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FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det 
være sig til et uforpligtende parti skak eller blot til en hyggelig snak om vor 
fælles interesse. 
 

BRIKKEN er klubbens medlemsblad. Det udkommer 3 gange årligt og uddeles 
gratis til medlemmerne. Desuden trykkes et mindre oplag uden medlemslisten 
beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister m.v. 
 

FREMs bestyrelse: 
 

Formand:  André Møller, tlf.: 65 37 10 93 
 E-mail: formand@frem-skakklub.dk 
 

Kasserer:  Aske Scott Graulund, tlf.: 28 73 11 03 
 E-mail: kasserer@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem Kristoffer Dyrgaard, tlf.: 25 75 76 78 
& webmaster: E-mail: kristoffer@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Niels Henrik Sørensen, tlf.: 22 40 19 14 
 E-mail: niels@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Simon Wilbrandt, tlf.: 28 97 22 64 
 E-mail: simon@frem-skakklub.dk 
 

Juniorunderviser:  Kristoffer Dyrgaard, tlf.: 25 75 76 78 
 E-mail: kristoffer@frem-skakklub.dk 
 

Skoleskakleder: Yann Le Besq, tlf.: 26 19 79 99 
 E-mail: skoleskak@frem-skakklub.dk 
 

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

Spilletider:  Mandage: Juniorundervisning: 17.00 – 18.30. 
 Mandage: Klubaften: 18.30 – ca. 24.00. 
 

FREM's hjemmeside: www.frem-skakklub.dk 
 
BRIKKEN nr. 3 udkommer 14. december 2015 – deadline er 30. november 
 
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail: 
nielserikskak@gmail.com, men kommer du i god tid, kan der som regel aftales 
andre afleveringsformer. 
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Bestyrelsen orienterer: 
 
Velkommen til en ny spændende 
sæson i FREM. Efter en god 
sommerpause, hvor vi har haft nogle 
fine Caféskak-aftener i juli, har vi 
allerede taget hul på efterårssæsonen.  
 
Lørdag den 15. august samlede Emma, 
Yann og Kristoffer hele 25 børn og 
unge til en sjov og god træningsdag 
med både boldspil og skak og samvær 
på tværs af alder og styrkeniveau.  
 
Om mandagen begyndte så den 
ordinære undervisning, og Tobias 
Ilsøe skulle som klubmester spille 
simultant mod de nitten medlemmer, 
der sad klar. Med 11,5-7,5 viste 
Tobias igen sit værd som en af 
klubbens stærkeste spillere. 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til 
at benytte sig af mulighederne for at få 
spillet noget skak, hvad enten det 
passer bedst i Klubturneringen, 
Odensemesterskabet, Holdskak eller 
det nye tiltag 
”Udfordringsturneringen” første 
mandag i hver måned. 
 
Den fortæller Kristoffer mere om i det 
følgende: 
 
I denne sæson vil vi forsøge at 
genoplive Udfordringsturneringen; 
dog i et lidt andet format end tidligere 
set. 
 
Udfordringsturneringen er et tilbud til 
de medlemmer, som ikke deltager i 

den form for turneringsskak, som 
foregår på klubaftenerne.  
 
Dermed håber vi - på de aftener, hvor 
Udfordringsturneringen afvikles - at 
endnu flere medlemmer end vanligt vil 
lægge vejen forbi klubben. 
 
Tid: Første mandag i hver måned - kl. 
19 - ca. 21. 
 
Sted: Kantinen 
 
Tilmelding: Kl. 18.55 på dagen 
 
Turneringsformat: Hvert heat vil bestå 
af en lille hurtigskakturnering (fx. 5 
runder med 10 min. betænkningstid). 
Bemærk, at formatet kan variere 
afhængigt af deltagerantal, interesse 
m.m. 
 
I hvert heat vil man kunne indsamle 
point. 
 
Indskud: Gratis 
 
Præmie: Ved december/juni vil der 
være præmie til de spillere, som har 
indsamlet flest point. 
 
Endelig vil vi gerne opfordre alle, der 
har mulighed for at hjælpe til det store 
OM til at melde sig, da vi jo har brug 
for både turneringsledere og hjælp i 
kantinen mv.  
 
Mvh. Bestyrelsen 
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AKTIVITETSKALENDER 
 

September mandag 07 Klub (1), Udfordring, BRIKKEN nr. 2 

 lørdag 12 FM i hurtigskak for seniorer 

 mandag 14 Klubmesterskabet 2. runde 

 mandag 21 Klubmesterskabet 3. runde 

 mandag 28 Klubmesterskabet 4. runde 

Oktober mandag 05 Undervisning, Udfordring 

 fredag 09 OM 1. runde 

 lørdag 10 OM 2. & 3. runde 

 søndag 11 OM 4. & 5. runde 

 mandag 12 Efterårsferie (klubben lukket) 

 mandag 19 Holdturneringen 1. runde 

 søndag 25 Divisionsturneringen 1. runde 

 mandag 26 Klubmesterskabet 5. runde 

November mandag 02 Pokalturneringen 2. runde, Udfordring 

 søndag 08 Divisionsturneringen 2. runde 

 mandag 09 Holdturneringen 2. runde 

 mandag 16 Klubmesterskabet 6. runde 

 søndag 22 Divisionsturneringen 3. runde 

 mandag 23 Pokal 2. runde, Transparent Minds 

 mandag 30 Holdturneringen 3. runde 

December mandag 07 Klubmesterskabet 7. runde, udfordring 

 søndag 13 Divisionsturneringen 4. runde 

 mandag 14 Juleafslutninger, BRIKKEN nr. 3 

 mandag 28 FREM JULECUP 

Januar søndag 17 Divisionsturneringen 5. runde 

 søndag 31 Divisionsturneringen 6. runde 

Februar søndag 28 Divisionsturneringen 7. runde 
 

Derudover er der juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30. 
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FREM OPEN 2015 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Da sidste nummer af klubbladet gik i 
trykken, manglende der stadig en 
enkelt runde af FREM OPEN, men 
mesteren var allerede fundet, idet 
Anton Kjeldsen ikke længere kunne 
hentes. Han havde nemlig lagt ud med 
4/4p., og da der på det tidspunkt var 
hele 2,5p. ned til nærmeste forfølger, 
var Antons første turneringssejr i hans 
25 år ved skakbrættet en realitet. Det 
nåede han akkurat at skrive en fin 
beretning om til sidste nummer af 
klubbladet. 
I det følgende gøres der status over 
turneringen, der med blot 12 deltagere 
til start fordelt på to grupper nåede et 
absolut lavpunkt. FREM OPEN var for 
første gang i turneringens lange og 
glorværdige historie uden en eneste 
mesterspiller, og selv om der 
sideløbende blev afholdt en 
hurtigskakturnering primært rettet mod 
nye medlemmer med 8 spillere til 
start, har vi aldrig før været så langt 
nede.  
 

Anton scorede maksimumpoint! 
Selv om mesterskabet allerede var i 
hus inden sidste runde, var der absolut 
ingen slinger i valsen, da Anton 
sluttede af med at møde Per Andersen, 
Midtfyn: 
 
Hvid: Anton Kjeldsen, FREM 
Sort: Per Andersen, Midtfyn 
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.c4 d5 3.exd5 exd5 4.d4 Sf6 
5.Sf3 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+ 7.Sbxd2 0–

0 8.Le2 c6 9.0–0 Lg4 10.h3 Lxf3 
11.Sxf3 dxc4 12.Lxc4 Sbd7 13.Te1 
Sb6 14.Lb3 Dc7 15.Tc1 Sbd5 16.Te5 
Tad8 17.De2 Dd7 18.Te1 Tfe8 
19.Lxd5 
��������	
 
�+���+�+� 
����+�+����� 
�+�+��+� 
�++���+� 
 +�!++" 
#+++$+!% 
&!�!+Q�!!+( 
)++��*+, 
-./0123456 

19...Txe5?? 
19...cxd5 20.Dc2 Se4=. 
20.Lxf7+ Dxf7 21.dxe5 Sd5 22.e6 
De7 23.De5 Sc7 24.Sd4 g6 25.f4 Td5 
26.De3  
��������	
 
�+++�+� 
������7�+�� 
�+�+!+�+� 
�++�++� 
 +�$�!+" 
#++7Q+!% 
&!�!++!+( 
)++��*+, 
-./0123456 

26...c5? 
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27.Sf3 b6 28.g4! Td6 29.f5 gxf5 
30.gxf5 Td5 31.Df4 Se8 32.Kh2 Kh8 
33.Se5  
��������	
 
�++�+*�� 
���+7�+�� 
���+!++� 
�+����$!+� 
 ++7Q+" 
#++++!% 
&!�!++*+( 
)++��+, 
-./0123456 

33...Dd6?? 34.Sf7+. 1-0 
 
I 1. runde mødtes Anton og Peter 
Morling, som endte med at tage 
andenpladsen. Med de hvide brikker 
var Peter længe godt med, og der blev 
afviklet til et ligefarvet løberslut med 
lige mange bønder på hver fløj. Den 
slags ender tit remis, men med de sorte 
brikker fik Anton fat efter 32…f4: 
��������	
 
�++++� 
���+++� 
���+8*���� 
�+�++��� 
 !++���+" 
#+!+�!+!% 
&+++�!!+( 
)++++, 
-./0123456 

33.exf4? gxf4 34.Lc6 Ke5 35.Kc3 e3 

36.fxe3 fxe3 37.b4 Kf4 38.a5 bxa5 
39.bxa5 Kg3 40.Kd3 Kf2 41.Lf3 
��������	
 
�++++� 
���+++� 
�++8+��� 
��!+++� 
 ++++" 
#+++���+!% 
&++*�!+( 
)++++, 
-./0123456 

41...Ld5! 42.Le2 
42.Lxd5?? strander på 42…e2! 
42…Lc4+! 43.Kxc4 Kxe2 
0–1 
 
Runden efter vandt Anton på ny, og 
det gik ud over turneringens nestor 
Alfred Andersen, der med de hvide 
brikker blev tvunget i defensiven.  
Materielt var der dog stadig balance 
efter 35.Td3xd4: 
��������	
 
�++�+�+� 
�+��++� 
�+++�98� 
�+���++�� 
 +���+�!" 
#+!++�!% 
&!+�++�+( 
)+++$*+, 
-./0123456 

39...Sxg3! 40.Td5 
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40.Sxg3?? Le3+. 
40...Sxf1 41.Lxf1= b4 42.Lc4 Kg7 
43.Kg2 Te4 44.Ld3 Tg4+ 45.Kh3 
Te7 46.Te2 Tf7 47.Le4 Tff4 48.Td7+ 
Kf6 49.Ld5 Txh4+ 50.Kg3 Tfg4+ 
51.Kf2 Th2+ 52.Kf3 Tf4+ 
0–1 
 
I 3. runde vandt Anton over Steen 
Jacobsen, Læseforeningen, og det parti 
blev bragt i sidste klubblad med 
Antons egne kommentarer.  
 

Se BRIKKEN nr. 1 side 47-48. 
 
Derpå ventede Aske Graulund, der i 
midtspillet kom bagud med en bonde. 
Som sort rådede Anton endvidere over 
den bedste stilling, og helt galt for 
hvid gik det efter 29…a6-a5: 
��������	
 
�++��*�� 
�+++98� 
������+��� 
�����!��+� 
 ��+++" 
#+++9�% 
&�!+�+!�!( 
)+*+++�, 
-./0123456 

 

30.The1?? Sd3+ 31.Kd2 Sxe1 
32.Kxe1 Txb2 33.Txb2 Lxb2 
34.Lxd6 Te8 35.Kd2 Lf6 36.Kc2 Kg7 
37.Kb3 Le7 38.Lc7 Ld8 39.Ld6 Kf6 
40.Ld7 Te2 41.g4 Te4 42.Lf8 a4+ 
43.Lxa4 Tb4+ 44.Ka3 Txg4 45.Lxh6 

Th4 46.Lf8 Le7 47.Lxe7+ Kxe7 
48.Lc6 Kd6 49.Kb3 b5! 
��������	
 
�++++� 
�++++� 
�+�*�++� 
�+���!++� 
 +++��" 
#+++++% 
&+++�!( 
)++++, 
-./0123456 

50.Lxb5?? Tb4+ 
0–1 
 

Præmietagerne i gruppe 1: 
1. Anton Kjeldsen, FREM 5/5p.! 2. 
Peter Morling, FREM 3,5p. 
 

Bo Sørensen vandt gruppe 2 
Inden sidste runde i gruppe 2 var 
situationen den, at Bo Sørensen som 
feltets eneste ubesejrede spiller havde 
et halvt points forspring til Henrik 
Malig Hansen og David Smit, men da 
begge hans nærmeste konkurrenter 
sluttede af med at vinde, var Bo 
tvunget til at gøre det samme, hvis han 
ville bevare forspringet: 
 
Hvid: Bo Sørensen, FREM 
Sort: Tobias Aagaard Hansen, 
FREM  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.Sf3 Sf6 
5.Lg5 Sbd7 6.Sc3 h6 7.Lh4 Ld6 
8.Sxd5?!  
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��������	
 
��+87��+��� 
�������+���� 
�+98����� 
�++$++� 
 +�!+9�" 
#+++$+% 
&!�!+!�!!�!( 
)��+Q*+�+�, 
-./0123456 

8...c6? 
Koster en bonde helt uden 
kompensation. Derimod ville 8...g5! 
9.Sxf6+ Sxf6 10.Lg3 Lb4+ 11.Sd2 
Dxd4 både sikre sort initiativet og 
mindst lige spil. 
9.Sc3 Sb6?! 10.e3 Lf5 11.Le2 0–0 
12.0–0 Te8 13.Te1 Te6 14.Ld3 Lxd3 
15.Dxd3 De7 
��������	
 
��+++�+� 
����+7����� 
����98������ 
�++++� 
 +�!+9�" 
#+�$Q�!$+% 
&!�!+�!!�!( 
)��+��*+, 
-./0123456 

16.e4! g5 17.Sxg5? 
Bo slår med den forkerte brik. 
17.Lxg5! hxg5 18.e5 sikrer hvid klar 
fordel. 
17...hxg5 18.Lxg5 

��������	
 
��+++�+� 
����+7��+� 
����98���+� 
�+++9�� 
 +�!!++" 
#+�$Q++% 
&!�!+�!!�!( 
)��+��*+, 
-./0123456 

18...Te8?? 
Efter 18...Lxh2+! står sort bedst. 
19.Te3?? 
19.f4+-. 
19...Sbd7?? 
Igen var 19...Lxh2+! meget stærkt. 
20.Lxf6 Txf6 21.e5 Lxe5 22.dxe5 
Sxe5 23.Tae1 
��������	
 
�++�+�+� 
����+7��+� 
�+�+��+� 
�++��+� 
 ++++" 
#+�$Q��+% 
&!�!+�!!�!( 
)++��*+, 
-./0123456 

23...Kf8?? 
Efter 23...Sxd3 24.Txe7 Txe7 25.Txe7 
Txf2 26.Td7 råder hvid kun over en 
lille fordel. 
24.Dh7 Tg6 25.Dh8+ Tg8 26.Dxe5  
1–0 
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Søn vandt igen over far 
Som trofaste læsere af klubbladet uden 
tvivl har bemærket, har Henrik Malig 
Hansen og Tobias Aagaard Hansen 
gennem årene været involveret i 
mange drabelige familieopgør, og det 
var da også tilfældet i årets udgave af 
FREM OPEN.  
 
Selv om farmand mange gange har 
stået bedst undervejs, er de fleste 
møder på det seneste faldet ud til 
sønnikes fordel, og det var da også 
tilfældet her, men havde Henrik kendt 
sin besøgelsestid, kunne udfaldet 
meget let være blevet et andet: 
 
Hvid: Tobias Aagaard Hansen, 
FREM 
Sort: Henrik Malig Hansen, FREM  
[noter: NEN] 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Lf4 
Sc6 5.Sf3 Lg4 6.c3 e6 7.Ld3 Sf6 8.h3 
Lxf3 9.Dxf3 Ld6 10.Sd2 Lxf4 
11.Dxf4 a6 12.0–0 0–0 13.Sf3 h6 
14.Tfe1 b5 15.b3 Tb8 16.a4 Db6 
17.Dd6? 
��������	
 
���+���+� 
�+++���� 
��7��7Q������ 
�+�+�++� 
 !+�!++" 
#+!�!�+$+!% 
&++�!!+( 
)��+��*+, 
-./0123456 

17...Sxd4! 18.Dxb6 Sxf3+ 19.gxf3 

Txb6 20.axb5 axb5 21.Te5 Tc8 
22.Tc1 Tc5 23.Te3 d4 
��������	
 
�+++�+� 
�+++���� 
���+������ 
�+���++� 
 +��++" 
#+!�!���!+!% 
&++�!+( 
)+��+*+, 
-./0123456 

24.Ta1! 
Smart spillet af Tobias. 
24…Tb8 
24…dxe4?? 25.Ta8#. 
25.cxd4 Td5 26.Te5 g6 27.Ta5 Txd4 
28.Taxb5 Txb5 29.Lxb5 Sd5 30.Lc4 
Sb6 31.Tc5 Kf8 32.Kf1 Ke7 33.Tc6 
Sd7 34.Ke2 Se5 35.Tc5 Kd6 36.Tc8 
Sc6 37.Ke3 Kc5?? 
��������	
 
�+�+++� 
�+++�+� 
�+�+�+���� 
�+*�++� 
 +���++" 
#+!+*+!+!% 
&++�!+( 
)++++, 
-./0123456 

 

38.Txc6+ Kxc6 39.Kxd4 Kd6 40.b4 
e5+ 41.Ke4 f5+ 42.Ke3 g5 43.b5 h5 
44.Ld3 g4 45.fxg4 fxg4 46.hxg4 h4 
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47.Kf3 Kd5 48.g5 h3 49.g6 h2 
50.Kg2 
1–0 
 

Præmietagerne i gruppe 2: 
1. Bo Sørensen, FREM 4p. 2-3. Henrik 
Malig Hansen og David Smit, begge 
FREM 3,5p. 
 

Præmietagere i gruppe 2: 

 
Henrik Malig Hansen og Bo Sørensen. 
 
 

Præmietagerne i gruppe 1: 

 
Anton Kjeldsen og Peter Morling. 

 
Gruppe 1 i hurtigskakturneringen blev 
vundet på deling af søskendeparret 
Elisabeth og Albert M. Møller med 
hver 2,5/3p. 
 
I Gruppe 2 blev førstepladsen også 
delt, idet både Jonathan Jacobsen og 
Markus Jakobsen scorede 2/3p. 

Transparent Minds 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Mandag den 18. maj var det atter 
blevet tid for en efterhånden 
tilbagevendende begivenhed i 
klublivet, nemlig en gang Transparent 
Minds. 
 

Hver gang har to af vores mange 
stærke spillere mødtes ved brættet i det 
ene lokale, mens tilskuerne kunne 
følge med på storskærm i det andet.  

Det giver mulighed for at diskutere 
partiforløbet frit, ligesom begge 
spillere undervejs på skift kan komme 
på besøg hos tilskuerne og redegøre 
for deres overvejelser. 
 

Denne gang mødtes to af klubbens 
fremstormende spillere i skikkelse af 
Simon Wilbrandt og Tobias Ilsøe, og 
det kom der en ret så spændende 
forestilling ud af.  
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Meget af krudtet blev brugt i den 
komplicerede åbningsfase, og da 
betænkningstiden kun var 2x90 
minutter til hele partiet, endte begge 
parter med at komme i kraftig tidsnød. 
 
Da de sidste mange træk blev fyret af i 
lynskak-tempo, lykkedes det desværre 
ikke at få dem ind i systemet, men her 
er partiet, indtil notationen ophørte: 
 
Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 
Sort: Tobias Ilsøe, FREM 
[noter: NEN] 

1.e4 c5  2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 a6 6.Df3 e5 7.Sf5 Sc6 
8.Ld3 Lxf5 9.Dxf5 Le7 10.Le3 
��������	
 
��+7��+��� 
�+�+98����� 
��+�����+� 
�++��Q+� 
 ++!++" 
#+�$�9�+% 
&!�!!+�!!�!( 
)��+*++�, 
-./0123456 

10...d5?! 
I mange sicilianere får sort lige spil 
med dette fremstød, men i den 
konkrete stilling er der ugler i mosen, 
og derfor havde 10...0–0 eller 10...g6 
nok været bedre. 
11.exd5 Sxd5 12.Lc4!? 
Interessant var 12.0–0–0, hvorefter 
12...Sxc3?? 13.Lc4! ikke kommer på 
tale, og efter 12...Sxe3 13.fxe3 griber 
hvid initiativet. 

12...g6 13.Df3 
��������	
 
��+7��+��� 
�+�+98�+�� 
��+�++�+� 
�++���+� 
 +�+++" 
#+�$9�Q+% 
&!�!!+�!!�!( 
)��+*++�, 
-./0123456 

13...e4! 
Sorts bedste mulighed. 
14.Dxe4 
Efter 14.Sxe4 Se5! 15.Sd6+ Lxd6 
16.Dxd5 Dc7 17.Le2 Lb4+ opstår en 
spændende stilling, hvor hvid nok 
stadig står lidt bedre. 
14...Sxc3 15.bxc3 0–0 16.0–0 Lf6 
17.Tab1! Te8 
��������	
 
��+7��+�+� 
�+�++�+�� 
��+�+98�+� 
�++++� 
 +�+Q++" 
#+�!9�+% 
&!+!+�!!�!( 
)+�++�*+, 
-./0123456 

18.Dd5!? 
18.Df4 kom også på tale. 
18...Dc7?! 



 

~ 13 ~ 

 

Her kommer dronningen til at stå 
temmelig udsat, og derfor var 18...Te7 
bedre. 
19.Df3 
19.Lb6! for straks at spørge 
dronningen, hvor den havde tænkt sig 
at gå hen, var endnu stærkere. 
19...Lxc3 20.Lb6 Se5 21.Lxc7 Sxf3+ 
22.gxf3 Tac8! 23.Txb7 Te7 24.Lxa6 
Texc7 25.Txc7 
25.Tfb1 anbefales af Fritz 11, men 
noget stor forskel gør det næppe, selv 
om hvid naturligvis gerne vil bevare et 
tårn på syvende række i tårn- og 
løberslutspillet. 
25...Txc7 26.Td1 
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Og Simon vandt slutspillet mange træk 
senere. 
1–0 

 

DM i Svendborg 
Af Niels Erik Nielsen 

 

DM blev for første gang afholdt i 
Svendborg, og den korte afstand til 
Odense fik ni af klubbens medlemmer 
på banen. Muligheden for at deltage på 
forskellige tidspunkter i det store 
stævne, der fandt sted fra lørdag den 
28. marts til mandag den 6. april, var 
nok også en stærkt medvirkende årsag 
til det flotte fremmøde på 250 
deltagere, hvilket er pænt over de 
seneste års udgaver. 
Successen har betydet, at det allerede 
nu ligger fast, at Hotel Svendborg også 
bliver spillested næste år. LH-klassen 
gik i gang lørdag den 28. marts, og det 
samme gjorde Kort Påske, 1. forløb, 
hvori Tom Frantsen og Jess Nykjær 
deltog. De 20 tilmeldte her spillede 
fem runder fra lørdag til mandag med 
to runder de sidste to dage.  

Bedst gik det for tredjeseedede Tom 
Frantsen. I 1. runde vandt Tom over 
13. seedede Niels Peter Nissen, Varde, 
der netop har spillet 30…c6-c5: 
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31.g5?! hxg5?! 
31...c4! 32.Te3 Lxf3 33.Txf3 Sg4 
34.Kg2=. 
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32.hxg5 Se8?! 
Igen var 32...c4! at foretrække. 
33.Lxb7 Txb7 34.Td8 Kf8 
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35.Sd5! Ta7 36.Kf2! 
Sort er uden fornuftige træk og kan 
blot afvente hvids eksekvering af 
stillingsfordelen. 
1–0 
 

I 3. runde vandt Tom Frantsen over 4. 
seedede Aage Søndergaard Nielsen, 
Springeren, mens hans tre øvrige 
partier endte remis. Det udløste en 
præmie i denne slutstilling: 1. Lars 
René Andersen, SK 1968 4p. 2. Per 
Oehlerich, Nordre 3,5p. 3. Tom 
Frantsen, FREM 3,5p. … 14. Jess 
Nykjær, FREM 2p. 
 

I G7, gruppe 2 scorede Johnny Holler 
Johansen 2,5/7p., mens Tobias Ilsøe i 
G7, gruppe 1 endte på 3/7p. 
 

I Kvindeklassen vandt Elisabeth tre 
partier og hendes 3/7p. resulterede i en 
pæn ratingfremgang. 
 

Jens Rasmussen tilsluttede sig 
turneringen mellem 2. og 4. april ved 

deltagelse i Kort Påske, 2. forløb, og 
her hentede han på 5. plads 3/5p. 
 

Kandidatklassen 
Klubbens tre sidste repræsentanter var 
Kristoffer Dyrgaard, Per Stentebjerg 
og Sophus M. Møller, som alle var 
kvalificerede til Kandidatklassen, der 
løb fra 31. marts til 6. april. Her var 
vinderen sikret en plads i næste års 
LH-klasse, og desuden spillede feltets 
juniorer om junior-
danmarksmesterskabet, og her endte 
Sophus med at triumfere!  
 

Det kan du læse meget mere om i en 
særskilt artikel andetsteds i dette 
nummer, så her skal det gælde 
Kristoffers og Pers indsats. 
 

Begge FREM-spillere fik en fornem 
start på turneringen, thi selv om der 
undervejs var lidt slinger i 
gevinstføringen, vandt Per sikkert over 
juniorspilleren Mikkel Manosri 
Jacobsen, BMS Skak, der begik den 
afgørende fejl efter Pers 64.Tf2-g2: 
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64...Td3?? 
64...Txg2+! 65.Kxg2 Kb4 66.g6 Td8=. 
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65.Txg1 Txe3+ 66.Kg4 a3 67.g6 Te7 
68.h4 a2 69.h5 
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69...Te2 70.g7 
1–0 
 
Lige så godt gik det for Kristoffer, 
som var oppe mod Jan Nordenbæk, 
Hillerød. Vores tidligere A-medlem 
stod med de hvide brikker længe klart 
bedst, men efter 33.Df5-e4?! vendte 
billedet i Kristoffers favør: 
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33...Le5! 34.Sd3 Td8 35.Se3 Lxh2+ 
36.Kh1 Dxd3 37.Dxd3 Txd3 
38.Kxh2 
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38...Txe3! 
0–1 
 

Per måtte udgå 
Efter de fire første runder blev Per 
grundet influenza desværre nødsaget 
til at trække sig fra turneringen.  
 
På det tidspunkt stod den 10. seedede 
FREM-spiller noteret for 2,5/4p., 
hvilket stort set svarede til hans 
forventede score.  
 
Med sygdommen i anmarch, sluttede 
Per Stentebjerg-Hansen af med at 
vinde et vildt parti mod Sandi 
Stojanovski, der måtte se sit ellers 
farlige angreb slået tilbage: 
 
Hvid: Sandi Stojanovski, 
K41 (2210) 
Sort: Per Stentebjerg-Hansen, 
FREM (2211)  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.cxd5 cxd5 
5.Sc3 Sc6 6.Lf4 Lf5 7.e3 a6 8.Se5 
Db6 9.Sxc6 Dxc6 10.Tc1 Tc8 
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11.e4?! dxe4 12.Sb5 Db6 13.Txc8+ 
Lxc8 14.Sc7+?! 
14.Dc1 Ld7 15.Dc7!? Dxc7 16.Sxc7+ 
Kd8 er klart bedst for sort. 
14...Kd8 15.Sa8 Dc6 16.d5 Sxd5 
17.Le2 e6 18.0–0 Ld6 19.Lxd6 Dxd6 
20.Dd4 Ke7 21.Lc4 Ld7 22.Lxd5?! 
Txa8 23.Dxg7 exd5 24.Dxh7 
��������	
 
��++++� 
�+�+8*��+Q� 
��+7�++� 
�++�++� 
 ++�++" 
#++++% 
&!�!+�!!�!( 
)+++�*+, 
-./0123456 

24…Df6! 
0–1 
 

Satte Mads Hansen mat 
7. seedede Kristoffer klarede sig med 
en samlet femteplads bedst af de fire 

fynboer i kandidatklassen. I sidste 
runde var han oppe imod 2. seedede 
FM Jakob Aabling-Thomsen, 
Brønshøj, som i tilfælde af sejr ville 
være inde i billedet til den enlige LH-
plads. 
 
Her var løbet kørt for Kristoffer, men 
han havde alligevel meget at spille for, 
idet en sejr for første gang ville bringe 
hans Elo-tal over 2300, hvilket som de 
fleste bekendt er kravet for at kunne 
erhverve FM-titlen. 
 
Begge kombattanter fik imidlertid en 
lang næse, idet partiet efter en hård og 
lang fight endte remis, men Kristoffer 
kunne dog glæde sig over 17 ekstra 
danske ratingpoint, så han nu er oppe 
på 2273, mens hans Elo-tal efter DM i 
Svendborg er 2291. 
 
I næstsidste runde var der prestige-
opgør mellem Kristoffer og Mads 
Hansen, som blandt andet har det 
tilfælles, at de begge har indtaget 
førstebrættet på FREMs 1. 
divisionshold.  
 
Det møde slap Kristoffer klart bedst 
fra:  
 
Hvid: Kristoffer Dyrgård, 
FREM (2256) 
Sort: FM Mads Hansen, 
Skanderborg (2273)  
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 Sc6 4.Sc3 Lc5 
5.f4 d6 6.Sf3 Lg4 7.Sa4 0–0 8.c3 exf4 
9.Sxc5 dxc5 10.Lxf4 Sh5 11.Le3 Se5 
12.0–0 Dd6 
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13.Sxe5! Lxd1 14.Sxf7 Txf7?? 

14...De7! 15.Sd8+ Kh8 16.Txf8+=.  
15.Txf7 Kh8 16.Txd1 b5 17.Lxb5 h6 
18.Tdf1 Kh7 19.Lc4 Tb8 20.b3 Tb6 
21.T7f5 Sf6 22.Lxc5 Dc6 23.Ld4! 
Tb8 
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24.Txf6! gxf6 25.Txf6 Db7 26.Tf7+ 
Kg6 27.Tg7+ Kh5 28.Lf7+ Kh4 
29.Lf6#  
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1–0 
 

Topstillingen i kandidatklassen: 
1. FM Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark 
5,5p. 2-4. FM Jakob Aabling-
Thomsen, Brønshøj, FM Martin 
Haubro, BMS Skak og FM Martin 
Matthiesen, SK 1968, alle 5p. 5-7. 
Kristoffer Dyrgaard, FREM, Jens 
Kølbæk, Nørresundby og Kristian 
Seegert, Skanderborg, alle 4,5p. … 9. 
Sophus M. Møller, FREM 4p. … 17. 
Christian Furrer, Sydøstfyn 3p. … 20. 
Per Stentebjerg-Hansen, FREM 
2,5/4p. 

 

Sondex Cup 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I weekenden 17-19. april afvikledes en 
af årets største weekendturneringer, 
Sondex Cup i Kolding. Turneringen 
havde 132 deltagere, og ni af dem kom 

fra FREM. Jonathan Aagaard scorede 
3/5p. i basis 14på en udelt andenplads, 
og han er nu over 1100 i rating.  



 

~ 18 ~ 

 

 
Lasse B. Petersen, Haderslev og 

Jonathan Aagaard. 
 

Henrik Malig Hansen blev nummer to 
i basis 13 med 3/5p., og han røg 
samtidig over 1200.  

 
Henrik Malig Hansen, Caterina Wul 
Micalizio, Springeren og Sebastian 

Ladegaard, Kjellerup. 
 

Tobias Aagaard og Elisabeth M. 
Møller endte begge på 2p. i basis 12.  
Johnny Holler Johansen scorede 2,5p. 
i basis 4, mens Tobias Ilsøe måtte tage 
til takke med fire remiser i mester 5. 
Simon Wilbrandt og Sophus M. 
Møller scorede hhv. 2,5p. og 2p. i 
mester 4, mens Stefan Wiecker i 
mester 3 endte på en udelt andenplads 

med 3p. Simon har på min opfordring 
sat udførlige kommentarer til sine to 
gevinstpartier. 
 

Simon Wilbrandt kommenterer: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 
Sort: Esmat Guindy, Viborg  
[noter: Simon] 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Le7 4.cxd5 
exd5 5.Lf4 c6 6.e3 Lf5 7.g4 Le6 
8.Db3 
En sidevariant jeg så at Svidler engang 
spillede. Det er lidt kritisk for sort, 
hvis ikke man kender det, fordi hvid 
får en masse plads på kongefløjen  
8...Db6 9.f3 Sd7 10.h4 Dxb3 11.axb3 
��������	
 
��++�+���� 
����+�98����� 
�+�+8++� 
�++�++� 
 +�!9�!�!" 
#+!�$�!!+% 
&�!+++( 
)��+*+��$�, 
-./0123456 

 

Ikke en dårlig bondestruktur, selvom 
det kunne se sådan ud. Der er åbnet for 
tårnet og man kan altid rykke b-
bønderne fremad og bytte dem  
11...Lb4 12.Kf2 h5 
Det er svært at finde plads til de sorte 
officerer. 
13.g5 Se7 14.Sa2 La5 15.b4 
Nu er der et godt felt til en springer på 
b3. 
15...Lb6 16.Ld3 Lf5 17.Sc1 
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Sort vil godt bytte brikker af, så hun 
får mere plads, men det tager tid.  
17...0–0 18.Sge2 Tfe8 19.Sg3 Lxd3 
20.Sxd3 g6 21.Sc5! 
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Tvinger sort til at rette mine bønder 
ud. 
21...Lxc5 22.bxc5 Sc8 23.Ta3 Sf8 
Alle brikker tilbage på baglinjen. 
24.Le5 a6 25.Tb3 Te7 26.e4 
Her prøver jeg at åbne, før sorts 
brikker kommer med i spil igen. 
26...Sa7 
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27.Lf6?! 

Dette er ikke godt. Jeg skal enten 
spille f4-f5 eller få mit sidste tårn med 
i spil. Fx 27. f4 Td7 28. f5 Sb5 29. Te1 
Tad8 30. Tbe3 og hvid er klar til at 
åbne e-linjen eller spille en springer til 
e4. 
27...Td7 28.Te1 Se6 29.exd5 cxd5 
30.Se2 Sc6 
Nu er sort desværre kommet med igen, 
fordi jeg lavede nogle langsomme 
træk. 
31.f4 Sg7 32.Lxg7 
Springeren må ikke komme til f5. 
32...Kxg7 33.Td3 
For passivt. I stedet er f5 med planen 
Sf4 godt. 
33...Te8 34.Sg3 Txe1 35.Kxe1 Sb4 
36.Td2 Te7+ 37.Kf2 f6 38.f5 
Prøver at vinde h5 
38...Tf7 39.Kf3 Sc6 
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40.Ke3?! 
40.Kf4!.  
40...Se7 41.fxg6 Kxg6 42.gxf6 Txf6 
43.Tg2 Kh6 44.Tf2 
Hvis tårnene blev byttet tænkte jeg, at 
jeg måske havde chancer, men at det 
nok var remis.  
44...Te6+ 45.Kd3 Tg6 46.Tf3 
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Når sort opgiver f-linjen bliver der 
pludseligt problemer på f5 og f7. 
46...a5 47.b3 
Sort har ikke lyst til at rykke nogen af 
sine brikker. 
47...Sc6 48.Sf5+ Kh7 49.Se3 Sb4+ 
50.Kd2 Te6 
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51.Tf5 
Man kunne også gå efter b-bonden, 
men jeg så ingen grund til at give sort 
modspil med h-bonden. 
51...Te4 52.Txh5+ Kg6 53.Tg5+ Kf6 
54.Sxd5+ Sxd5 55.Txd5 Txh4 
Her noterede jeg ikke mere pga tidnød, 
men sorts bønder falder, og det er let 
vundet her. 
1–0 
 

Simon Wilbrandt kommenterer: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 
Sort: Filip Boe, Skanderborg 
[noter: Simon] 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 
5.Sf3 Sbd7 6.a3 
Forsøgte at få den unge modstander ud 
af bogen.  
6...a6 

Upræcist. I næsten alle varianter i 
semislavisk er hvid lykkelig, hvis man 
kun få trækkene a3 og a6 indskudt.  
7.b4 b5 8.c5 
Denne bondestruktur er jeg rigtig glad 
for. Sorts eneste brud er e5, og med 
løberen på b2 vil det altid give mig en 
god diagonal. 
8...Se4 9.Lb2 Le7 10.Ld3 f5 11.Se5  
Jeg ville gerne have, at han byttede på 
e5 så jeg kunne få et springerfelt på d4 
og lukke hans modspil ned. Det er 
svært for mig at komme igennem, men 
jeg kan presse med a4 og g4, når jeg 
får lyst.  
11...Dc7 
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Jeg troede ikke, at han kunne spille 
dette pga Dh5+, men jeg blev bange 
for 12. Dh5+ g6 13. Sxg6 Sdf6 14. 
Dh6 Sxf2, og spillede det desværre 
ikke. Det lidt unaturlige 14.Dh3, der 
går væk fra springeren, faldt mig ikke 
ind, men var ellers meget stærkt.  
12.Se2 Lf6 13.f4 0–0 14.0–0 g5? 
Et dårligt træk, som nok blev spillet, 
fordi sorts stilling er rigtig irriterende. 
Der er ingen fremtid i den, men så må 
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man jo spille lidt frem og tilbage og 
vente.  
15.a4 Lb7 
Dette træk illustrerer tydeligt, hvor 
tom en trussel ... g5 var.  
16.Lxe4 fxe4 
16…dxe4 er dårligt pga Db3 og e6 er 
et stort problem  
17.Sg3 Sxe5 18.dxe5 Lg7 19.Dg4 De7 
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20.Dxg5?! Dxg5 21.fxg5 
Her var jeg for opsat på at vinde en 
bonde. 20.f5 smadrer sorts stilling 
totalt, og vinder nok inden for få træk. 
Det her ser også godt ud, men det er 
svært at få åbnet stillingen.  
21...Txf1+ 22.Kxf1 Kf7 23.axb5 axb5 
24.Txa8 Lxa8 
Sjældent har jeg set en ringere løber.  
25.h4 
Mit eneste håb er at åbne på 
kongefløjen, så der skal alle brikkerne 
over.  
25...Lb7 26.Kg1 Lc8 27.Kh2 Ld7 
28.Kh3 Le8 29.Kg4 Kf8 30.Se2! 
Forbedrer springeren før jeg åbner 
med bønderne. 
30...Ke7 31.Ld4 Lf7 32.Sf4 Le8 
33.h5 Kf7 
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34.g6+ 
34.h6 Lf8 35.g6+ Kg8 og jeg kunne 
ikke se, hvordan jeg skulle komme 
videre.  
34...hxg6 
34...Kg8 35.gxh7+ Kxh7 36.Kg5 Ld7 
37.g4. Sorts løber er bundet til e-
bonden, og bønderne kommer. 
35.hxg6+ Ke7 36.Kg5 Ld7 37.Sh5 
Kf8 38.Sf6 Ke7 39.Lc3 
Sidste brik med!  
39...Le8 40.Le1 Ld7 41.Lg3 Le8 
42.Lf4 Ld7 
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43.Kh5! 
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Truer det dødbringende Lh6. 
43...Le8 
Man skal dog lige have styr på 
43...Lxf6 44.exf6+ Kxf6 45.Kh6 e5 
46.Lg3 og løberen stopper alle bønder 
fra e1. 

44.Lg5 Kf8 45.g3 Lh8 46.Kh6 
Træktvang. 
46...Lxf6 47.exf6 e5 48.Kh7 Lf7 
49.Lh6+ Ke8 
Og hvids f-bonde gik i mål. 
1–0 

 

FM i lynskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Årets fynsmesterskab i lynskak, der 
blev spillet i Ungdomshuset lørdag 
den 13. juni, endte med favoritsejr, 
idet klubbens førstebræt FM Jwan 
Bakr blev en sikker vinder. De 25 
deltagere var efter rating inddelt i tre 
indledende grupper, hvorfra de bedst 
placerede kvalificerede sig til 
finalegruppe 1, de næste kom i 
finalegruppe 2, mens de resterende 
endte i finalegruppe 3. 
Indledende gruppe A (8 deltagere): 
1. FM Jwan Bakr, FREM 7/7p! 2. 
Jesper Knudsen, Læseforeningen 6p. 
3-4. Johnny Holler Johansen, FREM 
og Sven Judas, Læseforeningen, begge 
4p. 
Indledende gruppe B (8 deltagere): 
1. Kristoffer Dyrgaard, FREM 6/7p. 2. 
Kurt Hollesen, Tårnet 5,5p. 3. Michael 
Nord, Tårnet 5p. 4. Tobias Ilsøe, 
FREM 4,5p. 
Indledende gruppe C (9 deltagere): 
1. Tom Frantsen, FREM 7/8p. 2-3. 
Mathias Meunier og Per Stentebjerg-
Hansen, begge FREM 6p. 4. Niels 
Henrik Sørensen, FREM 5p. 
 

Levede op til favoritværdigheden 
I lynskak forekommer der ofte 
overraskelser, men det var næsten ikke 

tilfældet her, idet finalegruppe 1 
udelukkende bestod af mesterspillere. 
Et par af slagsen måtte dog se sig 
henvist til gruppe 2, heriblandt den 
tidligere fynsmester i lynskak, Sven 
Judas, der hjemtog titlen som Nr. 
Aaby-spiller, samme klub som han i 
øvrigt stiller op for i den kommende 
sæson. På forhånd lignede kampen om 
lynmesterskabet et internt FREM-
anliggende mellem turneringens tre 
højest ratede, FM Jwan Bakr, 
Kristoffer Dyrgaard og Per 
Stentebjerg-Hansen, og det kom da 
også til at holde stik. Kristoffer lagde 
ud med at tabe til Jwan, der viste sig at 
være suveræn og blot afgav en halv til 
Per i 3. runde, og FREM-trioen endte 
da også med at sætte sig tungt på de 
tre første pladser. 
 

Slutstillingen: 
1. FM Jwan Bakr, FREM 6,5/7p. 2. 
Kristoffer Dyrgaard, FREM 5p. 3. Per 
Stentebjerg-Hansen, FREM 4,5p. 4-6. 
Kurt Hollesen og Michael Nord, begge 
Tårnet samt Jesper Knudsen, 
Læseforeningen, alle 3p. 7-8. Mathias 
Meunier og Tom Frantsen, begge 
FREM 1,5p. Det var første gang Jwan 
vandt FM i lynskak - i sidste års 
knockout-turnering tabte han efter 
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omkamp finalen til FM Mads Hansen, 
der ikke stillede op denne gang. 
 

Johnny afgav blot en halv 
Det var så som så med spændingen i 
finalegruppe 2, hvori 9 spillere deltog, 
idet Johnny Holler Johansen, FREM 
lagde ud med at vinde sine syv første 
partier, inden han sluttede af med en 
halv.  
 

Det henviste de to forhåndsfavoritter 
Sven Judas og Jan Kaas, begge 

Læseforeningen til en delt andenplads 
med hver 6p. 
 

Delt førsteplads i finalegruppe 3 
I den nederste gruppe, som var 
domineret af juniorspillere, endte det 
med ligestilling på førstepladsen 
mellem Tobias Aagaard, FREM, der 
lagde ud med 6/6p., og Thomas 
Hansen, Fredericia, som vandt deres 
indbyrdes opgør i sidste runde. 3-4. 
Markus Maagaard og Anders 
Frederiksen, begge FREM 4p. 

 
Sophus vandt over Thorbjørn 

Af Niels Erik Nielsen 
 
Seniorerne vandt hurtigskakmatchen i 
Chess House mod juniorerne 33,5-
30,5. Sophus deltog igen på 
juniorholdet, og det blev til to 
meriterende sejre over seniorernes 
førstebræt Jacob Øst Hansen og 
Skakbladets redaktør Thorbjørn 
Rosenlund. Mod sidstnævnte førte 
Sophus de hvide brikker, og vi 
kommer ind efter 29…Tde7?: 
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30.Sed5 Lxd5 31.Sxd5 Dd8 32.Sxe7+ 
Dxe7 33.Tfd2 f5 34.exf5 gxf5 
35.Txd6 Sf7 36.Txb6 Ld4 37.Lg3 
De2? 38.Te1 Dxe1+ 39.Lxe1 Txe1+ 
40.Kh2 Le5+ 41.g3 Te2+ 42.Kg1 
Lxg3 
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43.Dd3! 
1–0 
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Politiken Cup 2015 
Af Anders Frederiksen 

 
Dag 1: 

Vi (Jakob, Tobias og jeg) kørte om 
formiddagen, og første stop hed 
Ringsted, hvor vi skulle hente vores 
sommerhus medboer, Alexander Torp. 
Herefter var næste stop Helsingør, 
hvor vi skulle spille første runde kl. 
14. 
 
1. runde bød på ret stærke 
modstandere for Jakob og mit 
vedkommende, mens Tobias havde en 
modstander, hvor han var seedet til at 
vinde. Jakob og jeg tabte som 
forventet, og Tobias vandt.  
 
Første rundes parti var for mit 
vedkommende ikke noget at råbe hurra 
for, da jeg på under 20 træk kom 
bagud med en officer, men idet at jeg 
mødte en mesterspiller, var jeg 
fortrøstningsfuld og så frem til næste 
dag, hvor der ville være dobbeltrunde. 
 

Dag 2: 
Efter en, måske lidt for kort, nats søvn 
var det op og spise morgenmad. Da vi 
i sommerhuset var otte personer, men 
kun havde en bil, blev tre personer 
nødt til at tage toget. Denne morgen 
var det Jakob og min tur. Vi skulle 
tage toget tidligt da 2. runde allerede 
startede kl. 10.00.  
 
Igen havde jeg en meget stærk 
modstander, men spillede bedre end 
den forgående dag. Dog kom jeg i 
tidsnød, og dette kostede mig partiet, 

da jeg med to minutter tilbage satte et 
tårn i slag.  
 
Da der var god tid tilbage inden 3. 
runde, gik vi ind imod Helsingør, og 
spiste sen middagsmad på et Pizzeria. 
Lidt efter vi kom tilbage, var tredje 
runde lagt.  
 
Min modstander var stadig en stærk 
modstander i hans ELO rating 
(omkring 1600), mens hans danske 
rating fortalte en anden historie, da 
han havde 250 mindre dansk rating 
(1350) end hans ELO.  
 
Jakob havde igen en meget stærk 
modstander, og måtte affinde sig med 
nullet for tredje runde i streg. 
 
Tobias, som havde fået remis imod en 
stærkere modstander i 2. runde, måtte 
se sit første tab i årets Politiken Cup.  
 
Selv spillede jeg et langt og hårdt 
parti, men arbejdet var ikke forgæves, 
da jeg efter ca. 4 timer kom ud i et 
slutspil med to bønders føring, dette 
førte meget hurtigt til at min 
modstander gav op, og jeg kunne 
glæde mig over min første sejr i 
Politiken Cup.  
 
Det skete med de sorte brikker mod 
Morten Jørgensen, Tårnby (1602), og 
vi kommer ind efter mit 35…Kg8-
Kf7: 
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36.e4? 
Bonde direkte i slag. 
36…dxe4 37.Le2 Ke7 38.Kf2 Tac8 
39.Tdc1 f5 40.La6 Tb8 41.Ke1 Tb6 
42.Lb5 Sc8! 43.Kd1 Sa7 44.T1c2 
Kd6 45.T5c4 Sxc6 46.Lxc6 Tcxc6 
47.Td2+ Ke7 48.Txc6 Txc6 
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49.Tc2?? 
Afvikler til et håbløst tabt 
bondeslutspil - hvids eneste chance var 
at bevare tårnene på brættet.  
49...Txc2 50.Kxc2 Kd6 51.Kc3 Kc5 
52.g4 fxg4 53.hxg4 e3 54.Kd3 Kb4 
55.Kxe3 Kxa4 56.Kd2 Kb3 57.Kc1 

Kc3 58.Kb1 Kd4 59.Kb2 Ke4 60.f5 
exf5 
0–1 
 

Dag 3: 
Den anden dag, og nok den hårdeste 
dag, var nu overstået. Ikke flere 
dobbeltrunder, fra nu af var der kun en 
runde om dagen, med start kl. 13. 
Dette betød, at der pludselig var meget 
mere tid til at sove, og det resulterede i 
en god nats søvn. Dette gjorde dog 
ikke meget for mit eget 
vedkommende, idet at jeg igen skulle 
møde en modstander på over 1800. 
Som forventet tabte jeg også efter et 
ellers fint spillet parti, hvilket også 
resulterede i masser af ros fra min 
modstander, på trods af at han vandt. 
Jakob så igen et tab, mens Tobias uden 
de store problemer vandt over en 
svagere modstander.  
Aftenens arrangement bød på foredrag 
om måden man har spillet skak 
igennem tiden, hvilket ikke sagde 
Jakob, Tobias og mig noget. Vi kunne 
derefter tidligt tage tilbage til 
sommerhuset og begynde på 
aftensmad. 
 

Dag 4: 
5. runde bød på svære modstandere for 
Tobias og jeg, mens Jakob havde en 
lettere modstander. Efter en god nats 
søvn følte vi os klar til dagens 
strabadser.  
Tobias skulle møde tyskeren Lars 
Hinrichs (2205), der med de hvide 
brikker længe satte FREM-spilleren 
under pres, men efter Tobias’ 
25…Tf6-f5 vendte billedet: 
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26.Sh4?! 
26.Te6 var bedre. 
26...Tf6 27.f4? 
27.Sf3=. 
27...d3! 28.f5?! gxf5 29.Dg5?? 
Efter 29.Dd2 c4 har sort også klar 
fordel, hvorimod teksttrækket koster 
en officer. 
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29...Te6! 30.Dd2 Txe1+ 31.Dxe1 d2! 
32.Dxd2 Lxh4 33.Dc3+ Kg8 34.Dc4 
Lf6 35.d6+ Df7 36.Dxc5 De6 37.Kf2 
f4 38.Dc7?! De3+ 39.Kf1 Dd3+ 
40.Ke1 Db1+ 41.Ke2 Dxb2+ 42.Kf3 
Dc3+ 43.Kg4 De5 44.Dc8+ Kg7 

45.Dxb7+ Kg6 46.Db1+ Kh6 47.Dd3 
Kg7 48.g3 
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48...h5+ 49.Kh3 De6+ 50.Kg2 Dxa2+ 
51.Kh3 De6+ 52.Kg2 De3 53.Dxa6 
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53...f3+ 54.Kf1 
54.Kh3 De6+ 55.g4 Dxg4#. 
54...Ld4! 55.Db7+ Kh6 
0–1 
 

Jakob kom endelig på pointtavlen efter 
en remis imod en nordmand på 1200. 
For mit eget vedkommende havde jeg 
en af de ”lettere” modstandere, hvis 
man ser på de parringer, jeg havde fået 
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indtil nu, da min modstander havde 
lidt over 1600 i både ELO og dansk 
rating. På trods af at han var en 
rutineret modstander, kom han godt en 
halv time for sent, og lignede bestemt 
ikke en, der havde nået at færdiggøre 
sit morgen ritual. Dette afspejlede sig 
da også på hans spil, da han lavede en 
kæmpebrøler i åbningen som resulterer 
i, at jeg vandt en officer efter 8 træk. 
Omkring træk 14 lavede jeg en lille 
fælde, som han faldt i med begge ben, 
hvilket resulterede i en springergaffel 
med kongen og dronningen. Sekunder 
efter, at jeg havde rykket springeren, 
gav han op, og jeg stod med min 
anden sejr, 2 point ud af 5 mulige og 
hele 1.9 point over forventet! 
 

Hvid: Orla Jørgensen, Allerød 
Sort: Anders Frederiksen, FREM  
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 Lg7 
5.Lc4 e6 6.d3 Sge7 7.0–0 0–0 
8.Le3?? 
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8...d5! 9.exd5 exd5 10.Sxd5 Sxd5 

11.Lxc5 Te8 12.Dc1 Sb6 13.Lb5 Sd4 
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14.Lxe8?? Se2+ 0–1. 
 

Dag 5: 
Den femte dag bød for os 3 fremmere 
på svære modstandere, jeg skulle selv 
for tredje gang op imod en modstander 
med en forventning på 0. Jakob skulle 
møde Emil Skovgaard, en ung spiller, 
som havde haft en rigtig dårlig 
turnering, mens Tobias skulle møde 
Sandi S. Tobias og jeg tabte lidt som 
forventet imod vores modstandere, 
selv tabte jeg på en brøler i træk 12, 
som kostede en kvalitet. Jakob fik 
efter en dårlig stilling remis for anden 
dag i træk på trods af, at han stod til 
tab. Alt i alt en rigtig øv-dag for os 3 
fremmere, men på trods af det var 
humøret i top. Tobias og Jakob var 
inde og høre Jacob Aagaards foredrag 
om hans nyeste bog, som han har 
skrevet sammen med Gelfand. 

 

Dag 6: 
Efter en stille aften i sommerhuset 
kunne vi begive os over imod 
spillestedet igen. Jeg havde som den 
foregående dag en stærk modstander 
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og skulle for tredje gang møde en 
mesterspiller. Jakob havde en sværere 
modstander, og Tobias skulle møde 
den garvede Claus Rossen. Tobias og 
jeg måtte igen tage til takke med 
nullet, imens Jakob for tredje dag fik 
remis. Igen en af de dårligere dage, 
men da jeg for fjerde gang havde 0 i 
forventet score, synes jeg ikke, at jeg 
kunne være utilfreds med et tab. 
Aftenen stod på parlyn, som ingen af 
Fremmerne havde meldt sig til, så vi 
havde sommerhuset for os selv, da 
vores 5 medboere alle havde meldt sig 
til holdlyn. Aftenen stod derfor i 
hyggens navn, hvor vi blandt andet 
spillede golf-skak. 
 

Dag 7: 
8. runde bød på en lettere modstander 
for Tobias, en af de lettere for mig, 
men dog med over 500 mere rating og 
en let modstander for Jakob. Tobias 
vandt i sikker stil, Jakob fortsatte sin 
stime af remisser, og jeg selv fik min 
første remis. Om aftenen var der lyn-
turnering, hvor ingen af Fremmerne 
stillede op (vi vil ikke vinde det hele), 
da vi også skulle flytte ud af vores 
lejede sommerhus dagen efter. 
Aftenen blev derfor brugt på pakning 
og rengøring, så vi kunne komme 
tidligt ud af huset dagen efter. 
 

Dag 8: 
Efter en hektisk morgen med lidt 
sidste pakning og rengøring kunne vi 
møde op til 9. runde. Her formåede jeg 
at udspille mig selv, da jeg gav min 
modstander en gratis officer og 
dermed et gratis point. Jakobs stime af 
remisser stoppede desværre, da han 

måtte erkende et nederlag. Tobias fik 
også en remis imod en stærk spiller.  
Aftenen blev brugt på at tjekke ind på 
det vandrehjem, hvor vi havde lejet os 
ind den sidste nat. Aftenen blev 
desuden brugt på Babyskak. 
 

Dag 9: 
I dag havde jeg endelig en modstander 
på under 1500, og dette resulterede 
også i en sikker sejr, efter at min 
modstander overså en springergaffel. 
Jakob fik sig endnu en remis efter lige 
spil igennem hele partiet. Tobias måtte 
desværre slutte turneringen af med et 
tab, og dette er så slutningen på en god 
og solid turnering, hvori jeg selv følte, 
at jeg præsterede over alle 
forventninger.  
 

Status for FREM-trioen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Kun en af de syv fynske deltagere i 
Politiken Cup vil sent glemme 
turneringen, men for Anders 
Frederiksen, FREM var der til 
gengæld tale om en 
bemærkelsesværdig præstation. Han 
stillede op med et ratingtal på 1000 og 
var følgelig seedet 427 blandt de 431 
deltagere, men da der kunne gøres 
status efter de 10 runder, var hans tal 
steget til 1146. 
 
At vinde 146 point i én turnering er 
bestemt ikke hverdagskost, men det er 
det heller ikke at score 3,5p., når ens 
forventede score blot er 0,25p.! 
Anders satte kronen på værket ved i 
sidste runde at vinde over en langt 
højere ratet modstander: 
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Hvid: Anders Frederiksen, 
FREM (1000) 
Sort: Hannu Kalervo Edwardsson, 
Sverige (1452) 
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Ld7 4.Sc3 
Lxb5 5.Sxb5 Sf6 6.d3 Le7 7.0–0 0–0 
8.Te1 a6 9.Sc3 Sbd7 10.d4 exd4 
11.Sxd4 g6 12.Lh6 Te8 13.Sf3 Lf8 
14.Lxf8 Txf8 15.Dd2 Sg4 16.h3 Sge5 
17.Sxe5 dxe5 18.Tad1 Sb6 19.Dh6 
De7 
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20.Sb1!? 
20...Tfd8 21.Sd2 Df8 22.Dh4 Td7 
23.Sf3 f6 24.Txd7 Sxd7 25.Td1 Sb6 
26.Sh2 Td8 27.Te1 Td2 28.Sg4 g5 
29.Dg3 Kg7 
29...Txc2?? 30.Db3++-. 

30.Dc3 Dd6 31.Se3 
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31...c6?? 32.Sf5+ 
1–0 
 
Jakob, der var seedet 419, lagde ud 
med at tabe sine fire første partier, 
men da det i de resterende seks runder 
lykkedes for ham at spille de fem 
remis, kom han fra Helsingør med et 
ratingplus på 41. 
 
Tobias Ilsøe, seedet 183, var bedst i 
turneringens første halvdel, men 
alligevel rakte hans 5p. til en 
ratingfremgang på 14, og han er nu 
oppe på 2029. 

 
Sommerskak på Café Biografen 

Af Niels Erik Nielsen 
 
Der var i år fire arrangementer med 
hurtigskak på Café Biografen i juli 
måned, hvor de ugentlige mandagstræf 
samlede hhv. 20, 32, 24 og 22 
deltagere. Det var lidt færre end sidste 
år, hvor der blev sat deltagerrekord, 

men den pæne tilslutning 
understregende på ny, at de 
uforpligtende stævner imødekommer 
et behov i den ellers på Fyn temmelig 
skakløse sommerperiode. Som 
sædvanlig var der stor udskiftning fra 
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gang til gang, hvilket bedst 
understreges af, at den øverste gruppe 
på skift blev vundet af Simon 
Wilbrandt og Jess Nykjær, begge 
FREM (1. heat), Per Stentebjerg-
Hansen, FREM (2. heat), Christian 
Furrer, Sydøstfyn (3. heat) og Jan 
Kuntz, enkeltmedlem (4. heat). 
Turneringsformen tiltrækker ikke blot 
de lokale spillere, således var der hver 

gang en hel del skakentusiaster til 
start, som til daglig slår deres folder i 
klubber uden for Odense-området, og 
flere af dem endte med at komme i 
præmierne. Modsat tidligere år var det 
til gengæld småt med hjemmespillere, 
men de får atter chancen i juli 2016, 
når FREM i samarbejde med Café 
Biografen er opsat på at gentage 
successen. 

 

Sophus vandt junior-DM 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Den på det tidspunkt 14-årige Sophus 
Mechlenburg Møller, FREM, der 
sammen med tre andre fynboer deltog 
i kandidatklassen ved påskens DM i 
Svendborg, blev som bedst placerede 
spiller under 20 år 
juniordanmarksmester. 
 

Han bliver samtidig den yngste til at 
hjemtage dette mesterskab, siden GM 
Carsten Høi strøg til tops i 1971, men 
dengang og mange år frem blev 
turneringen afholdt udelukkede med 
deltagelse af juniorer. 
 
Med præstationen går Sophus for 
øvrigt i klubkammeraten Kristoffer 
Dyrgaards fodspor; han vandt nemlig 
junior-DM tilbage i 2006. 
 

Den nye juniordanmarksmester har 
skrevet en runde-for-runde beretning 
om turneringens forløb, ligesom han 
har sat grundige kommentarer til sine 
to afsluttende gevinster. 
 

Sophus beretter: 
 

DM var i år flyttet til Svendborg. Vi 
spillede på Hotel Svendbog, hvilket 
jeg synes, var rigtig fint.  
 

Landsholdsklassen, kandidatklassen, 
kvindeklassen og G7 sad i én stor sal. 
Vi spillede alle på livebrætter, og man 
kunne frit tage vand, te eller kakao.  
 

Jeg var seedet nr. 26/26 i 
kandidatklassen, så hvis turneringen 
gik godt, var der rigtig gode 
muligheder for at vinde rating.  
 

Jeg fik en glimrende start mod FM 
John Filip Rendboe. Vi spillede en 
åbning, jeg ikke kendte noget til det, 
men han kendte vist heller ikke meget, 
han begyndte i hvert fald hurtigt at 
tænke. Jeg fik en god stilling og 
formåede at vinde den, så det var en 
rigtig god start på turneringen: 
 

Hvid: Sophus M. Møller,  
FREM (2051) 
Sort: John Rendboe, 
Århus/Skolerne (2195) 
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1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Db6 5.Sb5 Sf6 6.S1c3 d6 7.Le2 a6 
8.Sa3 g6 9.Sc4 Dd8 10.a4 Lg7 11.Le3 
0–0 12.0–0 Le6 13.Sb6 Tb8 14.a5 
Sd7 15.Sxd7 Dxd7 16.Sa4 Dd8 
17.Lb6 De8 18.c3 Tc8 19.Te1 Dd7 
20.Ld4 Sxd4 21.cxd4 Dd8 22.Sb6 
Tc7 23.Dd2 
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23...f5?! 24.Lf3 f4?! 25.Tac1 g5 
26.h3 Txc1 27.Txc1 De8 28.Tc7! h5 
29.Dd1 
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29...Dg6? 30.Lxh5 Df6 31.d5 Lc8?? 
1–0. 

 

Allerede i 2. runde skulle jeg møde 
Kristoffer Dyrgaard. Vi kom ud i 
dragevarianten i siciliansk, hvor han 
rokerede kort og spillede g3, Lg2. Jeg 
fik en fin stilling, men kom til at give 
en officer, da jeg regnede forkert i en 
variant.  
 

Herefter troede jeg ikke rigtigt på, at 
jeg kunne komme tilbage, men 
pludselig satte Kristoffer en officer i 
slag, hvorefter jeg kom tilbage i 
partiet! Nu var stillingen objektivt lige, 
men i det 40. træk spillede jeg 
upræcist og endte med at tabe.  
 

Jeg skulle møde Jesper Thybo i 3. 
runde, og han boede hos os. Jeg var 
hvid, og efter 1.e4 Sf6, hvor jeg ikke 
havde styr på hovedvarianten, valgte 
jeg at spille 2.Sc3. 
 

Det var meget lige i hele partiet, og vi 
tog en remis. Jeg havde dermed klaret 
mig fint i de første tre runder med 
1,5/3p. og et halvt point over forventet 
score.  
 

I 4. runde skulle jeg møde Kristian 
Seegert med de sorte brikker. Jeg 
vidste, at han godt kunne lide at spille 
drage, men det kan jeg også selv, så 
jeg spillede det alligevel.  
 

Jeg forberedte dog en sidevariant, for 
at få ham ud af sin forberedelse. Min 
forberedelse gik derimod rent ind, og 
jeg fik en lidt bedre stilling.  
 

Jeg stod bedst under det meste af 
partiet, men så kom jeg pludselig til at 
tage en giftig bonde, hvilket førte til 
officerstab.  
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Et ærgerligt tab, men jeg fik i det 
mindste en god stilling mod en spiller, 
som elskede at spille drage med hvid. 
 

5. runde var ikke specielt spændende. 
Jeg mødte Henrik Dahl Pedersen med 
hvid, og efter et meget lige parti, tog vi 
en remis.  
 
Jeg havde dermed 2/5p., og tænkte 
overhovedet ikke på, at det var 
mulighed for, at jeg kunne blive 
juniordanmarksmester. Filip Boe 
havde 3/5p. og Rasmus Thøgersen 
havde 3,5p., så de var langt foran.  
 
Jeg skulle møde Viktor Haarmark 
Nielsen med sort i 6. runde, og det var 
en meget vigtig kamp. Hvis jeg vandt 
kampen, kunne jeg stadig nå at få en 
del rating, men tabte jeg, ville jeg 
ligge tæt på forventet score. Jeg var 
derfor opsat på, at slå Viktor:  
 
Hvid: Viktor Haarmark Nielsen, 
ØBRO (2097) 
Sort: Sophus Mechlenburg Møller, 
FREM (2051)  
[noter: SMM] 

Viktor og jeg havde kigget på drage 
under NM, og derfor forventede jeg, at 
han ville gå ud i 0-0-0 varianterne.  
1.e4 c5 2.b3!? 
Jeg kendte ikke teori til det. 
2...d6 
2...g6!? var måske et bedre alternativ. 
3.Lb2 Sf6 4.e5 Sd5 5.e6 f6 6.exd7+ 
Lxd7 7.Lc4 Sf4 8.g3 Lc6 9.Sf3 b5 
10.Lf1 Sd5=. Peter Heine har spillet 
det. 

3.Lb2 Sf6 4.Sc3 Sc6 5.Lb5 Ld7 6.f4 
a6 7.Lxc6 Lxc6 8.De2 e6 9.Sf3 Le7 
10.d4 0–0 11.0–0–0 b5! 
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Jeg tænkte, at jeg minimum havde 
udlignet her, og måske stod lidt bedre.  
12.e5 
12.dxc5 b4 13.cxd6? bxc3 14.Lxc3 
Lxd6 15.e5 Sd5 16.Lb2 Lc5–+. 
12...b4?! 
Det havde været mere præcist at spille 
Sd5, hvilket også giver god mening. 
Grunden til at jeg spillede b4 var, at 
det gør man typisk som svar på e5 i 
siciliansk. 12...Sd5!? 13.dxc5 dxc5 
14.Sxd5 Lxd5 15.c4 bxc4 16.bxc4 
Lxf3 17.Dxf3 De8. Jeg synes, at sort 
står lidt bedre. 
13.exf6 bxc3 14.fxe7 cxb2+ 15.Kb1!? 
Pointen er, at hvid gerne vil spille d5 
uden at sort bare giver en skak på f6 
med dronningen og slår d5-bonden. 
15.Kxb2 Dxe7 16.d5? Df6+ 17.Kb1 
exd5–+. 
15...Dxe7 16.d5 Lb5 17.c4?! 
Det svækker hans kongestilling ret 
meget. Det var bedre at rykke 
dronningen.  
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17...Ld7 18.g3 
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18...a5! 
Sort skal udnytte hvids fejl. 
19.Sh4? 
Det ser lidt mærkeligt ud at stille 
springeren på randen. Pointen var 
sikkert, at han ville spille Sf5, men det 
går bare for langsomt. 
19...a4! 
Man skal ikke være bange for, at hvid 
får d6-bonden. Sort skal koncentrere 
sig om at bryde hvids kongestilling op. 
20.Dxb2 
20.Sf5? Df6 21.Sxd6 axb3 22.axb3 
Ta1+ 23.Kc2 b1D+ 24.Txb1 Ta2+–+. 
20...axb3 21.axb3 La4 22.Td3 Tfb8 
23.Te1 Da7 
Jeg truer med at slå på b3 2 gange, og 
derefter spille Da1, hvilket går mat. 
24.Tee3 exd5! 
Jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg 
skulle komme videre her, men det her 
giver god mening. På Sf5 spiller jeg 
d4.  
25.cxd5 
25.Txd5? Lxb3 26.Txb3 Txb3 
27.Dxb3 Da1+ 28.Kc2 Ta2+ 29.Kd3 
Ta3 30.Kc2 Txb3 31.Kxb3–+. 

25...c4 26.Sf5 f6 27.Tc3 
27.Te7 Dg1+–+. 
27...Lxb3 28.Se7+ Kf8 29.Sc6 
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Her havde vi begge ikke ret lang tid 
tilbage. Jeg kunne dog ikke rigtig se 
noget, som bare vandt, så jeg var ved 
at blive ret nervøs.  
29...La2+! 30.Ka1 
30.Kc1 Txb2 31.Sxa7 Tb1+ 32.Kc2 
Txa7 33.Ta3 Lb3+!–+. 
30...Txb2 31.Sxa7 
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31...Tb3! 
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Jeg så pludselig trækket, som er ret 
smart. Det simple Txh2 vinder dog 
også, men er noget mere besværligt.  
32.Kxa2 
32.Txb3 Lxb3–+. 
32...Txa7# 
0–1 
 
Jeg havde dermed 3/6p., og både Filip 
Boe, Jesper Thybo og Rasmus 
Thøgersen havde 3,5p.  
Rasmus og Jesper skulle dog møde 
henholdsvis Kristian Seegert og 
Marthin Matthiesen, hvilket var ret 
gode modstandere.  
 

Så hvis jeg skulle gøre mig nogen 
forhåbninger om at blive 
juniordanmarksmester, var en sejr over 
Filip i sidste runde nødvendig.  
Filip havde klaret sig rigtig godt, og 
hvis han vandt over mig, ville han få 
titlen som juniordanmarksmester.  
 

Filip havde den bedste korrektion, så 
efter 5 træk tilbød han remis. Jeg ville 
dog gerne lige teste ham i Caro-Kann: 
 
Hvid: Sophus Mechlenburg Møller, 
FREM (2051) 
Sort: Filip Boe, Viby (2095) 
[noter: SMM] 

Jeg skulle slå Filip for at have chance 
for at vinde junior DM. Jeg havde 
forberedt Caro-Kann. 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 
5.Sc3 e6 
Filip tilbød remis her, men jeg afslog.  
6.Sf3 Le7 7.cxd5 Sxd5 8.Ld3 0–0 
9.0–0 b6?! 

9...Sc6 er hovedvarianten. På det 
havde jeg forberedt 10.Te1 Lf6 11.Le4 
Sce7 12.Dd3 g6 13.Lh6 Lg7 14.Lxg7 
Kxg7 15.Tac1 Ld7 16.Lxd5 exd5. 
Hvilket er lidt bedre for hvid, fordi 
sort har en dårlig løber. 
10.Sxd5 exd5 
10...Dxd5? 11.Dc2 g6? 12.Le4+-. 
11.Lf4 La6 
Jeg tror, at ideen var, at han gerne ville 
bytte sin dårlige løber af for min gode, 
men jeg har udviklingsforspring, så 
han har ikke tid til det. 
12.Tc1 Lxd3?! 
12...Ld6 var et bedre forsøg. 
13.Dxd3 
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Jeg står allerede ret godt. 
13...Ld6? 
Han ville gerne forhindre mig i, at få 
et tårn ned på 7. række, men trækket 
fungerer ikke taktisk. 13...Sd7 14.Tc7 
Sf6 Her har hvid flere gode 
muligheder. Han kan spille Da6 og slå 
a7-bonden eller bare spille Tfc1 og 
holde presset på sort. Hvid har under 
alle omstændigheder klar fordel. 
14.Sg5! g6 15.Dh3 h5 
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16.Se6! fxe6 17.Dxe6+ Kh7 18.Lxd6 
Tf6 19.Tc8!? Txe6 20.Txd8 Sc6 
21.Txa8 Txd6 22.Td1 g5 23.a3 Td7 
24.b4 Kg7 25.Kf1 Sd8 26.Tc8 Se6 
27.Ke2 Sf4+ 28.Kd2 Te7 
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29.Te1 
Hvis jeg får byttet et sæt tårne, er det 
nemt vundet. 
29...Tf7 30.Te5 g4 31.Tce8 Sxg2?! 
31...Sg6!? var nok et bedre alternativ, 
men hvid vinder uanset hvad.  
32.T8e7 Sh4 33.Txf7+ Kxf7 34.Txh5 
Sf3+ 35.Ke3 Se1 36.Txd5 Sc2+ 

37.Kd3 Sxa3 38.Td7+ Ke6 39.Txa7 
Sb5 
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40.Tb7 1–0. 
 

Sophus sluttede på en samlet 9. plads 
med 4p., hvilket var et halvt point 
mere end de tre nærmeste forfølgere 
Filip Boe, Rasmus Thøgersen og 
Jesper Thybo. 

 
Sophus M. Møller. 

 

Da Sophus’ forventede score blot var 
2,4p., vandt han 34 point og går fra 
2051 til 2085 i dansk rating. 



 

~ 36 ~ 

 

Horsens Lang Weekend 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I dagene 16-19. juli afvikledes 7. 
udgave af Horsens Lang Weekend, og 
med 128 deltagere til start, blev 
turneringen atter en bragende succes. 
Turneringen blev vundet af IM Mikkel 
Antonsen, Næstved, der kom alene i 
mål med 6p. og sikrede sig 
førstepladsen på 5.000 kr. foran hele ni 
spillere, der delte andenpladsen med 
5,5p.  
 

Ni fynske skakspillere havde fundet 
vej til Horsens, heriblandt fire fra 
FREM, nemlig Kristoffer Dyrgaard, 
Simon Wilbrandt, Tom Frantsen og 
Johnny Holler Johansen.  
 

Fem af fynboerne endte med at tabe 
rating, men på positivsiden kunne det 
til gengæld noteres, at såvel Johnny 
Holler Johansen som Mathias Nielsen, 
Sydøstfyn sikrede sig førstepræmien 
på 1300 kr. i hhv. præmiegruppe 5 og 
6. 
 

Johnny var flyvende 
Derudover kunne Johnny glæde sig 
over en ratingtilvækst på 99, hvilket 
var en af turneringens højeste.  
 
FREM-spilleren havde modsat 
tidligere ikke problemer i 
åbningsfasen, og han viste i flere 
tilfælde bedre slutspilsforståelse end 
sine langt højere ratede modstandere. 
 

Her vinder Johnny i 4. runde over 
Martin Becker, Tyskland (1939), der 
netop har spillet 30.Te3-h3: 
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30...h5! 31.Kf2 Tc7 32.Td2 Sd6  

33.Ke3??Sc4+ 34.Kd3 Sxd2 35.Kxd2 
Tf8 36.Te3 Kf7 37.Sc3 b5 38.g3 Tfc8 
39.a3 Tc4! 40.Kd3 b4 41.axb4 Txb4 
42.Sd1 Tcc4 43.Ke2 Txd4 44.Ta3 
Te4+ 45.Kf2 Ta4 46.Tb3 Teb4 
47.Tc3 Ta1 48.Td3 a5 49.Ke2 a4 
50.Kd2 Tb3 51.Sc3 Txb2+ 52.Ke3 
Te1+ 53.Kd4 a3 54.Sd1 
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54...a2! 
0–1 
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I næstsidste runde vandt Johnny over 
Jakob Kjær, Seksløberen (1872): 
 

Hvid: Jakob Kjær, Seksløberen 
Sort: Johnny H. Johansen, FREM 
[noter: NEN] 

1.Sf3 d5 2.c4 Sf6 3.g3 g6 4.b3 Lg7 
5.Lb2 0–0 6.Lg2 c6 7.0–0 Sbd7 8.d4 
b6 9.Sc3 Lb7 10.e3 Tc8 11.Se2 Te8 
12.Sf4 Se4 13.Sd2 Sxd2 14.Dxd2 
dxc4 15.bxc4 
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15...e5! 16.Se2 exd4 17.Lxd4 Lxd4 
18.Sxd4 Se5 19.Tfc1 La6 20.Dc2 c5! 

21.Sb5 Lxb5 22.cxb5 Dd3!? 
��������	
 
�+�+�+�+� 
���++�+�� 
���++�+� 
�+!����+� 
 ++++" 
#++��!�!% 
&!+Q+�!��!( 
)����+*+, 
-./0123456 

23.Dxd3 Sxd3 24.Tc3 Se5 25.f4 Sg4 

26.e4 Tcd8! 27.h3 Sf6 28.e5 Sd5 
29.Ta3 Sb4 30.Txa7 Td2 31.a4 Ted8 
32.a5 T8d3!? 33.Kh2 Sd5 34.a6? 
34.Ta8+ Kg7 35.axb6 Sxb6 36.T8a7±. 
34...Se3 35.Tg1 Ta3 
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36.g4?? 
36.Tb7! Taa2 37.a7 Sf1+ 38.Kh1 
Sxg3+ 39.Kh2 Sf1+=. 
36...Taa2 37.Kg3 Sxg2 38.Kf3 Ta3+ 
39.Ke4 Te3# 
0–1 
 
I den slags turneringer står og falder 
meget med udfaldet i sidste runde, og 
Johnny sluttede flot af ved at vinde 
over Christopher Pedersen, Hillerød 
(2051): 
 
Hvid: Johnny Holler Johansen, 
FREM 
Sort: Christopher Pedersen, 
Hillerød 
[noter: NEN] 

1.d4 e6 2.Sf3 c5 3.g3 cxd4 4.Sxd4 a6 
5.Lg2 Sf6 6.Sc3 Sc6 7.a3 Dc7 8.0–0 
Le7 9.e4 0–0 10.Le3 d6 11.h3 Ld7 
12.Dd2 Sa5 13.De2 Tac8 14.Tad1 
Sc4 15.Lc1 b5 16.Kh2 Tfd8 17.f4 e5 
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18.Sf5 Lxf5 19.exf5 Sxa3! 20.g4 Sxc2 
21.g5 
21.Dxc2 b4! er godt for sort. 
21...Sd4 22.Df2 Se8 23.Sd5 Da7 
24.Le3 Lf8 25.g6 Le7 
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26.Txd4! exd4 27.Lxd4 Dd7 28.Te1 
Lf8 29.Dh4 h6 30.Se7+ Lxe7 31.Txe7 
Dxf5 32.gxf7+ Kf8 33.fxe8D+ Txe8 
34.Lxg7+ Kg8 
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35.Txe8+!? 
Fastholder fordelen, men 35.Le4! 
Tc2+ 36.Kg3 ville vinde på stedet. 
35...Txe8 36.Dxh6 Te2 37.Lf6 Dh7 
38.Dxh7+ Kxh7 39.Kg3 Kg6 40.Ld4 

Kf5 41.Kf3 Te4 42.Le3 Tb4 43.h4 d5 
44.Lh3+ Kf6 45.h5?! 
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45...d4?! 
Efter 45...Tb3! 46.Ke2 Txb2+ 47.Kd1 
Th2 har hvid svært ved at komme 
videre. 
46.Lf2 Tb3+ 47.Kg4 d3 48.Ld4+ Kf7 
49.Lg2 Ke6 50.Lf3 d2 51.Ld1 Td3 
52.Lc3  
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52...Txc3? 
Håbløst, men gode alternativer savnes. 
53.bxc3 Kf6 54.Kf3 a5 55.Ke4 a4 
56.Kd3 a3 57.Kc2 Kf5 58.Kb1 Kxf4 
59.h6 1–0. 
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Johnny (tv.) modtager 1. præmien 

 i præmiegruppe 5. 

 
Simon oplevede i denne turnering, 
hvordan en stor Schweizer-gruppe kan 
udvikle sig, hvis man ikke kommer 
godt fra start. Han kom til at møde 
flere 1700-folk, og da disse opgør 
enten resulterede i remis eller 

nederlag, måtte Simon efterlade 38 
ratingpoint i Horsens. 
 
Tom var med 3/4p. godt med fremme 
undervejs, men han havde i flere af 
sine partier problemer med at få sit 
spil til at køre, og det var 
hovedgrunden til, at hans turnering 
endte med et lille ratingtab. 
 
Kristoffers turnering mindede en del 
om Toms, idet det også for ham kneb 
med at besejre folk med 100-200 
mindre i rating. Kristoffer måtte derfor 
ligeledes efterlade lidt rating i det 
østjyske. 
 
FREM-spillernes slutscorer med deres 

seedningsnummer i parentes: 

 
(12) Kristoffer Dyrgaard 4,5p. 
(39) Simon Wilbrandt 3,5p. 
(41) Tom Frantsen 4p. 
(80) Johnny Holler Johansen 4,5p. 

 

Lundeborg 
Af Niels Erik Nielsen 

 
35. udgave af Lundeborg-turneringen 
samlede 64 deltagere, hvilket var 
akkurat det samme som sidste år.  
 

Seks af dem kom fra FREM, men det 
var ikke nok til at sikre os 
førstepladsen i kategorien flest 
deltagere, som vi ellers nærmest har 
haft patent på gennem mange år.  
 

Specialpræmien gik denne gang til 
Ribe, som var repræsenteret med syv 

deltagere, og vi måtte oven i købet 
dele andenpladsen med Faaborg. 
 

Tre familier 
Vist nok for første gang i Lundeborgs 
lange historie, deltog tre familier 
repræsenterende flere generationer i 
turneringen, og de kom alle fra fynske 
klubber, og de to af dem oven i købet 
fra FREM. 
Det drejede sig om far André Friis 
Møller og sønnerne Sophus og Albert: 
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Sophus, Albert, Ulla og André. 

 

Samt far Steen Roed Gundorf og 
sønnerne Elias og Jonathan, som godt 
nok var registret som 
enkeltmedlemmer, selv om de deltager 
i klublivet i FREM. 

 
Steen, Elias og Jonathan. 

 

Endvidere var Faaborg repræsenteret 
af Ove Matras og sønnerne Mads og 
Poul. 
 

Tom Frantsen treer i mester 1 
I 2014 satte mesterskabsklassen rekord 
med et ratingsnit på hele 2320, men 
det var vi langt fra i år, hvor det 
landede på 2102, som kun var lidt 
højere end snittet i sidste års mester 2. 

I 2014-udgaven måtte de to tidligere 
Lundeborg-mestre Claus Rossen, 
Viborg og Tom Frantsen, FREM se sig 
henvist til mester 2, men denne gang 
var de begge at finde i mester 1. 
IM Steffen Pedersen, Skanderborg 
(2408), som endte på en delt 
andenplads sidste år, var eneste 
genganger i mester 1, og den tidligere 
Sydøstfyn-spiller stillede op som 
tårnhøj favorit. 
 

Derfor var der tale om intet mindre 
end en sensation, da Steffen i 1. runde 
måtte ned mod Ole Bønnelykke, 
Esbjerg. Derpå understregede Steffen 
imidlertid klassen ved at vinde sine 
fem næste partier, men Claus Rossen 
nåede på ligestilling ved at vinde deres 
indbyrdes opgør i sidste runde. 
 

Tom Frantsen sikrede sig 
tredjepladsen efter at have sluttet af 
med 2/2p. Her går det i næstsidste 
runde ud over Dennis Munksgaard, 
Jerne, der netop har begået den 
afgørende fejl med 34.Te6xa6?: 
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34...Tg5! 35.Ta8?? 
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Løberen på f6 ryger under alle 
omstændigheder, men dette er ren 
gavebod. 
35…Dxg4+ 36.Dxg4! Txg4+ 37.Kh1 
Txa8 
0–1 
 

 
Steffen, Claus og Tom. 

 
Slutstillingen i mester 1: 
1-2. IM Steffen Pedersen, Skanderborg 
og Claus Rossen, Viborg, begge 5p. 3. 
Tom Frantsen, FREM 4,5p. 4. Ole 
Bønnelykke, Esbjerg 4p. 5. Sophus 
M. Møller, FREM 3,5p. 6. Gert 
Aagaard, Springeren 2,5p. 7. Dennis 
Munksgaard, Jerne 2p. 8. Lars Wilton, 
Ribe 1,5p. 

 
Asbjørn, Sven, Tobias, 

Albert og Cipriano. 
 

Præmietagerne i basis 3: 1. Sven 
Michelsen, Esbjerg 5p. 2. Asbjørn 
Hovgaard Schack, Haderslev 4,5p. 3-
5. Tobias Simon Lindgaard, Ribe, 
Albert M. Møller, FREM og 
Cipriano Sande, Odense Skakklub, alle 
4p. 
 

I mester 2 endte Tommy Knoth, 
FREM på 2,5p.; i basis 2 lagde Hans 
Hansen, FREM ud med 3/3p. men det 
blev ikke til flere, mens André Friis 
Møller, FREM i basis 5 ligeledes 
endte på 3p. 

 

 
Lundeborg 2015. 
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DSU-pokalfinalen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

DSU-pokalfinalestævnet var for første 
gang henlagt til Hotel Svendborg, der 
søndag den 24. maj samlede 56 hold 
fordelt på fire rækker, hvilket var 
ensbetydende med langt over 200 
spillere til start.  
 

De 14 mandskaber i Eliterækken og 16 
mandskaber i Bredderækken havde 
kvalificeret sig via lokale stævner i 
hovedkredsene, mens der igen var fri 
tilmelding i Senior- og Juniorrækken. 
 

10 fynske mandskaber til start 
3. HK har som stævnets værter 
tradition for at være pænt 
repræsenteret i samtlige rækker, og det 
var da også tilfældet i år, hvor 10 
lokale hold deltog.  
 

Man kunne dog godt have ønsket sig, 
at flere klubber var repræsenteret, 
således tegnede FREM sig for 
halvdelen af mandskaberne, Nr. Aaby 
kunne mønstre tre, mens Nyborg og 
Sydøstfyn hver stillede med et enkelt 
hold.  
 

Glemmes i den sammenhæng må det 
dog ikke, at flere medlemmer af andre 
lokale klubber på det organisatoriske 
plan bidrog til et yderst vellykket 
stævne. 
 

Philidor pokalvinder igen 
I nøjagtig den samme opstilling som 
sidste år strøg Philidor for fjerde år i 
træk til tops i Eliterækken, men 
pokalvinderne var ikke helt så 

suveræne, som det især var tilfældet de 
første to gange, københavner-holdet 
deltog. 
 

Ingen havde forventet at se FREM 
eller Sydøstfyn på en podieplads, men 
begge hold gjorde det virkelig flot ved 
at ende lige uden for præmierækken. 
 

Under hele stævnet var der LIVE-
transmission fra de to topopgør, og 
begge de fynske hold i Elite-rækken 
fik fornøjelsen at starte her. 
 

Efter to indledende nederlag 
forventede de færreste at se dem her 
mere, men her gjorde vi alle regning 
uden vært, idet FREM i næstsidste 
runde igen var på LIVE mod 
Nordkalotten. 
 

Tom vandt i opvisningsstil 
Sidste år vandt FREM med mindst 
mulig margin over Næstved, men i år 
måtte vi i 2. runde nøjes med 2-2.  
 

Det var de nederste brætter i skikkelse 
af Per Stentebjerg-Hansen og Tom 
Frantsen, der med sejre sikrede det 
uafgjorte resultat. Sidstnævnte vandt 
endda i opvisningsstil over Nils Linde 
Olsen: 
 

Hvid: Nils Linde Olsen, Næstved 
Sort: Tom Frantsen, FREM 
1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sf3 Sbd7 4.Sc3 e5 
5.d5 Le7 6.e3 0–0 7.Ld3 c6 8.0–0 Sc5 
9.Lc2 Lg4 10.b4 Sa6 11.Tb1 cxd5 
12.cxd5 Tc8 13.Ld2 Tc4! 14.h3 Lh5 
15.b5 Sc5 16.Lb3 
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16...Txc3! 17.Lxc3 e4 18.Lxf6 Lxf6 
19.g4 Lg6 20.Sd4 Le5 21.f4 exf3 
22.Sxf3 Lxb1 23.Sxe5 Dh4! 24.Dxb1 
Dg3+ 25.Kh1 Dxh3+ 26.Kg1 Dg3+ 
27.Kh1 Dxe5 28.Tf3 Dg5 29.Tf4 g6! 
30.Dd1 Te8 31.Df3 Dh4+ 32.Kg2 
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32...Sd3! 
0–1 
 

To storsejre 
Inden 3. runde var FREM derfor 
henvist til de nederste borde, men 
spisepausen så ud til at gøre holdet 
godt.  

Således vandt FREM med hele 3,5-0,5 
over 1. divisionskollegerne fra Evans, 
og det betød naturligvis en endnu 
stærkere modstandere i 4. runde 
 

Succesen fortsatte imidlertid for 
FREM, der vandt med samme 
fornemme cifre over Viborg.  
 

Blandt holdets tre sejrherrer var 
Kristoffer Dyrgaard, der vandt over 
Allan Holst, som han spillede remis i 
deres divisionsmøde: 
 

Hvid: Allan Holst, Viborg 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM  
[noter: NEN] 

1.c4 e5 2.g3 Sc6 3.Lg2 f5 4.Sc3 Sf6 
5.d3 Lb4 6.Ld2 0–0 7.Sd5 Lxd2+ 
8.Dxd2 d6 9.e3 Le6 10.Se2 Dd7 
11.Sec3 Tae8 12.0–0 Se7 13.Sxf6+ 
Txf6 14.f4 c6 15.b3 exf4 16.exf4 d5! 
17.Tad1 d4 18.Se2 Lf7 19.Db2 c5 
20.b4 
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20...Tb6! 21.b5 Te6 22.Lf3 Sc8 
23.Sc1 Te3 24.Df2 De7 25.Td2 Sd6 
26.Dg2 Kf8 27.a4 
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27...Sxc4! 28.dxc4 Lxc4 29.Tdd1 
Lxf1 30.Txf1 d3 31.Ld5 c4! 32.Dh3 
32.Lxc4 Dc5!–+. 
32...Te1 
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33.Kg2?? 
Meget bedre 33.Dxf5+, men sort 
vinder slutspillet efter det tvungne 
33…Df6 34.Dxf6+ gxf6. 
33...Dd7 34.Lxc4 Txc1?! 
34...d2! vinder på stedet. 
35.Txc1?! Te2+ 
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36.Kf1?? 
Efter 36.Kf3 g6 37.Lb3 ser hvid ud til 
at kunne holde balancen. 
36...Tc2 37.Ta1 Txc4 
Og sort vandt i få træk. 
0–1 
 

Nordkalotten stak en kæp i hjulet 
I næstsidste runde gjorde FREM 
comeback på LIVE-brætterne, men 
herfra blev de sendt ud med fynd og 
klem, idet Nordkalotten blot afgav et 
halvt point.  
 

Trods det store nederlag var vi inden 
sidste runde bedst placerede fynske 
mandskab et helt point foran 
Sydøstfyn, men det blev der lavet om 
på, da sidstnævnte sluttede af med at 
lammetæve Aalborg 3,5-0,5, mens 
FREM måtte stille sig tilfreds med en 
2,5-1,5 sejr over Roskilde. 
 

Dermed sluttede begge lokale 
mandskaber med 13p., men i kraft af 
et enkelt matchpoint mere, sluttede 
FREM et mulehår foran lokalrivalerne.  
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Per Stentebjerg-Hansen blev vores 
topscorer med 4p., Kristoffer Dyrgaard 
endte på 3,5p., FM Jwan Bakr 3p. og 
Tom Frantsen 2,5p. 
 

Slutstillingen: 1. Philidor 18(10) 2. 
Nordkalotten 16,5(10) 3. Skanderborg 
15,5(8) 4. FREM 13(7) 5. Sydøstfyn 
13(6). 
 

Guld til FREM i juniorrækken 
Selv om Fyn var pænt repræsenteret i 
alle rækker ved Dansk Skak Unions 
pokalfinalestævne på Hotel 
Svendborg, lykkedes det kun for et 
enkelt af 3. HK’ s 10 hold at sikre sig 
medaljer. De blev til gengæld af 
fineste karat, idet FREM 1 satte 
scoringsrekord for stævnet og vandt 
guld i Juniorrækken. 
 

Sidste år måtte FREM 1 i 
Juniorrækken tage til takke med sølv 
efter suveræne SK 1968 1, og da både 
århusianerne og Evans igen stillede 
stærkt op, regnede vores 
skoleskakleder Yann Le Besq ikke 
med, at det ville blive til guld i år. Heri 
tog han heldigvis fejl, men inden 
triumfen kom i hus, var både FREM 1 
og SK 1968 1 længe i spil til 
mesterskabet. 
 

I den yngste række er der altid stor 
styrkeforskel, hvilket straks blev 
understreget af, at både FREM 1 og 
SK 1968 1 lagde ud med at vinde 4-0, 
og 1. rundes resultater betød, at to af 
forhåndsfavoritterne allerede i 2. runde 
løb ind i hinanden. Sidste år stod 
prestigeopgøret i 3. runde, og her var 
århusianernes 3-1 sejr stærkt 

medvirkende til, at de endte med 
sikkert at vinde rækken. 
 

Skiftende føringer 
Denne gang spillede parterne lige op, 
hvilket gav Evans mulighed for at 
komme på omgangshøjde med de to 
førende mandskaber via en 4-0 sejr 
over FREM 3. Topopgøret i 3. runde 
mellem SK 1968 1 og Evans endte 
også 2-2, og det udnyttede FREM 1, 
der med en 3-1 sejr over Skive 
halvvejs i turneringen var alene i 
spidsen. Glæden blev dog kort, idet 
SK 1968 1 i 4. runde gjorde rent bord 
mod Springeren, mens FREM 1 trods 
2,5-1,5 over Evans 1 måtte se sig 
distanceret med et halvt point af 
århusianerne. 
 

Da de klart bedste hold allerede havde 
mødt hinanden, kunne vi ikke længere 
selv afgøre vores skæbne, men håbe på 
hjælp fra SK 1968’ to sidste 
modstandere. Derfor vakte det 
naturligvis stor glæde i vores lejr, at 
århusianerne i næstsidste runde blev 
parret med Skive, der på førstebrættet 
råder over Rasmus Thøgersen, som de 
færreste får point mod. Der var dog 
ikke megen hjælp at hente her, idet SK 
1968’ førstebræt Jens Ramsdal vandt i 
sikker stil, men FREM 1 fik alligevel 
en livlinje, da Skives Thomas Thybo 
på andetbrættet besejrede Johan 
Hardlei. 
 

Den udnyttede Frem’erne til via en 
3,5-0,5 sejr over Fredericia at bringe 
sig på omgangshøjde med SK 1968 1. 
I sidste runde var SK 1968 1 kun i 
stand til at vinde 3-1 over klubbens 
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andethold, mens FREM 1 sluttede af 
med en 4-0 sejr over Springeren.  
 

På guldholdet imponerede Tobias Ilsøe 
stort ved at score 6/6p. mod stærke 
modstandere, men ret så 
bemærkelsesværdigt var det også, at 7-
årige Albert Mechlenburg Møller på 
fjerdebrættet præsterede at lave 5/6p. 
 

I Juniorrækken var Fyn desuden 
repræsenteret af FREM 2, FREM 3 og 
Nr. Aaby, og de var fælles om at have 
det svært. Alle tre hold endte med 11p. 
foran Springeren og Haderslev, men 
en nærmere granskning af tabellen 
afslører faktisk, at FREM 3 i kraft af et 
enkelt matchpoint mere overhaler både 
FREM 2 og Nr. Aaby i den samlede 
stilling!  
 

Slutstillingen: 1. FREM 1 19(11) 2. 
SK 1968 1 18(10) 3. Evans 1 15(6) … 
7-11. Fredericia, FREM 3, FREM 2 og 
Nr. Aaby, alle 11p. 
 

 
Jacob, Alexander, Albert og Tobias. 

 

FREM med fremme 
Vores elitehold endte som omtalt 
tidligere lige uden for præmierækken, 
og noget tilsvarende gjorde sig 
gældende i Bredderækken, hvor 

FREM til det sidste bejlede til en 
podieplads. Normalt plejer 
Bredderækken at være præget af stor 
jævnbyrdighed, og det var da også 
tilfældet i år.  
 

Ganske vist formåede SK 1968 1 som 
stævnets eneste hold at vinde samtlige 
seks kampe, men da århusianerne i de 
fem første runder vandt to af dem med 
mindst mulig margin og de øvrige 3-1, 
lykkedes det dem aldrig at skabe 
afstand til de nærmeste forfølgere, som 
nærmest stod i kø for at komme til 
fadet. 
 

Blandt dem var også FREM, og med et 
ratingsnit på 1799,5 kunne holdet 
dårligt komme tættere på rækkens 
1800-grænse, men at man derfor ikke 
behøver at have det bedste hold, fik de 
allerede en forvarsel om i 1. runde, 
hvor de tabte 1-3 til de senere 
bronzevindere fra Valby. 
 

Fra den ene yderlighed til den anden 
Nederlaget til Valby blev fulgt op af 
en 4-0 sejr over Holbæk, og det skulle 
langt fra blive sidste gang, at holdets 
resultater svingede fra den ene 
yderlighed til den anden.  
 

Således var den allerede gal igen 
runden efter, hvor det blev til et 1,5-
2,5 nederlag til Esbjerg. I 4. runde 
hentede FREM endnu en 4-0 sejr, og 
denne gang gik det ud over Faxe. Med 
to runder igen var FREM med 10,5p. 
således kun et halvt point efter førende 
SK 1968 1. 
 

Her tabte FREM dog et meget vigtigt 
skridt, idet topopgøret mod SK 1968 1 
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endte med et 1-3 nederlag, men 
situationen var ikke værre, end at en 
afsluttende storsejr over Hillerød, 
kunne sende os i medaljerne. 
 

Snublede på målstregen 
Sidste runde blev imidlertid noget af et 
antiklimaks for FREM, der kun vandt 
2,5-1,5 over Hillerød, og da Valby 
ligeledes endte på 14p., afgjorde 

matchpoint, og her var 
københavnerklubben klart bedst. 
Fjerdebrættet Peter Morling blev 
holdets topscorer med 4,5p., mens 
Anton Kjeldsen endte på 3,5p. 
 
Slutstillingen: 1. SK 1968 1 18(12) 2. 
Fredericia 16(9) 3. Valby 14(8) 4. 
FREM 14(7) 5. Nr. Aaby 13(7). 

 

FM 2015 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Årets fynsmesterskab havde 46 
spillere til start, hvoraf de syv kom fra 
FREM, og selv om ingen af dem var 
med helt fremme, vandt seks af vores 
syv deltagere præmie! 
 

Helt væk, og så alligevel ikke 
Vi skal se et enkelt parti fra 
turneringen, nemlig mødet i 6. runde 
mellem 23. seedede Birger Olsen, 
Sydøstfyn og 18. seedede Erik 
Pedersen, FREM. Det så allerede ud til 
at være afgjort i førstnævntes favør 
efter Eriks 15…Dd8-d7??: 
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16.Txe6! Dxe6 17.d5 Df6 

Sort er tvunget til at give en officer, da 
17...Dxd5?? jo strander på 18.Lc4+-. 
18.dxc6 f4 19.cxb7 Ta7 20.Lxh7+ 
Kh8 21.Lg6 Txb7 
21...fxg3?? 22.hxg3+-. 
22.Lxh5 Tfb8 
22...fxg3?? 23.hxg3+-. 
23.b3 d5 24.Lf3 c6 25.Le2 a5 26.Sf3 
a4 27.Lh4 axb3 28.axb3 Dd6 29.b4 
c5 30.Sg5 g6 31.Ld3 cxb4 32.Lxg6 
b3 33.Dd3 Da3+ 34.Kd2 Da2+ 
35.Ke1 b2 
��������	
 
���++*�� 
�+�+++� 
�+++�+� 
�++�+�$� 
 ++��9�" 
#+�!Q++% 
&���+�!!�!( 
)++*++�, 
-./0123456 

36.Dd4+?? 
36.Db1!+-. 
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36...Kg8 37.Lb1 Dxb1+ 38.Ke2 Df5 
39.Tb1 Te7+ 40.Kf3 Tg7 41.Dxf4 
Dd3+  
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42.De3? 
Taber på stedet; relativ bedst var 
42.Kg4!?, men sort bør vinde efter 
42…Tf8! 
42...Tf8+ 43.Kg3 Dxb1 44.De6+ Kh8 
45.Dh6+ 
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45...Dh7! 46.De6 b1D 47.Dd6 Dhd3+ 
48.f3 De1+ 49.Kh3 Df5+ 50.g4 Df1+ 
51.Kg3  
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51...D5xf3+! 
Og med udsigt til 52.Sxf3 Txf3# 
valgte hvid at opgive. 
0–1 
 
Partiet understregede med al ønskelig 
tydelighed, at så længe det er 
mennesker af kød og blod, der sidder 
over for hinanden, og de skræmmende 
stærke analyseredskaber ikke er til 
rådighed, kan alt ske! 
 
Topstillingen: 1. Carsten Bank Friis, 
Fredericia 7,5p. 2-3. Alex Sørensen og 
Per Arnt Rasmussen, begge 
Læseforeningen 7p. 4. Jan 
Nordenbæk, Hillerød 6,5p. 5-6. Gert 
Aagaard, Springeren og Thorkild 
Borup Nielsen, Holstebro, begge 6p. 
 

Johnny Holler Johansen og Tommy 
Knoth fra FREM kom ind på en delt 
andenplads i præmiegruppe 1 med 
5,5p., hvilket for begges 
vedkommende var en smule over deres 
forventede score. 
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Ratinggruppe 1: 1-3. Michael Linde 
Larsen, Læseforeningen, Johnny 
Holler Johansen og Tommy Knoth, 
begge FREM, alle 5,5p. 
 

Erik Pedersen, FREM sikrede sig en 
delt andenpræmie i præmiegruppe 2 
og sikrede sig samtidig en lille 
ratingfremgang. 
 

Ratinggruppe 2: 1. Svend Veise, 
Nyborg 5,5p. 2-3. Erik Pedersen, 
FREM og Kurt Ploug, 
Læseforeningen, begge 5p. 
 

Jens Rasmussen, FREM var et halvt 
point fra præmie i præmiegruppe 3 og 
endte med 4 point omkring sin 
forventede score. 
 

Ratinggruppe 3: 1. Hans Christian 
Nielsen, Læseforeningen 5,5p. 2-3. 
Birger Olsen, Sydøstfyn og Jens 
Skjoldborg, Læseforeningen, begge 
4,5p.  
 

31. seedede Peter Morling, FREM 
vandt i suveræn stil sin præmiegruppe, 
og på listen over flest vundne 
ratingpoint var han også med helt 
fremme, da han trods en forventet 

score på kun 2,8p. endte på 4,5p., 
hvilket udløste et plus på 67 til 1619. 
 

Ratinggruppe 4: 1. Peter Morling, 
FREM 4,5p. 2-4. Per Bjerre, Karl 
Aage Thomsen og Peter Frank 
Jørgensen, alle Læseforeningen 4p. 
 

39. seedede Bo Sørensen, FREM 
kunne i præmiegruppe 5 lægge 59 
point til sit udgangspunkt, og han var 
efter FM oppe på 1454. 
 

Ratinggruppe 5: 1. Arne 
Christiansen, Læseforeningen 4,5p. 2-
4. Dan Wulff, Læseforeningen, Per 
Andersen, Midtfyn og Bo Sørensen, 
FREM, alle 4p. 
 

I gruppe 6 lykkedes det for 45. 
seedede Peter Kinggaard, FREM at 
vende længere tids pointtørke ved 
mere end at fordoble sin forventede 
score og vinde 70 point til 1198. 
 

Ratinggruppe 6: 1. Klaus 
Skadegaard, Odense Skakklub 3,5p. 2-
4. Peter Kinggaard, FREM, Benny 
Rod, Læseforeningen og Nicolai C. 
Larsen, Midtfyn, alle 3p. 

 

Jess vandt endnu en gang Nr. Aaby Open 
Af Jess Nykjær 

 

For 5. år i træk gik jeg efter at vinde 
en af Fyns hyggeligste turneringer.  
 

Efter sidste års suveræne førsteplads 
var jeg selvfølgelig indstillet på at 
forsøge at gentage successen. 
 

Nærmeste konkurrent var udset til at 
være Martin Jørgensen, Nr. Aaby, der 
viste fantastisk form ved at score 7 af 
7 point i fynsserien. 
 

1. runde gav den planlagte gevinst 
over Andrew Velarde, Ejby, der ikke 
kan få spillet til at hænge sammen for 
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tiden. Dejligt var det, at Martin kun fik 
et halvt point.  
 

Vores indbyrdes remis i 2. runde bar 
for meget præg af, at vi var mere 
bange for at tabe end villige til at søge 
sejren. 3. og 4. runde gik forholdsvis 
smertefrit for os begge. Vi vandt 
begge nogenlunde sikkert. 
 

5. runde startede fantastisk. 15 træk og 
jeg førte med en bonde, mens Martin 
var bagud med en officer uden 
skyggen af modspil. Så jeg sad med et 
smil på læben og tænkte på mit dejlige 
forspring, når min modstander lige om 
lidt tabte. Det betød desværre også, at 
jeg bare sad og flyttede brikker, og 
pludselig var et sikkert point 
forvandlet til et halvt.  
 

For at gøre det hele endnu værre, 
kludrede Andrew pludselig så meget, 
at stilling og officer var helt væk, og 
Martin havde en let gevinst. Så fra at 
være en dejlig 5. runde, blev det 
brutalt igen. Jeg vil jo vinde 
turneringen, så derfor skulle der laves 
2 point i de sidste to runder. 
 

Sluttede af med 2/2p. 
De sidste to runder i Nr. Aaby gjorde, 
at jeg vandt som forsvarende mester. 
Selvom man har passeret de 10 
turneringssejre, er det stadig fedt at 
vinde.  
 

Turneringen gik ganske som forventet, 
da jeg havde sat mig delmål 
hjemmefra: 2 partier i januar: mindst 
1,5p. Tjek. Sejr i første runde altid 
godt, det kuer altid modstanderen. 

Februar: et parti, 1 point. Tjek. Marts: 
3 runder, 2,5p. Tjek.  
 

Selvfølgelig ville jeg gerne have 
vundet turneringen med 100 %, men 
det får man ikke gratis; mine 
modstandere kender også mig og 
spiller derefter. Samtidig vidste jeg 
også, at Martin Jørgensen var i 
storform; han passerede under 
turneringen 25 ratede partier uden 
nederlag, så formmæssigt var Martin 
den farligste outsider af alle. 
 

April: sidste runde skulle vindes. Jeg 
var oppe imod Bjarne Andersen, Ejby. 
Planen var klar, for jeg havde luret lidt 
på den unge mand under turneringen. 
Bjarne havde svært ved at omsætte 
sine fordele til gevinster.  
 

Så jeg trak afbytningerne ud, afgav 
noget terræn, satte nogle 3-4 træks-
fælder. Den første undgik han, de 
næste gik han i, som den flinke mand, 
han er. Så tju-bang-chokolademand, 
Jess var vinder af Nr. Aaby Open, da 
Martin måtte aflevere en halv til Arne 
Bech Madsen i sidste runde.  
 

Alt andet mellem de to Nr. Aaby-
spillere havde selvfølgelig resulteret i 
grundløse beskyldninger om klubsnyd 
mod den stakkels Frem-mand. 
 

Slutstillingen i basis 1: 
1. Jess Nykjær, FREM 6p. 2. Martin 
Jørgensen, Nr. Aaby 5,5p. 3. Uffe Høi 
Lauridsen, Nr. Aaby 4,5p. 4. Arne 
Bech Madsen, Nr. Aaby 4p. 5. Benny 
Sørensen, Nr. Aaby 2,5p. 6-7. Bjarne 
Andersen og Andrew Velarde, begge 
Ejby 2p. 8. Ib Juhl, Assens 1,5p. 
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Klubmesterskabet 2015 
 
Frem Skakklub inviterer alle interesserede spillere til 
klubmesterskabet i Frem Skakklub. 
 

Turneringen afvikles som en 7 runders Schweizer-turnering. 
 

Turneringen spilles på mandagene 7., 14., 21. og 28. september, 26. oktober 
og 16. november samt 7. december. 
 

Alle runder startes kl. 18.30. (Hvis begge partiets parter har interesse herfor, er 
rundestart kl. 19.00 en mulighed). 
 

Der er mulighed for at spille udsatte partier i klubbens lokaler 5. oktober (efter 
4. runde) samt i uger for hold- og pokalskak. 
 

Desuden er der mulighed for at afvikle udsatte partier på torsdage i 
Læseforeningen, hvis dette aftales med Læseforeningen inden. 
 

Vi håber, at eventuelt udsatte partier kan afvikles hurtigst muligt mht. 
rundelægningen. 
 

Turneringen Elo-rates. 
 

Betænkningstid: 75 minutter og 30 sek. pr. træk til 40 træk, herefter 15 
minutter plus opsparet tid samt 30 sek. pr. træk til resten af partiet. 
 

Præmier: 1. pr. 450 kr., 2. pr. 300 kr. - derudover præmiegrupper for hver 8 
deltagere med 1. pr. 350 kr., 2. pr. 200 kr. 
 

Bedst placerede medlem fra Frem Skakklub får titlen som klubmester 2015 – 
ved ligestilling afgøres titlen ved hurtigskak-omkamp. 
 

Indskud: 100 kr. Hele indskud minus EMT-afgift går til præmier. Indskud 
betales inden første runde kl. 18.15. 
 

Bemærk: Det er tilladt at komme én time for sent til partiet fra starttidspunktet. 
Tilmelding: senest d. 1. september enten på turnering.skak.dk eller til 
Kristoffer Dyrgaard (kristoffer@frem-skakklub.dk, tlf. 25 75 76 78). 
 

VEL MØDT I FREM!!! 
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FM i hurtigskak for seniorer 
 
Frem Skakklub og Fyns Skak Union indbyder til 
Fynsmesterskabet i hurtigskak 2015 for spillere over 60 år. 
 
Spillested: Ungdomshuset, Nørregade 60, 5000 Odense C. 
 
Spilledag: Lørdag den 12. september 2015. 
 
Spilletid: Kl. 11.00 – 17.00. 
 
Turneringsform: 5 runders monrad – alle deltagere spiller i samme 
gruppe. 
 
Betænkningstid: 30 minutter pr. spiller pr. parti. 
 
FM-titel: Vinderen af turneringen erhverver titlen Fynsmester i 
hurtigskak for seniorer. 
 
Indskud: 50 kr., betales i forbindelse med indskrivningen kl. 10:00 - 
10:50. 
 
Præmier: Minimum det samlede indskud + FSU tilskud på 1.000 kr. Der 
tilstræbes flere præmiegrupper. 
 
Kantine: Der kan købes øl, vand, kaffe, chokolade og franskbrødsmadder 
på spillestedet. Herudover henvises til de mange muligheder for at købe 
mad i nærområdet. 
 
Tilmelding: Senest torsdag den 10. september via DSU’s 
turneringssystem på turnering.skak.dk eller til Erik Pedersen på tlf. 61 73 
17 84 eller på e-mail: erik.pedersen5@live.dk. 
 

VEL MØDT I FREM!!! 
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Odensemesterskabet 2015 
 
Spilledage: Fredag den 9. oktober - søndag den 11. oktober 2015. 
 

Spilletidspunkter: Fredag kl. 19-24, lørdag & søndag kl. 10-15 og 16-21. 
 

Spillested: Giersings Realskole, Nonnebakken 7, 5000 Odense C. 
 

Turneringsform: Alle-mod-alle i 6 mands grupper – evt. nederste gruppe som 
monrad. Turneringen elo-rates i kvalificerede grupper. 
Vinderen af øverste gruppe tildeles titlen som Odensemester. 
 

Betænkningstid: 90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten af 
partiet med 30 sek. tillæg pr. træk fra træk ét. 
NB: Det er tilladt at komme op til 30 minutter for sent til runden uden at det 
medfører tab. 
 

Præmier: Øverste gruppe: 1. præmie: 3000 kr. 2. præmie: 1500 kr. Øvrige grupper: 
1. præmie: 600 kr. 2. præmie: 400 kr. 
 

Tilmelding: Senest mandag den 5. oktober via turnering.skak.dk eller til Kristoffer 
Dyrgaard (kristoffer@frem-skakklub.dk, tlf. 25 75 76 78). Tilmeldingen lukkes 
eventuelt tidligere, hvis grænsen på 102 deltagere nås. I dette tilfælde vil der blive 
oprettet venteliste. 
 

Indskud: Indskud 200 kr. IM og GM gratis. Indskud skal indbetales til klubbens 
konto i Sydbank: Reg. nr 6845 konto nr. 0234627 senest den 6/10. Ved senere 
indbetaling lægges 50 kr. til indskuddet. Husk at angive navn og klub ved betaling. 
 

Kantine: Velassorteret kantine forefindes på spillestedet med øl & vand, kaffe & te, 
slik, sandwich mv. 
 

Overnatning: Deltagere i Odensemesterskabet kan overnatte på Hotel CabInn (ved 
Odense Banegårdcenter) til 500 kr. pr. overnatning inkl. morgenmad (115 kr. under 
normalpris!). Oplys Frem Skakklub ved booking, så opnås rabatten automatisk. Det 
er desuden muligt at overnatte på spillestedet for 150 kr. som betales sammen med 
indskud. Badefaciliteter forefindes på spillestedet. Ønske om overnatning på skolen 
skal meddeles Kristoffer Dyrgaard senest d. 5. oktober. 
 

OM i lynskak: Lørdag aften vil der blive afviklet OM i lynskak med start kl. 21.15. 
Turneringen afvikles over 9 runder. Sidste tilmelding lørdag kl. 20.00 til Kristoffer 
Dyrgaard. Indskud 20 kr. Hele indskuddet går til præmier. 
 

Vel mødt i Frem Skakklub!
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Medlemsoversigt 

 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Jwan Bakr, Bøgevej 100, 2. mf., 5450 Otterup 71502268 
Thor Bendix, Kragsbjergstrædet 18, lejl. 2, stuen 5000 Od. C 60110673 
Jonas Hindsholm Bentzen, Albanigade 21A, 5000 Odense C 24262675 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 SØ 23963287 
Robert Crawford, Rylevej 4, 5000 Odense C 26149768 
Jes Danielsen, Østergade 45, 1. tv., 5000 Odense C 66116656 
Emil Deleuran, Palnatokesvej 62, 2. th, 5000 Odense C 21171742 
Kristoffer Dyrgaard, Kastanievej 76 2. th., 5230 Odense M 25757678 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  21464885 
Jakob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  23361002 
Aske Scott Graulund, Toften 4, 5560 Aarup 28731103 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Henrik Malig Hansen, Vægtens Kvarter 262, Odense SØ 22103960 
Jonathan A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Tobias A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Willy Hansen, Nørregade 26, 5492 Vissenbjerg 60684591 
Johnny Harboe, Skelskovbakken 16, 5690 Tommerup 27126090 
Jonathan Roed Gundorf Jacobsen, Ibsensvej 41, 5000 Od. C 42339128 
Steen Roed Gundorf Jacobsen, Ibsensvej 41, 5000 Od. C 42339128 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 21495258 

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

Johnny Holler Johansen, Saxovej 12, st. Mf., 5210 Od. NV 66104157 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
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Medlemsoversigt 

 
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup 31745140 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Markus Maagaard, Mælkehatten 31, 5220 Odense SØ 42708073 
Michael B. Madsen, Skeltoftevej 4 st.tv, 2800 Lyngby 23325877 
Mathias Meunier, Højstrupvej 56, st. tv., 5200 Odense V 61305945 
Peter Morling, Nedergade 21, 2. mf., 5000 Odense C 60688032 
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Albert Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Lindehaven 73, 2630 Taastrup 29636976 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Niels-Peter Nielsen, Bymuren 27, 2. tv. 2650 Hvidovre 61272250 
Jan Nordenbæk, Københavnsvej 28 C, 1. tv., 4000 Roskilde 28558032 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Erik Pedersen, Bakkevej 2a, 5462 Morud 61731784 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ  61709191 
Bo Sørensen, Skt. Hans Gade 79, st., 5000 Odense C.  40981983 
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N 22401914 
Peter Sørensen, Dagmargade 6, 1. th., 5000 Odense C. 27575081 
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV 40826492 
Christoffer Vinther, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Od. SØ 28601686 
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV 28939067 
Simon Wilbrandt, Heliosvænget 40 1.3, 5250 Odense SV 28972264 
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup 42376442 
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