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

BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer 3-4 gange årligt og 
uddeles gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden 
medlemslisten beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister 
m.v. 
 
FREMs bestyrelse: 
 
Formand:  Jesper Knudsen tlf. 22 19 81 99 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

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

Bestyrelsesmedlem:  Kristoffer Dyrgaard tlf. 25 75 76 78 
 mail: kristoffer_dyrgaard@hotmail.com 
 

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:  Mads Bilde Svendsen tlf. 28 21 61 82 
 mail: 240113@cvufyn.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. 1 udkommer 5. marts – deadline er d. 19. februar 2007. 
 
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg via mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, vil der for det meste kunne 
forhandles om andre afleveringsformer. 
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En spændende sæson 
Af Jesper Knudsen, fmd. 

 
Den nuværende sæson tegner sig til at 
blive rigtig gunstig for Frem. Samtlige 
hold i klubben markerer sig positivt og 
udviser stærk vilje til sejr. 
 
Vi kan begynde med et 1. hold, der 
sprudler af selvtillid efter imponerende 
sejre i de to første runder. Holdet har 
mødt de to oprykkere, Tølløse og Nr. 
Aaby Junior. På papiret to svagere hold 
end Frem, men ikke så svage at de 
skulle sendes hjem med henholdsvis 
1½ og 1 point!  
 
Præstationerne har gjort at Frem ligger 
nummer 1 med 5 point! ned til de 
nærmeste konkurrenter. Det bringer 
håbet tilbage om den oprykning, der så 
fælt glippede sidste år i Ringsted. 
Personligt har jeg ikke oplevet så 
stærkt et førstehold i min tid i klubben. 
De fortjener den oprykning. 
 
2. holdet chokerede negativt i første 
runde ved at tabe til klubbens 3. hold. I 
lokalopgør er alt muligt og sejren til 3. 
holdet var fuld fortjent. Herefter 
lykkedes det på besynderlig vis at 
tilbageerobre det tabte terræn. I 
kampen mod Læseforeningens 2. hold 
vandt Frem med 6½-1½ og havde fået 
luft ned til nedrykningsstregen. Derpå 
gik turen til Nyborg. Et stærkt 1. hold 
ventede på 8 unge ”fremmere”, og 
selvom matchen bølgede lidt, kunne 
Frem 2 være tilfredse med 5½ point! 
Tilbage i kampen om oprykning til 2. 
division. 

Frem 3 har været sæsonens store 
overraskelse og et tydeligt bevis på en 
stærk bredde i klubben. Med sejre over 
Frem 2 og Odense 1 samt en uafgjort 
mod Sydøstfyn 2 ligger holdet på 1. 
pladsen, hjulpet lidt på reglen om 
matchpoint. Holdet går dog en svær tid 
i møde med kampe mod Nyborg 1 og 
Læseforeningen 2. Situationen med to 
hold i toppen af Fynsserien er 
fantastisk for klubben. 
 

I serie 1 har 4. holdet kæmpet 
formidabelt mod stærk modstand. 
Resultatet mod Tårnet 1 var virkelig 
flot. Også mod Nyborg 2 snød holdet 
ratingberegningen og igen vandt Steen 
Utoft, hvilket var 3. gang af 3 mulige 
forsøg. Måske venter der et skakur? En 
flot start for holdet og især Steen Utoft 
og også af en klubbens mest lovende 
spillere, Mads Hansen på 13 år. 
 

Et spændende opgør i serie 2 bliver 
uden tvivl Frem 5 mod Næsby 1. 
Næsby har indtil videre kun afgivet et 
½ point i 3 kampe og ser meget stærke 
ud. Vi skal blot huske på, at det er 
klubbens 5. hold der spiller med i 
gruppen. 8 point af 10 mulige er en god 
start for unge spillere som Søren 
Christensen, Thor Bendix og Torsten 
Baden-Jensen. Gode takter. 
 

Alt i alt en gunstig situation for Frem 
Skakklub, der med lidt medvind kan 
have et 1. divisionshold samt et 2.  
divisionshold næste år.
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Efter nytåret 
Kommentar til kalenderen 

Af Jesper Knudsen, fmd. 
 
Bestyrelsen i Frem er gået 
tilbage til at planlægge sæsonen 
over to omgange. Begrundelsen 
herfor var, at planlægningen for 
hele året blev for rigid og uden 
hensyn til evaluering af 
forestående begivenheder i 
klubben. Dette undgås ved at 
opdele kalenderen. 
 

Med et stærkt efterår, der bød på 
fornyelse og tradition, går vi 
nytåret i møde med en lidt 
anden tilgang til klublivet. I 
opstarten efter julepausen vil der 
komme flere tilbud om 
undervisning. På disse 
tidspunkter kan medlemmer 
komme og læne sig tilbage i 
sædet samtidig med at man 
bliver bedre til skak. Man kan 
også vælge at bidrage med 
gennemgang af partier eller 
holde et oplæg om et specielt 
tema. Valget ligger hos 
medlemmerne.  
 

Når klubben satser en del på 
undervisning i kalenderen, er 
det et signal om, at der ligger et 

stort udviklingspotentiale i den 
store medlemsskare Frem 
besidder- et kig i 
holdturneringens tabeller syntes 
at bekræfte dette (Frem er en 
gigant på Fyn). 
 

Vi skal være bedre skakspillere, 
og det bliver vi dels af at spille 
en masse partier, men også ved 
at supplere med undervisning. 
Jeg ville gerne have spillere fra 
1. holdet til at vise partier fra 
divisionsturneringen, men ligeså 
vigtigt er det kunne følge partier 
spillet i Fynsserien og nedefter. 
Her finder vi oftest de partier, 
der rent skakligt ligger inden for 
medlemmernes nærmeste 
udviklingszone, og derfor er 
meget lærerige. 
 

Kalenderen afslører ligeledes, at 
den traditionelle Frem Open 
fortsætter. En turnering der 
sædvanligvis er stærkt besat.  
 

Udfordringsturneringen, 
hurtigskakturnering er også på 
programmet efter nytåret. Kom 
ind i klubben og deltag.
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VELKOMMEN TIL EN AFTEN I SORT & HVIDT! 

 
Battlechess–en god start!  -  Det er godt med idealer i skak! 

Fidus Master: Per Arnt Rasmussen 
 

 

Sådan bliver du en bedre skakspiller! 
Tips & tricks for alle, fra begynder til stærk mesterspiller 
Tid & sted: FREM Skakklub, mandag d.29/1 

2007 kl.19-20.30 & evt.20.30-22.15 
 

 

Målgruppe:  
Alle FREMMERE der har mere end 2 brikker at flytte med. 
Der er noget for alle, uanset hvorfor/hvor godt du spiller skak! 
Forberedelse fra deltagernes side er ikke nødvendig, men mød venligst 
engageret op! 
 

Program: 
Kl.19-20.30 Teori: Sådan bliver du en bedre skakspiller del 1 
 

Meget livligt og varieret foredrag, samt en lille konkurrence med præmier! 
 

Foredraget er ”live”, og de tips & tricks der afsløres undervejs, er – 

hemmelige(!) - så du må selv skrive ned hvis der er noget du vil bevare… 

Litteraturliste med gode skakbøger udleveres ved start. 
 

Kl.20.30-22.15 Praksis: Sådan bliver du en bedre skakspiller del 2  
 

3 runder usædvanlig  
hold-hurtigskak  
(15 min. pr. spiller pr. parti) 
bestående af: 

1. runde: Fischerskak  
2. runde: Modsatte rokader-skak  
3. runde: Slutspilsturnering 

(Tårnslutspil) 
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Odense Mesterskabet 
- en god reklame for Frem 

Af Jesper Knudsen 
 

Frem har overtaget Odense 
Mesterskabet og ændret en del på 
turneringsformen. Bestyrelsen løftede 
præmieloftet og håbede dermed at 
skabe en særlig turnering i klubben. 
Deltagerantallet ramte 40, hvilket var 
en rimelig forbedring af den tidligere 
udgave, der syntes at have ramt et 
historisk lavpunkt.  
Takket være en solid indsats fra en del 
medlemmer i klubben høstede 
turneringen stor ros blandt deltagere og 
tilskuere. En turnering som denne er 
med til at fremme kendskabet til 
klubben, men lige så vigtigt gav den 
klubbens egne spillere en mulighed for 
at spille seriøs skak mod ukendt 
modstand. Klubbens egne deltagere 
havde med Odense Mesterskabet et 
godt afsæt for at udvikle sig som 
spiller, da interne turneringer ofte 

munder ud i et lidt for stort kendskab til 
modstander og parti forløb. 
Og det skulle også vise sig, at en del 
spillere fra klubben tog denne 
udfordring seriøst. Godt spil fra Jan 
Kuntz, Mads Hansen, Yann Le Besq, 
Bent Carl Christensen og en del andre 
gav mange overraskelser undervejs. 
Der var desuden en pæn fremgang på 
ratingkontoen til medlemmerne. Jan 
Kuntz er eksempelvis meget tæt på 
mestertitlen, selvom han startede 
turneringen med omkring 1750 i rating. 
Det bliver spændende at se, om disse 
spillere kan holde formen i løbet af 
sæsonen.  
Frem arrangerer også en lignende 
turnering næste år, og jeg håber at 
endnu flere fra klubben deltager. Tak 
for indsatsen til alle involverede fra 
Frem.

 

OM set med FREM-øjne 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Med alle 40 deltagere samlet under en 
hat, er der garanti for mange partier, 
hvor der er flere hundrede ratingpoint 
mellem parterne; sædvanligvis trækker 
den højest ratede det længste strå, eller 
redder sig en remis på navnet, men OM 
2006 var rig på favoritfald. Som 
arrangørklub kunne vi glæde os over, at 
der stod FREM-spillere bag mange af 
overraskelserne. Her følger en lille 
buket, hvor vores egne deltagere 
brillerer. Da materialet er ret fyldigt, og 

der også skal være plads til de mange 
andre aktiviteter, medlemmerne har 
været involveret i de seneste måneder, 
har det været nødvendigt at sortere med 
hård hånd.  
For en mindre enøjet gennemgang af 
turneringen henvises til 
www.fremskak.dk, FYNSK SKAK nr. 
8, www.fsu-skak.dk og Skakbladet nr. 
9 2006, hvori Jesper Knudsen og 
overtegnede har indlæg om OM-
turneringen. 
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Sensationsmanden 
Jan Kuntz blev den helt store positive 
overraskelse, der skønt seedet til en 23. 
plads stjal overskrifterne ved at være 
med i kapløbet om titlen turneringen 
ud. Han mødte blot frem med 1735 i 
rating, men ikke desto mindre lykkedes 
det ham, selv om de stærke 
modstandere stod i kø at forblive 
ubesejret, indtil IM Steffen Pedersen i 
sidste runde gjorde en ende på den 
status.  
Med 700 ratingpoint færre end 
turneringsvinderen ville alt andet også 
være en sensation, men med en 
forventet score på cirka 1,5 point havde 
Kuntz allerede høstet en ratinggevinst 
på knap 150 uanset udfaldet af 
finalepartiet. Tilmed var Jan allerede 
inden sidste runde sikker på 1. præmien 
på 1.000 kr. i ratinggruppe 2, idet ingen 
af hans konkurrenter kunne nå op på de 
5 point, han sluttede på. Først skal vi se 
’Trylle-Kuntz’ gøre kål på en solid 
mesterspiller i 4. runde: 
 

Hvid: Renè Rauer Hansen, 
Læseforeningen (2064) 
Sort: Jan Kuntz,  
FREM (1735) 
[noter: NEN] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.)c3 dxe4 
4.)xe4 )d7 5.)f3 )gf6 6.+e2!? 
)xe4 7.+xe4 )f6 8.+d3 e6 9.0f4 
0d6 10.0xd6 +xd6 11.0-0-0 0-0 
12.2b1 b6 13.)d2 0b7 14.)e4 
)xe4 15.+xe4 +c7 16.0d3 g6 
17.+g4 c5 18.dxc5 +xc5 19.f3 
4ac8 20.h4 h5! 21.+f4 4fd8 
22.4he1?!  
�22.�f6 

��������	
 
�+���+�+� 
����++�+� 
���+�+�+� 
�+��++�� 
�++�Q� ! 
"++#+ +$ 
% �  ++ +& 
'+(+)�)+* 
+,-./01234 

 

22...0a6! 23.0e4 4xd1+ 24.4xd1 
f5 25.+h6?? 
25.Dg5 holder remis, da 25.−Kf7? 
taber til 26.Td7 Ke8 27.Lc6!! Men 
det så jeg altså ikke, meddelte 
René Rauer Hansen straks per 
mail, efter at partiet var lagt ud på 
FSU−hjemmesiden. 
25...2f7  
25...fxe4 26.�xg6+ fører til remis. 
26.g4??  
26.3d7+! 4e8 27.3xa7 er uklart. 
26...fxe4 27.+h7+ 2f6 28.g5+ 2e5 
29.c3 0d3+ 30.2a1  

��������	
 
�+�+++� 
���+++Q� 
���+�+�+� 
�+��5�� �� 
�++�+� ! 
"+� �+ +$ 
% � +++& 
'5(+)++* 
+,-./01234 

30...exf3! 
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31.+f7 4f8 32.4e1+ 0e2 33.+xg6 
2f4 34.+xe6 +e5 35.+h3 4d8 
36.g6 2e3 37.+f1 +g3  
0-1. 
 

Med remis mod fjerde seedede Claus 
Rossen, Viborg i 1. runde var Jan 
Kuntz den eneste i nederste 
seedningslag, der formåede at bryde 
den endeløse række af favorit ettaller, 
der løb ind på de højere ratedes konto. 
Det betød et internt klubopgør i 2. 
runde: 
 
Hvid: Yann Le Besq, FREM 
Sort: Jan Kuntz, FREM 
[noter: NEN] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 )c6 
5.)f3 0g4 6.0e2 e6 7.0-0 cxd4 
8.cxd4 +b6 9.)bd2 )ge7 10.)b3 
)f5 11.0e3 0e7 12.+d2 0b4 
13.+d3 0-0 14.h3 0xf3 15.0xf3 
4ac8 16.0g4?! )xe3 17.+xe3 
4c7! 18.2h1 4fc8 19.f4 g6 20.a3 
0e7 21.4ab1 )a5 22.)c5?  
22.5xa5 �xa5 23.3fc1=. 
22...0xc5 23.dxc5  

��������	
 
�+�++�+� 
������+�+�� 
���+�+�+� 
�67� �� +� 
�++� #+! 
"� +�Q+ $ 
%� ++ +& 
'+)++)+(* 
+,-./01234 

23...+b3! 

23...�xc5?? 24.�xc5 3xc5 25.b49; 
23...3xc5 24.b4 5c4 25.bxc5 �xb1 
26.3xb1 5xe3∓. 
24.+f2 )c4 25.0d1 +d3?!  
�25...�e3 
26.0e2 +b3 27.4fc1?  
�27.<d1. 
27...4xc5 28.0xc4 4xc4 29.4xc4 
4xc4 30.+xa7 4xf4 31.+b8+ 2g7 
32.4c1 +e3 33.+c7 d4  
0-1 

 
Derudover spillede i Jan i 3. runde 
en meriterende remis mod Kristoffer 
Dyrgaard og vandt i 5. og 6. runde 
over hhv. Michael B. Madsen og 
Uffe Petersen, før han måtte bøje sig 
for Odensemesteren 2006. 
 

Fin præstation af Yann 
Trods tabspartiet til Jan vil Yann Le 
Besq med garanti mindes 
turneringen med glæde, da det både 
blev til andenpræmien på 500 kr. i 
gruppe 2 samt små 100 point mere 
på ratingkontoen.  
Her kommer hans godt 200 point 
højere ratede modstander snart i 
forlegenhed for gode træk: 
 
Hvid: Yann Le Besq,  
FREM (1667) 
Sort: Jan Kaas,  
Nr. Aaby (1869) 
[noter: NEN 

1.e4 b6 2.)f3 0b7 3.0c4 e6 4.)c3 
c5 5.d4 cxd4 6.)xd4 )c6?! 
7.)db5= d6 8.0f4 e5 9.)d5!  
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��������	
 
��+���8�7��� 
����++����� 
���7��++� 
�+9+9��+� 
�+#+ 8#+! 
"++++$ 
% �  +�  � & 
'�)+Q5(+)* 
+,-./01234 

9...4c8 
9...exf4?? 10.5bc7+ 4d7 11.�g4+ 
f5 12.�xf5#.  
10.0e3 )d4 11.+d3 )xb5 
12.0xb5+ 0c6 13.0a6 4b8 14.+c4 
0xd5 15.+xd5 )f6 16.0b5+ )d7 
17.0c4 +e7 18.0-0 )f6 19.0b5+ 
2d8 20.+d3 +c7 21.a4 )d7 

22.b4! 0e7 23.a5 0f6 24.c4 2e7 
25.axb6 axb6 26.+d5! 4hd8 
27.4a3! +b7 28.0c6  

��������	
 
�����++� 
�+�+75������ 
���#��8�+� 
�++Q��+� 
��  + ++! 
"�)+8#+$ 
%++�  � & 
'+++)5(* 
+,-./01234 

 

Og selv om der er materiel balance, 
fandt sort det udsigtsløst at 
fortsætte.  
1-0.

 

 
Yann og Jan. 
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Mads løb med moneterne 
I ratinggruppe 3 løb vores 13-årige 
stortalent Mads Hansen med 1. 
præmien på 1.000 kr. En medvirkende 
årsag hertil var sejren i næstsidste 
runde, hvor hans erfarne modstander 
blev fuppet for en officer allerede i 
åbningen:  
 
Hvid: Mads Hansen, FREM (1449) 
Sort: Ib Lynæs Hansen,  
Grenaa (1815) 
[noter: NEN] 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.)f3 )c6 
4.0c4 0b4+ 5.c3 dxc3 6.bxc3 
0e7??  
6...<a5 eller 6...<d6 var nødvendigt 

��������	
 
��+����+7��� 
�������8������ 
�+7+++� 
�++++� 
�+#+ ++! 
"+� +9+$ 
% ++�  � & 
'�)98#Q5(+)* 
+,-./01234 

 

7.+d5! )h6 8.0xh6 0-0 9.0g5 d6 
10.0xe7 +xe7 11.+d3 0g4 
12.)bd2 4ad8 13.0-0 2h8 14.0d5 
)e5 15.)xe5 dxe5 16.+g3 0c8 
17.4ad1 a5 18.)f3 f6 19.0b3 g5 
20.)d2 h5 21.)c4 b6 22.+e3 0d7 
23.a4 +g7 24.4d3 0g4 25.h3 0c8 
26.4fd1 4de8 27.)a3 h4 28.)b5 
g4 29.hxg4 0xg4 30.41d2 f5 31.f3 

fxe4 32.+xe4 4f4 33.+c6! 4ef8 
34.+xc7 +g5 35.0d5! h3  
35...<h3 36.<e4! 
36.)d6  

��������	
 
�++��5�� 
�+�Q++� 
���69++� 
���+#����� 
� ++���+! 
"+� )+ +�$ 
%+�)+ +& 
'+++5(* 
+,-./01234 

36...h2+?! 
36...<xf3 37.<xf3 3xf3 38.3xf3 3xf3 
39.�c8+ 4h7 40.�b7+ 4g8 
41.�xf3 �xd2 42.�g4++−; 
36...�h4!? 37.5f7+ 38xf7 
38.�xe5+! 37f6 39.<b3!+−. 
37.2h1  
37.4xh2?? �h4+ 38.4g1 �e1+=. 
37...+h4 38.4d1 e4 39.0xe4 
0h5??  

��������	
 
�++��5�� 
�+�Q++� 
���69++� 
���+++�� 
� ++#����! 
"+� )+ +$ 
%+++ ��& 
'++)++(* 
+,-./01234 

40.+h7# 1-0.
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Mads Hansen, Samuel Stougaard; yderst til højre ses Mads’ mor. 

 

Remis mod de stærke 
Jonas kom også ud af OM med et pænt 
ratingplus, hvilket ikke mindst hang 
sammen med hans evne til at spille lige 
op med mesterspillere. Således hentede 
han en halv mod Per Sørensen, Tom 
Frantsen og Preben Sig og tabte kun til 
Danmarks yngste mesterspiller Mads 
Andersen. Der blev sluttet flot af med 
to gevinster, hvoraf den sidste var en 
mesterskalp: 
 
Hvid: Jens Olaf Fogh,  
Viby J. (1914) 
Sort: Jonas G. Nilsson,  
FREM (1820) 
[noter: NEN] 
1.d4 )f6 2.)f3 g6 3.0f4 0g7 4.h3 
d5 5.e3 0-0 6.0d3 b6 7.)bd2 0a6 
8.+e2 0xd3 9.+xd3 )bd7 10.0-0 
c5 11.c3 4e8 12.4fe1 c4 13.+c2 

b5 14.a4 a6 15.4a2 +b6 16.axb5 
axb5 17.4ea1 +b7 18.+b1?! b4 
19.4a4 4xa4 20.4xa4 bxc3 
21.bxc3 +xb1+ 22.)xb1 )e4 
23.4a5 e6 24.)e1 0f8 25.f3?? 

��������	
 
�++�8��+� 
�++7+�+�� 
�++�+�+� 
��)+�++� 
�+�� 78#+! 
"+� �  + $ 
%+++ +& 
'+9+695(* 
+,-./01234 

25...)d6? 
25...5xc3!! 26.5xc3 <b4 27.3a7 
<xc3 28.3xd7 <xe1∓. 
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26.)c2 4b8 27.)b4 4b7= 28.)a3 
2g7 29.2f2 )e8 30.)ac2 )c7 
31.0xc7 4xc7 32.e4 dxe4 33.fxe4 
e5!? 34.2e3?! exd4+ 35.cxd4  
35.4xd4? <c5+! 36.4d5 5f6+ 
37.4e5 3e7+ 38.4f4 3xe4+-+. 
35...4b7 36.)d5 4b3+ 37.2d2 
4g3 38.)ce3 )f6 39.4a4??  
39.5xf6! <b4+ 40.4e2 <xa5.  

��������	
 
�++++� 
�+++�5��� 
�++69�+� 
�8�+++� 
�+��  ++! 
"++69�� $ 
%++(+ +& 
'++++* 
+,-./01234 

41.5h5+!! gxh5 42.5f5+9. 
39...)xe4+  
39...5xd5 40.exd5 c3+! 41.4e2C 
40.2e2 c3 41.2d3 f5! 42.)f4 0d6 
43.)fd5 )g5 44.2c4 f4 45.)g4 
c2-+ 46.4a7+ )f7 47.4a1  

��������	
 
�++++� 
�+++75��� 
�+8�+�+� 
�++9++� 
�+(� ��9+! 
"+++�� $ 
%+�++ +& 
'�)+++* 
+,-./01234 

47...0a3! 0-1. 

Når de vilde slås 
I betragtning af at Alex både passede 
barn og hjalp til i kantinen, når han 
ikke sad ved brættet, var det 
imponerende at han magtede at være 
kreativ, som her mod vores gamle 
medlem Jørn Schmidt. Da begge 
udelukkende kender til gevinstsøgende 
spil, kunne det kun blive 
underholdende: 
 
Hvid: Alex Sørensen,  
FREM (1765) 
Sort: Jørn Schmidt,  
Nyborg (1951) 
[noter: NEN] 
1.e4 e5 2.0c4 f5 3.d3 )f6 4.)c3 
0b4 5.0d2 )c6 6.)f3 d6 7.)g5 
+e7 8.0-0 h6 9.)d5!? )xd5 
10.+h5+ 2f8 11.c3  

��������	
 
��+�+5���� 
����������� 
�+7��+��� 
�++7���69Q� 
�8�#+ ++! 
"+�  ++$ 
% � 8#�  � & 
'�)++)5(* 
+,-./01234 

11...g6?! 
11...5f6! 12.�f7+ �xf7 13.5xf7 
3h7! 14.cxb4 5d4-+; 11...5b6! 
12.cxb4 5xc4 13.dxc4 g6! 14.�h4 
4g7! 
12.+xg6 )f4 13.0xf4 exf4 
14.)f7+− 0xc3  
14...3g8 15.�xh6+ 4e8 16.�h5!+− 
15.)xh8  
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��������	
 
��+�+5�69� 
��������+� 
�+7��+Q��� 
�+++�+� 
�+#+ ��+! 
"+8� ++$ 
% � +�  � & 
'�)++)5(* 
+,-./01234 

15...+g7 
15...<xh8?? 16.�g8#; 15...<g7 
16.�h7! +−. 
16.bxc3 )e5 17.+xg7+ 2xg7 
18.0b3 2xh8 19.d4 )g6 20.f3 c6 
21.4fe1 )e7 22.exf5 )xf5 
23.4e8+ 2g7 24.0e6+−  
Og Alex vandt i 38 træk. 
1-0. 
 

Spil til et mål 
En håndfuld af vores talentfulde 
juniorspillere deltog i OM, hvor de 
deres lave seedningsnumre til trods, 
gav mange prøver på talentet. Her får 
turneringens alderspræsident en 
ordentlig tur i gyngen: 
 

Hvid: Martin Utoft, FREM 
Sort: Gunner Andersen, Midtfyn 
[noter: NEN] 
1.e4 e5 2.d4 +e7?! 3.d5 c6 4.c4 
d6 5.0d3 0d7 6.)e2 )f6 7.0-0 
g6?! 8.f4 )a6 9.0e3 )b4 10.)bc3 
)xd3 11.+xd3 h6?!  
�11...5g4 
12.4ad1 h5 13.fxe5 dxe5 14.0g5 
0g7 15.h3 +d6  

��������	
 
��++�+��� 
����+�+�8�� 
�+���67�+� 
�++ ��8#�� 
�+ + ++! 
"+69Q++ $ 
% � +9+ +& 
'++)+)5(* 
+,-./01234 

16.+f3! 2e7? 
�16...�c5+. 
17.dxc6 +xc6 18.)d5++− 2f8 
19.)xf6 0xf6 20.0xf6 4h7 
21.0xe5 4e8 22.0d6+ 2g8 23.e5 
+c8 24.)c3 0c6 25.+f4 4e6 
26.)e4 2h8 27.)f6 4xf6 
28.+xf6+ 2g8 29.0c5 0d7  

��������	
 
�+�++�+� 
����+�+�+�� 
�++�Q�+� 
�+8#� +�� 
�+ +++! 
"++++ $ 
% � ++ +& 
'++)+)5(* 
+,-./01234 

30.e6! 0e8? 
30...�xc5+ 31.4h1 fxe6 
(31...�xe6? 32.�d8+ �f8 33.�xf8+ 
�xf8 34.�d1!) 32.�d8+ 4g7 
33.3xd7+. 
31.4d8  
31.exf7+! 
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31...+xc5+ 32.2h1 +c6 33.exf7+ 
2f8 34.fxe8+#  
1-0. 
 

Seedet til en placering i top-10 var 
Tom Frantsen og Kristoffer Dyrgaard 
klubbens bedste bud på et OM, men 
ingen af dem kunne følge med i de tre 
højest ratede scoringstempo.  
Tom kronede en solid indsats med en 
afsluttende remis mod DSU-formanden 
Erik Søbjerg, SK 1968 (2304), der 
bestemt ikke var i det fredelige hjørne, 
da alt andet end en sejr var 

ensbetydende med, at Steffen Pedersen 
kom alene i mål. Netop de tre kunne 
danne en lille eksklusiv klub for 
deltagere, der gik ubesejret gennem de 
syv runder.  
 

Derimod var det bestemt ikke 
Kristoffers turnering, da han kunne se 
tilbage på en del remiser mod lavere 
ratede modstandere og et choknederlag 
til Uffe Petersen, OS, der næst efter Jan 
Kuntz var Odensemesterskabets største  
positive overraskelse. 

 

Se OM-tabellen med samtlige enkeltresultater på FREM’s hjemmeside: 
www.fremskak.dk 

 

Søvndyssende - Overraskende - Suverænt! 
Af Peter Kinggaard 

 

Første runde i klubmesterskabet for 
2006 d. 28. August med 28 deltagere i 
3 grupper markerede den egentlige 
indledning på sæsonen, og for at skabe 
lidt mere jævnbyrdighed spillede 
midtergruppen efter Monrad-systemet 
med 12 deltagere. De tre ord i 
overskriften er ment som en 
beskrivelse af de enkelte grupper; det 
er så overladt til læseren at finde den 
rette kombination.  
I gruppe 1, som spillede om selve 
titlen, kunne man hurtigt konstatere en 
vis metaltræthed blandt deltagerne, 
hvoraf 5 gengangere fra forårets Frem 
Open. De har nok spillet mod hinanden 
for mange gange på for kort tid. Det 
var cirka lige så spændende at følge 
som åbningsdebatten fra Folketinget! 
Remisprocenten var 57 (53 i både 2004 

og sidste år, hvor der i øvrigt ikke er 
kåret nogen klubmester endnu. Der har 
nok ikke været tid til en omkamp), og 
det kneb også gevaldigt med at få 
spillet partierne på de fastsatte 
tidspunkter. Det var så tredje år i træk, 
at “Mesterskabs-gruppen” blev en 
kedsommelig omgang, så det må være 
på tide at udsende et SOS i håbet om at 
få tilført turneringen en 
vitaminindsprøjtning. Det kunne være 
med 12-16 deltagere og ændret 
betænkningstid med tillæg af f.eks. 30 
sekunder pr. træk. Der er mange 
muligheder. Hvem vandt? Det lykkedes 
den debuterende turneringsleder, 
Kristoffer Dyrgaard, at få samlet et 
halvt point mere end nogle af de 
øvrige, og dermed var titlen i hus med 
5½ point. Tillykke med det.
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GRUPPE 2: 

 

Så var der mere gang i sagerne i gruppe 
2, som Martin Utoft, Tobias Rostgaard, 
Jørn Pallesen og Jacob Barnewitz blev 
forfremmet til. Specielt sidstnævnte 
sørgede for en stor overraskelse med 
sejr over forhånds-favoritten, Jan 
Kuntz i 3. Runde. Jan måtte også nøjes 
med remis mod Casper Emil 
Rouchmann, men derefter blev der ikke 
givet ved dørene.  
Mads Hansen fortsatte de fine takter fra 
Frem Open, og nåede 5½ point som Jan 
(+ 158 dejlige ratingpoint). Alfred 
Andersen, Casper Emil og Christian 
Baun fik alle 4½ point, og Christian fik 
dermed en pæn debut i Frem-regi, men 

trak nitten, da der skulle uddeles 
præmier på grund af dårligere 
korrektion. 
 

GRUPPE 3: 
 

I 3. Gruppe var Søren Christensen svag 
ratingfavorit, men han scorede kun 
50% i de første 4 partier.  
Omvendt kom Jan Nielsen rigtigt godt 
fra start med sejr over Alexander 
Hjorth og Alexander Pulle i runde 1 og 
3, og dermed var grunden lagt til en 
suveræn sejr til Jan Nielsen med 6½ 
point (+ 104 på ratingkontoen), hvilket 
var klart foran Hjorth og Pulli med 
hver 5 point. Her gav det indbyrdes 
parti en flot sejr til førstnævnte.
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Af Niels Erik Nielsen 
 

1. runde: 
 

FREM – Tølløse: 6,5-1,5 
 

For vores førstehold var 
åbningskampen mod oprykkerne fra 
Tølløse en kærkommen lejlighed til at 
vaske tavlen ren og komme videre, 
efter at de i sidste sæson blev snydt for 
oprykningen på målstregen af 
Sydøstfyn. Projektet lykkedes til fulde, 
idet de stakkels sjællændere ikke fik 
mange ben til jorden og blev sendt 
hjem med et nederlag på 1,5-6,5, og så 
kunne det oven i købet være gået dem 
endnu værre. De sympatiske 
divisionsdebutanter, der tog tævene 
med oprejst pande, er rykket op to 
sæsoner i træk, og at de nu møder 
modstandere af en ganske anden 
kaliber kunne godt ses fra sidelinien, 
idet flere af dem snart kom i alvorlige 
problemer, men retfærdigvis må det 
med, at vi også stod temmelig uldent et 
par steder.  
Her tænker jeg først og fremmest på 
Michael Jensens parti, hvor vor mand 
tidligt valgte at give en officer for en 
del ubehagelig trusler ned mod den 
sorte konge. Den bonde, der fulgte med 
i købet, var helt ligegyldig i den 
sammenhæng, så spørgsmålet var kun, 
om præcist forsvarsspil ville triumfere, 
eller om Michaels kongeangreb kunne 
skære igennem paraderne. 
Mens de to spillere og tilskuerne 
regnede på komplikationerne, kom den 
første afgørelse, og den faldt på 

førstebrættet, hvor Kim Skaanning og 
Michael Lynge enedes om remis i en 
stilling med gensidige chancer. 
I det fyldige referat af matchen på 
Tølløses hjemmeside kan man læse, at 
deres tredjebræt mødte op med den 
formidable holdscore 14/14p., den 
imponerende sejrsrække blev imidlertid 
effektivt brudt af ham selv, da han 
sendte en springer dybt ind i Pers 
kongestilling; problemet var bare, at 
der ingen retrætefelter var, ej heller 
kunne den slå sig ud: 
 

Hvid: Samuel Eddy, Tølløse 
Sort: Per Arnt Rasmussen, FREM 
[noter: NEN] 
1.c4 f5 2.d4 )f6 3.g3 g6 4.0g2 
0g7 5.)c3 d6 6.d5 0-0 7.)h3 c6 
8.0-0 e5 9.dxe6 +e7 10.+b3? )a6 
11.)g5 h6  

��������	
 
��+�+���+� 
����+��8�� 
�7+��� 67���� 
�+++�69� 
�+ +++! 
"+Q69+� $ 
% � + � #� & 
'�)8#+)5(* 
+,-./01234 

12.)f7?? 
12.5h3 g5E.  
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12...0xe6-+ 13.)xh6+ 2h7 
14.)xf5 gxf5 15.+a3 )c5 16.0f4 
)h5 17.0e3 0xc4 18.+b4 b5 
19.+a5  
19.<xc6? a5 20.2a3 b4 med 
dronningegevinst. 
19...)e4 20.)xe4 fxe4 21.a4 0xe2 
22.4fe1 0d3 23.axb5  
23.3ad1 bxa4. 
23...cxb5 24.4ad1 4ae8 25.0xa7 
+f7! 26.0e3 0xb2 27.+b4 0g7 
28.+xd6 0c3 29.4xd3!?  

��������	
 
�++���+� 
�+++�+�� 
�+�Q++� 
�+�+++7� 
�++�++! 
"+8�)8#� $ 
%++� #� & 
'++�)5(* 
+,-./01234 

29...0xe1! 
Efter 29...exd3? 30.�xd3+ �f5 
31.�xc3 5f6 har hvid de bedste 
fremtidsudsigter. 
30.+h6+ 2g8 31.+g5+ )g7 
32.0f4  
32.3d1!? <xf2+ 33.<xf2 �xf2+ 
34.4h1 �e2 var naturligvis også 
håbløst.  
32...exd3 33.0d5 4e6  
0-1 
 

Den næste sejr lod ikke vente længe på 
sig, da Mathias Meunier med enkle 
midler straffede modstanderens 
1…g5?!. Dernæst var det Kristoffer 
Dyrgaards tur til at vinde over 

gæsternes formand, der vist ikke var 
bekendt med nogle vigtige finesser i 
skandinavisk: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Peter Holst, Tølløse 
[noter: NEN] 
1.e4 d5 2.exd5 +xd5 3.)c3 +a5 
4.d4 )f6 5.0c4 c6 6.0d2 0f5 
7.+e2 e6 8.d5! cxd5 9.)xd5 +d8 
10.)xf6+ gxf6?!  
10...�xf6 er bedre, men 
problemerne er ikke løst. 
11.0-0-0 +c7 12.g4 0g6 13.0c3 
0e7 14.h4 h5 15.g5  

��������	
 
��67+�+��� 
������8��+� 
�++����+� 
�+++� �� 
�+#++� ! 
"+8#++$ 
% �  +Q� +& 
'+5()+69)* 
+,-./01234 

15...0-0?! 
Her står kongen meget udsat, så 
derfor var det nærliggende for den 
at søge dækning på 
dronningefløjen, men efter det 
naturlige 15...5d7 kan hvid drille 
med 16.gxf6 og lige meget hvad 
sort slår igen med, er der grimme 
ting i vente, fx 16...5xf6 17.<b5+ 
eller 16...�f4+ 17.�b1 �xf6 
18.�xe6!+−. 
16.)h3 fxg5 17.)xg5 )c6 
18.4dg1 +f4+ 19.2b1 0xg5 
20.4xg5 )d4  
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��������	
 
��++���+� 
����++�+� 
�++�+�+� 
�+++�)�� 
�+#67��� ! 
"+8#++$ 
% �  +Q� +& 
'+(+++)* 
+,-./01234 
21.+xh5! +xf2 22.4xg6+! 

22.<d3 var også en ren vinder. 
22...fxg6 23.+xg6+ 2h8 24.+h6+ 
2g8 25.0xe6+! )xe6 26.+g6+ 
)g7 27.+xg7# 1-0 
 

Vi vender nu tilbage til Michaels parti, 
netop som modstanderen Leif Jensen 
går helt galt i byen: 
��������	
 
��+���+�+� 
���++���� 
�+++� � 
�+Q�� +�+� 
�++8�+! 
"+8#+�+$ 
% �  +� � & 
'+(+)+�)* 
+,-./01234 
20...0xh6?? 21.+c6! 2h7 

21...3b8 22.�xh6+− 
22.+xa8 4b7 23.d6 +d7 24.4de1 
+c6 25.2a1! 0d7 26.+f8! +d5?  
Alt taber, men selvmatten er 
selvfølgelig den hurtigste måde at 
få rædslerne overstået på. 

27.4xg7+ 0xg7 28.+xg7#  
1-0. 
 

Vi var nu på 4,5-0,5, og føringen blev 
yderligere udbygget af Tom Frantsen, 
der var involveret i et meget 
spændende parti, hvor krigslykken 
måske godt kunne være vendt 
undervejs: 
 

Hvid: Allan Larsen, Tølløse 
Sort: Tom Frantsen, FREM 
[noter: NEN] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 
)f6 5.)c3 e6 6.)f3 0e7 7.0d3 0-
0 8.cxd5 )xd5 9.0-0 )c6 10.+e2 
)db4 11.0b1 )xd4 12.)xd4 
+xd4 13.0e3 +h4 14.g3 +h3 
15.0e4 )c6 16.f4 0d7 17.4ad1 
4fd8 18.0g2 +f5 19.g4!? +a5 
20.+f2 0e8 21.g5 4xd1 22.4xd1 
4d8 23.4f1 b6 24.)e4 )b4! 
25.+h4 0b5  
 

��������	
 
�+��+�+� 
���+8������ 
���+�++� 
����++� � 
�67+9� �Q! 
"++8#+$ 
% � ++#� & 
'+++)5(* 
+,-./01234 

26.)f6+  
Et kendt angrebstema, spørgsmålet 
er om det fungerer her. 
26...gxf6 27.gxf6 0f8 28.0e4 h6 
29.+g4+ 2h8  
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��������	
 
�+��8�5�� 
���++�+� 
���+�� ��� 
����+++� 
�67+#� Q+! 
"++8#+$ 
% � ++� & 
'+++)5(* 
+,-./01234 

30.4f3?  
30.�h5 <d3! er et slag i luften, men 
30.f5! ser giftigt ud og fører til 
uoverskuelige forviklinger, men 
Tom hævder at der er styr på det 
efter 30...)d5!; har du lyst til lidt 
selvanalyse, er her en oplagt 
mulighed! 
30...4d1+ 31.2f2 )d5! 32.+h5  
32.<xd5 �e1+ 33.4g2 <f1+-+. 
32...+e1+ 33.2g2 0f1+ 34.4xf1  
Ellers er der mat i et par stykker.  
34...)xe3+ 35.2h3 +xf1+  
0-1. 
 
Mads’ parti havde længe lignet et 
sikkert FREM-point, ikke mindst fordi 

alle sorts officerer befandt sig på de to 
bagerste rækker; desuden havde 
Tølløse-manden forståeligt nok brugte 
oceaner af tid på at stable et forsvar på 
benene. Trods total dominans kan det 
somme tider være svært at finde den 
vindende fortsættelse; partiet endte i 
gensidig tidnød, og i den fase tabte 
Mads tråden, hvorpå modstanderen 
slog kontra og vandt i få træk.  
 

Stefan sad som sidste mand og filede 
på et slutspil, der i timevis havde lignet 
remis, men arbejdsomheden blev 
belønnet til sidst, da modstanderen 
overså en smart finesse. Dermed blev 
sejren på hele 6,5-1,5 og FREM var i 
front fra start. 
 

Sidste sæson stillede Næstved med det 
på papiret stærkeste mandskab i 
rækken, og det gør de også i denne, 
hvor de oven i købet er blevet 
forstærket, og med det in mente var 
oprykningsfavoritternes indledende 4-4 
i Dianalund en behagelig nyhed i 
FREM.  
 

Øvrige resultater: Roskilde-Ringsted 
3,5-4,5 og Evans-Nr. Aaby 4,5-3,5. 

 
FREM 1 Tølløse 1 6,5-1,5 
Kim Skaanning Michael Lynge ½-½ 
Mads Bilde Svendsen Rune Andersen 0-1 
Per Arnt Rasmussen Samuel Eddy 1-0 
Michael Jensen Leif Jensen 1-0 
Tom Frantsen Allan Larsen 1-0 
Kristoffer Dyrgaard Peter Holst 1-0 
Stefan Wiecker Rolf Stavnem 1-0 
Mathias Meunier Thomas Gudmand-Høyer 1-0 
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2. runde: 
 

FREM - Nr. Aaby 1: 7-1 
 

I det fremrykkede lokalopgør 
mellem FREM og Nr. Aaby, stillede 
vi hjemme i Ungdomshuset op som 
klare favoritter mod de vestfynske 
oprykkere, og den værdighed levede 
førsteholdet i den grad op til, idet 
Nr. Aaby blev sendt hjem med en 
sæk på 1-7. 
 

Man skulle dog et godt stykke hen i 
matchen, før der for alvor gik hul på 
bylden, thi efter de indledende 
forpostfæstninger var Nr. Aaby 
stadig pænt med på tavlen i kraft af 
remis på de to topbrætter, men 
Michael Jensen havde dog med en 
sejr i blot 17 træk over Martin 
Jørgensen sørget for, at FREM op 
mod tidskontrollen var foran 2-1. 
 

Herfra tikkede gevinsterne imidlertid 
ind på FREM-kontoen i en lind 
strøm, og selv om FREM var 
ratingfavorit på alle brætter og havde 
en forventet score på 5.82-2.18, 
havde ingen dog ventet, at vores 
seks nederste brætter ville gøre rent 
bord. Den slags kræver normalt en 
hel del medvind på cykelstierne, 
men i fem af partierne fik 
modstanderne ikke et ben til jorden. 
Kristoffers sejr over Carsten 
Sørensen var til gengæld noget af et 
lykketræf. 
 

Her gør Stefan Wiecker det til 6-1 ved 
at vinde med de sort brikker over 
Thomas Christensen.  

Stefan har netop spillet 24...5d7 
 

��������	
 
�+���+�+� 
�+���78����� 
��++�++� 
�++��+� 
�++ +��! 
"+Q� #8# +$ 
% +++ � & 
'++)�)95(* 
+,-./01234 

25.c4? 

�25.<e2 
25...)c5 26.0xc5 0xc5+ 27.2h1 
4d4 28.4b1 0c6 29.4ed1 4cd8 
30.)e3 +d7 31.0c2 a5 32.)g4 
a4! 33.4xd4 +xd4 34.+b2 a3 
35.+xd4 0xd4 36.4d1 4b8 
37.0b3?  
�37.h3 
37...f5 38.exf5 exf5 39.c5+  
 

��������	
 
���++�+� 
�+++��� 
�+�+++� 
�+� ���+� 
�+8�+9��! 
"��#++ +$ 
% +++ � & 
'++)++(* 
+,-./01234 
39...4xb3! 40.axb3 fxg4  

0-1. 
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Den stilling holdt næsten spilletiden 
ud, inden Per Arnt hev det sidste point i 
land: 
 
Hvid: Sven Judas,  
Nr. Aaby 1(2056) 
Sort: Per Arnt Rasmussen,  
FREM 1 (2086)  
[noter: Per/Sven & Fritz 8 (20s)] 
1.d4 f5  
Sort har begået sit første fejltræk! = 
den medbragte chokolade var mørk 
chokolade og det kan Sven ikke 
lide, det skulle have været 
mælkechokolade. Yderst uheldigt, 
det vil få fatale konsekvenser for 
positionsspillet − sortspilleren begik 
samme fejl sidste gang vi spillede, 
det er vel ikke fair play? 
2.g4  
Sven skruer bissen på  
2...d5 3.c4  
Muligvis upræcist − hvis det skal 
bevises, kan man lige så godt selv 
skrue bissen på, så....3.g5 e6 4.5f3 
c5 5.c3 5c6 6.h4 �c7 7.<g2 <d7 
8.4f1 0-0-0 9.dxc5 <xc5 10.b4 <d6 
11.a4 5e5 12.5d4 5c4 13.5d2 
5e7 14.5b5 <xb5 15.axb5 �b6 
16.5xc4 dxc4 17.�a4 f4 
Movsziszian,K−Gracia 
Vergara,F/Manresa 1997/EXT 
2000/½-½ (42); 3.�d3!? spillede 
man på Sjælland for 10-15 år siden.  
3...fxg4 4.h3 e5  
En Verdensnyhed eller en 
Zoologisk Sensation? 4...dxc4!? er 
muligvis det rigtige her, men sort 
søger at udnytte hvids åbningsspil 
til at få en større fordel. Når hvid 
spiller gambit, er det ikke sjovt at 

blive mødt af en modgambit og 
skulle forsvare sig. 5.hxg4 e5E. 
5.dxe5  
5.e4 var den sjove mulighed, nok 
sjovest for sort ... 
5...d4  

��������	
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Hvid spiller hvad man kan kalde 
"En accelereret Grob" (oprindeligt 
1.g4) og sort slår kontra med en 
"Accelereret Albins Modgambit" 
(oprindeligt 1.d4 d5 2.c4 e5)− 
begge dele er vist ikke set før i 
verdenshistorien!  
6.hxg4 )c6 7.0f4  
7.<g2 5xe5 8.5f3 5xg4 9.5xd4 
c6=; 7.e3?? <b4+ 8.<d2 dxe3 
9.fxe3 �g5 og hvid vil ikke være så 
glad. 
7...g5  
Konsekvent, g5 spiller jeg mindst 
én gang om året (det er Bent 
Larsens skyld, det var ham der 
begyndte med at spille g5 med sort 
mod Tajmanov i 1969 eller 
deromkring ....). Sort håber at få 
lokket hvids løber væk fra 
dronningfløjen så den bliver off−
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side, og at den sorte udvikling vil 
blomstre...  
8.0g3 0b4+  
8...<xg4!? 9.5d2 �d7E 
9.)d2= 0xg4 10.a3 0f8  
Så sidder man og tænker lidt på 
Nimzowitsch, Petrosjan & Karpov, 3 
talentfulde gutter der kunne finde 
på sådan et underudviklingstræk i f. 
eks Fransk (her med ideen <g7) ...  
11.+c2  
11.<g2 �d7X. 
��������	
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11...d3! 
Per synes det er et godt træk! Sven 
synes det er en bonde ned i foret, 
og Fritz fatter det ikke − bemærk 
kæmpekrikken på d4 og den evige 
svaghed på d3..  
12.+xd3  
12.�c3 var jeg mere bekymret for, 
det er lidt sværere at spille mod end 
partifortsættelsen.  
12...+xd3 13.exd3 )d4  
"The knight feels good on d4" − 
Fritz (James Brown kunne ikke 
have sagt det bedre − I Feel Good! 
hedder en af hans sange jo). 
14.4c1 0-0-0 15.0h3 )h6 16.f3?  

Dette svækker e3, Sven & Per 
synes det er en fejl. 16.<xg4+ 
5xg4 17.5df3 <g7X. 
16...0xh3=  
Synes Fritz.  
17.4xh3  
17.5xh3 5hf5 18.<f2 3g8 med sort 
fordel synes Per! 
17...)hf5 18.0f2  
18.5e4!?= Ja−ja Fritzer, det tror du 
da. 
18...0g7 19.)e2 0xe5 20.)xd4 
)xd4 21.0xd4 4xd4 22.2e2 0f4  
The bishop likes it on f4 − I Feel 
Good for nu at citere en der mere 
danser end løber.  
23.4ch1?  
�23.3d1= and White can hope to 
live − bemærk venligst den sorte 
h7−h1-bonde, den bliver også livlig. 
23...4hd8-+ 24.4xh7 4xd3 25.)e4 
g4! 
Fritz 
26.4h8 4e3+ 27.2f2 4xf3+ 
28.2g2 4b3 29.4xd8+ 2xd8 
30.4h8+ 2e7 31.4h7+ 2f8 32.4h4 
4xb2+ 33.2f1 4b1+ 34.2e2  
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Dette er vundet for sort hvis han 
kan få fingre i en af hvids bønder, 
men han skal lige passe på den 
potentielt farlige mekanik 
bestående af hvid springer på 
6.række og aktivt hvidt tårn = fare 
for ubehagelige skakker  
34...4b2+  
34...3b3 35.5f6-+. 
35.2f1 4b3 36.4xg4 0e5 37.)c5 
4b1+ 38.2e2 0d6 39.)e4  
39.5d3 <xa3 40.c5 3b5∓. 
39...0xa3 40.)c3 4b3  
Der skulle træffes et valg 
40...3b2+!? 41.4d3 c6∓.  
41.)b5 c6 42.)d4  
42.5xa7 4e8 (42...�c5 43..c8 
�e3+ 44.�d1 og hvid klarer sig, jeg 
så ikke 4d1 under partiet) 43.4d2 

<c5 44.5c8 4d7 og springeren er 
ude af spil. 
42...4h3 43.4e4 2f7 44.2d2 a5 
45.)e6 0e7 46.2c2 a4 47.)f4 
4h2+ 48.4e2  
Sven spiller videre for sit holds 
skyld, meget forståeligt. 48.4c3 b5 
49.cxb5 cxb5-+. 
48...4xe2+ 49.)xe2 0f6 50.)c1 
2e6 51.)d3 2d6 52.2b1 b5 
53.cxb5 cxb5 54.2a2 2d5 
55.)b4+ 2c4 56.)c2 b4 57.)e3+ 
2c5 58.)f1 0c3 59.)e3 0d2 
60.)d1 2c4 61.)b2+ 2b5 
62.)d3 0c3 63.2b1 2c4 64.)c1 
b3 65.)e2 a3 66.)c1 0e5 67.)a2 
bxa2+ 68.2xa2 0d6 69.2b1 2b3  
Så er det man er glad for at løberen 
er sortfeltet og ikke hvidfeltet... 
0-1.

 

 
 

Øvrige resultater: 
Dianalund – Tølløse 4-4, Roskilde – Næstved 3,5-4,5 og Ringsted – Evans 4-4. 

 

Stillingen efter 2. runde: 
1. FREM 13,5(4) 2.-4. Evans, Næstved og Ringsted, alle 8,5(3)  
5. Dianalund 8(2) 6. Roskilde 7(0) 7. Tølløse 5,5(1) 8. Nr. Aaby 4,5(0). 
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KALENDER FOR FREM 

SKAKKLUB 2006-07 

 
 

DECEMBER: 
 

Fredag 15. december kl. 18.00: Julefrokost 
Mandag 18. december kl. 18.00: Juleafslutning for juniorer 
Torsdag 28. december kl. 10.00: Frem JuleCup 
 
========================================================== 

 

JANUAR: 
 

Mandag 8. januar kl. 19.00: Fremvisning af holdkamppartier  
Søndag 14. januar kl. 12.00: Frem 1 - Roskilde 1 
Mandag 15. januar kl. 19.00: Frem 2 - Aarslev, Faaborg 1 - Frem 3 
 Frem 5 - Gelsted 2 
Tirsdag 16, januar kl. 19.00: Vejle-Allested - Frem 4 
Mandag 22. januar kl. 19.00: Pokalkvartfinaler i Middelfart 
Søndag 28. januar kl. 12.00: Evans 1 - Frem 1 
Mandag 29. januar kl. 19.00: Foredrag v. Per Arnt (se side 5!)  
 
========================================================== 

 

FEBRUAR: 
 

Mandag 5. februar kl. 19.00: Frem 2 - Odense 1, Aarslev - Frem 3 
 Korup-Ubberud 1 - Frem 5 
Tirsdag 6. februar kl. 19.00: Sydøstfyn 3 - Frem 4 
Mandag 12. februar kl. 19.00: Pokalturnering 
Mandag 19. februar: VINTERFERIE! 
Mandag 26. februar kl. 19.00: Frem 4 - Ullerslev, Frem 5 - Næsby 
Tirsdag 27. februar kl. 19.00: Sydøstfyn 2 - Frem 2 
 

========================================================== 
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KALENDER FOR FREM SKAKKLUB 2006-07 
 
 

MARTS: 
 

Torsdag 1. marts kl. 19.00:  Læseforeningen 2 - Frem 3 
Søndag 4. marts kl. 12.00: Dianalund 1 - Frem 1  
Mandag 5. marts kl. 18.30: Frem Open (1). "BRIKKEN” 
Mandag 12. marts kl. 18.30: Frem Open (2)  
Mandag 19. marts kl. 19.00: Faaborg 1 - Frem 2,  
 Frem 3 - Nyborg 1 (i Frem) 
 Frem 4 - Kerteminde 1 (i Nyborg) 
Tirsdag 20. marts kl. 19.00: Nr. Aaby Junior 4 - Frem 5 (i Indslev) 
Søndag 25. marts kl. 12.00: Næstved 1 - Frem 1 (i Ringsted) 
Mandag 26. marts kl. 19.00: GENERALFORSAMLING! 
 

========================================================== 
 

APRIL: 
 

Mandag 2. april kl. 18.30: Frem Open (3)  
Mandag 9. april: 2. påskedag  
Mandag 16. april  18.30: Frem Open (4)  
Mandag 23. april kl. 18.30: Frem Open (5)  
Mandag 30. april kl. 18.30: Frem Open, opsamling 
 

========================================================== 
 

MAJ: 
 

Mandag 7. maj kl. 18.30: Frem Open (6)  
Mandag 14. maj kl. 18.30: Frem Open (7)  
Mandag 21. maj kl. 19.00: Holdlyn/Udfordring 
Søndag 27. maj kl. 11.00: DSU-pokalfinale  
Mandag 28. maj: 2. pinsedag 
 

========================================================== 
 

JUNI: 
 

Mandag 4. juni kl. 19.00: Holdlyn/Udfordring  
Mandag 11. juni kl. 19.00: Hurtigskak/Udfordring  
Mandag 18. juni kl. 19.00:  Hurtigskak/Udfordring  
 

========================================================== 
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Fynsserien 
1. runde: 
 

Frem 3 skabte sensationen  
Af Anton Kjeldsen 

 

Formand Knudsen havde i sin optakt til 
sæsonen omtalt Frem 3 som et hold 
med en god blanding af rutine og 
ungdommelig vilje. Et hold som, i den 
svære Fynsserie, formentlig skulle 
kæmpe for overlevelse.  
Frem 2 karakteriserede han som 
outsidere til oprykning, og selvom vi 
alle er enige om, at Nyborg er 
favoritter, var ambitionen, i hvert fald 
inden mødet med Frem 3, at spille en 
rolle i toppen af rækken.  
Forventningerne om en let sejr i 1. 
runde skulle dog hurtigt vise sig at 
blive gjort eftertrykkeligt til skamme… 
 

Jeg har selv 2 gange tidligere prøvet at 
spille i rækker med 2 hold fra samme 
klub, og begge gange er det endt med 
storsejr til det højest rangerende 
mandskab – henholdsvis 7 -1 og 7½ - 
½. Troen på lignende cifre hos Frem 2 
var helt sikkert til stede, da jeg hørte en 
af holdets unge spillere spørge 
formanden, hvor mange halve point de 
måtte give os, lød svaret prompte: ”I 
må overhovedet ikke give dem nogle 
halve!” 
Det må man jo sige at både han selv, og 
flere andre på holdet, opfyldte. De 
nøjedes nemlig ikke med at give os 
halve point, men derimod hele! 
 

Begge hold stillede til kampen i 
stærkeste opstilling, og det hele 

startede egentlig også efter bogen, da 
der efter en god times spil var en klar 
overvægt på i hvert fald 3 brætter til 
Frem 2´s fordel. Resten stod meget 
lige. 
Især Jess stod katastrofalt, da han 
havde lanceret en ret speciel nyhed ved 
at spille g5! (Han var vist nok kommet 
til at forveksle g-bonden med sin 
løber).  
Jan Kuntz var muligvis blevet lidt 
overmodig efter sit flotte resultat ved 
OM, og stod hurtigt skidt, efter at hans 
ofring ikke gav den fordel, han havde 
håbet på.  
Jeg selv fortsatte mit elendige spil fra 
klubmesterskabet, og stod næstbedst 
hele vejen imod Bent Carl. 
 

Efter et par timers spil begyndte 
tegningen til en gedigen overraskelse 
dog at vise sig. Jess fik på mystisk vis 
fusket sig tilbage, og vandt, da Bent 
overså en mat i 2 træk. Alfred spillede 
solidt, og fik en halv mod Jonas, og 
kort efter vandt også Casper Emil et 
overlegent slutspil. Jan og jeg tabte, 
men på de sidste 3 brætter var 
overvægten tippet over på 3. holdets 
side, og selvom Erling flere gange 
havde tilbudt Jesper en fredelig 
remisløsning, valgte formanden at 
forcere med klart tab til følge.  
Endnu en af vore talentfulde unge, 
Peter Ulrikkeholm, vandt også et 
sikkert slutspil og som rosinen i 
pølseenden fulgte Yann trop mod Alex, 
selvom han egentlig var klar til at give 
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en remis. Dette forbød holdlederen dog 
– vi giver ingen halve væk… 
 

Det hele endte således med en 
knusende 5½ - 2½ til det ”forkerte” 
hold, og de få timer tidligere så 
hovmodige 2. holds spillere stod 
tilbage med meget røde ører og bristede 
illusioner.  
 

Konklusionen herefter må være, at hvis 
vi skal have 2 hold i divisionerne til 
næste sæson, er det nok det solide 3. 
hold, som skal satses på, men realistisk 
set har vi nok 2 hold i Fynsserien også i 
næste sæson, men vi vil kæmpe for 
vores chance for divisionsskak – det 
ligger helt fast! 
 

Uanset hvad, så har vi i hvert fald 
håneretten i mindst et år endnu. Og tro 
mig – dette resultat skal nok blive 
nævnt en enkelt gang eller to ved den  
kommende julefrokost! 
 
2. runde: 
 

Frem 3 fortsatte de gode takter 
Af Anton Kjeldsen 

 

3 uger efter den fantastiske sæsonstart 
var det med stor optimisme, vi tog til 
opgøret mod Odense 1, selvom vore 
modstandere igen var ratingfavoritter 
på samtlige brætter! 
 

Holdlederen var dog ved at blive en 
smule bekymret ved kampstart, da vi 
manglede hele 3 mand. De kom 
heldigvis kun 5 – 10 for sent, og 
dermed kunne vi bevare kontinuiteten 
på holdet, hvilket er vigtigt, når man 

har et resultat som det i 1. runde med i 
bagagen. 
Og præcis som mod Frem 2 skulle det 
vise sig, at ratingtallet ikke er 
afgørende, når blot man har 
selvtilliden, troen og heldet på sin side. 
 
Vi lagde ud lidt ligesom i første runde 
med at stå lidt skidt på et par brætter, 
men både Jess og især Alfred fik lusket 
sig til nogle heldige remisser. Også 
Peter snuppede en hurtig halv, da han 
skulle tidligt hjem. Jeg selv fik for en 
gang skyld en fantastisk god stilling 
med et hav af gevinstmuligheder, men 
symptomatisk for mit efterår 
forregnede jeg mig, og satte et tårn i 
slag, hvorefter jeg var nødt til at nøjes 
med en evigskak. 
 
Okay, 4 halve var acceptabelt for både 
Jan, Erling og Casper havde lovende 
stillinger, mens Yann stod lidt i 
underkanten, og tabte da også efter en 
del fejltræk. 
Casper spillede stærkt, da han endelig 
fik overtaget og levnede ikke sin 
modstander nogen chance til sidst.  
 
Aftenens største præstation stod Jan 
”Trylle” Kuntz dog for. Han mødte på 
førstebrættet Morten Dam Mortensen 
med 2068 i rating, og lige fra start til 
slut dominerede Jan brættet med flot 
positionelt spil. Mortensen anerkendte 
også Jans spil ved at give op tidligt i en 
stilling, som nok var tabt, men de fleste 
ville alligevel have spillet yderligere 
nogle træk. Hvis Jan fortsætter disse 
fine takter, kan han være mesterspiller 
inden jul: 
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Hvid: Jan Kuntz, FREM 3 
Sort: Morten Dam Mortensen, 
Odense 1 
[noter: NEN] 
1.c4 f5 2.g3 )f6 3.0g2 e5 4.)c3 
c6 5.d4 e4 6.d5 d6!? 
�6...<c5. 
7.f3 0e7 8.0e3  
�8.fxe4 
8...0-0 9.)h3 exf3 10.exf3 c5 11.0-
0 )bd7 12.4e1 )e5 13.b3  
13.<xc5! 5xc4 14.<d49. 
13...b6 14.)f4 +d7 15.)e6 4e8= 
16.0h3 g6 17.)b5 0d8 18.0f4 
)f7 19.+d2  

��������	
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19...a6  
19...5xd5!? 20.�xd5 <b7C 
20.)xd8 axb5 21.)xf7 2xf7 
22.4xe8 )xe8 23.4e1 bxc4 
24.bxc4 +d8 25.0g5! )f6 26.+b2! 
4b8 27.0f1 4b7 28.0d3 2g7 
29.+d2 4e7 30.2f2 4xe1 31.2xe1 
+e8+ 32.2f2 +e5 33.0f4 +d4+ 
34.2g2 )e8 35.0h6+ 2f7 36.+e2 
0d7 37.0c1 +f6 38.0b2 +e7 
39.+d2 )f6 40.2f2 2g7 41.0c3 
h6  
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42.+b2! 2f7 43.+xb6 g5 44.+b1 
f4 45.+c1 0h3 46.a4  
1-0. 
 

Så mangler vi kun at nævne Erling, 
som igen spillede yderst solidt, og 
aldrig var i nærheden af tab, men som 
sædvanlig tilbød han alligevel sin 
modstander remis mindst et par gange. 
Endnu en gang valgte hans modstander 
hovmodigt at afslå, hvorefter Erling 
rutineret gjorde kort proces, og altså 
stadig har maksimumpoint – mon han 
går efter uret i år?! 
 

Hvid: Uffe Pedersen, Odense 1 
Sort: Erling Jørgensen, FREM 3 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.)f3 e6 3.d4 cxd4 
4.)xd4 )c6 5.c4 )f6 6.)c3 d6 
7.0e2 0e7 8.0-0 0-0 9.0e3 d5 
10.)xc6 bxc6 11.cxd5 exd5 
12.exd5 )xd5 13.)xd5 cxd5 
14.0f3 0e6 15.0d4 +a5 16.+d3 
4fd8 17.a3 4d7 18.b4 +d8 19.0d1 
0f6 20.4c1 0xd4 21.+xd4 4c8 
22.0e2 4dc7 23.4c5 4xc5 24.bxc5 
+a5 25.4c1 +xa3 26.4c3 +a1+ 
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27.0f1 h6 28.+b4 a5 29.+d4 a4 
30.+b4 +e1.+b2 +e5 32.+c1 d4 
33.4c2 0b3 34.f4 +f5 35.4e2 
4xc5 36.4e8+ 2h7 37.+d2 +d7 
38.0d3+ f5 39.+e1 +f7 40.4e7  
40.g4 <c2! 
40...+h5 41.4xg7+ 2xg7 42.+e7+ 
0f7 43.+xc5 +d1+ 44.0f1 d3=  
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45.+xf5??-+  
45.�d4+! 4g6 (45...�h7 46.�f6 
�g6 47.�e7+) 46.�d6+ 
(46.�xd3?? �xd3 47.�xd3 a3-+) 
46...4h5 47.�f6=. 
45...d2 46.+e5+ 2g8 47.+b8+ 
2h7 48.+c7 +xf1+! 49.2xf1 
d1++ 50.2f2 +d4+ 51.2g3 +g7+ 
52.2f2 0b3 53.+c5 +d7 54.2e3 
+d5 55.+c7+ 2g6 56.+b6+ +e6+  
0-1. 
 

Alt i alt en forrygende start på sæsonen 
og i sådan en situation er det en ren 
fornøjelse at være holdleder. Der er en 
god stemning på holdet, og alle 
kæmper for sagen, så det er med 
sindsro og positiv forventning, jeg ser 
hen imod den næste hjemmekamp d. 
4.12 mod Sydøstfyn 2. Keep up the  
good work!

 

FREM 2 vaskede tavlen ren 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Efter katastrofestarten mod FREM 3 
var det alt eller intet for FREM 2 i 2. 
runde i Bolbro Brugerhus mod 
Læseforeningen 2, der spillermaterialet 
taget i betragtning næst efter Nyborgs 
nedrykkere må anses for at være 
sæsonens vanskeligste modstander. 
Læseforeningen 2 var uden et par af de 
faste støtter, men da hjemmeholdet som 
altid rådede over gode reserver, var der 
udsigt til en jævnbyrdig affære. Det gik 
imidlertid stik modsat, idet FREM 2 
med to hurtige gevinster tog teten og 

bragte sig foran 3-1. Den første kom 
førstebrættet: 
 

Hvid: Mathias Meunier, FREM 2 
Sort:Jørgen Lynggaard, 
Læseforeningen 2 
[noter: NEN] 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.0e3 0g7 4.+d2 
c5 5.)e2 cxd4 6.)xd4 )c6 7.)c3 
)f6 8.f3 0-0 9.0c4 0d7 10.h4 h5 
11.0-0-0 4c8 12.0b3 )a5 13.0g5 
)xb3+ 14.)xb3 a5 15.e5! )e8?!  
�15...a4. 
16.)d5! f6 17.exf6 exf6 18.0e3 a4  
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19.0b6!+− axb3 20.0xd8 4xc2+  
20...bxa2? 21.�a5 3xd8 
22.�xa2+−. 
21.+xc2 bxc2 22.2xc2 0f5+ 
23.2b3 0e6 24.4he1 2f7 25.2b4 
0h6 26.a4 )g7  
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27.0xf6 0xd5 28.0xg7 0xg7 

29.4xd5 0xb2 30.4xd6 4c8 
31.4d7+ 2f6 32.4e2 0c3+ 33.2b3 
0e5 34.4xb7 0g3 35.a5  
1-0. 
 

Da krudtrøgen var lettet efter 
tidskontrollen lignede det mest to 
gevinster til hver side på de resterende 

fire brætter, men i slutfasen gik alt galt 
for læsedrengene, der blot fik en enkelt 
remis ud af stillingerne, så mødet 
mellem divisionsreserverne resulterede 
altså i en uventet storsejr på hele 6,5-
1,5 til FREM 2, der igen kan øjne 
toppen, og den enlige oprykningsbillet 
er absolut stadig inden for rækkevidde. 
Her får holdet et uventet point foræret 
af et af klubbens tidligere medlemmer, 
der rammes af en form for 
skakblindhed, som også er forekommet 
på stormesterniveau, hvor løberens 
evne til at slå baglæns åbenbart er svær 
at kapere for hjernen!  
 

Hvid: Erik Mathiesen, LF 2 
Sort: Jesper Knudsen, FREM 2 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.f4 )c6 3.)c3 g6 4.)f3 
0g7 5.0c4 d6 6.)g5!? e6 7.0-0 h6 
8.)h3 )ge7 9.f5 gxf5 10.exf5 
)xf5 11.+h5 )e5! 12.0e2 0d7 
13.g4 )d4 14.0d1 +e7 15.)e4 0-
0-0 16.c3 )dc6  
16...f5! 
17.b4 f5 18.gxf5 exf5 19.)g3 4df8 
20.)f4 +g5 21.bxc5 dxc5 22.0a3 
b6 23.+e2 h5 24.+a6+ 2c7 25.d4 
h4 26.0c1! +d8 27.dxc5 0c8 
28.cxb6+ axb6 29.+b5 hxg3 
30.0e3 gxh2+ 31.2h1 2b8 
32.0xb6 0b7? 
32...�d7! 33.5d5 <b7 34.<c7+ 
�xc7! 35.5xc7 5a7+-+. 
33.0xd8 )d4+??  
�33...5a7+. 
34.+xb7+ 2xb7 35.cxd4 4xd8 
36.dxe5 0xe5 37.4b1+ 2a7 
38.)g6+− 4he8 39.4xf5 0c7 
40.0f3 4b8 41.4c1 0g3 42.4a5+ 
2b6 43.4a3?! 4e6 44.4b3+ 2a7  
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45.4c7+?? 
45.3xb8 <xb8 46.5h4.  

45...0xc7 46.4a3+ 4a6 47.4xa6+ 
2xa6 48.0e4 4e8 49.0d3+ 2a5 
50.0f1 4e1  
0-1. 
 

Stillingen efter 2. runde: 
 
1. Nyborg 15,5p. 2. FREM 3 
14,5p. 3. Sydøstfyn 2 13p. 4. 
FREM 2 11p. 5. Læseforeningen 2 
10p. 6-7. Faaborg og Odense, 
begge 5,5p. 8. Årslev 5p.

 
Se stillinger og enkeltresultater samt de aktuelle ratingtal for samtlige 
spillere på de fire FREM-mandskaber i FSU-holdturneringen på:  

www.fsu-skak.dk. 
 

 



 33

Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Som sædvanlig kunne FREM mønstre 
flest hold i den fynske pokalturnering, 
da 1. runde blev afviklet over fire 
stævner, hvortil der oprindelig var 
tilmeldt 32 mandskaber, men et par 
stykker meldte forfald, dog heldigvis 
ingen fra vores egen klub, idet vi belært 
af sidste sæsons problemer, ”nøjedes” 
med at stille med 6 mandskaber i år. 
FREM 1 gik som oversidder direkte til 
2. runde, og fik følgeskab af FREM 2, 
3 og 4, mens vores to sidste hold røg 
ud efter følgende resultater: Indslev - 
Frem 6 3-1, Frem 5 - Frem 2 0-4, Nr. 
Aaby 3 - Frem 3 1-3, Frem 4 - Fåborg 
3 4-0.  
 

2. runde blev spillet i Læseforeningen 
torsdag den 30. november, hvor alle 
tilbageværende 16 hold var samlet 
under en hat, men Lindøbisserne måtte 
i sidste øjeblik melde forfald, hvilket 
udløste en gratis billet til 3. runde for 
FREM 2, der får selskab i Middelfart 
Skakklubs lokaler i Østergades 
Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 
Middelfart mandag den 22. januar 2007 
af FREM 1, der som det var tilfældet 
med de øvrige favorithold gik mere 
eller mindre smertefrit videre til 
kvartfinalerne. 
 

FREM 4 kunne til gengæld ikke juble 
over lodtrækningen, idet 
Læseforeningen 1 blev modstanderen, 
hvilket efter behjertet modstand 
resulterede i et ikke overraskende 0-4 
nederlag. 
 

FREM 3 mødte Sidespringerne, der 
udelukkende består af gamle 
divisionsspillere fra Søndersø, og det 
var bestemt ikke nogen let opgave, selv 
om de på dagen var uden deres to 
stærkeste kort. Vi mødte kun frem med 
tre spillere, men det gjorde 
modstanderne også, så på det punkt var 
der balance. Jævnbyrdighed var i det 
hele taget kendetegnende for den 
spændende match, idet partierne Jesper 
Knudsen - Otto Larsson, Yann Le Besq 
- Bo Drejer og Peter Ulrikkeholm - 
Arne Rasmussen alle endte remis. Klar 
til lynomkamp, hvor vores yngre og 
betydelig mere turneringsvante spillere 
anså sig selv som favoritter, men da 
kun formand Jesper levede op til den 
vurdering, tabte FREM 3 
lynomkampen 1-2 og var ude. 
 

FREM 1 var tårnhøje favoritter mod 
Indslev, men fik sig en slem 
forskrækkelse, da juniorspilleren Jacob 
Buur tidligt bragte de undertippede 
vestfynboere foran ved med de sorte 
brikker at sætte ’Monsieur Maksimus’, 
også kendt som Mathias Meunier, 
pladdermat. Holdkammeraterne lod sig 
ikke gå på af miseren, men vandt de 
resterende tre partier uden større 
dikkedarer. Først på tavlen var Mads: 
 
Hvid: Thomas Buur, Indslev 
Sort: Mads Bilde Svendsen, 
FREM 1 
[noter: NEN] 
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1.e4 g6 2.d4 0g7 3.0e3 d6 4.)c3 
a6 5.0d3 b5 6.)ge2 )d7 7.a4 b4 
8.)d5 a5 9.h4?! c6 10.)df4 e5! 
11.)h3 )gf6 12.c3 bxc3 13.bxc3 
0-0 14.4b1 4e8 15.)g3  

��������	
 
��+����+�+� 
�++7+�8��� 
�+���67�+� 
���+��+� 
� +�  +� ! 
"+� #8#699$ 
%++�  +& 
'+)+Q5(+)* 
+,-./01234 

15...d5! 16.exd5?  
�16.f3. 
16...)xd5 17.+c2 exd4 18.cxd4 
)xe3  
18...<xd4 var også godt, men 
teksttrækket har mere forceret 
karakter. 
19.fxe3 4xe3+ 20.)e2 
20.4f2?? <xd4-+ 
20...+xh4+ 21.)f2 +xd4 22.0-0 
+c5 23.+a2?? 4xd3  
0-1. 
 

Dernæst var det Kristoffers tur: 
 
Hvid: Andrew Velarde, Indslev  
Sort: Kristoffer Dyrgaard,  
FREM 1 
[noter: NEN] 
1.d4 )f6 2.c4 g6 3.)c3 0g7 4.e4 
d6 5.f4 0-0 6.)f3 )bd7 7.e5 )e8 
8.0d3 c5 9.0e3 cxd4 10.0xd4 
dxe5 11.fxe5 )c7 12.)d5 )xd5 
13.cxd5 +a5+ 14.+d2 +xd5  
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15.+c3?!  
�15.�e3.  
15...b5! 16.0-0 0b7 17.e6? 4ac8 
18.+b4  
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18...a5! 19.+xb5 0xd4+ 20.2h1 
20...)e5 21.exf7+ 4xf7 22.+xd5 
0xd5 23.)xd4 )xd3 24.4xf7 
2xf7 25.4f1+ 2g7 26.b3 e5 
27.)b5 4c1 0-1. 
 

Da Tom Frantsen også vandt i sikker 
stil, blev sejren på 3-1.  
De 8 hold i ¼ finalerne i Middelfart 
først i det nye år: Frem 1, Frem 2, 
Læseforeningen 1, Læseforeningen 2, 
Nyborg 1, Middelfart, Udfordrerne og 
Sidespringeren.
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OM i veteranskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Årets udgave af OM i veteranskak var 
uden klubbens forsvarende mester 
Alfred Andersen, og det samme var 
tilfældet med Erling Jørgensen, men så 
er det godt at andre når til skelsår og 
alder, som det nu er blevet Hans 
Hansen forundt.  
Hans var med for første gang og 
stillede oven i købet op som 
ratingfavorit i det jævnbyrdige felt, 
men måtte tage til takke med 50%, selv 
om han kom endog særdeles flyvende 
fra start: 
 

Hvid: Niels Justesen, Søndersø 
Sort: Hans Hansen, FREM 
1.)f3 d5 2.g3 0g4 3.0g2 0xf3 
4.0xf3 e5 5.d3 )f6 6.)d2 0e7 
7.c4 c6 8.+b3 +d7 9.0-0 )a6 
10.a3 0-0 11.+c3 d4 12.+c2 )c5 
13.b4 )e6 14.)e4 )xe4 15.0xe4 
f5 16.0g2 g5 17.e3 4ad8 18.e4 f4 
19.f3 4f6 20.0h3 4df8  
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21.0xe6+?! +xe6 22.g4 h5 23.h3 

hxg4 24.hxg4 4h6 25.4f2!? 4h3! 
26.+e2 2g7 27.4h2 4fh8 28.4xh3 
4xh3  
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I denne materielt hele lige stilling, 
opgav hvid. Der er intet mod sorts 
indtrængen via g− og h−linien. fx 
29.<d2 3g3+ 30.4f2 �h6 31.3f1 
�h4! eller 29.�f2 �h6 30.�f1 �h1+ 
31.�e2 �h2. 
0-1. 
 

Slutstillingen i basis 1: 
1. Johannes Almar 4p. 2-3. Hans Chr. 
Nielsen og Keld Boysen, begge 3p. 4. 
Hans Hansen 2,5p. 5. Knud Pindstofte, 
Vejle-Allested 1,5p. 6. Niels Justesen, 
Søndersø 1p. 
 

Basis 2 blev en uhyre jævnbyrdig 
affære, hvor tre mand delte 
førstepladsen med hver 3,5 point, 
nemlig Peter Kinggaard, der var ene 
om at forblive ubesejret, Ejvind Funch 
Carlsen, OS og Kaj Pedersen, Vejle-
Allested.
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Læseforeningens Klubturnering 2006 
Af Per Arnt Rasmussen 

 
Turneringen spilledes i Brugerhuset i 
Bolbro, over 7 torsdage i oktober-
november. Spilleforholdene var ideelle, 
kaffen tilpas stærk, og deltagerne tilpas 
sympatiske, synes Per! 
Turneringstabellerne er lavet af Johnny 
Holler Johansen & venligst hugget fra 
arrangørklubbens hjemmeside uden 
beregning! 
 

Beretning fra Mesterklassen 
 
Den ”Afsindig Stærke Klubturnering” 
(med gennemsnits- rating hele 2,5 
ratingpoint højere end FREMs 
Mesterklasse) havde en FREM-spiller 
med, da Jørn Moestrup var så venlig at 
invitere B-medlemmer fra FREM, som 
ikke havde opdaget turneringens 
eksistens uden dette.  
Som et lille kuriosum kan nævnes at 
Allan havde ”et fleksibelt ratingtal”, 
som er en forholdsvis ny opfindelse, 
det er simpelthen et ratingtal der 

bevæger sig fra 200? til 1876 i løbet af 
turneringen! 
Jannick vandt fortjent, han kæmpede 
løs, mens Per røg lidt ned i rækkerne 
efter især 5.runde, hvor hjernen tør for 
brændstof - Per kunne bogstavelig talt 
mærke at HjerneMadsen begyndte at 
køre i tomgang, så det var ganske 
uklogt at afslå det sidste remistilbud 
omkring træk 40/klokken 23…. 
Pers dårligste (men kreative) 
åbningsspil var det flg. parti, som var 
rigtig underholdende… 
Bagefter gennemgik vi det med 
cheftræner Poul Jakobsen (Dansk 
Skakslag m.v.) og hans lille russiske 
hjælper, frk. Rybka, og det var sjovt at 
se, hvor mange ”computertræk” og 
vurderinger man ramte rigtigt 
undervejs  … 
 

Her ses Frk.Rybka, der kan i øvrigt 
downloades en gratis demoversion fra 
Chess Assistent. 
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Rybka skulle være bedre end Fritz, så 
køb den nu bare nogen af jer, så vi kan 
få lidt forskellige kommentarer og 
forskellige vurderinger på partierne … 
 

Hvid: Peter Chr. Grau, 
Læseforeningen (2034) 
Sort: Per Arnt Rasmussen,  
FREM (2086)  
Læseforeningens Klubturnering (7) 
[Fritz 8 (20s)] 
1.e4 c5 2.)f3 )c6 3.0b5 )a5  
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Måske ikke helt korrekt, men 
trækket har den psykologiske 
effekt som Peter citeres for: "Og 
så stod det 0-1 til sort"! For hvad 
skal hvid egentlig spille, der er alt 
for meget at vælge imellem, og 
det er alt sammen ikke noget 
med <b5xc6 som han havde 
regnet med...  
4.0-0 a6 5.0e2 d6 6.d4 cxd4 
7.)xd4 )f6 8.)c3 e5 9.)f3N  
Klart det bedste felt til springeren 
9.5b3 <e6 10.f4 <e7 11.f5 <d7 
12.<g5 <c6 13.<xf6 <xf6 14.5d5 
5xb3 15.axb3 3c8 16.<c4 b5 
17.5xf6+ gxf6 18.<d3 �b6+ 19.3f2 
4e7 20.c4 b4 21.�d2 h5 22.4h1 
<b7 23.<c2 3cg8 Leonardo,J−
Fernandes,A/Lisbon 2002/EXT 
2003/½-½ (60). 
9...0e7 10.0g5!  
Det gælder om hvem der kan 
kontrollere d5.  
10...0e6 11.0xf6 0xf6 12.)d5 
0xd5  
Sort kommer ikke uden om 
denne afbytning, ellers bliver 
springeren for dominerende 
12...3c8 13.c3X. 
13.+xd5P 4c8 14.b4  
14.c3 ville Rybka & Per have 
spillet, men det er et spørgsmål 
om smag, Peters direkte træk er 
også glimrende, da det  er ved at 
avancere bønderne på 
dronningfløjen at hvid øger sin 
stillingsfordel, mens sort må 
søge lykken på kongefløjen....  
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14...)c6 15.4ab1 +c7 16.c4 )d8 
17.4fd1 0e7  
17...5e6 18.�xd6 5d4 19.3xd4! 
exd4 20.�xc7 3xc7 21.e5 med et  
formentlig vundet slutspil til hvid, 
er grunden til at sort ikke spillede 
sådan. 
18.0f1  
Muligvis afgørende var her 18.c5!? 
dxc5 19.b5 axb5 20.5xe59. 
18...)e6= 19.a3 )f4 20.+d2 h5 
21.+e3 g5 22.+b3 g4  
Nu har sort snart fået det han 
drømte om da han spillede 5c6−
d8−e6−f4, men kun næsten ...  
23.)e1 4g8  
�23...h4!?= var det rigtige her, 
syntes Rybka og senere Fritz. 
Trækket blev naturligvis 
overvejet, men sort valgte ikke at 
forcere spillet, og slutresultatet 
bliver (desværre) det samme ... 
24.)c2 +c6 25.g3  
Stopper sorts angreb.  
25...)e6  
25...5h3+ blev ikke spillet pga. 
det ville forenkle stillingen 
26.<xh3 gxh3 27.�f3 3g4 28.�f5 
3xe4 29.�xh3 h4 30.5e3 siger 
Rybka, med lige spil, hvorimod 
Fritz efterfølgende tror at hvid 
står lidt bedre end han egentlig 
gør!  
26.4d5  
Tårnet er vældig irriterende for 
sort, der truer b5!  
26...)g5  
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27.b5 axb5 28.c5!  
Dette fremstød overså sort et 
øjeblik ....og det skal man ikke!  
28...2f8 29.0xb5 +c7 30.4bd1  
30.�d3 5f3+ 31.4g2 h4 er ok for 
sort synes Per! 
30...)xe4 31.+e3  
Derfor var 23...h4 bedre end 
3g8! − slutningen er forceret.  
31...)xc5 32.+h6+ 4g7 33.+h8+ 
4g8 34.+h6+ 4g7  
Og hvid tilbød remis  
½-½. 
 

 
 

En skaknål fra Pers samling, hvem 

kender historien bag?
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 Mester Ra For. 1 2 3 4 5 6 7  Nr. Ny  

1 Allan Drost 1876 2.45 ½ 8 0 2 3 1 ½ 4 5 0 0 6 7 ½ 2½ 5 1878 

2 Per Arnt  2086 4.60 1 7 1 1 ½ 8 1 3 4 1 0 5 6 ½ 5 3 2094 

3 Johnny Holler  1843 2.10 0 6 7 1 0 1 2 0 0 8 1 4 5 0 2 6-7 1840 

4 René Rauer 2064 4.40 0 5 6 0 0 7 1 ½ 0 2 3 0 0 8 ½ 8 1979 

5 Jannick Skow  2017 3.90 4 1 8 ½ 1 6 7 ½ 1 1 2 1 1 3 6 1 2061 

6 Peter Grau 2034 4.10 3 1 1 4  5 0 8 0 1 7 1 1 ½ 2 4½ 4 2042 

7 Erik Mathiesen  1890 2.60 2 0 0 3 4 1 ½ 5 6 0 8 0 ½ 1 2 6-7 1872 

8 Jørn Moestrup  2019 3.90 1 ½ ½ 5 2 ½ 1 6 3 1 1 7 4 1 5½ 2 2051 
 

Beretning fra Basis 1: 
 

Casper Emil Rouchmann var mindst 
en klasse bedre end modstanderne, 
godt gået, du bliver snart 

mesterspiller, det er kun et 
spørgsmål om tid, så bare klø på!

 
 Basis 1 Ra For. 1 2 3 4 5 6 7  Nr. Ny  
1 Jens Rasmussen  1595 3.15 ½ 8 0 2 3 0 1 4 5 0 ½ 6 7 1 3 5-6 1588 

2 Jens Skjoldborg  1576 2.95 ½ 7 1 1 0 8 ½ 3 4 0 0 5 6 0 2 8 1533 

3 Jørgen Kvisthøj,  1836 5.50 1 6 7 ½ 1 1 2 ½ ½ 8 ½ 4 5 1 5 2 1821 

4 Claus Børsen 1578 3.00 1 5 6 ½ 0 7 1 0 1 2 3 ½ ½ 8 3½ 3-4 1600 

5 Kurt Ploug 1776 5.00 4 0 8 0 1 6 7 ½ 1 1 2 1 0 3 3½ 3-4 1731 

6 N. H. Cappelen 1582 3.05 3 0 ½ 4 5 0 8 0 1 7 1 ½ 1 2 3 5-6 1580 

7 Nedzad Barlov 1551 2.70 2 ½ ½ 3 4 1 ½ 5 6 0 8 0 0 1 2½ 7 1542 

8 Casper, Frem  1545 2.65 1 ½ 1 5 2 1 1 6 3 ½ 1 7 4 ½ 5½ 1 1675 
 

Beretning fra Basis 2: 
 

René Andreasen fik en flot 
2.plads, mens Peter Kinggaard var 
lidt uheldig med at få ikke så 
mange points for sine gode 
stillinger. Til gengæld holdt Peter 
remis med 3-4 bønder mindre mod 
et kendt skaktalent der endte i 
præmierækkerne… 

Det er ikke sundt at spille for 
meget skak i øvrigt, det anbefales 
at holde pauser indimellem, og 
have andre interesser - se selv 
hvordan Botvinnik (gen)vandt det 
ene VM efter det andet i 35 år  
eller deromkring ….
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  Basis 2 Ra For 1 2 3 4 5 6 7  Nr. Ny  

1 René Andreasen 1492 4.60 1 8 ½ 2 3 1 1 4 5 1 ½ 6 7 0 5 2 1510 

2 Chresten Nielsen  1542 5.10 0 7 1 ½ 1 8 ½ 3 4 0 0 5 6 0 2 6 1403 

3 Peter F. Jørgensen 1360 3.30 ½ 6 7 0 0 1 2 ½ ½ 8 0 4 5 0 1½ 7-8 1279 

4 Fl. Schmidt 1356 3.25 1 5 6 0 1 7 1 0 1 2 3 1 ½ 8 4½ 3 1412 

5 Dan Wulff 1304 2.75 4 0 8 1 ½ 6 7 ½ 0 1 2 1 1 3 4 4-5 1360 

6 Peter Kinggaard 1331 3.05 3 ½ 1 4 5 ½ 8 ½ 0 7 1 ½ 1 2 4 4-5 1374 

7 Christian Winther 1514 4.85 2 1 1 3 4 0 ½ 5 6 1 8 1 1 1 5½ 1 1543 

8 Villy Nielsen 1114 1.10 1 0 0 5 2 0 ½ 6 3 ½ 0 7 4 ½ 1½ 7-8 1132 
 

OM og FM i skoleskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

De åbne Odensemesterskaber i 
skoleskak 2006 blev spillet lørdag den 
23. september på Giersings Realskole, 
hvor der var 78 deltagere, hvilket var 
betydeligt færre end sidste år, hvor 100 
mødte frem. Spillerne var inddelt i 6 
aldersgrupper, som alle blev afviklet 
efter monrad-systemet. De to ældste 
grupper (A og B) var slået sammen og 
spillede 6 runder, mens man i alle de 
øvrige afviklede 7 runder. Som 
sædvanlig var en pæn del af klubbens 
yngste medlemmer til start, og flere af 
dem hævdede sig smukt: Gruppe A 
(for spillere født mellem 1986-90), 6 
deltagere: Her genvandt Kristoffer 
Dyrgaard, Giersing titlen ved at vinde 
samtlige 6 partier. 2. Bent Carl 
Christensen, Giersing 4,5p. 3. Casper 
Emil Rouchmann, Giersing 4p. 
Gruppe B (1991-92), 4 deltagere: 1. 
Jacob Barnewitz, Giersing 3p. 2. Niels 
Bommersholt, Nr. Aaby Skole 3p. 
Gruppe C (1993-94), 20 deltagere: 1. 
Mads Hansen, Giersing 7p. 2. Martin 
Utoft, Giersing 5p. 3. Jonas Jensen, 
Højby 5p. 4. Søren Christensen, 
Giersing 5p. Gruppe D (1995-96), 18 

deltagere: 1. Andreas Jakobsen, Nr. 
Aaby Skole 7p. 2. Daniel Lund, 
Giersing 6p. 3. Christian Boller, 
Giersing 5p.  
FM i skoleskak blev afviklet på Nørre 
Åby Skole den 4. november, og 
stævnet var samtidig kvalifikation til 
DM i skoleskak på Abildgårdskolen i 
weekenden 25-26. november. Også her 
gjorde flere af klubbens medlemmer en 
god figur og sikrede sig DM-billetter: 
Ældste gruppe med 4 deltagere blev 
vundet af Kris Munk, Nyborg 
Gymnasium efter omkamp med 
Kristoffer Dyrgaard, Skt. Knuds 
Gymnasium. B.-gruppen blev vundet af 
Bent Christensen, Odense 
Katedralskole med 5,5 point foran 
Jacob Barnewitz samme skole med 4,5 
og Casper Emil Rouchmann, 
Tietgenskolen fik også 4,5. Reserve 
ved DM blev Kasper Utoft, Giersings 
Realskole. C.-gruppen havde Tobias 
Rostgaard, Højby som vinder med 5 
point. Martin Utoft og Mads Hansen 
fra Giersing og Tarup Skole gik videre 
til DM, mens Emil Deuleran, Giersing  
blev reserve.
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DM i skoleskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

208 børn og unge deltog i weekend 25-
26. november i 33. udgave af DM i 
skoleskak på Abildgårdskolen i 
Vollsmose. Der blev spillet i seks 
aldersgrupper, hvorfra der fra alle 
grupper, med undtagelse af de yngste i 
gruppe F, stod to pladser på spil til de 
individuelle Nordiske Mesterskaber, 
der finder sted på Island til februar.  
Efter de fem runder lørdag og tre 
søndag må vi desværre konstatere, at 
Fyn ikke får spillere med til NM i 
denne omgang, men flere af 3. HK’s 
udvalgte blandede sig i kampen om 
topplaceringerne i de respektive 
grupper og glædeligvis var et par af 
dem fra FREM.  
 

I den ældste gruppe (A) var 
juniordanmarksmesteren Kristoffer 
Dyrgaard, Sankt Knuds Gymnasium, 
der netop er blev udtaget til 
juniorlandskampen mod Norge, 
Sverige og Nordtyskland, blandt 
favoritterne, men vor mand lagde 
sensationelt ud med at tabe til en anden 
fynbo, nemlig Kris Munk, Sydøstfyn. 
Det blev Kristoffers eneste nederlag i 
turneringen, men lidt for mange 
remiser undervejs betød, at han aldrig 
nåede op til den senere vinder 
Benjamin Skjoldan, der lagde ud med 
at score 5,5/6p.  
 

A (under 21 år): 1. Benjamin 
Skjoldan, BMS Skak, Storkøbenhavn 
Kredsen 6.5p. …5. Kristoffer 
Dyrgaard, Sankt Knuds Gymnasium 
5.5p.  

 

I næstældste gruppe fik Bent Carl 
Christensen, Giersing en god start med 
4/5p., men det var samtidig 
ensbetydende med hårdere modstand, 
og det blev kun til et enkelt point i 
søndagens tre runder. 
 

B (under 18 år): 1. Alexei Cherstiouk 
Hansen, Taastrup Skoleskak 6.5p. … 7. 
Bent Carl Christensen, Giersings 
Realskole 5p. 
 

Efter seks runder var Mads Hansen 
med 4,5p. med fremme i gruppe C, 
men tabte så til den senere vinder.  
 

C (under 16 år): 1. Tobias R. Bøje, 
Skakcentret Læssøesgade, Århus 
Kredsen 6.5p. …. 7. Mads Hansen, 
enkeltmedlem 5.5p. Martin Utoft, 
Giersing blev nr. 14 med 4.5p. Her en 
fin gevinst: 
 

Hvid: Martin Utoft,  
Giersing (1392) 
Sort: Lasse Dinesen,  
Borup Skole (1238)  
Skoleskak DM 2006 (7) 
[noter: Skaanning, Kim] 
1.d4 )f6 2.c4 g6 3.0g5 0g7 
4.)c3 d6 5.)f3 )bd7 6.e3 b6 
7.0d3 0b7 8.+c2 0-0 9.h4 c5 
10.d5 a6 11.h5 )xh5 12.)d2 
)hf6 13.)de4 )xe4 14.)xe4 )e5 
15.0-0-0 )xd3+ 16.+xd3 +c7 
17.0h6 0c8?  
�17...f6. 
18.)g5! 0xh6 19.4xh6 0f5?! 
20.e4 0g4 21.4dh1 f6  
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22.4xh7!! fxg5 23.e5! 0f5 24.4h8+ 
2f7  
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25.e6+ 2e8 26.4xf8+ 2xf8 
27.4h8+ 2g7 28.+c3#  
1-0.

 

Junior hold-DM 
Af Kim Skaanning 

 

Årets junior-hold DM blev nok en gang 
afviklet på Tjele efterskole. Desværre 
var det sidste gang at Tjele efterskole 
ville påtage sig denne økonomisk 
svære opgave. Fra Fyn skal der lyde en 
tak til Tjele efterskole for at have 
påtaget sig opgaven igennem de sidste 
6 år.  
Det fynske hold bestod i år af 
juniordanmarksmesteren Kristoffer 
Dyrgaard, Stefan Wiecker, Michael 
Madsen, Theis Nielsen, Bent Carl 
Christensen, Casper Emil Rouchmann 
og Mads Hansen, alle fra Frem. Marie 
Frank-Nielsen fra Nr. Aaby og Kris 
Munk fra Sydøstfyn. Bent, Casper Emil 
og Mads var vores tre kadetter (max 16 
år), og da der er krav om, at der skal 
være tre kadetter på holdet, skulle de 
spille alle kampene. Der skulle også 
være en pige på holdet, så Marie skulle 

også deltage i alle vores kampe. Det 
betød, at de nederste af de store 
skiftedes til at sidde over. Mads B. 
Svendsen og jeg selv foretog de 
løbende strategiske vurderinger om, 
hvem der skulle sidde over. 
 

Det endte med en samlet 5. plads, selv 
om vi var den hovedkreds, der scorede 
næstflest brætpoint! Matchpoint 
kommer nemlig før brætpoint, så det 
hjælper ikke at vinde stort, hvis man 
taber småt. Igen i år var det en 
fornøjelse at være sammen med de 
fynske juniorer. Alt i alt må vi sige at 
indsatsen var i orden, men 
marginalerne var bestemt ikke med os. 
Enkeltresultater og slutstillingen mm. 
kan ses på hjemmesiden:  
 

www.tjeleefterskole.dk. 



 43

FM for juniorer 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Fynsmesterskabet for juniorer blev 
først i oktober afviklet for 8. gang, og 
som sædvanlig foregik det på Nørre 
Aaby Realskole, hvor den stedlige 
klubs formand Arne Bech Madsen 
endnu en gang var primus motor i et 
velarrangeret stævne. 
I 2006-udgaven var der 18 deltagere, 
blandt dem storfavoritten Kristoffer 
Dyrgaard, FREM, der sammen med 
Jonathan Nørsøller, Kerteminde mødte 
frem som forsvarende mester. Selv om 
FM-titlen naturligvis aftvinger respekt, 
kan den dog slet ikke måle sig med det 
juniordanmarksmesterskab, Kristoffer 
hjemtog i påsken ved DM i Aalborg, og 
sammenlignet med den modstand han 
mødte i det nordjyske, lignede et 
forsvar af den lokale titel en ren 
ekspeditionssag. 
Det blev nu langt fra tilfældet, idet 
Kristoffer i de indledende runder måtte 
afgive remis til såvel Andreas 
Jakobsen, Nr. Aaby som 
klubkammeraten Bent Carl 
Christensen. Efter 4. runde var Sander 
Ehmsen, Faaborg og Theis Nielsen, 
FREM alene i spidsen med hver 3,5p. 
med storfavoritten et halvt point efter.  
I de sidste tre runder afgav Kristoffer 
ganske vist endnu en remis, nemlig i 5. 
runde mod Sandar, men da de 
nærmeste forfølgere spændte ben for 
hinanden, var 5,5 point nok til en udelt 
førsteplads: 
Ud over Kristoffer var eneste 
ubesejrede deltager Bent Carl, der i 

næstsidste runde fik en mat ind på en af 
sine nærmeste rivaler: 
 
Hvid: Bent Carl Christensen, 
FREM 
Sort: Sander Ehmsen, Faaborg 
[noter: NEN] 
1.d4 )f6 2.c4 g6 3.)c3 d5 4.0f4 
0g7 5.4c1 0-0 6.e3 c6 7.)f3 0g4 
8.h3 0f5 9.0e2 )bd7 10.cxd5 
cxd5 11.+b3 +b6 12.+xb6 )xb6 
13.0-0 4ac8 14.)d2 )fd7?! 15.g4 
0e6 16.)b3 )c4 17.0xc4!?  
17.3c2! 
17...dxc4 18.)d2 )b6 19.)f3 
)d5 20.)xd5 0xd5 21.)d2 f5 
22.gxf5!?  
22.g5! 
22...gxf5?! 23.a3 4f6 24.f3 4fc6 
25.)b1 a6 26.2f2 2f7 27.4g1 0f6 
28.)c3 e6 29.4cd1 4b6 30.4d2 
4g8 31.4xg8 2xg8 32.e4 fxe4 
33.fxe4 0c6= 34.2e3 0d7 35.e5 
0e7 36.0h6 0e8 37.2f4 4b3 38.d5  

��������	
 
�++�+�+� 
�+�+8�+�� 
��++�+8#� 
�++ � +� 
�+�+5(+! 
"� �69++ $ 
%� �)++& 
'++++* 
+,-./01234 

38...exd5?!  
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38...<xa3! 
39.)xd5 0c5 40.4g2+ 0g6 41.h4 
2f7??  
41...3d3! 42.5f6+ 4f7 43.h5? 
<e3+!∓. 

��������	
 
�++++� 
�+�++�+�� 
��+++�8#� 
�+8�9� +� 
�+�+5(� ! 
"� �+++$ 
%� ++)+& 
'++++* 
+,-./01234 
42.h5!! 0xh5 43.4g7+ 2e6?? 

43...4e8] 44.5c7+ 4d8 
45.5e6++− 
44.)c7#  
1-0 

Med sejren blev Kristoffer Dyrgaard 
den første, der har tre aktier i pokalen, 
som der optræder langt flere personer 
på, end man skulle formode, da en delt 
førsteplads mere har været reglen end 
undtagelsen: 
 

1999: Mads Bilde Svendsen, 
Læseforeningen og Martin Jørgensen, 
Nr. Aaby  
2000: Martin Lund, Nr. Aaby og Jon 
B. Eriksen, FREM  
2001: Mikkel Clausen, Årslev og 
Thomine Stolberg-Rohr, 
Læseforeningen  
2002: Kristoffer Dyrgaard, FREM og 
Theis Nielsen, Tommerup/Vissenbjerg 
2003: Mads Bilde Svendsen, 
Læseforeningen  
2004: Theis Nielsen, 
Tommerup/Vissenbjerg  
2005: Kristoffer Dyrgaard, FREM og 
Jonathan Nørsøller, Kerteminde  
2006: Kristoffer Dyrgaard, FREM.

 

 
De 18 deltagere og et par ledere er klar til sidste runde. 
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FM FOR JUNIORER 2006 
Nr Navn Rating 1 2 3 4 5 6 7 Po. Pl. 

1 Sebastian Ryholl, Nr. Åby  1199 
2  
½ 

13 
0 

12 
1 

3 
0 

11  
0 

10  
1 

4  
0 

2½ 15 

2 Marie Høi Lauridsen, Nr. Åby  1270 
1 

½ 

7  
1 

13  
½ 

9 
0 

18 
1 

5  
1 

17 
0 

4 6 

3 Alexander Hjort, Frem  1275 
4  

1 

6 
0 

18 
½ 

1  
1 

8  
0 

15 
½ 

5 
½ 

3½ 9 

4 Thor Bendix, Frem  1144 
3 

0 

18 
0 

16  
1 

12  
0 

10  
½ 

14 
1 

1 
1 

3½ 9 

5 Martin Utoft Andersen, Frem  1297 
6  

0 

10 
1 

11 
0 

7  
1 

12  
1 

2 
0 

3  
½ 

3½ 9 

6 Sandar Ehmsen, Fåborg  1518 
5 

1 

3  
1 

9  
½ 

13  
1 

17 
½ 

8  
0 

11 
½ 

4½ 3 

7 Søren Christensen, Frem  1289 
8  
½ 

2 
0 

15  
1 

5 
0 

16  
1 

18 
1 

13  
½ 

4 6 

8 Bent Carl Christensen, Frem  1637 
7 

½ 

15  
1 

17  
½ 

18  
½ 

3 
1 

6 
1 

9  
½ 

5 2 

9 Theis Nielsen, Frem  1709 
10  

1 

11  
1 

6 
½ 

2  
1 

13 
½ 

17  
0 

8 
½ 

4½ 3 

10 Chris G. Nielsen, Nr. Åby  1209 
9 

0 

5  
0 

14 
1 

15  
0 

4 
½ 

1 
0 

16 
0 

1½ 17 

11 Jonathan Nørsøller, Kerteminde  1796 
12  

1 

9 
0 

5  
1 

17 
0 

1 
1 

13  
1 

6  
½ 

4½ 3 

12 Anne Hjort, Nr. Åby  1295 
11 

0 

14  
1 

1  
0 

4 
1 

5 
0 

16  
1 

15 
0 

3 14 

13 Tobias Rostgaard, Frem  1331 
14  

1 

1  
1 

2 
½ 

6 
0 

9  
½ 

11 
0 

7 
½ 

3½ 9 

14 Vinh The Tran,  1100 
13 

0 

12 
0 

10  
0 

16 
0 

15 
0 

4  
0 

18  
0 

0 18 

15 Samuel Stougaard, Nyborg  1368 
16  
½ 

8 
0 

7 
0 

10 
1 

14  
1 

3  
½ 

12  
1 

4 6 

16 Niels Bommersholdt, Nr. Åby  1267 
15 

½ 

17  
0 

4 
0 

14  
1 

7 
0 

12 
0 

10  
1 

2½ 15 

17 Kristoffer Dyrgård, Frem  2062 
18  
½ 

16 
1 

8 
½ 

11  
1 

6  
½ 

9 
1 

2  
1 

5½ 1 

18 Andreas Jakobsen, Nr. Åby  1276 
17 

½ 

4  
1 

3  
½ 

8 
½ 

2  
0 

7  
0 

14 
1 

3½ 9 
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FREM JULECUP 
 

Skakklubben FREM indbyder til den årlige  
julehurtigturnering - igen i år med store præmier! 

   
Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C 
 
Spilledag:  Torsdag d. 28. december 2006 
 
Spilletid:  Kl. 10.00 til ca. 18.30 
 
Turneringsform:  8 deltagere i hver gruppe, som spiller alle mod alle. 
 
Betænkningstid:  30 minutter pr. spiller pr. parti   
 
Indskud:  Mester 1: 125 kr. Mester 2: 100 kr. Øvrige: 85 kr.  
 Betales senest kl. 9.45. GM og IM gratis. 
  
Præmier:  Mester 1: 1.pr.: 1200 kr. 2.pr.: 700 kr. 3.pr.: 400 kr. 
 Mester 2: 1.pr.:   700 kr. 2.pr.: 400 kr. 3.pr.: 200 kr. 
 Øvrige grupper: 
 1.pr.: 600 kr. 2.pr.: 300 kr. 3.pr.: 175 kr. 
 Ved ligestilling deles præmierne.  
 
Forplejning: Varm mad á 40 kr. Skal bestilles ved tilmelding.  
 Desuden vil øl, vand, kaffe m.m. kunne købes på spillestedet. 
  
Tilmeldingsfrist:  Tirsdag den 26. december 2006 kl. 20.00!!  
 Tilmeldingsfrist vil blive overholdt!! 
 
Tilmelding:  Helst pr. e-mail til 
 kristoffer_dyrgaard@hotmail.com evt. tlf. 25757678 
 

 eller 
 

 peter.kinggaard@webspeed.dk  evt. tlf. 65963763/20744863  

 
VEL MØDT I FREM!! 
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Årsskifteturneringen 
 

Spil skak og kom hjem i ordentlig tid! 
 

Læseforeningen har fornøjelsen af at indbyde til 
den traditionsrige årsskifteturnering. 

 
Betænkningstid:  I år har vi valgt at benytte os af FIDE’s betænkningstid,  
 hvilket vil sige:  
 

 75 min. til de første 40 træk. Derefter 15 min. til resten af  
 partiet til hver spiller med tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1. 
 
Spilledage:     Torsdagene 11/1, 25/1, 01/02, 15/02, 22/02, 08/03  
 samt 15/03 2007. 
 
Spilletid:  Alle dage begyndes kl. 19.00 
 
Indskud:  100 kr. 
 
Præmier:  Indskuddet går ubeskåret til præmier, idet LF betaler 

turneringsafgiften. Præmie til nr. 1 og nr. 2 samt bedste  
 spiller under henholdsvis 1900, 1700 og 1500 i DSU-rating. 
 
Grupper:  Der spilles i én stor gruppe efter Schweitzersystemet. 
 

Turneringen vil blive Elo-ratet. 
 
Tilmeldingsfrist:  09/01 2007 
 
Tilmelding:  Jørn Moestrup, tlf. 66 11 06 66, e-mail: purts@mail.dk 

 

Vel mødt i Læseforeningen! 
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