 2. th., 2860 Søborg
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Niels-Peter Nielsen, Bymuren 27, 2. tv. 2650 Hvidovre
Jan Nordenbæk, Horsehøj 93, 4000 Roskilde
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Bjerne A. Pedersen, Nyborgvej 30, 1. sal, lejl. 23, 5000 Od. C
Erik Pedersen, Bakkevej 2a, 5462 Morud
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Jens Rasmussen, Banevænget 9, st., 5270 Odense N
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ
Bo Sørensen, Skt. Hans Gade 79, st., 5000 Odense C.
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N
Peter Sørensen, Dagmargade 6, 1. th., 5000 Odense C.
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV
Simon Wilbrandt, Heliosvænget 40 1.3, 5250 Odense SV
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup
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42708073
61305945
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65371093
66175561
61310196
66147674
61272250
28558032
28622832
25128258
61731784
66108610
29823270
66126472
66147615
61667961
61709191
40981983
22401914
27575081
40826492
28939067
28972264
42376442
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