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

Jesper Knudsen tlf. 23 63 23 10
mail: springertild4@yahoo.dk

Kasserer:

Peter Kinggaard tlf. 65 96 37 63/20 74 48 63
mail: peter.kinggaard@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem:

Lean Lønne Pedersen tlf. 66 19 30 69
mail: lean@hunderupnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Lene Kuntz tlf. 25 15 77 12
mail: lene.skak@sol.dk

Bestyrelsesmedlem:

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

Ungdomsleder:

Kim Skaanning tlf. 66 14 76 15/24 85 87 13
mail: skaanning32@hotmail.com

Webmaster:

Pierre Dahl tlf. 66 11 35 05
mail: pierre@dahlnet.dk

Spillested:

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

Spilletider:

Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00

FREMs hjemmeside:

www.fremskak.dk

BRIKKEN nr. 4 udkommer 19. december 2005 – deadline er d. 5.december.
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg via mail:
niels.e.nielsen@mail.tele.dk eller på disketter, men kommer du i god tid, vil der for
det meste kunne forhandles om andre afleveringsformer.
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Velkommen til sæsonen 2005-2006
Af Jesper Knudsen, formand
forventes at spillere på 1. holdet
bidrager med ét indlæg på en klubaften
til klubbens juniorspillere. Børnene i
klubben er en vigtig ressource, som vi
bør værne om.

Bestyrelsen har afholdt sommermøde
og i denne forbindelse planlagt
aktiviteterne for den kommende sæson.
Jeg håber at klubbens medlemmer i
højere
grad
vil
støtte
disse
arrangementer, end det har været
tilfældet i den forgangne sæson- det er
ikke særlig motiverende at afholde
turneringer
med
meget
lave
deltagerantal.
Vi starter sæsonen
med den
traditionelle
stormatch
imod
Læseforeningen. Den finder sted lørdag
d. 20/8 kl. 13.00 i Ungdomshuset. Vi
påtænker at bruge husets terrasse, hvis
vejret tillader det.

I udvalget sidder Kim Skaanning, Alex
Sørensen og Jesper Knudsen.

Turneringer
I september. oktober og november
afholder vi klubturneringen, som kunne
være en god måde at teste formen på,
før divisionsturneringen går i gang. Når
dette nævnes, er det fordi tilmeldingen
af
stærkere
spillere
til
dette
arrangement har haltet en del.
Bestyrelsen har ligeledes planlagt en
weekend- turnering i oktober- et
arrangement der forhåbentligt vil
tiltrække spillere fra hele landet.
Fra januar og til marts vil det være
muligt at spille en 5-runders
koordineret turnering. Et nyt tiltag, der
er lavet i forhåbning om at de
”almindelige klubaftener” ikke skal
rømme klubben for medlemmer.
Turneringen vil være åben for alle.
FREM OPEN er i år lagt i starten af
april og vil køre frem til midten af juni.
De præcise datoer er at finde i bladet
og skulle der være spørgsmål er det jo
muligt at ringe til formanden.

Sammensætning af hold
for den kommende sæson
Bestyrelsen har besluttet at prøve en
lidt
anderledes
organisering
af
holdsætningsmødet til denne sæson. De
sædvanlige skemaer er sent ud, men i
år er der omkring 1.- 2. holdstruppen
nedsat et udvalg på tre medlemmer, der
har til formål at give et kvalificeret bud
på en struktur af de to hold. De spillere,
som kan komme i betragtning, vil efter
en kort samtale med udvalget blive
placeret på et af holdene. Vi forsøger at
skabe et par homogene hold, hvor
spillerne er motiverede for at opfylde
klubbens mål med sæsonen, som for 1.
holdets
vedkommende
er
en
midterplacering i 2. division. Det

Kære medlemmer: I ønskes en god
sæson!!
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Per-sonlig Annonce:
Sponsor søges!
Mhp. Forventet oprykning til Skakligaen søges sponsor til den kommende
sæson! Jeg søger en sponsor, der elsker sjov skak og DM i agility, og som
vil se sort-hvide dramaer på de 64 felter! Mit værste handicap når
Divisionsturneringen starter er ikke dårlige undskyldninger, manglende
kampform, lugten fra de nye gummistøvler, den varme madpakke,
modstanderen, mig selv eller en dårlig vejrudsigt, men at jeg trænger til
nye briller! (NB! Af hensyn til eventuelle modstandere bedes denne
oplysning behandlet med diskretion.) Det er en stadig stigende tendens i
det postmoderne samfund - og inden for neuropsykologien konstateres
det nærmest også - at skakspillere omkring 41-års-alderen udvikler
trangen til åndet belysning/oplysning og udvikling, på og uden for
brættet. Omkring halvdelen af holdets semiprofessionelle skakspillende
hundeejere har på nuværende tidspunkt briller og næsten den alder i
gennemsnit, og det smitter faktisk af på holdets resultater. Hvis en
sponsor ville være så venlig å sitte og gi´en potefuld moneter til folks
briller for at sikre nogle mere præcise træk fra holdets spillere, ville det
med sikkerhed bane vejen til Skakligaen. Måske også til
holdleder/kampleder for at undgå hundeslagsmål og MISforståelser
under afviklingen af kampene.
Er De interesseret? – og ønsker De at bevare den lokale skakklub i Nuuk?

Yderligere henvendelse til Coffee Master Per Arnt Rasmussen
P.S. Hvis skriftlig henvendelse så husk at komme
500 kr. i kuverten INDEN den lukkes.
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LUNDEBORG 2005
Af Niels Erik Nielsen
Steffen Pedersen ville tage sin fjerde
aktie i pokalen, idet han stod noteret for
lutter ettaller, men i de to afsluttende
runder måtte han ned mod sine to IMkolleger, og det betød at sejren gik til
Christian Kyndel, der som den eneste i
mesterskabsklassen formåede at gå
ubesejret gennem de syv runder.
Mester 2 har ofte været præget af
FREM-spillere, og det var da også
tilfældet i år, men modsat tidligere var
vi kun repræsenteret af Tom Frantsen,
der for første gang i adskillige år måtte
tage til takke med næstbedste gruppe,
som han vandt i sikker stil. I Basis 1
lykkedes det også for Jess Nykjær at
komme på sildekasserne, men det var
ikke eneste gang, han var i centrum den
dag, idet han af de to modne damer
frøken Jensen og Havgassen sammen
med Erik René Nielsen og Ejvind
Funch Carlsen var nomineret til titlen
’Årets skakrøv’, men da det kom til
stykket, foretrak de to strenge dommere
den ældste af slagsen!
Debutanten Alexander Pulli strøg helt
til tops i Basis 5, mens Torben Bo
Nielsen for tredje år i træk kom i
præmierne. Denne gang skete det i
Basis 7, hvor det også lykkedes for en
anden debutant, nemlig Martin Utoft, at
få en podieplads. I den efterfølgende
lynturnering imponerede unge Utoft,
der endnu ikke har prøvet at spille i
klub, ved at nå semifinalen.
Klubben fik endnu en mand på
sildekasserne, da Christian Boller tog
en flot andenplads i Basis 8.

25. udgave af den populære
hurtigturnering på havnen i Lundeborg,
havde 84 deltagere til start, hvilket må
kaldes et betragteligt antal, især når
man tager den generelt vigende
tilslutning til skakken i betragtning.
Højgaard & Co. frydede sig da også
over fremmødet, og det vakte speciel
glæde, at 26 af deltagerne var
debutanter, hvilket jo lover godt for
fremtiden. Efter en flot start på
sommeren bød det meste af juli og
begyndelsen af august mest på dårligt
vejr, så risikoen for at lørdag den 6.
august ville blive endnu en våd
omgang, har uden tvivl fået en del til at
blive væk, men som sædvanlig var
FREM smukt repræsenteret; denne
gang med 12 deltagere, hvilket atter
indbragte specialpræmien til klubben
med flest deltagere - et gavekort på 100
kr., som blev omsat i kolde øl og vand i
middagspausen.
Den øverste mesterklasse var trods
fraværet af den sekstendobbelte(!)
mester Carsten Bank Krøldrup Friis
meget stærkt besat, idet de tre
internationale mestre Steffen Pedersen,
Kim Pilgaard og Christian Kyndel
Pedersen deltog. Helt efter bogen
prægede de begivenhederne, mens
vores tidligere mester Kim Skaanning
måtte affinde sig med at spille
andenviolin, hvilket også var tilfældet
for Kristoffer Dyrgaard, der dog fik et
enkelt fint stød ind, da han i næstsidste
runde vandt over IM Kim Pilgaard.
Efter fem runder tydede alt på, at
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Mester 1
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Christian Kyndel
Steffen Pedersen
Kim Pilgaard
Jan Nordenbæk
Kristoffer Dyrgaard
Claus Rossen
Kim Skaanning
John Frederiksen

Klub
Nordre
Helsinge
Brønshøj
SØF
Frem
Viborg
Frem
Nyborg

Rat.
2379
2463
2424
2230
2058
2171
2106
2098

1
x
0
0
½
½
0
0
0

2
1
x
1
0
0
0
0
0

3
1
0
x
0
1
½
0
0

4
½
1
1
x
½
0
½
0

5
½
1
0
½
x
1
½
1

6
1
1
½
1
0
x
1
0

7
1
1
1
½
½
0
x
1

8
1
1
1
1
0
1
0
x

Po.
6
5
4½
3½
2½
2½
2
2

2
½
x
0
1
0
1
0
0

3
1
1
x
½
0
0
0
0

4
½
0
½
x
1
1
½
0

5
0
1
1
0
x
0
1
1

6
1
0
1
0
1
x
0
1

7
1
1
1
½
0
1
x
0

8
1
1
1
1
0
0
1
x

Po.
5
4½
4½
3½
3
3
2½
2

Mester 2
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Tom Frantsen
Marie Frank-Nielsen
Alex Hansen
Per Smidt Sørensen
Peter Grau
Frode Nielsen
Preben Sig
Gert Aagaard

Klub
Frem
Nr. Åby
Tåstrup
SØF
Læsef.
Fr.berg
Nyborg
E.M.

Rat.
2036
1994
1983
2010
2021
1906
1915
1954

1
x
½
0
½
1
0
0
0

(Foto: Erik Rasmus Hansen)
Præmietagerne i Mester 2: Marie Frank-Nielsen, Alex Hansen og Tom Frantsen.
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Basis 1
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Ove Matras
Jess Nykjær
Arne Bech Madsen
Alex Sørensen
Ib Lynæs Hansen
Flemming Borg
Michael Timling
Hans Hansen

Klub
Fåborg
Frem
Nr. Åby
Frem
Grenå
Allerød
SØF
Frem

Rat.
1810
1776
1814
1795
1866
1804
1810
1775

1
x
½
½
½
0
0
0
½

2
½
x
½
0
1
0
0
0

3
½
½
x
0
½
½
0
1

4
½
1
1
x
0
0
1
0

5
1
0
½
1
x
½
1
0

6
1
1
½
1
½
x
0
0

7
1
1
1
0
0
1
x
½

8 Po.
½ 5
1 5
0 4
1 3½
1 3
1 3
½ 2½
x 2

(Foto: Erik Rasmus Hansen)
Basis 1: Ove Matras, Jess Nykjær og Arne Bech Madsen.

Basis 3
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Knud Koudahl
Cipriano Sande Caceres
Christian Winther
Erik René Nielsen
Andrew Vilarde
Gorm Præst Jørgensen
Lene Kuntz
Niels Henrik Cappelen

Klub
Årslev
O.S.
Læsef.
SØF
Indslev
E.M.
Frem
Læsef.
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Rat.
1543
1562
1564
1589
1608
1600
1580
1614

1
x
0
1
0
0
0
0
0

2
1
x
0
0
1
0
0
0

3
0
1
x
½
0
1
0
0

4
1
1
½
x
0
½
0
½

5
1
0
1
1
x
0
1
0

6
1
1
0
½
1
x
1
0

7
1
1
1
1
0
0
x
1

8
1
1
1
½
1
1
0
x

Po.
6
5
4½
3½
3
2½
2
1½

Basis 5
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Jeppe Jørgensen
Alexander Pulli
Hans Hansen
Erland Johansen
Carsten Larsen
Poul Hansen
Peter Petersen
Jimmy Sørensen*

Klub
Læsef.
Frem
Midtfyn
E.M.
LODAK
Årslev
LODAK
Nyborg

Rat.
1382
1391
1370
1350
1400
1323
1400
1325

1
x
0
1
0
0
0
0
0

2
1
x
0
0
0
0
0
0

3
0
1
x
1
0
0
0
0

4
1
1
0
x
1
0
0
0

5
1
1
1
0
x
1
0
0

6
1
1
1
1
0
x
1
0

7
1
1
1
1
1
0
x
0

8
1
1
1
1
1
1
1
x

Po.
6
6
5
4
3
2
2
0

Basis 5: Alexander Pulli tog den delte førsteplads – her på sildekasserne
sammen med nr. 3 Hans Hansen, Midtfyn.

Basis 7
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Daniel Thomasson
Torben Bo Nielsen
Martin Utoft
Stephan Christensen
Knud Hvilsted
Magnus Gøttche
Rune Gøttche
Brian Magnussen*

Klub
Midtfyn
Frem
Frem
E.M.
Fåborg
Båring
Båring
E.M.
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Rat.
1095
1100
1100
1100
1060
1100
1100
1100

1
x
0
½
0
0
0
0
0

2
1
x
0
1
0
0
0
0

3
½
1
x
0
1
0
0
0

4
1
0
1
x
0
1
0
0

5
1
1
0
1
x
0
0
0

6
1
1
1
0
1
x
0
0

7
1
1
1
1
1
1
x
0

8 Po.
1 6½
1 5
1 4½
1 4
1 4
1 3
1 1
x 0

Basis 7: Torben Bo Hansen, Daniel Thomasson og Martin Utoft.

Basis 8
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Jacob Holm
Christian Boller
Morten Madsen
Niels Boller
Benny Larsen
Karen Sohne Hansen
Poul Jørgensen
Helmer Dahl*

Klub
Læsef.
Frem
Båring
Frem
LODAK
Indslev
Indslev
SØF

Rat.
1000
1000
1050
1000
1000
1000
1000
1000

1
x
0
0
0
0
0
0
0

2
1
x
0
0
0
0
0
0

3
1
1
x
0
1
0
0
0

4
1
1
1
x
0
0
1
0

5
1
1
0
1
x
1
0
0

6
1
1
1
1
0
x
0
0

7
1
1
1
0
1
1
x
0

8 Po.
1 7
1 6
1 4
1 3
1 3
1 3
1 2
x 0

Vi havde tre mand med i Basis 1: Forrest tv. møder Hans Hansen Ove Matras, mens
Alex Sørensen er oppe mod vores tidligere medlem Ib Lynæs (delvis skjult).
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Basis 8: Christian Boller, Jakob Holm og Morten Madsen.

Formand Højgaard i aktion.
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VESTERHAVSTURNERINGEN 2005
Af Niels Erik Nielsen
Den 20. udgave af den populære
Vesterhavsturnering blev spillet på
Præstegårdsskolen i Esbjerg med 127
deltagere til start i en stor åben gruppe,
der talte 8 stormestre og 6
internationale mestre, men også fire
spillere fra Frem, nemlig Jonas
Nilsson, Alex Sørensen, Lene Kuntz og
vores B-medlem Jonathan Nørsøller,
der er A-medlem i Kerteminde.
I det stærke felt kunne vores udsendte
trup naturligvis ikke hævde sig helt
fremme, men som det fremgår af de
følgende små parti-nedslag, fik alle dog
lejlighed til at brillere undervejs, først
gælder det Jonas, som i 5. runde tog
den største rating-skalp:

36.*c1 $e5 37."c4 $c7 38.b5
axb5 39.axb5 *d5 40.b6! $b8
41."a5!+−
*d7 42.c6
bxc6
43.*xc6 *d5 44.*c8+ 0h7 45."c6
*c5 46."e7 *xc8 47."xc8 0g8
48."e7+ 0f8 49."c6
1-0.
Hvid: Ernst Jessen (1541)
Sort: Alex Sørensen (2029)
[noter: NEN]
1.e4 d5 2.exd5 "f6 3."f3 c6
4.dxc6 "xc6 5.$e2 $f5 6.d3 'b6
7.0-0 0-0-0 8."bd2 e5 9."c4 'c7
10.$e3 $e6 11.b3 e4 12."e1?!
12.fd2
12...h5 13.f3 exf3 14.$xf3 "g4
15.$xg4 hxg4 16.$f4 'd7?
16...c5+! 17. h1 (17.d4 xd4)
17...g3!! 18.h3 xh3-+.
17.c3 $c5+ 18.d4?
18. h1

Hvid: Jonas Nilsson (1958)
Sort: Erling Høiberg (2131)
[noter: NEN]
1.e4 c6 2.d4 d5 3."c3 dxe4
4."xe4 $f5 5."g3 $g6 6."f3 "d7
7.c3 e6 8.$d3 $xd3 9.'xd3 "gf6
10.$g5 $e7 11.0-0 0-0 12.*ad1
'a5 13.a3 *fe8 14.*fe1 *ad8
15.'c2 h6 16.$xf6 "xf6 17."e5
'c7 18."e4 "xe4 19.'xe4 $d6
20.g3 c5 21.dxc5 $xc5 22.b4!?
$d6 23.*c1 $e7
23...xe5 24. xe5 xe5 25. xe5
ser også ret lige ud
24.c4 $f6 25.'e2 *d4 26."f3 *d6
27.c5 *d5 28.*cd1 *f5?!
28... ed8
29."d4
*e5
30."b5
*xe2
31."xc7 *xe1+ 32.*xe1 *d8
33."b5 a6 34."d6 *d7 35.a4 $d4


+ + 
++ 
 +++ +
+  + + 
 + ! "+#
$+!! + + %
&!+ + +!!'
() +Q+ ),- .
/012345678
18..."xd4!
19.cxd4
'xd4+
20.'xd4 $xd4+ 21.$e3 $xa1
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22.'h4 'a5 23.a3 $b5 24.$c2
$a4 25.$d3 $b3 26."e5 'a4
27.$e2 $c2 28.$xh5?
28. c1&.
28...$xb1 29.'f4 *d7! 30."xd7
'xd7 31.'c1?! $f5 32.$e2 e5!
33.dxe5 *xe5 34.'d2?
34. g3

22.$xa7 $d4+ 23.$xd4 *xd4
24."e5 f6 25."5d3 b6 26."f4 $d7
27."c2 *d2 28.*c1 0b7 29."b4
*e8 30."fd5 $c6! 31."f4
31.xc6 xd5-+
31...$e4 32."h5 *xg2+ 33.0f1
*xh2 34."g3 $f3 35.*e1 *xe1+
36.0xe1 g6 37."f1 *e2+
0-1.


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

Hvid: Jonathan Nørsøller, (1685)
Hvid: Michael Knudsen (1445)
[noter: NEN]
1.e4 c6 2.d4 d5 3."c3 dxe4 4.f3
exf3 5."xf3 $g4 6.$c4 e6 7.0-0
"f6 8.h3 $h5 9.$e3 $e7 10.'e1
"bd7 11."g5 h6 12."ge4 $g6
13.$f4 "b6 14.$b3 "xe4 15."xe4
'xd4+ 16.0h1 'xe4 17.'g3 c5
18.*ae1 'c6??
Bedre 18... f5!
19.$xe6 "d5 20.$xd5 'xd5
21.$d6 $e4 22.*xe4! 'xe4
23.*e1 'g6
23... d5!?
24.*xe7+ 0d8 25.'e5! 'g5
26.$c7+ 0c8 27.'d6 'f5 28.$b6!
1-0.

34...$g4!-+ 35.0d1 *xe2
0-1.
Slutstillingen:
1. GM Vladimir Belov (Rusland) 7.5p.;
2-5. GM Igor Khenkin (Tyskland), IM
Marten Solleveld (Holland), GM
Stefan Djuric (Serbien), GM Sergey
Kalinitschew (Tyskland), alle 7p. 6-11.
GM Rodrigo Vasquez (Chile), IM Kim
Pilgaard (Danmark), GM Aloyzas
Kveinys (Litauen), G. Govasheshvili
(Rusland),
IM
Vincent
Colin
(Frankrig), IM Shkapenko (Rusland),
alle 6.5p. ...nr. 46. Alex Sørensen,
FREM 5p. (1799) 1793, nr. 50. Jonas
Nilsson, FREM 5p. (1836) 1835, nr.
74. Jonathan Nørsøller, Kerteminde
4,5p. (1685) 1628, nr. 89. Lene Kuntz,
FREM 4p. (1598) 1580.

Hvid: Simon Christensen (1000)
Sort: Lene Kuntz, (1598)
[noter: NEN]
1.d4 d5 2."f3 "f6 3.$f4 e6 4.e3
c5 5.c3 "c6 6."bd2 cxd4 7.exd4
$e7 8.$d3 0-0 9.'c2 $d7 10."e5
*c8 11.'d1 a6 12.'f3 *e8 13.'h3
g6 14."xc6?!
14.0-0
14...*xc6 15.$e5 $f8 16."f3 "h5
16...e4!
17.g4 "g7 18.g5 "h5 19.*g1 *b6
20.*b1!? $d6 21.$xd6 *xd6
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Tam sæsonafslutning!
af Peter Kinggaard
Midt i juni gik Skakklubben på
sommerferie efter en lang og
begivenhedsrig sæson, hvor klubben
bl.a. genvandt sin divisionsstatus.
Sidste
arrangement
var
den
traditionelle Frem Open, som dog ikke
var særlig åben, for blandt de kun 32
deltagere var der kun 9 gæster fra andre
klubber.

ved sensationelt at tabe til Jens
Rasmussen i 2. runde, som med denne
sejr lagde grunden til en fin 2.plads.
Derefter var der dog ingen slinger i
valsen fra Kims side, som vandt med
1½ points forspring, godt hjulpet af at
gruppens øvrige deltagere var meget
enige om at dele point. Hvorfor have
besværet med at møde op i klubben,
når man tager remis efter eksempelvis
1.d4, d5 2.Sf3? Det ville måske være
en ide at indføre et forbud mod
remistilbud, således som det blev
praktiseret i superstormesterturneringen
Mtel Masters i Sofia tidligere på året,
uden
sammenligning
i
øvrigt.
Remisprocenten på knap 61 procent
kan vel dårligt blive overgået i næste
turnering. En score på 50% var nok til
at Jesper Knudsen og Jonas Nilsson
kunne dele 3.præmien.

De syntes åbenbart godt om
turneringen, for 3 af dem meldte sig
efterfølgende ind i Frem, og det betød
samtidig, at alle 4 grupper blev vundet
af Frem-spillere.

Mere kampgejst, tak!
Øverste gruppe var svagt besat med et
ratinggennemsnit på kun 1858, og det
betød at klubbens juniortræner, Kim
Skaanning, var kæmpefavorit, men han
gjorde det lidt besværligt for sig selv
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Sikre sejre til nye folk

ulige kamp i kampen blev vundet klart
af “de bedste” med 12-4.
Talentfulde Jonathan Nørsøller, som er
B-medlem af Frem (måske snart A?)
sikrede sig 2.pladsen, mens de 2
veteraner, Alfred Andersen og Erling
Rasmussen, fik det meste af indskuddet
tilbage ved at dele den sidste præmie.

Jakob Petersen indledte turneringen
som Fiber-spiller og afsluttede den med
maner som Frem-spiller ved at gå
ubesejret gennem gruppe 2, som var
delt mellem 4 spillere med ca. 1650 i
rating og 4 med kun 13-1400. Denne

Præmietagerne i Gruppe 2: fra venstre Alfred Andersen,
Jacob Petersen og Jonathan Nørsøller.
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afsluttende gevinst mod Marie kunne
Teddy dog notere sig for sin anden
turneringssejr i sin korte tid som
medlem
af
Frem,
om
end
ratinggevinsten ikke blev så stor denne
gang.
For
Andy
Carlsons
vedkommende skete der et sammenstød
mellem “blå mandag” og første runde i
turneringen, men derefter gjorde Andy
det glimrende med 4½ point, som gav
adgang til den sidste podieplads.

I gruppe 3 skulle Teddy Olesen forsøge
at ride videre på succesbølgen fra
Fynsmesterskabet i Indslev, hvor det
blev til imponerende 6½/7. Her
begyndte det også fint med 3 gevinster,
men så trådte Teddy lige kraftigt nok
på bremsepedalen, hvilket betød, at han
inden sidste runde måtte se sig
overhalet af Marie Vang Nielsen, som
endelig havde fundet ud af at udskifte
den lange række af remis’er med noget
der tæller dobbelt så meget. Med en

B 3: Andy Carlson, Marie Vang Nielsen og Teddy Olesen.
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KALENDER FOR FREM
August
Mandag 29. august kl. 19:
Holdsætningsmøde
September
Mandag 5. september kl 18.30:
Klubturnering (1)
Mandag 12. september kl. 18.30:
Klubturnering (2)
Mandag 19. september kl. 18.30:
Klubturnering (3)
Mandag 26. september kl. 18.30:
Klubturnering, opsamling
Oktober
Mandag 3. oktober kl. 18.30:
Klubturnering (4)
Mandag 10. oktober kl. 18.30:
Klubturnering (5)
Mandag 17. oktober kl. 18.30:
Klubturnering, opsamling
Mandag 24. oktober kl. 19.00:
Holdturnering (1)
Fredag 28. oktober:
Weekendturnering
Lørdag 29. oktober:
Weekendturnering
Søndag 30. oktober:
Weekendturnering
Mandag 31. oktober kl. 18.30:
Klubturnering (6)
November
Søndag 6. november kl. 12.00:
Frem 1 - Roskilde 1
Mandag 7. november kl. 19.00:
Pokalturnering
Mandag 14. november kl. 19.00:
Holdturnering (2)
Søndag 20. november kl. 12.00:
Frem 1 - Dianalund 1
Mandag 21. november kl. 18.30:
Klubturnering (7)
Mandag 28. november kl. 19.00:
Pokalturnering (2)
December
Mandag 5. december kl. 19.00:
Holdturnering (3)
Søndag 11. december kl. 12.00:
Sydøstfyn 1 - Frem 1
Mandag 12. december kl. 19.00:
Lynmesterskab
Fredag 16. december kl. 18.00:
Julefrokost
Mandag 19. december kl. 18.00:
Juleafslutning for juniorer
Onsdag 28. december kl. 10.00:
Odense Energi Cup
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Januar
Mandag 9. januar kl. 18.30:
Vinterfemmeren (1)
Søndag 15. januar kl. 12.00:
Nykøbing Falster 1 - Frem 1
Mandag 16. januar kl. 19.00:
Holdturnering (4)
Mandag 23. januar kl. 19.00:
Pokalturnering
Mandag 30. januar kl. 18.30:
Vinterfemmeren (2)
Februar
Søndag 5. februar kl. 12.00:
Frem 1 - Næstved
Mandag 6. februar kl. 19.00:
Holdturnering (5)
Mandag 13. februar kl. 18.30:
Vinterfemmeren (3), Pokaltur.
Mandag 20. februar:
VINTERFERIE!
Mandag 27. februar kl. 19.00:
Holdturnering (6)
Marts
Søndag 5. marts kl. 12.00:
Frem 1- Nyborg 1
Mandag 6. marts kl. 18.30:
Vinterfemmeren (4)
Mandag 13. marts kl. 18.30:
Vinterfemmeren (5)
Søndag 19. marts kl. 12.00:
Ringsted 1 - Frem 1
Mandag 20. marts kl. 19.00:
Holdturnering (7)
Mandag 27. marts kl. 19.00:
GENERALFORSAMLING!
April
Mandag 3. april kl. 18.30:
Frem Open (1)
Mandag 10. april kl. 18.30:
Frem Open (2)
Mandag 17. april:
2. påskedag
Mandag 24. april kl. 18.30:
Frem Open (3)
Maj
Mandag 1. maj kl. 18.30:
Frem Open, opsamling
Mandag 8. maj kl. 18.30:
Frem Open (4)
Mandag 15. maj kl. 18.30:
Frem Open (5)
Mandag 22. maj kl. 18.30:
Frem Open, opsamling
Mandag 29. maj kl. 18.30:
Frem Open (6)
Juni
Søndag 4. juni kl. 11.00:
DSU-pokalfinale
Mandag 5. juni:
2. pinsedag
Mandag 12. juni kl. 18.30:
Frem Open (7)
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Den omvendte verden

notere et samlet plus på 200
ratingpoint, hvilket næsten var det
vigtigste. Emil Deleuran har i de
seneste turneringer måttet affinde sig
med den utaknemlige 4.plads, men
denne gang lykkedes det Emil med 4½
point at komme blandt dem, som skulle
fotograferes til klubbladet.

I et sportsarrangement er det
almindeligvis finalen, som afslutter
seancen. For gruppe 4’s vedkommende
gjorde det modsatte sig dog gældende,
idet de to forhåndsfavoritter, Alexander
Pulli og Kasper Utoft, krydsede klinger
allerede i første runde. Her tog
Alexander første stik af i alt syv ganske imponerende, men Kasper
fulgte ganske godt med til en sikker
2.plads. De to herrer kunne dermed

Til slut lidt forbrugeroplysning: 13.
udgave af Frem Open spilles fra 3.
April
til
12.
Juni
2006.

B 4: Kasper Utoft, Alexander Pulli og Emil Deleuran.

19

Horsens Lang Weekend
Af Jesper Knudsen
spillede i nederste gruppe, imedens
Mathias og undertegnede var placeret i
mellemgruppen.
Turneringsformen er en flad schweizer
og det gav desværre en parring af
Alexander og jeg i første runde.
Alexander kom lige fra fire ugers ferie
og tabte hurtigt i en sicilianer, hvor han
spillede d5 lidt for hurtigt. Bent var lige
ved at holde remis, men måtte ned til
en spiller på 1700. Samme skæbne
overgik ham i runden efter, men at han
er en lovende spiller, der spiller nogle
gode
åbninger,
men
mangler
selvfølgelig rutine. Bent havde i
turneringens første to runder gode
remis- chancer imod spillere på 1700+.
Lidt ærgerligt. Her kommer vi ind i
slutningen af turneringen, hvor
modstanden er blevet lidt svagere, men
stadig er dette i al sin enkelthed et godt
parti:

Jeg har besøgt Horsens to gange før i
forbindelse med det formanden Eigil
Skaarup kalder Horsens Skakforening
flagskib, nemlig Horsens Lang
Weekend. Et flagskib der syntes at
blafre lidt tilfældigt i vinden. Desværre
syntes vinden at være aftagende, idet
kun Mads Boe med næsten 2400 kunne
imponere, når vi kigger på tallene. Det
skal tilføjes at feltet alligevel bestod af
så mange mesterspillere, at enhver
turnering på Fyn, ville ligne en jolle i
sammenligning med det såkaldte
flagskib.
Fra Frem havde vi udsendt fem
spillere, hvoraf to af dem var junior
spillere - Jeg betragter det som min
opgave, at støtte alle de positive
elementer, vi har i klubben, og at være
synlig i forhold til vores store
juniortrup, anser jeg for en naturlig del
af mit formandskab. Jeg havde derfor
opfordret de unge spillere til at tage
med til Horsens. At jeg først tager fat
på denne opgave i løbet af
sommerferien gør desværre, at ganske
få er til at komme i kontakt med, idet
de fleste enten er taget på ferie eller har
planlagt ferie i den pågældende uge.
Resultatet blev altså deltagelse af
Alexander Pulli og Bent Carl
Christensen. Jeg forsøger igen med
Kerteminde Weekend (husk det nu
kære ungdom), men to spillere er bedre
end ingen spillere. Også Yann Le Besc
og Mathias Meunier havde valgt at
deltage. Yann, Bent og Alexander

Hvid: Bjarne Leth (1322)
Sort: Bent Carl Christensen
(1260)
[noter: JK]
1.e4 c6 2.d4 d5 3."c3 dxe4
4."xe4 "f6 5."g3 $g4 6."f3
$xf3 7.gxf3
Ved ikke om dette er kendt. Det
virker som en falliterklæring for
hvid, der har afgivet for meget
struktur for sit løberpar.
7...e6 8.$g2 $e7 9.0-0 0-0 10.c4
c5 11.$e3 cxd4 12.$xd4 "c6
13.$c3 'c7 14.'c2 *fd8 15.*ad1
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Knægten vandt 200 rating point i denne
turnering. Vi spillede et par runder,
indtil dette skete:

a6 16.$xf6?! $xf6 17."e4 $e5
18.b3 $xh2+ 19.0h1 $e5 20.*fe1
*xd1 21.'xd1 *d8 22.'e2 "b4
23.$f1

Hvid: Stefan Wiecker (1991)
Sort: Jesper Knudsen (1930)
[noter: JK]
1.e4 c5 2."c3
Stefan holder fast i den lukkede
variant. Jeg anbefalede ham sidste
år at undersøge de åbne stillinger,
der kommer efter Sf3− Forgæves,
men jeg er vel heller ikke noget
forbillede.
2..."c6 3.g3 g6 4.$g2 $g7 5.d3
*b8 6.f4
Stefan og jeg havde spillet denne
variant aftenen før under et lynparti.
Jeg havde desværre vist ham en
lille krølle der kommer ved normal
udvikling. Han afviger derfor her.
Normalt er 6. Le3 b5 og hvid taber
hvis han slår bonden på c5− kig
selv på det.
6...b5 7.e5
Underligt. Jeg kender ikke trækket
og har svært ved at se hvordan
trækket harmonere med hvids
opstilling. Jeg viste Kristoffer
Dyrgård partiet - han havde heller
ikke havde meget tilovers for ideen.
7...f5
Jeg reagerer (vanligt) lidt pubertært
overfor ting, jeg ikke kender, men
jeg ville ikke give ham e4 og
desuden har sort god tid i denne
stilling.
8."f3 b4 9."d5 "h6 10.0-0 0-0
11."g5 "f7 12."xf7 *xf7 13.*e1
$b7!?
Nonchalant.
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23...'e7!
Og hvid opgav. Bent kommer vi til
at se meget mere til. Forhåbentligt
bliver han i Frem.
0-1.
I anden runde spillede jeg en remis
med Jørgen Aaskov. Et parti hvor jeg
var presset det meste af tiden, men fik
det ønskede resultat. Jeg har
efterhånden en god fornemmelse for
disse situationer mod lidt bedre
spillere, der gerne vil vinde over mig.
Om ikke andet har jeg udviklet et
instinkt for forsvar af svære stillinger.
Yann havde en spiller på 2000 ude i
torvene, men knækkede desværre i
slutning af partiet, hvor varianterne
blev multipliceret og temmelig
afgørende. Alexander havde det
tydeligvis svært, men det var ingen
skam at tabe til Jens Olav Fogh med
1700 i rating. I sidste runde spillede
Fogh med Mads Boe om 1. pladsen!
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1600 i rating! Jeg har lavet en aftale
med om at han spiller på klubbens 1.
hold i år. Til gengæld viser jeg ham
Odense og tager ansvaret for hans
videre udvikling på brættet. Når Kim
og nogle af klubbens andre teoretikere
har vist ham vejen vil jeg tro at han
stiger med 100-150 på kort tid. Stefan
er 16 år.

14.c3 bxc3 15.bxc3 e6 16."e3 d6
17.d4
Det tog mig temmelig lang tid (40
min.) at se følgende variant.
17...cxd4 18.cxd4 *d7 19.'a4
"xd4!?
Ikke det svære træk. Jeg havde
svært
ved
at
overskue
konsekvenserne af hans dronnings
placering i varianten.
20.'xd4 dxe5 21.'c4 exf4
22.'xe6+ 0h8 23.*b1 fxe3
24.$xe3
Sort vandt altså en bonde, men
hvid fik sine brikker med.
24...*e7 25.'xe7?!
Undervurderer sorts kommende
initiativ.
25...'xe7 26.$xa7

I runden efter tabte jeg med sort til den
modstander, der havde snydt Yann i
anden runde. Det stillede det klare krav
at jeg skulle vinde næste parti, hvis
mine præmiechancer skulle forblive
intakte:
Hvid: Jesper Knudsen (1930)
Sort: Jonas Udmark (1789)
[noter: JK]
1.d4
Spiller egentlig e4, men har den
opfattelse at man bør kunne begge
stillinger.
1..."f6 2.c4 g6 3."c3 $g7 4.e4 d6
5."f3 0-0 6.$e2 e5 7.0-0 "c6
Det er sådanne åbninger, jeg håber
at sort spiller. En hovedvariant i
kongeindisk− temmelig skarpt og
derfor svært for mig at fedte en halv
hjem.
8.d5 "e7 9.b4
Dette træk skulle være årsagen til
at
Kasparov
ikke
spillede
kongeindisk indtil han indstillede
karrieren. Jeg ved selvfølgelig ikke
hvorfor.
9..."d7?!
En mindre kendt variant
10.$e3 f5 11."g5 "f6 12.f3
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26...'a3! 27.$xb8 $d4+ 28.0h1
$xg2+ 29.0xg2 'xa2+ 30.0h3
g5! 31.*e8+ 0g7 32.*b7+ 0g6
33.g4 fxg4+ 34.0xg4 'g2+ 34.
opg.
0-1.
Stefan deltog også sidste år i Horsens.
På daværende tidspunkt havde han 15-
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29.*d8 $xg3
Sort valgte at gå mat. Respekt.
30.'c3+ "f6 31.'xf6+ 0g8
32.*xf8#.
1-0.

Der skal være plads til løberen
langs g1-a7 ellers forsvinder hvids
initiativ på dronningefløjen.
12...f4 13.$f2 0h8?!
Langsomt.
14.g4?!
Igen lidt pubertært. Jeg ville over i
en stilling jeg kendte.
14...fxg3 15.hxg3 "eg8 16."e6
Sort truer med at spille Sg4!
16...$xe6 17.dxe6 'e8? 18."d5?!
18.Sb5 vinder hurtigere
18...*c8 19.$xa7! "xd5 20.exd5
Strider imod erfaringen fra disse
stillinger, men fristen for følgende
variant var ikke til at modstå.
20...b6 21.c5 bxc5 22.bxc5!
Jeg kunne stadig redde officeren
med b5, men igen fristen...
22...*a8 23.cxd6 *xa7 24.dxc7
*xc7 25.d6

Mathias havde ikke gjort væsen af sig
og havde lige tabt et lidt ærgerligt parti,
hvor han huskede temmelig meget
forkert i åbningen. Han havde alligevel
fået chancer, men tabte altså. Om det
havde gjort ham sur, skal jeg ikke
kunne sige, men han fandt om ikke
andet sit 1. bat frem og flækkede
kraniet på den nedadgående Erik
Pedersen, der var fræk nok til at tilbyde
remis, ligesom Mathias gjorde klar til
knuse ham:
Hvid: Mathias Meunier (1827)
Sort: Erik Pedersen (1831)
Noter. JK]
1.e4 c5 2."f3 "c6 3.d4 cxd4
4."xd4 g6 5.c4 $g7 6.$e3 "f6
7."c3 "g4 8.'xg4 "xd4 9.'d1
"e6
Denne stilling har været kendt
siden 1960' erne. Bent Larsen har
en del at sige om denne
spillemåde.
10.*c1 'a5 11.$e2 b6 12.0-0 $b7
13.$f3 d6? 14.e5! $xf3 15.'xf3
0-0 16.exd6 exd6 17.*fd1 $xc3?
Man kan ikke give sin sortfeltede
løber uden at gå mat i disse
stillinger.
18.bxc3 'xa2 19.$h6 *fe8 20.h4
"... ikke så meget pis..." som
Mathias analyserede sig frem til
efter partiet.
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25...'xe6?
Sort bryder sammen. Forståeligt.
26.dxc7 'h3 27.'e1 e4 28.*d1
$e5
Ser farligt ud, men løberen er jo
bundet til forsvaret af konge.
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27.0g2!
Den hopper en snu ræv ikke på.
27...'d5+
Men sort opgav umiddelbart efter.
1-0.

20..."g7 21.g4 *ac8 22.'f6 "e6
23.*e1 *xc4 24.*xe6 *xg4+
25.0h2 *xh4+ 26.0g3 *h3+
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Alexander havde haft det svært og
kunne ikke spille op til sit ratingtal,
men jeg ved at han kommer tilbage og
at han engang vil spille for klubbens 1.
hold. Bent hentede til gengæld 60
rating point, men måtte se 1. pladsen i
deres gruppe gå til Yann, da denne
havde aftalt remis med Mathias inden
sidste runde.
Alt i alt en god turnering for Frem.
Hyggeligt var det.

Noget for noget – test din skaknørd!
Af Bella Arnt Rasmussen

Føler du som er gift med - eller måske endda bor sammen med
- en skaknørd, at din ven aldrig hører efter?
Kræver din skaknørd kontakt ved at skubbe til dig?
Hopper skaknørden op af dig, eller hidser sig op bare du køber
lidt nyt badetøj?
Føler du kort sagt, at du hele tiden er et halvt skridt bagefter?
Så er det måske en ide at begynde at
praktisere ”noget for noget” programmet. Note: For nemheds
skyld anvendes som supplement til
ordet ”skaknørd”, i det følgende

synonymerne ”vedkommende”, ”ven”
og ”han””. Dette skal dog ikke på
nogen måde opfattes som at kvinder
ikke engang imellem udviser samme
adfærd
som
skaknørden.
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elsket og ønsket i Jeres familie. Kæl
og små hyggestunder er derfor en
naturlig del af den daglige omgang
med skaknørden. Sørg også så vidt
muligt for, at din skaknørd kan
komme hen til computeren mindst
femten gange om dagen, og at
vedkommende kommer ud til
forskellige skakturneringer, hvor
vedkommende kan møde andre
skaknørder. Hvis du har problemer
med
skaknørdens
opmærksomhed/hørelse når du kalder, kan
du med fordel gå i gang med
systematisk
indkaldstræning.
Indkaldstræningen bliver beskrevet
detaljeret i næste nummer af
”Varme drenge 3”, hvor vi også går i
detaljer med en række andre
aktiverings-øvelser.

Programmet ”Noget for noget” er
lavet til skaknørder, der er meget
opmærksomhedskrævende, og til
skaknørder hvor partneren føler at
skaknørden har overtaget kontrollen.
Metoden kan dog også bruges til
skaknørder, der er svære at få
kontakt til. ”Noget for noget” står for
at skaknørder fra nu af skal yde en
lille indsats, for at få adgang til noget
behageligt. Skaknørder skal f.eks.
sidde
stille
og
roligt,
når
vedkommende skal have smart tøj
på. Skaknørder skal skjule topmaven
og gå med jakke for at komme
videre på turen, og får ikke
kontakt/aktivering
hver
gang
vedkommende beder om det. Målet
med denne strategi er, at skaknørder
ikke længere skal være den der
igangsætter aktiviteter. skaknørder
skal ikke længere have kontrol over
hvad der skal ske, og hvornår det
skal ske. Grundelementer i ”noget for
noget” programmet er:

B. Beløn den adfærd du ønsker
Skaknørden skal finde ud af, at
vedkommende kan få noget godt til
at ske ved at gøre det vi ønsker.
Mange er tilbøjelige til at skælde
skaknørden ud, hvis vedkommende
f.eks. farer omkring og ser stresset ud,
mens vi gør rent, og skaknørden
bliver tilsvarende ignoreret, når
vedkommende lægger sig ned uden
at tænde for TV-sporten. Det laver vi
om på i ”noget for noget”
programmet. Her får skaknørden
kontakt
og
belønninger,
når
vedkommende gør det vi ønsker.
Hvis din skaknørd f.eks. lægger sig
ned på sofaen, kan du kaste en
godbid hen til ham(selvom en
skaknørd har en tyk hovedskal, så
pas på ikke at ramme skaknørden i
hovedet, der kan i nogle tilfælde
forekomme små hjerneskader hvis
godbidden vejer over 300 g) og evt.

Opfyld skaknørdens behov; Beløn
den adfærd du ønsker; Skaknørden
skal gøre noget for at få noget; Fjern
årsagen til problemet; Ignorer
uønsket adfærd; Træn din skaknørd
på en positiv måde til de ting du
ønsker; - ”Hvis vi bliver ved at gøre
det der ikke virker, så får vi samme
resultat i morgen som i dag”
A. Opfyld skaknørdens behov.
For at have succes med dette
træningsprogram, er det vigtigt at
sørge for at din ven får opfyldt sine
basale behov. Skaknørden skal have
social kontakt, tilstrækkelig fysisk
motion og aktivering. Det er også
vigtigt, at din ven føler sig både
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fundet ud af at skaknørden selv synes
er pølser med rødvin eller fadøl til.
Det kan være særdeles vanskeligt at
ændre på disse tvangstanker. Hvis
skaknørdens pølser og rødvin/fadøl
står frit fremme, er første skridt at
fjerne den frie adgang til maden.
Præsentér maden for skaknørden og
giv ham 25 minutter at spise i. Hvis
skaknørden fravælger maden, så
fjerner du den råt og brutalt. Det er
vigtigt
at
fastholde,
at
vedkommende kun har de 25
minutter at spise i, og du må ikke
begynde at komme grillpølser og
flødekartofler på tallerkenen for at
få ham til at spise. Derved risikerer
du at skaknørden lærer, at han får
noget der er mere lækkert, hvis bare
han venter med at spise, og du øger
familiens udgifter til fortæring. Hvis
du har store kontaktproblemer, kan
du i en periode håndfodre
skaknørden
med
hele
hans
foderration, således at al mad
kommer direkte fra dig.

udtale dig rosende, mens du til
gengæld ignorerer vedkommende,
når han går rundt i lokalet og
prutter. Definer for dig selv hvad det
er du ønsker og beløn skaknørden,
når vedkommende gør det du
ønsker. l flere situationer er det
vigtigt at gå i gang med at belønne
den
ønskede
adfærd,
inden
skaknørden gør noget uønsket. Hvis
du for eksempel har en skaknørd der
gerne vil løbe efter cykler, så er det
vigtigt at du FØR din ven ser cyklen
og når at reagere, begynder at
belønne vedkommende for en
adfærd du ønsker (f.eks. kontakt, sit,
dæk mm.). Sørg for at bruge
MANGE godbidder (chokolade eller
skakbøger), så du er sikker på at
kunne fastholde din skaknørds
opmærksomhed. På denne måde
kan du belønne din ven for det du
ønsker, i stedet for at skælde
vedkommende ud for det du ikke
ønsker. Hvis din skaknørd er meget
tændt på cykler, kan det være. at du
skal holde ret stor afstand til cyklister
i begyndelsen, og så gradvist gå
tættere på.

D. Fjern årsagen til problemet
Du kan i nogle tilfælde vælge, at
fjerne det som udløser den uønskede
adfærd: Hvis skaknørdens sko der
står fremme hver dag lugter
forfærdeligt af fodsved, så fjern
skoene. Hvis skaknørden hugger
børnenes legetøj og får en hel ”fest”
ud af at blive fanget, så kan du
forsøge at undgå, at han kan
komme i nærheden af børnenes
legetøj. ’Fjern legetøjet fra de
områder skaknørden har adgang til
og sæt f.eks. et babygitter op der,
hvor vedkommende ikke må
komme. Hvis skaknørden hopper op
ad alle gæster der kommer i huset, så

C. Skaknørden skal gøre
noget for at få noget
Hvis du ikke har en særlig god
kontakt med din skaknørd og føler
at han nærmest ignorerer dig, kan
du stille det krav at han kigger på
dig hvert 5.sekund for at få adgang
til forskellige goder. Det vil sige før
skaknørden kan få mad, sidde i
sofaen, opnå nærhed eller komme
ud at tisse i haven, osv., så skal han
tage
kontakt
til
dig.
Den
ernæringsmæssige rigtige kost for en
skaknørd har vi erfaringsmæssigt
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i Dansk Skaksalg, kan det ske at
moderen giver efter. Dermed har hun
startet en ond cirkel, der hedder; hvis
jeg bliver hysterisk får jeg min vilje og
får noget lækkert fra Dansk
Skaksalg. Næste gang barnet vil
have noget, prøver moderen at
ignorere hysteriet Barnet prøver
mere ihærdigt og moderen giver til
sidst efter. Nu har barnet lært, at det
ved at eskalere hysteriet kan få sin
vilje. Næste gang moderen forsøger
at ignorere barnet, vil hysteriet blive
endnu mere voldsomt. Det at forsøge
mere intenst medførte et resultat. Til
sidst vil der ikke være flere
skakbøger fra Dansk Skaksalg som
man ikke har i hjemmet. Det samme
gælder den voksne skaknørd, som
har lært at vedkommende ved at
forsøge mere voldsomt får succes.
Den eneste måde at komme
adfærden til livs er, at ignorere den,
indtil den forsvinder, også selvom det
i begyndelsen kan tage lang tid. Vi
gør det, der virker!

luk ham ind i et andet rum, f.eks.
kosteskabet, indtil du har fået trænet
ham til at sidde og hilse pænt, eller
ligge i sin kurv.
E. Ignorer uønsket adfærd
Det at skælde skaknørden ud, tage
sig til hovedet og skrige ” nej, neej,
NEEEJ... ” har sjældent nogen
virkning. Hvis det virkede, så havde
man jo ikke problemet. For de fleste
skaknørder gælder ofte at al
kontakt, herunder også negativ
kontakt, er bedre end ingen kontakt.
Stop
derfor
med
at
give
vedkommende negativ kontakt ved
at skælde ud. En skaknørd der f.eks.
skubber til dig i sofaen med snuden,
eller slikke dig på næsen, prøver på
at få opmærksomhed fra dig. Ved at
sige ”nej” og evt. skubbe igen giver
man ham lige det vedkommende
gerne
vil
have,
nemlig
opmærksomhed. Lad os tage et
eksempel. Du har en skaknørd der
altid skubber eller puffer til dig for at
få kontakt. Det du skal gøre er at
ignorere skaknørden, når han
kommer og kræver kontakt. Det
kan du gøre ved at lade være med
at røre ved ham eller sige noget til
vedkommende, og ved evt. at vende
hovedet væk fra din ven. Du kan
også rejse dig op og gå væk fra ham.
Når du ignorerer skaknørdens
skubben og puffen vil du ofte opleve,
at han prøver mere ihærdigt. Hvis
det sker. er det helt afgørende for
resultatet, at du fastholder din
ignorering. Tænk på en ung 3-årig
skakspiller der bliver hysterisk, når
vedkommende ikke får sin vilje.
Første gang barnet f.eks. bliver
hysterisk over ikke at måtte få noget

F. Træn din skaknørd på en positiv
måde til de ting du ønsker:
Vi møder i vores arbejde med
problemløsning, jævnligt skaknørder
der fra forskellige sider betegnes som
adfærdsvanskelige. Det er f.eks.
skaknørder der ikke hører efter hvad
konen siger, skaknørder der er
klodsede og ødelægger ting i
hjemmet, og skaknørder der generelt
er vanskelige at styre uden for de 64
felter. Skaknørder af denne type er
som regel hverken aggressive eller
frygtsomme, de har heller ikke andre
problemer der kræver langvarig
behandling, men de opfører sig på en
måde der er ved at drive både
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2. Kommer din skaknørd kun
sjældent første gang du kalder på
ham?
3. Kommer din skaknørd kun
sjældent når du kalder på ham, hvis
der er andre skaknørder eller noget
andet spændende i nærheden?
4. Kommer din skaknørd ofte og
puffer til dig for at få kontakt?
5. Tigger din skaknørd aktivt ved
bordet?
6. Kommer din skaknørd ofte og
”kræver” at blive aktiveret/ få dig til
at lege med den?
7. Føler du at din skaknørd
bestemmer, hvornår du skal lege
med ham?
8. Har du følelsen af, at du siger nej
mange gange i løbet af en dag?
9. Trækker din skaknørd af sted med
dig når I er ude at gå tur?
10. Har du jævnligt fornemmelsen af,
at din skaknørd simpelthen ikke
hører hvad du siger?
11. Har du følelsen af, at din skaknørd
for
det
meste
gør
hvad
vedkommende selv vil?
12. Går din skaknørd som John Cleese
(”gakkede gangarter”) eller siger som
”Dr. Strangelove ” for at få
opmærksomhed?
13. Tænder din skaknørd så meget på
at komme ud og gå tur, at det
næsten ikke er til at få ham iklædt
smart tøj? Ja ? - så er det bare med
at søge hjælp, inden det er for sent!

konen og familien til vanvid. Vi har
valgt at kalde dem forkælede eller
misforståede skaknørder. De har det
fælles træk, at de ikke er født
adfærdsvanskelige, men at deres
problemer er indlærte, da de får
noget ud af at opføre sig på en måde
vi ikke ønsker. Da skaknørder er i
besiddelse af mange intelligenser,
jævnfør Howard Gardners moderne
pædagogiske
teorier,
kan
problemerne faktisk elimineres på
kort tid. Hvis konen/kæresten altså
ændrer sin adfærd over for
skaknørden.
TEST SELV DIN SKAKNØRD:
Det
verdensberømte
alsidige
familieblad – Næstved Skaknyt - har
lavet en test, som kan hjælpe dig
med at afgøre om du og din
skaknørd har brug for ”noget for
noget” programmet. Svar derfor
ærligt på følgende spørgsmål: Hvis
du kan svare ja til et eller flere af
spørgsmålene vil du sandsynligvis
have gavn af nogle af elementerne i
”noget for noget” programmet. Hvis
du kan svare ja til de fleste
spørgsmål, vil vi råde dig til at tage
kontakt til en professionel pædagog,
med kontakter til DKK for at få løst
problemerne.
1. Føler du, at din skaknørd er mere
interesseret i omgivelserne end i dig,
når l er udendørs?

Frit oversat til menneskesprog uden nævneværdig tilladelse fra bladet ”Hund & Træning”.
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Klubmesterskab i FREM 2005
Skakklubben Frem har hermed fornøjelsen at indbyde alle
interesserede til at deltage i efterårets klubturnering.
Spilledage:

5., 12. og 19.september, 3., 10. og 31. oktober samt 21.
november. Alle dage fra kl. 18.30. Bemærk starttidspunktet!

Opsamling:

26. september og 17. oktober kl. 18.30

Turneringsform:

8 deltagere i hver gruppe. Turneringen vil blive elo-ratet, hvis
betingelserne er opfyldt.

Betænkningstid:

2 timer til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten.
Juniorer kan få hængeparti efter kl. 21.30.

Indskud:

Mesterklasse(r): 100 kr. Øvrige klasser: 75 kr.

Præmier:

Mesterklasse(r): 1: 350 kr. 2: 250 kr. 3: 150 kr.
Øvrige klasser: 1: 275 kr. 2: 175 kr. 3: 125 kr.
Desuden vil der være præmie for bedste parti og største
ratinggevinst i henholdsvis mesterklasse(r) og øvrige klasser.

Ved ligestilling i point deles præmier, og ved ligestilling i Mester 1 spilles omkamp
om titlen, dog skal man være A-medlem af FREM for at kunne blive klubmester.
Tilmelding:

Er nødvendig – til:
lean@hunderupnet.dk, evt. tlf. 66193069
eller til:
peter.kinggaard@webspeed.dk, evt. tlf. 65963763 / 20744863

Tilmeldingsfrist:

Senest d. 29. august 2005

Turneringsledere:

Lean Lønne Petersen og Peter Kinggaard
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Fyns Skak Union indbyder hermed til Fynsmesterskabet for
juniorer, det vil sige spillere som endnu ikke er fyldt 20 år
eller senest gør det i år.
Turneringen er kun for (helårs-)medlemmer af Fyns Skak Union samt her på øen
bosiddende børne- og juniorspillere, der ikke tidligere har spillet EMT.
• Turneringen spilles over 7 runder på én weekend. Første runde fredag d. 14/10 kl.
19.00, derefter 3 runder lørdag og 3 runder søndag. Slut søndag aften kl. 23.00.
• Hver spiller har 2 timer til hele partiet, det vil sige højst 4 timer til et parti, ingen
hængepartier. (Denne betænkningstid er officielt godkendt af FIDE).
• Turneringen rates.
• Det er gratis at deltage.
• Du får fuld forplejning og overnatning – også gratis. (Medbring selv sovepose).
• Der spilles i én stor monradgruppe.
• Der er store præmier. 700kr. – 500kr. – 300kr. til de tre bedst placerede, samt
200kr. til hver af de bedste under henholdsvis 1600, 1400 og 1200 i rating.
• Det foregår på Nørre Aaby Realskole – lige ved stationen.
• Du skal tilmelde dig til undertegnede senest søndag den 9/10 med oplysning om
navn, alder, klub, tlf. nr. og rating.

Forhåbentlig vil rigtig mange møde frem. Et bedre tilbud til
dig som skakspiller er i al fald sjældent set, og vi er mange,
der gerne vil gøre oplevelsen god for dig.
På vegne af Fyns Skak Union
Arne Bech Madsen
Tennisvej 12
5580 Nørre Aaby
Tlf.nr. 64 42 32 18
E-mail: juniorskak@fsu-skak.dk
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ODENSEMESTERSKABET 2005
Odense Skakklub indbyder til
7 runders koordineret EMT
Spillested:

Dalum Skolen
Demantsvej 30, 5260 Odense S
Indgang ændret til Demantsvej 30
(Skolen er som andre skoler røgfri)

Spilledage:

Fredagene 14.-28. oktober,
4.-11.-18.-25. november og 2. december

Spilletid:

Alle dage fra 19.00

Betænkningstid:

2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid
til resten.

Turneringsform:

8-mandsgrupper, alle mod alle,
nederste gruppe evt. som monrad.

Indskud:

125,-

Tilmeldingsfrist:

Senest lørdag d. 8. oktober

Tilmelding til:

Ivar Dørup
22 98 34 76
ivar@hjallesenet.dk

Keld Boysen
Tlf. 66 13 22 14

VEL MØDT PÅ DALUMSKOLEN!!!
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