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Nyt fra bestyrelsen
Holdturneringen
I årets holdturnering ser det på nuværende tidspunkt ud til at vi stiller
med samme antal hold som sidste år, hvilket betyder fire hold á otte mand
og et hold med fem spillere.
Holdlederne på de enkelte hold er: 1. holdet: Mads B. Svendsen, 2.
holdet: Jesper Knudsen, 3. holdet: Anton Kjeldsen, 4. holdet: René
Andreasen og 5. holdet: Peter Kinggaard.
Årets styrkeliste vil blive synlig på hjemmesiden og i klubben i starten af
september, hvilket betyder at det er muligt at gøre indsigelser et par uger
frem, hvis man finder at den ene eller anden er placeret helt forkert.
Som et forsøg vil vi i år forsøge at give de enkelte hold (dog ikke
divisionsholdene), mulighed for at skabe et socialt arrangement. Til hver
holdleder på. 3.-5. holdet gives derfor 500 kr., som kan bruges på et
fælles arrangement i løbet af sæsonen, afholdes det ikke, bortfalder
pengene.
Læg allerede nu hovederne i blød, for hvad enten man bowler eller bare
har fællesspisning, er dette en glimrende mulighed for at lære sin
holdkammerater at kende udenfor de 64 felter.

Juniortræning
Juniortræningen i klubben ændrer koncept, så i stedet for blive afholdt
hver gang, vil den for fremtiden kun finde sted en gang om måneden –
som regel den første mandag. Vi vil bestræbe os på at give
undervisningen et kvalitetsløft og lægger vægt på, at så mange som mulig
kommer til disse timer.

Datoer for juniorundervisning sæsonen 2007/08:
10. september, 1. oktober, 5. november, 3. december, 7. januar,
4. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj, 2. juni. Alle dage fra kl. 17-18:30.

Se også aktivitetskalenderen på hjemmesiden.
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Baltic Sea Cup
Af Mads B. Svendsen
Bornholm, Bornholm, Bornholm

gennemtænkte, hvis der overhovedet
var tænkt over dem.

Bornholm, Bornholm, Bornholm

Det mest grelle eksempel var den mad
de tilbød os spillere. 1200 kr. kostede
mad i seks dage tilberedt i kasernens
kantine. Dette var pebret nok, men det
var altså kun for to måltider enten
morgenmad
og
frokost
eller
morgenmad og aftensmad (kl. 16), alt
afhængigt af spilletidspunkterne.
Der var ikke forhandlet en rabat for os,
der på forhånd bestilte måltiderne, for
hvis jeg havde købt alle måltiderne
enkeltvis, havde det endda været
billigere!?
Jeg kan desværre ikke klare mig med 2
måltider på en dag, i hvert fald ikke
hvis det sidste ligger klokken 16, og
jeg samtidig skal spille skak. Derfor
måtte jeg hver dag ind til Rønne for at
købe noget et eller andet, og det var
lige som ikke med i planen, når jeg nu
havde bestilt mad hjemmefra.
Dette kunne arrangørerne selvfølgelig
have løst ved at lave en kantine, der
serverede andet mad end franskbrød
med pålæg, men nej.

Du, min dejlige ferieø

Ved den herlige Østersø

Et stærkt felt, Bornholm jeg aldrig
havde besøgt og en uge i
sommerferien, hvor min kæreste
alligevel var på ferie. Der var rigtig
gode argumenter for at tage deltage i
Baltic Sea Cup, der blev afholdt et par
kilometer uden for Rønne på
Almegårdens Kaserne. Jeg kunne
endvidere blive indkvarteret på
soldaternes 10-mandsstuer.
Formålet med turneringen var at skaffe
et felt blandt andet bestående af stærke
spillere fra alle landene omkring
Østersøen. Missionen lykkedes til
fulde, og det var ganske seværdigt,
hvad der blev spillet blandt de bedste.
Fra klubben deltog udover mig selv
Christian Baun, men desværre mødte
han op med halsbetændelse, og da det
ikke blev bedre i løbet af de første
dage, så han sig nødsaget til at trække
sig ud af turneringen.

Arrangørerne var dog godt klar over at
det ikke var helt topcamp, så de
uddelte et evalueringsskema til sidst i
turneringen. Jeg håber så at de
børnesygdomme turneringen havde,
som blandt andet også indbefattede
deres hjemmeside, bliver rettet, for så
vil jeg da overveje at vende tilbage.

Alt var på forhånd ganske optimalt,
desværre fik arrangørerne ikke ført
deres ellers gode intentioner med
turneringen ud i livet. For de ville det
helt sikkert godt, men mange af deres
dispositioner var simpelthen ikke
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Jeg har delt resten af beretningen op i
dage, også for at jeg selv kan følge
med.
Mandag:
Tredje gang var ikke lykkens gang…
Da jeg deltog i Lienz i Østrig missede
jeg et tog i München og måtte tilbringe
natten på gulvet i en banegård, på vej
mod Ribe brød bussen som bekendt
sammen, og resultatet var et par timer i
nødsporet og en efterfølgende hektisk
rejse i tog til Ribe. Begge gange nåede
vi 1. runde.
Denne gang ville guderne, at mit tog
døde efter afgang fra København H.
og skabte en så stor forsinkelse, at jeg
ikke nåede færgen i Ystad. Som
kompensation gav Bornholmstrafikken
en burger i Ystad, og DSB giver mig
vel mine penge tilbage igen pga. den
nyligt oprettede rejsegaranti.
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Stillingen efter 18. Dh3! Et lille trick.
Men om ikke andet er sort færdig
alligevel. Uffe falder dog i og sagde
efterfølgende ”man kan jo ikke se det
hele…”. Partiet fortsatte: 18… Sxe4??
19.Txf8+ Lxf8 20.Sf7+ 1–0.
I runden efter fik jeg en drøm opfyldt,
nemlig at få lov til at spille på
livebræt, lidt barnligt ved jeg godt,
men når man nu ikke kan spille
fodbold og komme i tv på den måde,
er det nok det tætteste jeg som
skakspiller
kommer
på
det.
Modstanderen var Sergey Kasperov,
og selvom jeg ved mange fulgte det
hjemmefra, vil jeg gerne lige give
partiet et par kommentarer.

Jeg kom derfor ikke til at spille skak
mandag aften, da jeg ankom til Rønne.
I stedet gjorde min nærighed (hvorfor
tage en taxa når man kan gå?) at jeg
for vild på vejen til kasernen, men
heldigvis blev jeg samlet op af nogle
lokale, der havde hørt om skak i de
lokale nyheder og synes jeg lignende
en skakspiller på afveje.

Hvid: Sergey Kasparov (2500)
Sort: Mads B. Svendsen (2178)
[noter: Mads]
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.c4 Sc6 4.d4
cxd4 5.Sxd4 Sf6 6.Sc3 d6 7.Le2
Sxd4 8.Dxd4 Lg7 9.Le3 0-0
10.Dd2 Le6 11.Tc1 a5!?
Et træk som Kim har foreslået. Det
svækker b6, men skaber en
forpost og forhindrer b4.

Tirsdag:
Liveparti mod den falske Kasparov
Runden var blevet rykket, og jeg
skulle spille dobbeltrunde for at
indhente det missede parti fra dagen
før. Jeg blev parret med Uffe
Kallenbach, der ligesom jeg, var med
det uheldige tog.
Mads - Uffe Kallenbach,Thy (1496)
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d4, tårnene byttet, og han hapser
min bonde på a3.
21.exf5 Lxf5 22.Ke3 Kf6 23.Kd4
g5 24.Ld3 Lxd3 25.Kxd3

12.f3 a4 13.0-0 Da5 14.Sd5
Jeg var heldigvis rigtig godt
forberedt til dette parti. Ved et
lykketræf
havde
jeg
haft
computeren på netop denne
stilling, og set at det var snorlige.
Nu skulle jeg bare finde ud af
hvorfor.
14...Dxd2 15.Lxd2
Et meget bedre forsøg er:
15.Sxe7+!? Kh8 16.Lxd2 Tfe8
17.Sd5 Sxd5 18.cxd5 Lxd5 19.Lb5
Te5 20.Lc3 Lxa2, og selvom jeg
mangler en kvalitet, står jeg
sandsynligvis bedst.
15...Sxd5 16.cxd5 Ld7 17.Lc3
17.Tc7 Tfd8 18.Txb7 Tab8= Giver
intet andet end remis for hvid, da
bonden på b2 går tabt. Out of
Book. Nu skulle jeg tænke selv.
Jeg håbede selvfølgelig at han
havde spillet 17. Tc2, som er nemt
remis. Her var jeg rimelig tilfreds
med min 1 times forberedelse.
Efter 40 min trak jeg det naturlige:
17...Tfc8
17...a3? 18.Lxg7 Kxg7 19.Tc7
axb2 20.Txd7 Txa2 21.Ld3 Tc8
22.Txb7.
18.Lxg7 Kxg7 19.Kf2?!
19.a3! − det må være bedre at give
mig en bonde på hvid, når vores
løbere har den farve.
19...a3 20.b3 f5
Et standardtræk, som uglerne
derhjemme foran skærmen, Bent
og Pierre ikke brød sig om. Jeg
bliver nødt til at ruske op i
kongefløjen for hvis jeg intet
foretager mig vandrer kongen til
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25...Ke5?
Håbløst, havde jo set det ikke
duede. Play what you feel:
25...Txc1 26.Txc1 Ta5! 27.Kd4 e6
28.dxe6 Kxe6 29.Tc7 Td5+ er
remis.
26.Tce1+ Kf6 27.Te6+ Kf7 28.f4
g4 29.Tfe1 Tc7 30.Th6 Kg7
Niels Erik mener her, at Th8!? er
en mulighed.
31.Th4 Ta5 32.Txg4+ Kf7 33.Tg5
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33...h6??
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i skyttegraven og kan fra baglinien
betragte hinandens fejl.
4.Sc3 d6 5.e4 Le7 6.Sf3 Sbd7
7.g3
Spillede
samme
set−up
i
divisionsturneringen 2006−07, i en
af de få kampe, hvor jeg fik point.
7...0-0 8.Lg2 Se8 9.Dc2 a6
10.0−0?!
Fjollet, har masser af dumme
undskyldninger for, hvorfor jeg ikke
forhindrede b5 her. 10.a4 og hvid
holder et lille pres.
10...b5!
Ah, den kan jeg ikke tage to gange
pga. La6.
11.b3 Tb8 12.Le3 g6 13.Sd2 Sg7
14.Dd3!?
Idéen er at afvikle spændingen på
dronningefløjen, hvorefter hvids
problemer bliver lidt mindre.
14...f5 15.f4 Lf6!
Føj for en presball. Nu ser man,
hvorfor det ikke var max godt, at
han fik lov til b5.
16.Tac1
6.Tae1? Da5! og presset på
dronningefløjen bliver tydeligt.
16...Da5?!
Måske lidt tvivlsomt i lyset af
partifortsættelsen.
17.Tc2
exf4
18.gxf4
fxe4
19.Scxe4 Sf5 20.Lh3!
Det her træk havde Sune ikke fået
med! Eller han havde i hvert ikke
set, at det virkede for mig.
20.Sxf6+? Sxf6 og de sorte
officerer står optimalt, modsat de
hvide...
20...Sxe3 21.Sxf6+ Sxf6 22.Dxe3
Lxh3 23.Dxh3 Tbe8 24.f5! Kg7

Åndssvagt fingertræk, der giver
hvid to gratistræk. Sidste mulighed
for remis er: 33...Tac5! og
svækkelsen på a2 samt den hvide
konges manglende ly giver nemt
remis.
34.Tf5+ Kg6 35.g4 Tac5 36.Te6+
Kg7 37.g5
Nu er det slut.
37...h5 38.g6 Tc3+ 39.Ke4 Txb3
40.Tf7+ Kg8 41.Texe7 Tc4+
42.Kf5
1-0
Onsdag:
Møde med danmarksmester Sune
I tredje runde mødte jeg Daniel
Andersen en spiller af mesterstyrke.
Jeg fik lige efter morgenmaden kigget
på lidt grundvarianter i grünfeld, og
fik en ok stilling, hvor jeg vandt en
officer rimelig nemt.
Dagens store ting var mit parti mod
den regerende danmarksmester Sune
Berg Hansen, som jeg for øvrigt havde
drukket et par øl med aftenen før på en
lokal bar.
Hvid: Mads B. Svendsen (2178)
Sort: Sune Berg Hansen (2574)
[noter: Mads]
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e5
Ok, ikke nimzoindisk. Havde ellers
brugt en hel halv time på
forberedelse.
I stedet spiller danmarksmesteren
en
rigtig
"Thomas
Muster
stormestervariant". I stedet for at
tage mig i åben kamp, spiller vi lidt
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sikkert fundet den:−) (27...hxg6
28.Df5!) 28.bxc4 Dc3=.
25...Dd8 26.fxg6 hxg6 27.Sf3 Sh5
Hov! begyndelsen til enden i min
tidsnød.
28.Dg2 Sf4 29.Dg4 Df6 30.Tcf2
Mere sejlivet er: 30.Kh1.
30...Sd3 31.Tg2 Se5! 32.Dg3
Sxf3+ 33.Txf3
Så sæt mig da mat...
33...Da1+ 34.Kf2 De1#
0-1
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Efter partiet var jeg vildt tilfreds,
hvilket man godt kan undrer sig over.
Sune er en meget stærkere spiller end
mig, og det, at jeg faktisk havde ham
lidt ude og svømme, var sejr nok for
mig.

Og nu er vi ved den kritiske stilling,
hvor jeg går i boksen. Sune er ved
at få rynker i panden, for det er
ikke helt ufarligt, hvad jeg kan lave,
men hvordan fortsætter jeg? En af
de ting jeg sagde til mig selv var:
"spil det naturlige", jeg kan ikke
regne en gevinst alligevel (hvis den
er der). Selvom jeg faktisk ser det
bedste træk spiller jeg:
25.Dg3?
Måske er to ?? mere passende.
Når man bruger 20 min på et træk,
og ikke kan få det til at vinde, er
det simpelthen for dumt at spille
noget man opfinder på 3 min, når
det andet ikke virker. Der er ikke
noget der vinder her, men der er
den variant hvor Sune kommer i
problemer: 25.Sf3! Skak er nemt
25...Te3 26.Tg2 Sune fortalte
bagefter, at han havde "glemt" at
tårnet måtte rykke, når springeren
havde flyttet sig. 26...bxc4 27.fxg6
h6! Only move. Men grunden til
Sunes sved på panden skyldtes, at
han ikke havde set denne
ressource. Dog havde han helt

Torsdag:
Den kvabsede solsort i
de bornholmske alper ...
Spil skak og hold ferie. Ja tak, men det
er svært at komme ud og se øen, når
runderne starter klokken 14, og de
stopper med at servere den mad, jeg
havde betalt forud klokken 13. Jeg
gjorde god et forsøg, og på min cykel
bevægende jeg mig mod borgruinen
Hammershus af nogle cykelruter. Nøj,
det var en oplevelse at køre via vandet
og se klipper, natur, røgerier m.m.
Men der er bakker på Bornholm, og
specielt på cykelruterne, så da jeg
nåede Hammershus, var jeg for det
første helt sukkerkold og for det andet
i kritisk tidsnød. Jeg skulle gerne nå
tilbage og spise min middagsmad, som
på gadeplan kostede i omegnen af 140
kr. Jeg prøvede flere gange at komme
et gear længere ned end første (der var
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Lørdag:
Udsovet og 3. stormester...
Jeg sov længe, så jeg var helt klar til
mødet med den kvindelige stormester
Anna Zozulia. Jeg fik alligevel lige en
forberedelse ind, hvilket hun brokket
sig over til sin stormestermand og en
anden super-GM ude på gangen,
dejligt.
Desværre fik jeg ikke fulgt
forberedelsen op og endte med tårn
mod to løbere. Hun spillede det godt,
og jeg fandt på ingen måde noget, der
kunne minde om et fornuftigt modspil.
Igen følte jeg at jeg var tæt på mod en
stærk spiller... øv bøv.

tre), men nej, cyklen kørte bare
langsommere og gik i stå op af
bakkerne. Da det så allersortest ud for
”den kvabsede solsort fra Odense”,
kom redningen, da jeg bagfra blev
hentet af en af mine hjælperyttere,
Johnny ”Boogerd” Holler kom
tordnende bagfra, og jeg tog hans hjul,
indtil jeg ikke kunne mere. Klokken
12:55 nåede jeg maden. Jeg mødte en
spiller på 2000, og da han ikke havde
tænkt sig at bruge sin tid på de kritiske
varianter, fik jeg overtaget og vandt
uden at have været i problemer med
sort.
Fredag:
1½ point og minus oplagt
Endnu en morgenrunde og jeg
vågnede og var flad. Jeg kunne
virkelig ikke finde energien til at
spille. Jeg spillede mod Nicolai Palm
(2300), der fik en næsten vundet
stilling mod mig, men pludselig opstod
der noget taktisk, der blandt andet
indebar en sindssyg dronningefangst.
Jeg fik ham spillet ned i tid og tilbød
remis på et strategisk rigtigt tidspunkt.

Søndag:
Hvem er mest træt...
Jeg mødte ex-fynbo Janus Christensen,
og tog en dum hurtig halv. Jeg missede
dermed chancen for præmie. Jeg
troede han havde fået mig ud i noget
sovs i åbningen, men det jeg spillede
fejlede ikke noget. Samtidig syntes
jeg, at jeg naturligt nok var træt. Jeg
burde nok have kigget på Janus, der
var helt smadret. Jeg bankede ham
efterfølgende 3-1 i lyn.

Selvom jeg lå med +2, mødte jeg en
spiller med 1700 i rating, nemlig FUmedlem Morten Rasmussen. Han
havde gjort det godt mod stærke
spillere tidligere i turneringen, men
gjorde det nemt for mig, da han tidligt
spillede kongen ud. Selvom jeg ikke
spillede det bedste var sejren aldrig i
fare.

Jeg var klart tilfreds med mit spil i
turneringen, hvor jeg gav de lavere
ratede krølle bølle bank og spillede
lige op med stærkere. Om jeg vender
tilbage til øen for at spille skak næste
år, tjaaa ..., men i anden anledning vil
jeg helt sikkert gerne genopleve øen.

Tak for ferieglæder, min ven!
Bornholm! Vi vil mødes igen.!
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Lundeborg 2007
Af Niels Erik Nielsen
Årets
Lundeborgturnering
måtte
notere en kraftig nedgang i fremmødet,
idet ”kun” 64 kom til start, hvilket var
24 færre end i 2006-udgaven. For
første gang siden 1980’erne var den
populære
hurtigskakturnering
på
havnen i Lundeborg rykket fra første
til anden lørdag i august, men om der
var nogen sammenhæng mellem de to
ting, vil arrangørklubben Sydøstfyn nu
grunde
nærmere
over,
inden
beslutningen om næste års spilledag
træffes.
FREM vandt for sjette gang i træk
specialpræmien for flest deltagere,
men hvor vi havde 17 med sidste år,
var der helt i tråd med det generelle
frafald kun 9 med fra klubben i år, så
Faaborg var med 7 deltagere tæt på at
kunne matche øens største klub.
De 9 deltagere var: Kristoffer
Dyrgaard, Tom Frantsen, Preben Sig,
Jonas Nilsson, Michael B. Madsen,
Hans Hansen, Alex Sørensen, René
Andreasen og Torben Bo Nielsen. Vi
plejer at have mange folk på
sildekasserne, men i år var Jonas
Nilsson ene om at komme i
præmierne, så herfra kan det kun gå
fremad!

men derpå fulgte fire nederlag i rap,
inden
den
tidligere
juniordanmarksmester
fik
trukket
i
nødbremsen og atter kom på tavlen.
Skønt lavest ratet lykkedes det Tom at
holde et par mand bag sig, blandt
andet Thomas Flindt, Næstved, som
endnu en gang blev den lille i den
direkte konfrontation. Sidst de mødtes
var i oprykningsfinalen til 1. division,
hvor Tom var vores eneste sejrherre. I
Lundeborg blev Næstved-mandens
konge fanget i dødens diagonal,
hvilket Tom ikke var sen til at udnytte:
Hvid: Tom Frantsen, FREM (2068)
Sort: Thomas Flindt, Næstved
(2095)
[noter: NEN]
1.b3 e5 2.Lb2 d6 3.e3 f5 4.d4 e4 5.c4
Sf6 6.Sd2 Le7 7.Le2 0–0 8.Dc2 Sc6
9.a3 De8 10.Sh3 Ld7 11.Sf4 Tc8
12.h4 Sd8 13.h5 Se6 14.Sxe6 Lxe6
15.h6 g6 16.b4 d5 17.Sb3 Kh8!?
18.Sc5 Lxc5?! 19.dxc5!
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Dødens diagonal
Vores to repræsentanter i den øverste
gruppe, Kristoffer Dyrgaard og Tom
Frantsen, var aldrig med helt fremme.
Kristoffer lagde godt nok ud med at
vinde
over
den
senere
Lundeborgmester Jan Nordenbæk,

En dræber-diagonal er født!
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Mester 1: 1. Jan Nordenbæk,
Sydøstfyn 5p. 2-3. Jes Harholm, SK
1968 og Per Stentebjerg, LF, begge
4,5p. 4. John Frederiksen, Nyborg
3,5p. 5-6. Tom Frantsen, FREM og
Claus Rossen, Viborg, begge 3p. 7.
Kristoffer Dyrgaard, FREM 2,5p. 8.
Thomas Flindt, Næstved 2p.

19...Kg8 20.Dc3 Df7 21.cxd5 Lxd5
22.0–0–0 c6 23.g4! fxg4 24.Lxg4
Tcd8 25.Le2 De6 26.Th4 g5??
Giver hvid et gratis angrebsmål.
26...Kf7! 27.Tf4 Ke7 var et bedre
forsøg på at få kongen i sikkerhed.
27.Tg1!+- Df5
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Mester 2: 1. Niels P. Nielsen,
Sydøstfyn 5,5p. 2. Jonas Nilsson,
FREM 5p. 3. Ove Matras, Faaborg 4p.
For øvrige grupper se Sydøstfyns
hjemmeside: www.sydostfyn.dk.

Tom Frantsen lynmester
Tom Frantsen blev Lundeborgmester i
lyn, da han vandt finalen mod Jan
Nordenbæk hele 2½-½ efter at have
sikret sig adgang hertil ved at vinde
det enlige semifinaleparti mod Per
Stentebjerg, mens Nordenbæk slog
Claus Rossen.

28.Thg4! Kf7 29.Txg5 Dxf2 30.Tf1!?
30.Tg7+! Ke8 31.De5+ er mat i næste
træk.
30...Dxe2
Sort vælger at gå planken ud.
31.Txf6+ Ke7 32.De5+ Kd7 33.Tg7+
1–0

I basisgruppen nåede Alex Sørensen
semifinalen, hvor Jakob Jensen,
Næsby, der tabte finalen til Cipriano
Sande, OS, blev endestationen.

Vesterhavsturneringen
Af Niels Erik Nielsen
22. udgave Vesterhavsturneringen
havde
samlet
110
deltagelse,
heriblandt fem fra FREM, nemlig Kim
Skaanning 2198, Kristoffer Dyrgaard
2141, Michael B. Madsen 1985, Jonas
G. Nilsson 1985 og René Andreasen
1541. Både Kim og Kristoffer var
undervejs på LIVE; ingen af dem fik

point ved den lejlighed, men det er jo
altid spændende at nå helt frem, hvor
de rigtig stærke modstandere venter.
Kim lagde godt ud
Bedst fra start kom Kim, der lagde ud
med 2,5p., blandt andet efter en
meriterende remis mod IM Bjørn
Brink Clausen i 3. runde. I 1. runde
12

I 2. runde havde Kim hvid mod Daniel
Andersen fra Frederikssund (1997).
De spillede fransk, og Kim blev
hurtigt fanget i en variant, han ikke
kendte, men stillingen var temmelig
lige, indtil modstanderen ikke kunne
modstå fristelsen til at gå ind i en
trækserie, som indbragte en bonde.
Sort har netop slået igen med
21…Dxa4, da Kim hiver et stærkt
træk frem:

havde han sort mod Carl Heinrich
Mortensen, Evans (1703), og stillingen
var ret lige indtil hvid spillede
automattrækket 23.Tac1??:
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At sætte et tårn i den eneste åbne linie
er standardplanen i de fleste stillinger,
men her strander det på en fiks lille
kombination.
23...Txc1 24.Txc1
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22.Lc5! Lxc5?!
22...Dc6 var en sikrere fortsættelse.
23.Dxc5 Dxf4?
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24…Lxf4! 25.Lxf4 Txh3+ 26.Lg3
Sxd4+
Og hvid opgav, da sort, uanset hvor
kongen går hen, afvikler til et let
vundet slutspil.
0–1
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i LF-pinse, og her trak Kristoffer det
længste strå. Revanche blev der ikke
tale om, for som hvid gik den unge
københavner tidligt galt i byen.
Problemerne begyndte efter 16.Tb4?!:

Taber forceret, men hvid har også stor
fordel efter fx 23...h6 24.T3b4!
(24.De7? Dd4!+ 25.Kf1 Dxf4+ er
skidt for hvid) De8 25.Dc7!
24.Txg7+!! Kxg7 25.De7+ Kg8
26.Dxe6+ Kf8 27.Df6+
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Her hører tårnet ikke hjemme - hvid
burde i stedet for opponere i d-linien
med 16.Td1, hvorefter der kunne følge
16…Tad8 17.Txd7 Txd7 18.c4 Dc6
19.Dc2 De6 20.f3 med lige spil.
16...Sc6 17.Tb1 Tad8
Kontrollen over d-linien giver sort
rigelig kompensation for bonden.
18.f3 Da5 19.Dc2 Td3!

27…Ke8?
27...Kg8! 28.Tg3+ (derimod ikke
28.Tb7?? Dd4+ 29.Kf1 Dd1+ 30.Kf2
Dxc2+ 31.Kf1 Dd3+ 32.Kf2 Dd2+
med evig skak) 28...Dxg3 29.hxg3
udsætter matten, men hvid har
gevinststilling.
28.Dh8+ Kf7 29.Tb7+
1–0
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I 4. runde var Kim så på LIVE som
hvid mod Andreas Skytte Hagen,
Skolerne (2256). Det var længe ret
lige, men i et dobbelt tårnslutspil tabte
vor mand i tidnøden tråden og måtte
ned. Vi vender os nu mod Kristoffer.
Gensyn med pointleverandør
Efter en temmelig træg start på
Vesterhavsturneringen fik Kristoffer i
5. runde endnu en gang fornøjelsen af
at møde Dara Sevkan Akdag, BMS
Skak (2053). Sidste gang det skete var

20.Ld4?
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Taber materiale, men også efter
20.Dc1 T8d7 21.Tb2 Da4! dominerer
Kristoffer brættet.
20...Lxd4+ 21.cxd4 Td2! 22.Dc4
Sxd4 23.Sf4 Tc2 24.Db4 Dxa2
25.Ta1?!
Efter 25.Dxb7!? Se2+ 26.Sxe2 Txe2
får hvid ryddet overmunden.
25...Db3 26.Da5 De3+ 27.Kh1 Sc6
28.Dc7 Dxc5 29.Dxb7 e6?!
29...Sb4!
30.Txa6 Dd6 31.Db3?! Dd1
Spektakulært, men 31...Dd2! var
endnu stærkere.
32.Ta1 Dd2 33.h3 Tc3!
Og Kristoffer vandt i få træk. 0–1.

1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 c6 4.Sf3
d5 5.Lb3 a5 6.Sc3 Lb4 7.a3
Lxc3+ 8.bxc3 a4 9.La2
Indtil videre følger vi teorien. Sort
har to fornuftige træk: 9. Gbd7 og
9. Hc7.
9...De7?!
Teksttrækket dækker ligeledes e−
bonden, men har den ulempe, at
sort får problemer i e−linien.
10.exd5 cxd5 11.0-0 0-0 12.Lg5
e4 13.Sd4 Td8 14.Te1 Ta6 15.De2
En anden ide er 15.f3.
15...h6?!
Tvinger hvid til at udføre sin trussel
− at vinde e−bonden. At aktivere
dronningen med 15...Hc5 havde
været mere fornuftigt.
16.Lxf6 Txf6 17.dxe4 dxe4
18.Dxe4 Dxe4 19.Txe4 Sa6
20.Tae1 Kf8 21.Lc4
I stedet for dette træk burde jeg
havde holdt kontrollen over c5 med
21. Ie5
21...Ld7 22.Te5?!
Nu er tårntrækket til gengæld ikke
så godt grundet svaghederne i c−
linien.
22...Tc8 23.Lb5?!
Hvid burde parere truslen med
modtruslen 23.Td5, da sort ikke
kan tillade, at hvid trænger ind på
7. række. 23...Sc5 24.Tee5 b6
25.Le2 med hvid dominans.
23...Lxb5 24.Sxb5 g6 25.T1e4
Tc5 26.Kf1 Tb6 27.c4?!
Lidt efter lidt forsvinder den hvide
fordel. Hvid burde have undgået
tårnafbytning ved at indskyde
trækkene 27. Ie8+ Jg7 28. c4
27...Txe5 28.Txe5 Tc6 29.Te4
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Et lærerigt slutspil
Hermed havde Kristoffer kvalificeret
sig til at komme på LIVE i 6. runde,
hvor den tredje seedede GM
Alexander
Karpatchev,
Rusland
ventede.
KristofferDyrgaard kommenterer:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard (2217)
Sort: GM A. Karpatchev (2466)
[noter: KD]
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Hvid har dog stadig en lille fordel i
slutspillet.
29...Sc5 30.Td4 Ke7 31.Sc3 Se6
32.Sd5+ Kd6
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42...Kc4!
Det var dette træk, som jeg havde
overset i tidnøden.
43.Kc2 f5
Hvid står nu til tab, da han før eller
senere må lade den sorte konge
vandre over til kongefløjen på
grund
af
træktvang
og
kongemanøvrer.
Sort
spiller
kongen til b3 og bonden til b5 for at
stoppe hvids c−bonde. Herefter
kan han ved at true med at vinde
c−bonden på snedig vis fremtvinge
afbytning
af
bønderne
på
dronningefløjen, hvorefter sort når
først hen til kongefløjen.
44.f4?
Desperation
efter
godt
20
minutters betænkningstid. En mulig
variant er 44.g3 g4 45.Kd2 h5
46.Kc2 b6 47.Kd2 Kb3 48.Kd3 b5
49.Kd4 (49.Kd2 Kb2 50.Kd3 Kc1
51.Ke3
Kc2
52.Kd4
Kd2-+)
49...Kc2 50.c4 bxc4 51.Kxc4 Kd2
52.Kd4 Ke2 53.Ke5 Kxf2 54.Kxf5
Kg2 55.Kg5 Kxh2 56.Kh4 Kg2
57.Kxh5 Kxg3-+.

33.Td2?
Her ryger den hvide fordel, og sort
opnår initiativet. Jeg var i tidnød og
havde regnet mig frem til at
slutspillet kunne holdes remis.
Bedre havde været 33.Td3 Txc4
34.Sb6+ Td4 35.Sxa4 Txd3
36.cxd3, hvor hvids ekstra bonde
kompenserer for inaktiviteten.
33...Txc4 34.Sb6+ Td4 35.Txd4+
Sxd4 36.c3 Sb5 37.Sxa4 Sxa3
38.Ke2 Sc4 39.Kd3
Nu kan sort ikke hente springeren
på a4 med 39...b5, da sort efter 40.
Jd4, bxa4?? 41.Jxc4 står til tab.
39...Kd5 40.Kc2 g5 41.Sb2
Hvid kunne måske have ventet
med afbytningen, indtil sort spiller
Kb5, dog uden at det ændrer på
udfaldet.
41...Sxb2 42.Kxb2
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igennem
med
Volga−Gambit.
1...d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5
cxd4 5.Qa4+ b5 6.Nxb5 Bd7
7.e3+− (7.d6 Bxb5 8.Qxb5+ Nd7
9.Bf4
Rb8*
Würtz−Pedersen)
∆7...a6 (7...exd5 8.Qxd4 Nc6
9.Qxd5 Bb4+ 10.Bd2 Nf6 11.Nd6+)
8.d6!!
2.c4
Da Gunnar er gambit−spiller,
regnede jeg med Volga − ellers
spiller jeg gerne 2.Sf3 for at undgå
Nimzo−Indisk.
2...c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6
Bxa6
Dette
træk
anses
for
en
unøjagtighed i forhold til 5...g6, da
man i 6.b3 og 6.g3 varianterne
helst vil slå med spingeren. Dette
er dog ikke relevant i forhold til det,
jeg anser for den mest kritiske
variant i mod Volga. Q5...g6 6.g3
Bg7 7.Bg2 d6 8.Nh3 0-0 9.0-0
Nxa6 10.Nc3R.
6.Nc3 d6 7.Nh3!!

44...gxf4 45.h4 h5 46.Kd2 Kd5
47.Kd3 Ke5 48.c4 f3 49.gxf3 Kf4
50.Kd4 Kxf3 51.Kc5 Ke4 52.Kb6
Kd4
Et lærerigt parti, hvor jeg blev
mindet om, hvor vigtigt initiativet er
− selv når man står godt og har en
bonde mere i et slutspil!
0-1
Kristoffer måtte ned og vende, men
han kom igen og endte som bedst
placeret fynbo.
Et interessant tabsparti
Michael B. Madsen imødekom min
opfordring til at kommentere partier
ved at sende mig to, der kun gav et
samlet udbytte på et halvt point. Han
finder dem nemlig betydelig mere
interessante end nogen af gevinsterne.
Først taber han i 2. runde til en af de
lokale helte:

Michael B. Madsen kommenterer:
Hvid: Michael B. Madsen (2006)
Sort: Gunnar Pedersen (2196)
1.d4
Jeg havde sidste år set min
modstander spille en usund gambit
mod Jacob Würtz i Tarrash−
varianten i Droningegambit, og
databasen havde fortalt mig, at
han spillede den så ofte, han
kunne komme af sted med det.
1...Nf6
Han havde kigget mine partier
igennem fra sidste år, hvor jeg på
intet tidspunkt havde spillet 1.d4.
Han syntes det lugtede af
forberedelse og havde siden sidste
års parti mod Würtz kigget partier
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7...g6 8.e4 Bxf1 9.Rxf1 Bg7
S9...Nbd7 10.f3 Qb6 11.Qe2R.
10.f3 0-0?!
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Trækket gør intet for at forhindre
hvid i at korrigere sine brikker
Q10...Qb6 11.Rf2 (+11.Qe2 Nfd7,
12.Kf2 Bd4+) 11...Nfd7 12.Kf1 Bd4
(+12...c4 13.Re2+−) 13.Re2 Ne5
14.a4R.
11.Kf2 Nbd7 12.Qc2?!
Tillader e6 og er derfor principielt
forkert. Q12.Kg1 Qb6 13.Qc2 Rfb8
14.Rb1R.
12...Nb6?!
Q12...e6R 13.dxe6 fxe6 14.Kg1R.
13.Kg1 Nfd7

22...Ne5?!
Q22...Rcc8R ∆ 23...Nc5.
23.Nd4?!
Q23.Kh1R.
23...Qb6 24.Kf1 Ng4 25.fxg4
Bxd4 26.Nb5 Be5 27.Qf2 Rxa4?
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Efter at havde løsnet grebet, fik jeg
her en mulighed for igen at tage
kvælertag. I stedet for spillede jeg
forkert og tabte det efterfølgende
slutspil.
28.Rxa4?
Q28.Nxd6!
exd6
(28...Rxa3
29.Qxf7+ Kh8 30.Qf8#) 29.Rxa4
Qxb2 30.Qxb2 Bxb2 31.Re1 c3
32.Rb4+−.
28...Qxb5 29.Ra5 Qb3 30.Rxc5
dxc5 31.Ra3 Qd1+ 32.Qe1 Qxg4
33.h3 Qf4+ 34.Rf3 Qh2 35.Ke2
Qxg2+ 36.Qf2 Qxf2+ 37.Rxf2
Bxb2 38.Kd2 Be5 39.Rf1 Kg7
40.Ke2 f6 41.Rc1 c3 42.Kd3 Kh6
43.Rg1 Kh5 44.Rg4 g5 45.Kc2 c4
46.Kd1 Kg6 47.Rg2 h5 48.Ra2 g4
49.hxg4 h4 50.Ke2 h3 51.Kf3 h2
52.Kg2
Kg5
53.Ra4
Kxg4
54.Rxc4 Kf4 55.Kxh2 Ke3+
56.Kh3 Kd2 57.Kg4 c2. 0-1.

Åbningen er overstået. Hvid har en
bonde og står klart bedst.
14.Nf4
Q14.a4+−.
14...Qc8 15.Nfe2 Qa6 16.a4 Rfc8
17.Nb5 c4 18.Nec3?
Q18.Be3 Nc5 19.Bxc5 Rxc5
20.Nec3+−.
18...Nc5 19.Be3 Qb7?
Q19...Nb3 20.Ra3 Qb7 21.Rd1R.
20.Bxc5 Rxc5 21.Ra3?
Q21.Kh1+−.
21...Nd7 22.Rfa1?!
22.Ne2! Qb6 23.Kh1 Rcc8 24.b4R.
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En fantastisk diagramstilling, hvor
både tårnet på a8 og springeren på
b6 står i slag.
26.Bxb6?
Q26.Nxa8 Nb4+ 27.Kd2 d5U.
26...Bxg5 27.Qb2 Nb4+ 28.Kc3
Qxb2+?
Q28...Na2+-+.
29.Kxb2 Bxc1+ 30.Kc3?
Q30.Rxc1 R8a2+ 31.Kc3 Rxc1+
32.Kxb4 Raa1 33.Nxe6 fxe6
34.Bc7 Rxf1 35.Rxf1 Rxf1 36.Bxd6
Rxf3 37.c5 Kf7 38.c6 Ke8 39.Bxe5
Ke7V.
30...Na2+
Med remistilbud der hurtigt blev
modtaget. Stillingen er stadig
vundet,
da
man
efter
trækgentagelse
vil
få
diagramstillingen igen. Jeg havde
kigget på 30...Tb8, men finessen
med at løberen kan gå tilbage til
d4, havde jeg overset. 30...Rb8
31.Be3 (31.Nxe6 Bb2+-+; 31.Rxd6
Na2+ 32.Kc2 Ba3-+) 31...Bxe3
32.Rxa1 Bd4+-+.
½-½

Remispartier behøver bestemt
ikke at være kedelige
I 8. runde havde Michael sort mod
Iver Poulsen (2178) og fik et
lovende kongeangreb stablet på
benene. Vi kommer ind efter
23.Qc3:


++++
++
++
 !+$"
#+$+$++%
&+$Q*$+(
)+++$+
,+.!-+*+-/
0123456789
I denne stilling følte jeg, at pusten
var ved at gå af angrebet, og at
det derfor var afgørende, om jeg
kunne tillade mig teksttrækket.
23...Qa6
23...Sc8 giver også fordel
24.Nc7 Ra1+ 25.Kc2 Qa3
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René Andreasen beretter fra Esbjerg:
På åbningsdagen blev jeg involveret i
et af aftenens længste partier mod Ole
Bønnelykke (2099) fra Centrum. Ole
valgte at give mig en bonde i åbning,
og fik fuld kompensation for bonden i
form af både terrænfordel og en række
tempi samt et point. I 2. runde mødte
jeg Morten Storgaard (1975) Herning.
I efteråret spillede jeg en række partier
mod højere ratede spillere, hvor jeg
har konkluderet, at jeg har spillet en
kende for passivt. Det resulterede
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hyppigt i, at jeg måtte tage til takke
med en remis i en god stilling, eller at
jeg langsom blev mast i en lige
stilling. Derfor har jeg i løbet af foråret
forsøgt at spille lidt mere aggressivt,
hvilket har kostet mig et par point
(eller i hvert tilfælde kostet flere
stillinger, hvor jeg kunne have holdt
det halve point hjem). I en lige stilling
forsøger jeg at åbne centrum, og
derefter frister jeg min modstander
med en kvalitet ved at sætte dronning
og tårn på samme diagonal. Jeg
spillede
desværre
fortsættelsen
elendigt. Men mine senere analyser
viser, at det var holdbart at lokke med
en kvalitet:

Efter 2 mesterspillere fik jeg i 3. runde
fornøjelsen af Per Lykke Porsgaard
(1195) Kolding. Jeg fik tidligt i spillet
tildelt Per en skidt bondestruktur, og
da jeg i midtspillet fik fravristet ham
en bonde, var det en forholdsvis let
opgave at føre gevinsten hjem i et
bondeslutspil. Jeg havde dog et tryk
tidligere i partiet, som jeg burde kunne
have udnyttet bedre. I 4. runde lavede
jeg endnu en af mine forsøg på at
stikke snuden frem i en lige stilling.
En ung mesterspiller Tobias Bøje,
Viby (1931) straffede det ekstremt
hårdt og konsekvent. I Søndagens
andet parti mødte jeg Simon
Vestergård (1018), endnu en ung fyr
fra Viby. Jeg tror Simon havde fået
skak nok for den weekend, i hver
tilfælde tilbød han remis før sit første
træk, og ca. hver 5 træk gennem
partiet, men jeg kørte en sikker gevinst
hjem, og havde ikke behov for at
overveje nogle af de 7-8 remistilbud.
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Mit 6. runde parti mod Jan Kargaard
Jensen Svogerslev (1894) tåler ikke
dagens lys. Jeg fik den lyse ide at ofre
to officerer. Jeg mente disse ofre ville
bringe den sorte konge i afgørende
vanskeligheder. Det viste sig, at jeg
havde regnet en del forkert, ca. 5 træk
efter mit lyse øjeblik konkluderede jeg,
at det eneste jeg havde regnet rigtigt
var, at jeg ville komme til at mangle to
officerer. Dog lykkedes det mig at
etablere et angreb på benene mod den
sorte konge. Da min modstander
kludrede en officer væk, endte partiet i
et slutspil, hvor jeg havde 6 bønder
mod 4 bønder og en springer. På
forunderlig vis lykkedes det mig at

17.exd5! La4 18.Le2
18.d6! Lxb3 19.axb3 Db5 20.dxe7
Tfe8 21.Sc4! Jeg havde kigget på
18.d6, da jeg tillod 17.−La4, men
forkastede det så.
18...b5 19.Da3 Sxd5 20.b3 cxd4
21.Db2??
21.Dxa4! er lige spil.
21...dxc3
Og sort vandt uden problemer.
0-1
20

stjæle et halvt point efter et meget
ukorrekt dobbeltoffer.

32...Kf5 33.hxg5 hxg5 34.g4+
Ke6 35.Tb6 Th7
35...Td5 36.Txb7 Txb7 37.Txb7
Txa5 38.Tc7 Ta1+ 39.Kg2 Lf1+
40.Kh2 Le2 41.Txc6+ Kd7 42.Td6+
Ke7 43.Kg2. Hvid går mat, hvis
han ikke holder fat i bonden på f3.
36.Kg2 Tdf7 37.Lg1 Td7
½-½

I 7. runde mødte jeg som sort Mikkel
Motzkus (1839), en af Claus Rossens
elever fra Tjele. Partiet endte remis
efter et spændende slutspil med
uligefarvede løbere. Mikkel så ud til at
have en fordel i form af en åben blinje, men jeg følte hele vejen, at jeg
kunne holde remis ved at etablere mig
stærkt på de hvide felter. Vi hopper
ind efter 21...dxc4:

I 8. runde fik jeg lov at krydse klinger
med Aage Søndergård Kolding (1963).
I hollandsk med hvid havde jeg
kontrollen over feltet e5, men jeg
forkludrede
stillingen
og
blev
langsomt mast på kongefløjen.
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Mod Torben Kristensen (1370)
Esbjerg i 9. runde fik jeg tidligt i
spillet fravristet min modstander en
bonde. Jeg følte at havde godt styr på
begivenhederne, og selv om jeg var
ved at gå galt i byen i slutspillet, fik
jeg et point i hus. I sidste runde mødte
jeg Ove Matras (1794) Fåborg i et
ganske spændende parti, men det
lykkedes Ove at bytte et tårn for to
officerer, og samtidig at efterlade min
bondestruktur i ruiner. Herefter var mit
eneste håb i det efterfølgende slutspil,
at jeg kunne komme til at afvikle mit
tårn for en lille håndfuld bønder, og
derefter teste Oves evne til at sætte
mat med en løber og springer. Men
den lille test kom jeg aldrig i nærheden
af.

22.The1
22.e4 f5 23.exf5 Lxf5 24.h4 g4
25.The1 Hvid står stærkest, men
sort har mulighed at etablere sig
på de hvide felter.
22...Ld3 23.Ta4 Tad8 24.e4 f6
25.Tb4
25.e5 f5 26.f4 Kf7 27.h4 g4 28.h5
Ke6 29.Lh4 Td7 30.Tb4 Tf8 31.Lf6
Tff7.
25...Td7 26.Kg1 Kf7 27.Ta1 Kg6
28.Ta2 f5 29.e5 f4 30.Lf2 a6
31.Tab2 Tee7 32.h4
Den eneste vej igennem på
dronningefløjen er 32.Tb6 Td5
33.Txb7 Txb7 34.Txb7 Txa5 =.

Det var første gang, jeg prøvede at
deltage i en så stor turnering, og jeg
fik helt klart mod på at spille nogle
flere af den slags turneringer. Mht.
pointudbyttet så vinder jeg de 3
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partier, jeg på papiret skulle vinde, og
jeg får 2 halve mod spillere med 300
mere i rating, og totalt set scorede jeg
et halvt point over min forventede
score.
På papiret er det acceptabelt, men jeg
ville være fuld af løgn, hvis jeg påstod,
at der, modstanden taget i betragtning,
ikke manglede et halvt eller et helt
point mere på kontoen, før jeg selv
kunne være helt tilfreds.

FREM-kvintettens slutplaceringer:
19. Kristoffer Dyrgaard 6,5p. 50. Kim
Skaanning 5p. 53. Jonas Nilsson 5p.
62. Michael B. Madsen 5p. 88. René
Andreasen 4p.
På
turneringens
hjemmeside:
northseacup.dk kan du blandt andet se
slutstillingen,
præmietagerne
i
ratinggrupperne,
progressionstabel,
alle partierne samt en masse fotos.

Beretning fra Politiken Cup
Af Jørn & Tobias
måltid ellers koster. Det løber
selvfølgelig op, hvis man skal spise to
gange
om
dagen
udover
morgenmaden, men i så fald undgår
man nok ikke lidt ekstra på sidebenene
i løbet af de ti dage, så lidt billige
indkøb i de lokale butikker kan
anbefales. Bortset fra den gode mad
skal det absolut fremhæves, at LOskolen ligger fantastisk smukt,
omgivet af grønne træbeklædte
bakker, og med udsigt til Øresund og
Sverige. Er vejret godt er det balsam
for sjælen at nyde et måltid på
terrassen, mens små sejlskibe og
luksus-linere passerer i horisonten.

De ydre rammer...
De to første og de to sidste nætter
overnattede vi på LO-skolen, som har
masser af gode værelser med
behagelige senge, tv og køleskab, til
vandrehjems-priser på 300 kr./person i
dobbeltværelse med morgenmad.
Næste år vil samtlige værelser desuden
have internet-adgang, hvilket er et
must, idet de 10-12 computere, som
var opstillet rundt om på gangene, for
det meste var optaget. De andre dage
boede vi hos svigermor/mormor i
Ballerup, hvilket også var særdeles
udmærket ! [ ; - )
Har man råd, bør man absolut indtage
sine måltider på skolen. Middagsbufféten er overdådig og varieret, og
drikkelsen
består
ud
over
postevand/isvand desuden af mælk og
juice, samt fadøl (lyst øl). Aftensmaden kan vi heller ikke
udsætte noget på, - bortset fra at den er
uden fadøl..., med mindre man da vil
betale ekstra udover de 150 kr. et

Angående spilleforholdene noterer vi
os, at de ifølge Michael Agermose er
"ok" ..., hvilket vi stiller os
uforstående overfor, idet vi mener, de
dårligt kan blive bedre. Det er rigtigt,
at stedet er lidt af en labyrint, men det
skyldes blot, at faciliteterne er mange
og behagelige. Især vil vi fremhæve
auditoriet,
som
benyttedes
til
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I søndagens afsluttende parti kunne
han spille "frit fra leveren", idet
målsætningen om i hvert fald at
passere 1700 i dansk rating var
opfyldt.
Samtidig
var
dagens
modstander (1934) ikke Elo-spiller, så
hvis vi ikke har regnet helt forkert, vil
Tobias fra september optræde som
nyslået Elo-spiller med 2004 i
rating(!), idet han i Læseforeningens
Årsskifteturnering opnåede et Elodeltal på 2080.
Partiet viste, at ikke kun smølfer
dummer sig gevaldigt, idet den
svenske "mester"spiller efter træk 31
ifølge Rybka gik fra lille fordel (+
0.39) til tabt spil (- 4.48), som Tobias
dog, - ifølge ham selv pga. tidnød, ikke fik straffet. Senere endte det, efter
svære betingelser mod svenskerens to
stærke løbere, remis.

kommentatorrum, i øvrigt med
danmarksmester Sune Berg i topform.
Alt i alt to meget tilfredse "Frem' ere.
Det mere personlige...
Ét sølle point til hver efter fire runder
var ikke helt det vi havde sat næsen op
efter. Begge point kom oven i købet i
hus efter elendigt spil mod et par
smølfer (= lavere ratede) - udtryk lært
af Michael Agermose), men heldigvis
for os var modstanden til at overse,
selv om Tobias' modstander af
uransagelige årsager opgav efter 17
træk i en for ham gunstig stilling! Hans begrundelse var følgende: "Neej,
- det her blodbad vil jeg slet ikke være
med til", hvorfor man må konstatere,
at blot forventningen om at man vil
tabe er nok til... at tabe.. Omvendt var
Tobias' forklaring på sit eget noget
sløsede spil denne psykologiske
betragtning: "Før eller siden begår..
lavere ratede... en dumhed".

For Jørn gik det rent pointmæssigt
knap så godt, men dog fremad, med en
yderst beskeden rating-gevinst på 5, så
der nu "kun" skal hentes yderligere
137 point inden 1. jan. 2008 for at
passere de 1600, og dermed vinde et
væddemål (og to flasker rødvin... af
god kvalitet) med en lidt skeptisk Peter
Kinggaard. Han (Jørn) vurderer dog
selv sit spil til at være på ca. 1750niveau, når man lige ser bort fra
koncentrations-svigtene,
tidnøden,
medlidenheden med modstanderen
osv. Således er optimismen intakt, vi
har begge fået mod på mere, og der er
også nok at gå i gang med, idet Tobias
har
brugt
nogle
af
(ikke)konfirmations-pengene til at indkøbe
1000 siders skakstudier på skolen hos
Dansk Skaksalg, som havde taget det

Nå, men "vi" (læs: Tobias) lod sig ikke
anfægte og scorede i de følgende fire
runder tre point mod spillere med Elotal omkring de 2000, - (to vundne + to
remis'er). Fredag aften var det så tid til
lynskak-turnering (96 deltagere), som
far Jørn dog - i betragtning af kravet
om lynhurtige neuron-fyringer klogeligt undlod at deltage i. Som den
8. lavest ratede klarede Tobias sig
også her mere end hæderligt, men
måske havde det alligevel tæret lidt få
kræfterne, for i lørdagens næstsidste
(9.) runde var han tilbage i smølfens
rolle og spillede, - helt efter bogen, med "hovedet under armen", - et parti
til glemmebogen.
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28.Tf1 var at foretrække, men hvids
stilling er perspektivløs.
28...Lf6 29.b5

meste af varelageret med og havde
åbent hver eneste dag.
Partierne...
To (gevinst) partier mod mesterspillere
(Gert Werner - Tobias; samt Tobias Marie Frank-Nielsen) er allerede
yderst kompetent kommenteret af
Mads og Niels Erik på hhv. FREMs og
FSUs hjemmesider:
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Spillede som en moden mester
Af Niels Erik Nielsen
I 5. runde kom Tobias Rostgaard på
tavlen for anden gang og tog samtidig
en god skalp, da han vandt over
københavneren Gert Werner (2003).
Det, der gør mest indtryk under
gennemspilning af partiet, er den
omhyggelighed, hvormed de små
fordele forvaltes og senere udbygges,
indtil modstanderen reelt er løbet tør
for fornuftige træk. Tobias er kun 13
år, og det er sjældent at en så ung
spiller demonstrerer så stor positionel
forståelse, som det her er tilfældet. Vi
kommer ind efter hvids 25.Kg1:

29…Ld8! 30.T5a4 Lb6+ 31.Kh1
axb5 32.cxb5 Ld4 33.Tb1 cxb5
34.Tb4 Tc8! 35.Txb5 b6 36.Tb4 Tc2!
37.b3 37…Tf8! 38.Tc4 Tc8 39.Txc8
Txc8 40.Lf1 Tc2 41.Lc4+ Kf6 42.Te1
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42…Kg5! 43.Te2 Tc1+ 44.Kg2 Kf4
45.Ta2 Tg1+ 46.Kh2 Kxf3 47.Te2
Tc1 48.Ta2?
Tillader mat i fire træk, men også efter
48.Tg2 Lf2! er det helt slut.
48...Lg1+ 49.Kh1 Le3+
0–1

25...h4! 26.g4 Tf4 27.e4 Tdf8 28.f3?!
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Tobias har følgende at tilføje:
Jeg fik idéen til at spille grand-prixåbningen efter at have set min far få
tæv i 17 træk. Til mit held viste det
sig, at Marie Frank ikke var helt
fortrolig med netop denne åbning.
Aftenen inden pløjede jeg kapitlet i
"Chess
Openings
for
White,
explained" igennem, og det er faktisk
første gang, jeg har spillet den. Marie
slap af krogen et par gange, med efter
35....Txb6?? er det slut, da c-bonden
ikke kan stoppes.
Hvid: Tobias Rostgaard (1656)
Sort: Marie Frank−Nielsen (1967)
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3
Lg7 5.Lb5 a6 6.Lxc6 bxc6 7.0-0
Sf6 8.d3 0-0 9.De1 d6 10.Dh4 e6
11.e5 Sd5 12.Dxd8 Txd8 13.Se4
dxe5 14.fxe5 Sb4 15.Tf2 c4 16.a3
Sd5 17.dxc4 Sb6 18.c5 Sc4
19.Sd6 Sxe5 20.Lg5 Td7 21.Sxe5
Lxe5 22.Sc4 Ld4 23.Le3 a5
24.Lxd4 Txd4 25.Sb6 Tb8 26.c3
Td8 27.b4 axb4 28.axb4 Ld7
29.Td2
Le8
30.Tad1
Txd2
31.Txd2 f5 32.Td6 e5 33.Te6 e4
34.b5 cxb5 35.c6

I stedet skulle sort spille: 35...Kf7
36.c7 Tc8 37.Txe8 Txc7 38.Sd5.
36.Txe8+ Kf7 37.c7 Tc6 38.c8D
Txc8 39.Txc8 Kf6 40.Tc5
1-0
Efter succesen mod Marie Frank
forsøger jeg mig i sidste runde
atter med Grand−Prix−åbningen:
Hvid: Tobias Rostgaard (1656)
Sort: Patrik Karlsson (1934)
1.e4 c5 2.Sc3 g6 3.f4 Lg7 4.Sf3
Sc6 5.Lb5 Sd4 6.0-0 Sxb5 7.Sxb5
d6 8.d3 Ld7 9.Sc3 e6 10.De1 Se7
11.Dh4 Sc6 12.Dg3 0-0 13.f5 Se5
14.Lf4
exf5
15.Sxe5
dxe5
16.Lxe5 f6 17.Ld6 Te8
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Taber en kvalitet, men sorts to
stærke løbere giver nogenlunde
lige spil.
18.Sd5 Lc6 19.Sc7 fxe4 20.Sxa8
Dxa8 21.Lxc5 exd3 22.cxd3 Te5
23.Le3 Dd8 24.d4 Te4 25.Tf4 Te8
26.Tf2 f5 27.Td2 Dd5 28.Te1 Te4
29.Lf4?

35...Txb6??
25

34.Dd6!! Lg7 35.Lxg7+ Kxg7
36.Te7+ Kh6 37.Df4+ Kh5 38.Te3
Lxg2+ 39.Kxg2 Dd5+ 40.Df3+ med
et tårn i overskud.
34...Kxg8 35.Ta1 Lxb2 36.Txa7
Kf7 37.Le3 Le5 38.Kg1 f4 39.Lf2
g5 40.Kf1 h5 41.Lb6 g4 42.Ta5
Ke6 43.Kf2 h4 44.h3 g3+ 45.Kf1
f3 46.gxf3 Lxf3 47.Txe5+ Kxe5
48.Ld8 b5 49.Lxh4 Kf4 50.Le7
Le4 51.Kg1 Kf3 52.Ld6 Lf5 53.h4
Lg4 54.Kf1 Lh3+ 55.Kg1 Kg4
56.h5 Kxh5
½-½
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Jeg "beslutter" at forære et par
bønder væk, men det viser sig
efterfølgende at være til min fordel.
(Morale: pas på bonderov!).
29...Txd4 30.Txd4 Lxd4+ 31.Kh1
Dxa2??

Vi slutter af med følgende stilling fra
Jørns afsluttende parti mod Terje Lie
(1778), som gi'r et fingerpeg om,
hvorfor han ikke formåede at skrabe
flere point sammen. Stillingen efter
68.Ta6:
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Herefter bør jeg vinde, men i
tidnøden
beslutter
jeg
mig
desværre for dronningeafbytning,
hvorefter jeg med besvær holder
remis.
32.Lh6
Kh8
33.Db8+
Dg8
34.Dxg8+??

Manglende slutspils-teknik kostede
mig her et halvt point, men du ser
sikkert straks, hvordan den skulle
køres hjem..?
(Efter 68.-Lb4 siger Rybka + 2.53).
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AKTIVITETSKALENDER
August

mandag
mandag
mandag
September mandag
mandag
mandag
mandag
Oktober mandag
mandag
mandag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
mandag
mandag
November Søndag
mandag
mandag
søndag
mandag
mandag
December mandag
søndag
mandag
fredag
mandag
lørdag

13. Simultan ved Kristoffer
20. KlubSchweizer 1. runde – BRIKKEN nr. 3
27. KlubSchweizer 2. runde
3. KlubSchweizer 3. runde – juniortræning
10. KlubSchweizer 4. runde
17. KlubSchweizer 5. runde
24. KlubSchweizer 6. runde
1. KS – udsatte partier – juniortræning
8. KlubSchweizer 7. runde
15. Efterårsferie
18. Odense Mesterskab 1.- og 2. runde
19. Odense Mesterskab 3.- og 4. runde
20. Odense Mesterskab 5.- og 6. runde, OM i lyn
21. Odense Mesterskab 7. runde
22. Holdturneringen 1. runde
29. KlubSchweizer 8. runde
4. Div.(1): Frem 2-Frem 1(!!)
5. KlubSchweizer 9. runde, juniortræning
12. Holdturneringen 2. runde
18. Div.(2): Frem 2-Holbæk, Dianalund-Frem 1
19. Pokalturneringen
26. BRIKKEN nr. 4/Vis dit parti
3. Holdturneringen 3. runde, juniortræning
9. Div.(3): Frem 1-Taastrup, Frem 2-Ringsted
10. Klubmesterskab i Lyn
14. Julefrokost Senior
17. Julefrokost Junior
29. Frem JuleCup
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AKTIVITETSKALENDER
Januar mandag
søndag
mandag
mandag
mandag
Februar søndag
mandag
mandag
mandag
mandag
Marts søndag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
April mandag
søndag
mandag
mandag
mandag
mandag
Maj
mandag
mandag
mandag
mandag
Juni
mandag
mandag

7.
13.
14.
21.
28.
3.
4.
11.
18.
25.
2.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
13.
14.
21.
28.
5.
12.
19.
26.
2.
9.
16.

Frem Vinter 1. runde, juniortræning
Div.(4): Frem 1-Holbæk, Springeren-Frem 2
Holdturneringen 4. runde
Frem Vinter 2. runde
Frem Vinter 3. runde
Div.(5): Frem 2-Taastrup, Ringsted-Frem 1
Holdturneringen 5. runde, juniortræning
Frem Vinter 4. runde
Vinterferie
Holdturneringen 6. runde
Div.(6): Springeren-Frem 1, Roskilde-Frem 2
Frem Vinter 5. runde, juniortræning
Holdturneringen 7. runde
Vis dit parti
2. påskedag
BRIKKEN nr. 1/Frem Open 1. runde
Frem Open 2. runde, juniortræning
Div.(7): Roskilde-Frem 1, Dianalund-Frem 2
Frem Open 3. runde
Generalforsamling
Frem Open 4. runde
Frem Open – udsatte partier, juniortræning
Pinse
Frem Open 5. runde
Frem Open 6. runde
Frem Open – udsatte partier, juniortræning
Frem Open 7. runde
BRIKKEN nr. 2/God sommer!
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Erling Jørgensen in memoriam
Af Niels Erik Nielsen
Ungdom
Erling Jørgensen var Odense-dreng og
født og opvokset i kvarteret omkring
Nyborgvej. Dengang var det ikke
almindeligt, at børn og unge spillede i
skakklub, men vort afdøde medlem var
noget af en undtagelse fra reglen, idet
han allerede i 1952 som 17-årig blev
meldt ind i Skakklubben FREM, hvor
han snart udviklede sig til at blive en
af de stærkeste spillere. Op gennem
1950’erne nærmede han sig den
fynske elite og blev mesterspiller, og
dem var der ikke ret mange af på det
tidspunkt.

hel del medlemmer tilbage fra
ungdomstiden, og det var også på det
tidspunkt, jeg selv traf ham første
gang. Dengang holdt vi til i
Vollsmose, og her boede Erling også
fra tilbagekomsten og indtil sin død. I
de år var han meget aktiv i klubben og
i en kort periode medlem af
bestyrelsen. Her kunne bølgerne godt
gå højt, thi Erling havde sine
meningers mod og veg ikke fra sine
principper.
Ved årtusindskiftet flyttede klubben
ind til centrum, og derefter blev der
længere mellem at vi så ham, men han
var dog hver sæson en trofast deltager
i holdkampene, ligesom han altid
beredvilligt stillede sig til rådighed og
øste af sin store viden om spillet, når
nye folk kiggede forbi.
I årene inden Erling gik på pension,
var han blandt andet beskæftiget med
data-programmering. Den slags viden
kunne også bruges til at håndtere
skaklige problemer, og Erling
udviklede selv nye programmer på
området. En af hans andre kæpheste
var den dansk skakhistorie – et område
han havde sat sig grundigt ind i via
læsning af mange ældre værker, hvoraf
han selv ejede en mindre samling.
Efterhånden som Erling kom op i
årene faldt spillestyrken. Det oplever
så godt som alle skakspillere, men i
hans tilfælde blev tendensen uden tvivl
forstærket af, at han led af sukkersyge
og derfor hurtigere kørte træt, men han

Manddom i det jyske
Først i 1960’erne rejste Erling til
Århus for at læse videre, og
sideløbende hermed involverede han
sig i byens frodige skakliv. Smilets by
blev dengang som nu regnet for at
være Danmarks skakmekka, men i
holdsammenhæng gav det problemer
med de mange stærke spillere, der alle
gerne ville deltage på højeste niveau.
Derfor besluttede en række spillere fra
andet geled – for øvrigt i bedste
forståelse med deres gamle klub - at
danne en ny, nemlig SK 1968, og i den
proces var Erling en af de drivende
kræfter. Efter endt uddannelse gik
turen til Tønder, hvor han underviste i
en lang årrække.
Tilbage i Odense
Midt i 1980’erne kom Erling tilbage til
Odense. Han meldte sig straks ind i sin
gamle klub, hvor der stadigvæk var en
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Han spillede modsat mange andre kun
een k-skak turnering ad gangen, da
han mente, at det gik ud over
seriøsiteten, hvis man skulle holde styr
på snesevis af partier på én gang.
Erling havde den store glæde i sine
sidste leveår, at resultaterne i k-skak
blev bedre og bedre. Han spillede sig
til den internationale titel Masternorm,
og var netop blevet udtaget til at
deltage
i
en
korrespondancelandskamp, da døden satte en stopper
for flere træk.

var til det sidste en uhyre solid spiller,
som det var meget svært at vinde over.
Paradoksalt nok skulle hans sidste
sæson
for
sensationsmandskabet
FREM 3 blive en af hans allerbedste i
nyere tid. Han var godt midtvejs i
turneringen allerede et par point over
sin forventede score, så der lå en stor
portion rating og ventede på at komme
til udbetaling ved sæsonens afslutning,
men den skulle han desværre aldrig
komme til at opleve.
Erling som korrespondance-spiller
Korrespondance-skak blev en livslang
passion for Erling. Denne langsomme
kommunikationsform var meget mere
udbredt tidligere, og da vort afdøde
medlem har dyrket disciplinen uden
pauser siden en gang midt i 1950’erne,
er vi ret sikre på, at han nåede at fejre
50 års jubilæum som k-skak spiller!
Tilbage i det gamle årtusinde var han
ankermand på klubbens k-skak hold,
som i flere omgange prøvede kræfter
med de bedste i 1. division, og
derudover spillede han sig vist nok
også i en enkelt pokalfinale.
Så længe de fleste medlemmer kan
huske tilbage, var det dog primært
udenlandske turneringer, han fremviste
stillinger fra på klubaftener. Med den
langsomme postgang især Østeuropa
og visse af de oversøiske lande var/er
berygtet for, kunne der snildt gå to til
fire år, inden en turnering med fx 12
deltagere var afsluttet. Det træge
tempo passede imidlertid Erling fint,
thi det gav ham tid til at gå i dybden
med stillingerne, så hans analytiske
evner rigtig kunne komme til sin ret.

Fandt modgiften mod officersoffer
Siger man k-skak, siger man også
åbningsteori, og min hjemmelsmand
Per Arnt Rasmussen beretter, at Erling
havde fundet modgiften mod en
bestemt spillemåde i Paulsen-varianten
i siciliansk, som i nærskak blev anset
for næsten tabt for sort pga. et
indviklet officersoffer, som Ruslan
Ponomariov i sin tid lancerede. Erling
havde fundet gendrivelsen og vundet
mod offeret i et k-skak parti, så mens
store skaktidsskrifter som NEW IN
CHESS og INFORMATOR skrev
alenlange artikler om det dræbende
offer, gik Erling rundt og vidste, at det
var ukorrekt, og fik scoret nogle point
på den konto!
Erlings død er et stort tab for
Skakklubben Frem, thi selv om han
var væk fra klubben i en årrække,
nåede han alligevel samlet set op på at
være medlem i over 30 år, og det er
der ikke mange, der har gjort ham
efter.

Æret være Erling Jørgensens minde
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Erling Jørgensen-partier:
Af Niels Erik Nielsen
Selv om Erling Jørgensen gennem
årene spillede et utal af partier, er det
begrænset, hvad det er lykkedes at
finde frem fra diverse arkiver. I
nærskak var hans remisprocent høj, så
derfor blev eksempler fra hans praksis
sjældent vist i Fynsk Skak. Hans
gevinstparti mod Uffe Pedersen, OS i
2. runde af fynsserien kort før jul kan
ses i BRIKKEN nr. 3 – 2006.
Her skal det gælde k-skakken, hvor
Erlings ratingtal langsomt, men sikkert
steg. Da han blev forhindret i at spille
den igangværende turnering færdig,
var han nået op på cirka 2400, så han
var ved sin bortgang klubbens
suverænt højest ratede spiller! Erling
var klart bedst i afklarede stillinger,
hvor hans gode skakforståelse især
kom til sin ret. Vi skal se et par
eksempler på hans fine slutspilsteknik,
og slutter af med et andet aspekt ved
spillet, han også beherskede, nemlig
evnen til at straffe folk, der
overspillede deres stillinger.
Hvid: IM Guiseppe Poli,
Italien (2469)
Sort: Erling Jørgensen, (2343)
Europæisk K−skak semifinale
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6
7.Le2 Sf6 8.0-0 d6 9.f4 Le7 10.a4
Sa5 11.Dd3 Ld7 12.g4 h6 13.h3
0-0 14.Tf2 Tac8 15.Taf1 Sc4
16.Lc1 Dc5! 17.Lf3 Se8 18.Sb3
Dc7 19.Td1 Sb6 20.Sd4
20.a5!? Sc4 21.e5 Lh4! 22.Tff1
d5V.

20...Sxa4 21.Sxa4 Lxa4
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22.g5!?
På tale kom 22.b3 Ld7 23.c4.
22...hxg5 23.fxg5 Dc5 24.Lg4 Ld7
25.h4 Dc4 26.Dg3 Sc7 27.h5 Dc5
28.h6 g6 29.Sb3 Dc6
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30.Sa5?!
Q30.Dd3
30...Dxe4 31.Lf3 Df5 32.Sc4 Sb5
33.Ld5?
Efter 33.Lxb7! Txc4 34.Txf5
hævder Fritz hvid har fordel.
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33...exd5 34.Txf5 Lxf5 35.Se3
Lxc2 36.Sxd5 Ld8 37.Te1 Kh7
38.Df4 Lb3 39.Sf6+ Lxf6 40.Dxf6
Tg8 41.Df3 Le6 42.Dxb7 Sd4
43.Ld2 Tb8 44.De4 Sf5 45.Lc3
Tgc8 46.Ta1 Tc4 47.Df3 d5 48.Lf6
Sh4 49.Df2 Tg4+ 50.Kh2 Tbb4
51.Txa6 Tbf4!

58...Sxb5?? 59.Txe6!+−.
59.b6 Sf5+ 60.Kf2 Sd6 61.Ke2
Ld7 62.Td8 Ke7 63.Ta8 Lg4+
64.Ke3 Kd7 65.Ta6 Sc4+ 66.Kd4
Kc6 67.Ta7 Le6 68.b7 Kc7 69.Ta8
Kxb7 70.Tg8 Sd2 71.Kd3 Sb3
72.Tg7 Kc6 73.Tg8 d4 74.Kc2
Kb5 75.Tb8+ Kc4
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52.Dxf4
Nødvendigt pga. 52.De2 Sf3+
53.Kh3 Txg5+! 54.Txe6 Th4#.
52...Txf4 53.Ta8 Txf6B 54.gxf6
Kxh6 55.b4 Sf3+ 56.Kg3 Sd4
57.Te8 Kg5 58.b5

Og hvid opgav, da der på 76.Txb3
følger 76...d3+! 77.Txd3 Lf5, eller
77.Kb2 d2!
0-1
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Hvid: Asmus Nissen
Sort: Erling Jørgensen
Danmark 1998
Cup Final corr., 2002
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Sdb5
Db8 7.Le2 a6 8.Sd4 Dc7 9.0-0 Sf6
10.Kh1 Sxd4 11.Dxd4 Lc5 12.Dd3
b5 13.Lg5 Lb7 14.Lxf6 gxf6
15.Tad1 Tg8 16.Lf3 0-0-0 17.a4
b4 18.Sa2?! Db6 19.c3 a5
20.cxb4 axb4 21.Le2?!

58...Kxf6
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omhyggelig forberedelse
stillingen nu med 29.e5!:
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21...f5! 22.Db5 Dxb5 23.Lxb5 d6
Bonden på e4 løber ingen vegne.
24.Tc1 Kb8! 25.a5 fxe4 26.a6 La8
27.Tcd1 Ka7 28.Sc1 Ld5 29.h3 f5
30.Kh2 Tg7 31.Le2 Tdg8

29...dxe5 30.Lxe5 Txd2 31.Txd2
Db6 32.Sd6 Td8 33.Sxc8 Txc8
34.Td7 Te8 35.Df5 Le7
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36.Dd3
36.Dg4!? Df2 37.f5 Lc5! 38.h4
Sg5! 39.Dxg5 Txe5=.
36...Df2 37.Df3 Dxf3
37...Dxa2?! 38.Dxc6+−.
38.Lxf3 c5 39.Ta7 Sd4 40.Ld5
Kf8 41.Txa6C f6 42.Lc7 h5 43.Ta7
g6 44.Kg2 Tc8 45.h4 Ke8 46.Le4
f5 47.Ld5

Og hvid opgav. Truslen Txg2+ kan
ikke dækkes på ordentlig vis, fx.
32.g3 32...e3! eller 32.g4 fxg4
33.hxg4 Tf8!-+.
0-1
I samme turnering havde Erling
hvid mod Erik Rasmussen, og efter
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Erlings næste træk så han ingen
grund til at bruge flere frimærker
på stillingen:
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Og sort stoppede brevvekslingen.
Ikke så meget på grund af
merbonden, men snarere fordi
Erlings stærke løberpar behersker
hele brættet, så modstanderen kun
kan se til, mens hvid realiserer
fordelen.
1-0

32.Txe2!
Efter det tvungne 32...Txe2
33.Sxd4 Lxd4 34.Dxd4, kan sort
parere mattruslen på forskellig vis,
men hvid har afgørende fordel i
alle varianter; fx 34...Kh7 35.Lf1!
1-0

Vi slutter af med en endnu en
diagramstilling fra den for Erling så
succesrige
turnering,
hvor
modstanderen Aage Justesen nok
havde visse forhåbninger om
modspil efter 31...Le2, men efter

Kristoffer og Stefan til DM
Af Niels Erik Nielsen
Kristoffer Dyrgaard og Stefan Wiecker
deltog i kandidatklassen ved årets DM
i Aalborg, hvor de spillede med om
såvel juniortitlen som den enlige LHbillet. Vinderen af junior-DM 2006
Kristoffer Dyrgaard lagde ud med fem
remiser, men efter et nederlag i 6.
runde var han definitivt ude af billedet.
Hen mod slutningen af turneringen
blev den detroniserede mester ramt af

sygdom, men selv om han efter eget
udsagn end ikke kunne tænke to træk
frem, lykkedes det alligevel for ham at
slutte pænt af, da det i sidste runde
blev til en sejr over anden seedede Jan
Rode Pedersen:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, (2106)
Sort: Jan Rode Pedersen,
Århus (2242)
[noter: KD]
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1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 Lc5 4.Sc3 d6
5.f4
Med remistilbud pga. min feber etc.
5...Lxg1
Jan Rode tog sig en tænkepause på en
halv time, inden han valgte at slå på
g1, hvor jeg tillod mig at hvile på en
sofa.
6.Txg1 Lg4 7.Dd2 Sc6?! 8.f5
Ser ud til at fange løberen.
8...Sd4!
Eneste træk og forhindrer 9.h3? pga.
9.-Lxh3!
9.Df2 c6 10.Lg5
For at fortsætte udviklingen og
"forhindre" d5.
10...Db6?!
10...d5! havde alligevel været bedre,
hvor hvid måske skal slippe sorts løber
fri med 11.exd5 Lxf5 12.dxc6 bxc6
13.0–0–0 med udviklingsforspring.
11.Lb3 Sxc2+??
Ser smart ud, da 12.Dxc2?? taber til
12...Dxg1+ 13.Kd2 Dxg2+ osv.
12.Lxc2 Dxb2 13.Kd2!+Havde Jan overset!
13...d5 14.exd5 Sxd5 15.Sxd5 cxd5
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16.Dc5!
Fanger den sorte dronning.
16...f6 17.Tgb1 Dd4 18.Db5+ Kd8
19.Le3 a6 20.Dxb7
1-0
Selv om titelforsvaret mislykkedes,
kan Kristoffer se frem til at der ryger
en del ratingpoint ind på kontoen.
Vores
anden
juniorrepræsentant,
Stefan Wiecker, stod inden sidste
runde noteret for 3p., men mere blev
det heller ikke til i denne omgang, da
han sluttede af med at tabe til første
seedede Lars Meyer, Aalborg.

Jesper Knudsen vandt FM i lyn
Af Niels Erik Nielsen
Som følge af det stærkt vigende
deltagerantal er de ikke umiddelbart
interesseret i at afvikle FM i lyn-skak
næste år.
De 16 fremmødte blev placeret i 2
indledende puljer, hvorfra de 4 bedste
i hver kom i A-finalen, mens de 4
dårligste måtte nøjes med en plads i Bfinalen.

Der var 18 tilmeldte til årets FM i
lynskak i Kerteminde, men desværre
dukkede to af dem aldrig op. Sidste år
var der 27 spillere med i turneringen,
så der var altså tale om en voldsom
tilbagegang, selv om arrangørklubben
Kerteminde Skakklub som sædvanlig
kræsede for deltagerne med gratis
kaffe, rundstykker og frokost.
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Ren FREM-finale
De mest stabile i finalen viste sig at
være Jesper Knudsen og Kim
Skaanning, som begge gik ubesejrede
igennem og delte førstepladsen med
5,5/7p. Der skulle derfor spilles
omkamp, og den vandt Jesper 1,5-0,5.
Efter remis i lynfinalens første parti
kom afgørelsen i det andet, hvor
Jesper med de sorte brikker fik stablet
et farligt angreb på benene. Kim har
netop pareret truslen Ld8 med Tbd1,
men nu åbnes den lange diagonal:

Gruppe 1
I denne gruppe var Mads B. Svendsen
og Kim Skaanning helt suveræne; de
gik ubesejret igennem med en score på
hhv. 8,5 og 8 af 9 point.
De to sidste finalepladser gik til
Carsten Sørensen, Nr. Aaby og
overraskelsen Jacob Petersen, FREM;
begge endte på 5,5p.
Gruppe 2
Her imponerede de sidste to års
fynsmester i disciplinen, Kristoffer
Dyrgaard, ved at spille sig i finalen
med 9 af 9 point!
Han fik følgeskab af Per Stentebjerg,
LF, der bortset fra nederlaget til
Kristoffer også gjorde rent bord samt
Jesper Knudsen og Mathias Meunier,
og dermed var de fire højest ratede i
denne gruppe finaleklar.
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I A-finalen var der mindst en håndfuld
spillere, der kunne gøre sig håb om at
løbe med FM-titlen, heriblandt
naturligvis den forsvarende mester
Kristoffer Dyrgaard, der vurderet efter
indsatsen i den indledende runde
umiddelbart lignede en mand, det ville
blive svært at bide skeer med, men i
finalen gik alt galt for Kristoffer, der
endte næstsidst med blot 2p.

1…e3! 2.fxe3?!
Tillader mat i tre træk; Alternativet
2.Txe3
Lxe3
3.Td8+
Txd8
4.Dxd8+Dc8! 5.Dd6+ Kb7 6.fxe3 ville
sikre fortsat spil, selv om sort
naturligvis bør vinde efter 6...Dxc3.
2...Txg3+ 3.Lxg3 Txg3+ 4.Kh2 Dg2#
0–1
Dermed var Jesper fynsmester i
lynskak 2007. Han blev også bedste
spiller under 1900, men da klubbens
formand allerede var blevet betænkt,
gik præmien i denne kategori i stedet
for til finalefeltets anden basisspiller
Jacob Petersen.

De to højest ratede Per Stentebjerg og
Mads B. Svendsen var til gengæld
med i FM-opløbet, men endte begge
lige
uden
for
præmierækken.
Outsideren Carsten Sørensen lagde ud
med 3/3p., men da de fire sidste runder
kun resulterede i 1,5p., måtte Nr.
Aaby-manden tage til takke med den
udelte tredjeplads.
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DSU-kvalifikationsstævnet i Nyborg
Af Niels Erik Nielsen
anden, og Tobias blev stævnets
topscorer med 6/6p.! Stillingen inden
sidste runde så således ud: 1.-2. FREM
2 og Nyborg 1, begge 17p. 3.
Sydøstfyn 16,5p. 4. FREM 1 15,5p.
FREM 2 fjernede tidligt enhver tvivl
om den ene finaleplads ved at vinde
3,5-0,5 over Faaborg. Drama var der
til gengæld om den anden, hvor
Nyborg 1 med en 2,5-1,5 sejr over
FREM 1 gjorde en ende på vores
drømme om en dobbelttriumf, og efter
lynomkamp med Sydøstfyn sikrede
nyborgenserne sig 3. HK’s anden
finaleplads i bredderækken.

Kvalifikationsstævnet
til
DSUpokalfinalen pinsedag havde kun
deltagelse af bredderække-hold, mens
der hverken blev spillet om de to
elitepladser, som tilfaldt Sydøstfyn og
FREM, eller i juniorrækken hvor ingen
andre fynske klubber ønskede at møde
FREM’s udvalgte, så vores to
juniorhold blev finaleklar uden kamp.
Alle-mod-alle-stævne
De 7 tilmeldte hold i bredderækken
blev enige om at spille alle-mod-alle
frem for de berammede 5 runder,
hvilket blev klaret ved at skære lidt
ned på betænkningstiden. Hvert hold
fik sig en frirunde og modtog samtidig
4 gratis point, og det havde naturligvis
stor betydning for en vurdering af den
aktuelle stilling, om de kandiderende
mandskaber allerede var blevet
betænkt. Vurderet efter rating var
Sydøstfyn (1792), Nyborg 1 (1789) og
FREM 1 (1770) de stærkeste hold,
men det blev femte seedede FREM 2
(1638) som stjal billedet, idet de som
eneste mandskab formåede at gå
ubesejret gennem de seks runder.

Jonas rystede ikke på hånden
Med Faaborg som modstander havde
Frem den på papiret letteste
modstander i sidste runde, og her
sørger Jonas Nilsson som sort mod
Ove Matras for en af holdets tre
gevinster. Hvid har netop dækket det
truede tårn på c3 med Dc2, men nu
falder der brænde ned:
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FREM 2 bedst på dagen
De kom flyvende fra start ved at lægge
ud med at vinde prestigeopgøret mod
FREM 1 med 2,5-1,5, og siden var der
ingen slinger i valsen, hvilket ikke
mindst kan tilskrives holdets tre
juniorer Bent Carl Christensen, Mads
Hansen og Tobias Rostgaard. På de
nederste brætter tog de to 13-årige
stortalenter den ene skalp efter den

1...Txa2!
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2.Db3 Da4 3.S1e2 Ta1+ 4.Kd2
Sxc4+! 5.Kc2?!
5.Dxc4 Lxc4 6.Txa1 Dxa1 7.Txc4
giver heller ikke nok træ for
dronningen.
5...Sa3+!?
5...Sxe3+! var endnu hurtigere.

6.Kb2 Lxb3 7.Txa1 Txd3! 8.Txd3
8.Txa3 Td2 9.Kc1 Dxa3+ 10.Kxd2
Db2+ holder heller ikke i længden.
8...Sc4+ 9.Kc3 Dxa1+ 10.Kxb3 Se5
11.Tc3 Dd1+ 12.Kb2 Sd3+ 13.Ka3
b5 14.Txc6+ Kb7 15.Sd4?? Da4#
0–1

DSU-pokalfinalen 2007
Af Niels Erik Nielsen
Til gengæld var det særdeles pinligt
for Læseforeningen, som havde fået en
fribillet, at de endte på sidstepladsen.
Læsedrengene rådede nemlig på dagen
over et betydelig stærkere mandskab
end deres lokalrivaler fra FREM!
Slutstillingen i Eliterækken (16 hold):
1. Jetsmark 18p. 2. K41 14,5(9) 3.
Skovbo 14,5(7) Nøjagtig samme score
endte Skolerne og Nordre på, men da
omkampe med tre involverede parter
efter TL Finn Larsens opfattelse ville
tage al for lang tid, blev der trukket
lod om bronzemedaljerne, og her
havde sjællænderne den heldigste
hånd. … 6. Sydøstfyn 13,5p. …
12.FREM 10p. … 16. Læseforeningen
7,5p.

Dansk Skak Unions pokalfinalestævne
på Hotel Nyborg Strand blev set med
fynske øjne en temmelig tam affære,
idet de fleste af holdene fra 3.
hovedkreds blev henvist til de
sekundære
placeringer.
Eneste
medaljetager blev vores bedste
juniorhold, men da de havde vundet
guld i såvel 2005 som 2006 og også i
år stillede op som favoritter, vakte
sølvmedaljerne naturligt nok ikke den
store jubel.
Andenviolin i Eliterækken
I Eliterækken gjorde Skakligaoprykkerne fra Sydøstfyn det godt og
var længe med i medaljekapløbet efter
de suveræne guldvindere fra Jetsmark.
Allerede i 2. runde var der dømt
lokalopgør, da Niels Højgaards tropper
og FREM efter hver en 2,5-1,5 sejr
mødtes.
Her vandt Sydøstfyn hele 3,5-0,5, og
efter den lussing tilbragte vores elitespillere resten af dagen på de mere
ydmyge borde, men da holdet var ramt
af afbud og ratingmæssigt lå langt
efter mange af modstanderne, var en
slutplacering som nummer 12 ikke den
store katastrofe.

Jysk dominans i Bredderækken
I Bredderækken deltog vi sammen
med Nyborg, men det blev ikke til
nogen topplacering, selv om vi lagde
ud med 3,5-0,5 over Herning. Det blev
desværre dagens eneste sejr, og
undervejs mødte vores bredderækkehold ikke nogen fra top tre, så generelt
var præstationen absolut på det jævne.
Et stort lyspunkt var der dog, nemlig
Jonas Nilsson, som på førstebrættet
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lavede imponerende 5/6p., hvilket var
næste halvdelen af holdets samlede
pointhøst!
Hvad
de
fynske
repræsentanter ikke formåede, kunne
jyderne derimod i rigt mål; de satte sig
tungt på samtlige medaljer.
Slutstillingen Bredderækken (18 hold):
1. Viby 16,5p. 2. Skolerne 16p. 3. Bov
14,5p. … 10. FREM 12p. 11. Nyborg
11p.

Efter 1-3 mod Viby i 3. runde, burde
løbet reelt være kørt for os, især fordi
alle de øvrige mandskaber var klasser
under FREM og Viby, men sørme om
århusianerne ikke fik gummiarm hen
mod slutningen og smed et par
dyrebare point! Det fik dog ingen
konsekvenser, da FREM 1 ”kun”
vandt 3-1 over Aalborg i sidste runde.
Var det blevet til fuldt hus, var de
forsvarende mestre strøget til tops
endnu en gang, da Viby kun formåede
at slutte af med 2,5-1,5 over Tjele.
Værd at notere er det, at Michael B.
Madsen, FREM 1 blev topscorer på
bræt tre med 5/6p., mens Mads
Hansen, FREM 1 på fjerdebrættet
delte
topscorerværdigheden
med
Tobias R. Bøje, Viby efter den enkle
recept: remis i indbyrdes parti og
gevinst mod resten!
FREM 2 i stærkeste opstilling kunne
have været et godt bud på en medalje,
men de var langt fra idealopstillingen,
og på den baggrund var en femteplads
en godkendt præstation.
Top-5 (12 hold): 1. Viby 19,5(12) 2.
FREM 1 19(10) 3. Tjele 14,5(8) 4.
Aalborg 11,5(6) 5. FREM 2 12(5).

Den tredje triumf i træk udeblev
I Juniorrækken stillede vores dobbelte
mestre med et på papiret stærkere hold
end de to foregående gange, titlen var
kommet i hus. Gengangerne havde
siden sidst fået betydelig mere
erfaring, og den nye mand på
fjerdebrættet (Mads Hansen) er, som
mange i klubben har fået at føle, en
spiller i rivende udvikling. Trods den
skræmmende formation lykkedes det
dog ikke for holdet, at sikre sig den
tredje triumf i træk.
Det skyldtes selvfølgelig primært, at
de for første gang i de tre seneste år
stod over for en seriøs udfordrer i
skikkelse af Viby, men også at et par
af de mest rutinerede på holdet ikke
havde en af deres allerbedste dage.

Mads B. blev toer ved FM
Af Niels Erik Nielsen
Den
forsvarende
mester
Jan
Nordenbæk, Sydøstfyn genvandt FMtitlen ved som den eneste i
mesterklassen at gå ubesejret gennem
turneringen.

bragte sig i en gunstig position ved at
vinde nøgleopgøret mod Morten Rud.
Hvid: Morten Topholm Rud, LF
Sort: Mads Bilde Svendsen, FREM
[noter: Mads]
1.e4 c5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d3 Sc6
5.Sc3

Han endte på 5,5p., hvilket var et halvt
mere end Mads B. Svendsen, der ellers
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selvom hvid kun har en lille fordel, er
stillingen praktisk meget svær for sort.
17...f6
Indirekte remistilbud, som Morten
ikke kan bruge til noget
18.Se3
18.Sxg6 hxg6 19.Dxg6+ Kh8 20.Dh6+
Kg8=.
18...De7 19.Sef5?
Nu spænder Morten buen for hårdt.
Det ser farligt ud, men præcist forsvar
parerer
truslerne.
19.Sd5
Dg7
20.Dxg7+ Kxg7=.
19...gxf5 20.exf5 Sd8 21.Ld5+

Åbningen lukket siciliansk er ingen
overraskelse.
5...d6 6.Sf3 Sf6 7.h3 Sd4 8.Le3 Sd7
9.0–0 0–0 10.Sh4!?
Selvfølgelig ikke 10.Dd2? Sxf3+!
11.Lxf3 Se5 12.Lg2 Lxh3 og sort har
en bonde.
10...Tb8
Jeg fortsætter min standardplan på
dronningefløjen,
mens
Morten
forsøger at skabe noget spil omkring
den sorte konge for eksempel med et
brud med f-bonden.
11.Dd2 b5 12.Sd1 b4 13.c3 bxc3
14.bxc3 Sc6 15.Lh6
Sikkert nødvendigt, da løberen på g7
er ret generende.
15...Lxh6 16.Dxh6
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21…Tf7!
Det klart mest præcise og fleksible.
Blandt fordelene ved trækket er, at f8
er fri til springeren. Da jeg modtog
offeret troede jeg egentlig at jeg skulle
spille: 21...Sf7?! 22.Sg6! De8
(22...hxg6?? 23.fxg6 med mat) 23.fxe5
dxe5 24.Tab1 Sb6 25.Sxf8 Dxf8 med
uklart spil.
22.Sg6 De8
Igen vælger jeg rigtigt mellem to træk.
Der er ingen grund til at slå springeren
på g6, da man risikerer at lukke det
hvide tårn ind i stillingen. 22...hxg6?!
23.fxg6 Sf8 24.Lxf7+ (24.fxe5 Dxe5

16…e5
Under partiet turde jeg ikke spille
16...La6! 17.Sf3 f6 18.c4 Sde5 men
det ser jo egentlig ret fint ud. Der er
svaghed på d3, og jeg er på vej ind via
dronningefløjen.
17.f4
17.Se3! var en mere præcis
fortsættelse, som jeg frygtede under
partiet: 17...Sb6 (17...f6?? 18.Sxg6
hxg6 19.Dxg6+ Kh8 20.Sf5) 18.f4, og
40

25.gxf7+ Sxf7 26.Lxf7+ Kxf7 er også
noget rod) 24...Sxf7 25.gxf7+ Kxf7 er
en dårligere variant end i partiet.
23.fxe5 dxe5
For at skabe aktivt modspil overvejede
jeg: 23...Sxe5? 24.Sxe5 dxe5, men
havde ikke set 25.Dxf6! (24...Dxe5?
25.Tae1 Dxg3+ 26.Kh1+-).
24.Tab1
Morten gik i boksen heromkring og
brugte det meste af sin tid, sikkert på
at søge efter et magisk træk.
Det er der desværre ikke, og han burde
nok have erkendt, at angrebet var slået
fejl, og måske bare have spillet:
24.Sh4 Lb7 25.Lxf7+ Sxf7 26.De3,
men sort står til gevinst.
24...Txb1 25.Txb1 Sb6 26.Lxf7+
Sxf7
I tidnøden (halvandet minut tilbage)
ryger der en officer.
27.De3 hxg6 28.fxg6 Sg5 29.h4 Sh3+
30.Kh2 Dxg6 31.Tf1
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35…Sf3+!?
35...Dd1!
36.Kh3 Sd5 37.Dc1 Sf4+! 38.gxf4
Dxh4+ 39.Kg2 Sd2+ 40.Tf3
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Og Morten tabte på tid, inden matten
med 40...Lxf3+ 41.Kg1 Dg3#. 0–1
Herefter var Mads alene i front med
3,5/4p., men han blev senere overhalet
af Jan Nordenbæk, som vandt det
indbyrdes opgør. Klubbens anden
repræsentant i mesterklassen var Tom
Frantsen, han endte på 2,5p. I gruppe 2
deltog René Andreasen og Peter
Kinggaard, de fik hhv. 3,5 og 2,5p.

31…c4! 32.Td1
32.dxc4 Dc2+ 33.Kh1 Lb7++-.
32...Dh5 33.Td2 Sg5
34.Tf2 Lb7 35.d4
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Kristoffer vandt LF-pinse
Af Niels Erik Nielsen
12.dxe5 Sfd5 13.Sxd5 Sxd5

Læseforeningen afholdt i pinsen en 5
runders koordineret EMT, hvortil 18
deltagere havde fundet vej, heriblandt
fem
spillere
fra
FREM.
I
mestergruppen var feltets favoritter
vores to 2100-spillere Mads B.
Svendsen og Kristoffer Dyrgaard, der
efter de første tre runder var alene i
front med hver 2,5p. Kapløbet om
førstepladsen var således helt åbent, da
de to klubkammerater allerede havde
overstået deres indbyrdes møde, og
restprogrammet så cirka lige svært ud.
I 4. runde vandt Kristoffer over Dara
Akdag, BMS Skak, mens Mads
remiserede med Jens Olaf Fogh, Viby.
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14.Lxb5!?
Hvid ofrer en officer - det tematiske
bondeoffer 14.e6! var både sikkert og
stærkt.
14...Sxe3?
Officersgevinsten
viser
sig
overraskende nok at være en fejl. Sort
burde i stedet for spille 14...Lxe5! med
cirka lige spil.
15.Dxe3 cxb5 16.e6! fxe6

Intuitiv angrebsskak
Dermed kunne Kristoffer sikre sig den
udelte førsteplads med en sidste runde
sejr over Johnny Holler Johansen,
Læseforeningen, og det var just hvad
der skete. Efterfølgende medgav
turneringsvinderen dog, at han bestemt
ikke havde haft styr på de mange
komplicerede varianter, men hvad gør
det, når den intuitive fornemmelse af
et officersoffers korrekthed også stod
sin prøve, da Fritz blev sat på sagen!
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Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Johnny Holler Johansen, LF
[noter: NEN]
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3 Lg7
5.h4 h5 6.f3 c6 7.Sh3 Sa6 8.Dd2 Ld7
9.Sg5 Sc7 10.0–0–0 b5 11.e5! dxe5!?
Efter 11...Sfd5 12.Sxd5 Sxd5 13.e6!
Lxe6 14.Sxe6 fxe6 15.Ld3 har hvid
også de bedste udsigter.

17.De4!
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han eneste mand over 1600 i basis 2.
Favoritværdigheden tyngede ham nu
ikke, idet han efter tre gevinster og to
remiser satte sig på førstepladsen.
Den nærmeste til at true Tobias var
farmand i skikkelse af Jørn Pallesen,
der fik 3,5p. og med en forventet score
på blot 1.20 vandt Jørn derudover ikke
færre end 140 ratingpoint!

Den præcise trækfølge – efter
17.Dd3!? har sort forsvarsressourcen
17…Th6! 18.De4 Dc8!, og hvid må
ofre yderligere en kvalitet med
19.Txd7 Kxd7 20.Dxe6+ Kc7
21.Dxe7+ for at komme videre, men
efter 21…Dd7 er det uklart om hvid
har nok for det ofrede materiale.
17...Th6!?
I efteranalyserne blev der kigget en del
på 17...0–0?! 18.Dxg6 Tf6, men efter
19.Dd3!
falder
Ld7,
og
modspilsforsøget 19…Da5 strander på
20.Dh7+! (20.Dxd7!? Dxa2 21.Dxb5
Tf5 22.Db7 Taf8 er sikkert også
fordelagtig for hvid, men sort er ikke
uden modchancer) 20...Kf8 21.Txd7
Dxa2 22.Txe7!! holder sort nemlig
ikke til, fx 22…Kxe7 23.Dxg7+ Ke8
24.Dxf6, eller 22…Da1+ 23.Kd2
Td8+ 24.Ke3 og skakkerne slipper op.
18.Txd7! Kxd7
18...Dxd7 19.Dxa8++19.Td1+
1–0

Klubbens femte og sidste deltager var
Mads Hansen, der i basis 1 måtte tage
til takke med 2p.
Her Tobias’ afslutning mod Erling
Bech Andersen fra 4. runde. Hvordan
skal Tårnet-manden parere mattruslen
efter 28.Lc2?:
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Med en remis mod Renè Rauer
Hansen, Læseforeningen kom Mads B.
Svendsen ind på en sikker andenplads.
For Kristoffer markerede den anden
turneringssejr i Læseforeningen inden
for et par måneder (den første var
Årsskifteturneringen)
endnu
en
milepæl, idet han efter turneringen var
oppe på 2173 i rating – et foreløbigt
højdepunkt!

28…f5?
For forpligtende, bedre var 28...g6!
29.gxf5 Dg5+ 30.Dg4 Dxg4+?!
30...Sxc4!
31.hxg4 exf5?
31...Sxc4!?
32.Lxf5 Tdd8 33.Le6+ Kh7 34.b3
Tde8 35.Txf8 Txf8 36.Th1 g5 37.Tf1
Txf1 38.Kxf1 Kg6 39.d5 cxd5
40.cxd5 Sa8 41.d6
1–0

Favoritten vandt
På sin vej op ad ratingstigen har
Tobias Rostgaard som oftest været i
outsiderens rolle, men i LF-pinse var
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Årsskifteturneringen
Af Niels Erik Nielsen
Vi stillede med hele 9 spillere i
Læseforeningens Årskifteturnering, og
heraf var de fire på forhånd regnet
blandt feltets favoritter.

afbytning på c6. En anden
mulighed kunne være 7.d4 Lg7
8.Lxc6 bxc6 (Jeg troede faktisk jeg
kunne spille 8...Lxc6 9.dxe5 Sg4 i
denne variant, men dette "taber"
pga. 10.Sd4, med trusler på g4 og
c6.
Bemærk specielt diagonalen a1h8, som forhindrer den sorte
springer i at slå på c6 efter slag på
e5!) 9.dxe5 Sg4[.
7...Lg7 8.Lxc6?!
Tom går efter bonden på e5.
8...Lxc6 9.fxe5 dxe5
Tom havde regnet på 9...Sg4. Nu
gik det op for ham, at bonden på
e5 var indirekte dækken pga.
mattruslen Hd5.
10.De1
10.Lxe5?? Dd5-+.
10...0-0 11.d3
Bonden kan stadig ikke tages, da
11.Lxe5?? Dd5 12.Dg3 besvares
med 12...Se4 hvorefter hvids løber
hænger endnu en gang.
11...Sg4
Sort går efter initiativet for at
udnytte udviklingsforspringet.
12.e4??
Tom overså fuldstændig den
følgende finesse: 12.Dg3 Bedre
havde været 12...Dg5 13.e4, hvor
sort kan vælge mellem 13... He3+
og 13...f5. (13.Lc1 Dh5) 13...De3+
er ifølge Fritz det bedste (Jeg
troede under partiet, at 13...f5 var
en smule bedre, da dette kan

De tre af dem var med i opløbet helt
frem til målstregen, mens den fjerde,
Tom Frantsen, mistede muligheden for
en
topplacering,
da
Kristoffer
Dyrgaard i 5. runde vandt følgende
miniature:
Hvid: Tom Frantsen,
FREM (2070)
Sort: Kristoffer Dyrgaard,
FREM (2083)
[noter: KD]
1.b3
Et irriterende træk, for hvad skal
sort spille? Jeg valgte dog en
stillingstype, som jeg kender fra
andre stillinger med løberen på g7.
1...e5 2.Lb2 Sc6 3.e3 Sf6 4.Lb5
d6 5.Se2 Ld7
Jeg
vil
helst
undgå
en
dobbeltbonde,
samt
ophæve
bindingen af springeren.
6.0-0 g6!?
Fritz kan bedst lide 6...Ze7 med
hurtig rokade. Jeg ville dog helst
have løberen til g7. Jeg havde
regnet mig frem til, at hvid ikke fik
noget specielt ud af at angribe
sorts e−bonde.
7.f4
Truer tilsyneladende med at vinde
en bonde på e5 ved at indskyde
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Spændingen om hvem der ville vinde
9. udgave af turneringen forsvandt dog
hurtigt, idet førende Kristoffer efter en
god times spil kunne bogføre en af
aftenens hurtigste gevinster:

efterfølges med det stærke He3+.
Dette kan Hvid dog forhindre,
hvorved der opstår en stilling med
sort angreb på kongefløjen. 14.Lc1
f4 15.Df3 h5 16.h3 Dh43) 14.Dxe3
Sxe3 15.Tc1 f5 med sort fordel.
12...Se3
Som både truer på f1 og c2.
13.Sa3 Sxf1 14.Dxf1 f5!
Endnu engang griber sort initiativet
med katastrofale følger for hvid.
15.exf5 Txf5 16.De1 Dd5

Hvid: Kristoffer Dyrgaard,
FREM
Sort: Johnny Holler Johansen,
Læseforeningen
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 d6 8.f3
Ld7 9.Dd2 Tc8 10.Lb3 0–0 11.h4 h5
12.0–0–0 Se5 13.Lg5 Da5?!
13...Tc5!=
14.Kb1 Sc4?
Denne standard-manøvre fungerer
ikke her. Sort burde nok bide i det sure
æble og spille dronningen tilbage til
d8.
15.Lxc4 Txc4
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Og her gav Tom op. En mulig
fortsættelse kunne være 16...Dd5
17.Dg3 Dc5+ 18.Kh1 Tf2-+.
0-1

Spændingen forsvandt hurtig
Inden syvende og sidste runde førte
Kristoffer det 34 mand store felt an
med 5 point, mens en forfølgerkvartet
bestående af klubkammeraterne Mads
B. Svendsen og Jesper Knudsen samt
arrangørklubbens Peter Grau og
Johnny Holler Johansen var et halvt
point efter.

16.Lxf6! Lxf6
16...exf6 17.Sb3±
17.Sd5 Dxd2 18.Sxf6+ exf6 19.Txd2±
Tfc8 20.Thd1 Kf8 21.c3 Ke7 22.Sc2
T4c6 23.Sb4+-
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Toerne
var
sammen
med
turneringsvinderen de eneste, der gik
ubesejrede gennem turneringen.
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Champagne og småkager
Vi skulle langt ud på aftenen, inden
det sidste parti var færdigt, men
præmieoverrækkelsen var bestemt
værd at vente på, idet Læseforeningen
også på dette ellers tit lidt forsømte
område
havde
en
behagelig
overraskelse parat.
Seancen blev nemlig garneret med
champagne (mousserende vin) og
småkager til alle, ligesom de deltagere,
der havde kommenteret egne partier til
bulletinen,
blev
betænkt
med
marcipanbrød skænket af Per Arnt
Rasmussen.

23…Ta6??
23...Tc5 24.Sd5+ Ke6 25.Sf4+ Ke7
(25...Ke5?? 26.Sd3+) 26.Txd6+-.
24.Sxa6
1–0

Hård kamp om andenpladsen
Den ny årsskifte-mester kom til at
vente længe på at få sin velfortjente
præmie, for i Kristoffers kølvand var
der sig hård kamp om flere af de
øvrige præmiegivende placeringer.

Gennembrud for Tobias
Årsskifteturneringen markerede et
veritabelt gennembrud for feltet yngste
deltager,
den
12-årige
Tobias
Rostgaard, FREM.

Ganske vist vandt Mads B. forholdsvis
tidligt på aftenen over Jesper Knudsen,
og den første seedede var dermed
sikker på at få andel i andenpræmien,
men Peter Grau havde som den eneste
stadig muligheder for at op, og efter et
rablende
tidnøds
drama
mod
klubkammeraten Renè Rauer Hansen,
hvor Peter i den uhyre komplicerede
stilling en overgang var nede på 3
sekunder, lykkedes projektet.

Han var med ratingtallet 1271 seedet
til en 32. plads, men da det ene gode
resultat afløste det andet, fik han
fornøjelsen at prøve kræfter med flere
af de skrappere i feltet.
Det resulterede i en rekord lav
forventet score på 0.50 af 7.00, og da
Tobias endte på 4p., var der jackpot i
rating-maskinen, der spyttede 225(!)
ratingpoint ud, så talentet i næste
turnering stiller op med 1496.

Dermed blev slutstillingen i toppen:
1. Kristoffer Dyrgaard, FREM 6p. 2-3.
Mads B. Svendsen, FREM og Peter
Grau, Læseforeningen, begge 5,5p.

Selv regner han sejren i 3. runde mod
Jens Rasmussen, Læseforeningen for
sin bedste præstation:
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42.Lf8 Lxa2 43.Lxh6 Lb1 44.h4
Le4 45.h5 Kf6 46.Lg5+ Ke6 47.h6
Kd6 48.Lc8
1-0

Hvid: Tobias Rostgaard,
FREM (1271)
Sort: Jens Rasmussen,
LF (1632)
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.g3 Ld7 4.Lg2
Lc6 5.d3 e6 6.Le3 Db6 7.Tb1 a5?!
8.Dd2 Le7 9.f4 Lf6 10.Sf3 Lxc3?!
11.Dxc3
Db4
12.0-0
Dxc3
13.bxc3 Sd7 14.e5 d5 15.d4 c4
16.g4 Se7 17.Sh4 0-0 18.f5 Kh8
19.Tf2 Sg8?! 20.g5 Se7 21.Lh3
exf5 22.Sxf5 Sc8?
Q22...Sxf5.
23.Sh4 Scb6 24.Tbf1 Kg8 25.Sf5
Sc8

Første mesterskalp
Derudover tog han undervejs sin første
mesterskalp – det gik ud over Jørn
Schmidt, Nyborg, der i 4. runde blev
den lille:
Hvid: Tobias Rostgaard, FREM
Sort: Jørn Schmidt, Nyborg
[noter: NEN]
1.c4 f5 2.Sc3 e5 3.d4 exd4
4.Dxd4 Sc6 5.De3+ Kf7 6.Sf3 h6
7.Dd3 d6 8.e3 Sf6 9.Le2 Le7 10.00 Tf8 11.e4!?
11.b3 fulgt af Lb2 kom også i
betragtning.
11...fxe4 12.Sxe4 Kg8 13.Sxf6+
Lxf6 14.Dg6 Se7 15.De4 Lf5
16.De3?!
16.Dxb7!=.
16...Sc6 17.Db3 Dd7 18.c5+ d5
19.Td1 Tad8?!
19...Le4! 20.Le3 a5=.
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26.e6! fxe6??
26...Sdb6 27.Sh6+! gxh6 28.exf7+
Kh8 29.Lf4+−.
27.Sh6+ gxh6 28.Lxe6+ Kh8
29.Txf8+ Sxf8 30.Txf8+ Kg7
31.Txc8?
31.Tg8#.
31...Txc8 32.Lxc8 hxg5 33.Lxg5
Kg6 34.Ld8 a4 35.Kf2 h6 36.Ke3
Kf7 37.Kf4 a3 38.La5 La4 39.Lb4
Lxc2 40.Lxa3 Lb1 41.Lxb7 Ke6

20.Txd5! Dxd5 21.Lc4 Le6
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22.Lxd5 Lxd5D
Og trods hvids materialefordel
har sort god kompensation i kraft
af sit udviklingsforspring og
velplacerede officerer
23.Dc2
23.Dxb7!? Sd4 med mange
giftige trusler.
23...Sb4 24.De2 Lxf3?!
Skulle der slås på f3, burde sort
have gjort det trækket før.
25.gxf3 Sd3 26.Tb1 Kh8 27.Le3
Tfe8 28.Dc2 Td5 29.Dc4?!
29.Db3!
29...Ted8 30.Dc2 T8d7 31.c6!
bxc6 32.Kh1 c5 33.b3 Lh4
34.Tf1 Lf6 35.f4 Sb4 36.De2
Sd3 37.Tg1 Te7 38.Dd2!?
38.Df3!R.
38...Sxf4 39.Dc1!?
39.Da5! Se2 40.Dxa7! Sxg1
41.Da8++−.
39...Sd3 40.Dc4 Ted7 41.Dg4
Lg5?! 42.Df3 Lxe3 43.fxe3
Se5??
43...Kg8!
44.Df8+ Kh7

45.e4!! T5d6 46.Df5+
1-0
Herefter fulgte et nederlag til 2.
seedede Per Arnt, men Tobias sluttede
fornemt af med to remiser, blandt
andet mod sjette seedede Jørn
Moestrup, LF i sidste runde.
Bedst under 1500: Den vandt Tobias i
overlegen stil, men da han sikrede sig
præmie i den højere ratinggruppe,
tilfaldt den i stedet for Flemming
Schmidt, LF.
Næstbedst under 1500: Jørn Pallesen
og Dan Wulff, LF, som begge sluttede
med 3p. og var fælles om at score godt
1.50 over forventet score, delte
præmien.

Tårnet EMT
Af René Andreasen
I weekenden 11-13. maj indbød Tårnet
i Svendborg til 5 runders weekend
turnering.

Taastrup, lykkedes det desværre ikke
at samle mere end 16 spillere, derfor
måtte den nederste gruppe afvikles
som en monrad-gruppe med 10
deltagere.

Til trods for deltagelse fra så eksotiske
steder som Vejle, Thy, Århus og
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Den øverste gruppe
I den øverste gruppe lagde
turneringens eneste mesterspiller
Jan Mose Nielsen, Taastrup (2067)
ud med at tabe sit første parti mod
Michael
Nord,
Tårnet.
Da
københavneren havde en forventet
score på 4,4p., kunne han kun
forsvare sit ratingtal ved at vinde
turneringen, og han vandt da også
de resterende partier. Michael Nord
fik imidlertid både en gevinst i 3. og
4. runde og spillede remis i 2. og 5.
runde. Dermed ender det med at
Michael Nord og Jan Mose deler
førstepladsen.
Tårnet-spilleren
slutter hele 1.9 points over sin
forventede score.

Men efter 21. træk virker stillingen
helt død, hvorfor Jacob tilbyder
remis efter 21. træk, jeg afslår og
bruger 10-15 minutter på mit næste
træk, for derefter selv at tilbyde
remis, man har jo et standpunkt,
indtil man tager et nyt!
Søndag møder jeg gruppens højest
ratet spiller Uffe Kallenbach, Thy
(1609). I et ganske udmærket parti
kom jeg i problemer, da Uffe med
sort fik lov til at anbringe en løber
på d3. Jeg fik dog spillet mig ud af
problemerne, og mener at jeg senere
i partiet havde fordel, men da tiden
begyndte at presse sig på, spillede
jeg forkert og tabte.
Heldigvis skulle der ikke gå så
længe, inden Kallenbach gav mit en
ny chance; i dagens andet parti
skulle jeg nemlig møde Viggo
Kallenbach, Århus (1389). Jeg
rokerede langt, og Viggo rokerede
kort, hvorefter vi begge gik til
angreb
med
bønderne
på
henholdsvis
konge
og
dronningefløjen. I slutspillet lykkes
det mig at isolere Viggos to
tilbageværende officerer, og dermed
havde jeg forholdsvis fri bane til at
spadsere med mine bønder.

Gruppe 2
I gruppe 2 var undertegnede
næsthøjest ratet, en status jeg ikke
levede op til. I første runde mod
Erik G. Andersen, Nyborg (1399),
får jeg med sort placeret dronning
på b6. Siden bliver Eriks officerer
og dronning overbebyrdede, og jeg
tager både testamentebonden og abonden. I slutspillet, hvor begge
havde 2 tårne og hhv. en springer og
en løber, kunne Erik ikke gøre
noget mod bonde-majoriteten på
dronningefløjen. I 2. runde mod
Jens Frederiksen, Nyborg (1494)
var jeg øjensynligt ikke vågnet og
efter 13 træk kunne jeg tage en tur i
svømmehallen.
4 timer senere gik det noget bedre
mod Jacob Jensen, Næsby (1530).

Gruppen blev vundet af Keld
Ehlers, Aarhus med 4 af 5, mens
Uffe Kallenbach blev nummer 2
med 3,5p., mens jeg sluttede på en
skuffende sjetteplads omkring et
halvt points under min forventede
score.
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Frem Skakklub præsenterer

Odense Mesterskabet 2007
- Oplev en af årets store turneringer i hjertet af Odense
Spilledage:

Torsdag d. 18/10, fredag d. 19/10, lørdag d. 20/10
og søndag d. 21/10.

Spilletidspunkter:

Torsdag – lørdag kl. 10-15 og 16-21, søndag kl. 10-15.

Spillested:

Ungdomshuset, Nørregade 60, 5000 Odense C.
(50 meter fra banegården).

Overnatning:

Spillestedet ligger 50 meter fra Dan Hostel
(billigt vandrehjem). Overnatning på spillestedet kan aftales.

Turneringsform:

7 runders Schweizer. Programmet Swiss Perfect anvendes
til rundelægning. Ved ligestilling deles præmierne.
Turneringen Elo-rates.

Præmier:

Hovedgruppe: 1. præmie 5000 kr. 2. præmie 2000 kr.
3. præmie 1000 kr. Afhængig af deltagerantallet vil øverste
ratinggruppe bestå af 12-16 spillere.
Undergrupper: Efterfølgende ratinggrupper af 10-12 spillere
garanteres en 1. præmie på 1000 kr. og en 2. præmie på 500 kr.
NB: Man kan kun vinde præmie i een kategori.

Indskud:

250 kr. pr. spiller. GM og IM er gratis.

Betænkningstid:

2 timer til 40 træk herefter ½ time plus opsparet tid til resten.

Lynskak:

Der spilles OM i lyn lørdag aften. Tilmelding på spillestedet.

Kantine:

Middagsmad, sandwich, sodavand, øl, kaffe, kage, frugt og slik til
rimelige priser.

Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 11. oktober 2007.

Tilmelding:

Mads B. Svendsen Tlf. 28 21 61 82,
e-mail: 240113@cvufyn.dk
eller
Peter Kinggard Tlf. 65 96 37 63/20 74 48 63,
e-mail: peter.kinggaard@webspeed.dk

Antal deltagere:

Maksimalt 64 deltagere – nås tallet, oprettes reserveliste.

Vel mødt i Frem!!!
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Udfordringsturneringen
Af Kristoffer Dyrgaard - ny turneringsleder.

Udfordringsturneringen vil fortsætte i den nye sæson, hvorved
medlemmer, som ikke har tid eller lyst til deltagelse i en af
klubbens turneringer, alligevel har muligheden for at forsvare
den skakmæssige ære.
Regler
Det er gratis at deltage, hvilket man gør ved at udfordre klubbens
andre medlemmer til en match over 2 partier med 10 minutters
betænkningstid (ét parti med hver farve). Man må max. møde den
samme modstander 3 gange per ’heat’.
Resultatet
(fx
1½-½)
noteres
på Ratingforskel Bonus
100-199
1
udfordringstabellerne, som vil ligge fremme i 200-299
2
klubben. For at vinde en match tildeles man 5 300-449
3
4
point, mens man opnår 3 og 2 point for hhv. 450-649
650+
5
uafgjort og tabt match.
For at alle opnår ligeværdige chancer for præmier, vil den lavere
ratede spiller opnå ’ratingbonuspoint’, såfremt han ikke taber
matchen. Dette beregnes ud fra rating før sæsonen.

Præmier
Hovedpræmien for flest scorede point over hele sæsonen er 500
kr., mens det medlem med flest afviklede matcher vinder en
skakbog.
Man kan ikke både vinde hovedpræmie og skakbog. For flest
point pr. heat (august-oktober, november-februar, marts-juni) er
præmien 100 kr.
For yderligere information og stillingsopdateringer se:

www.fremskak.dk.
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Medlemsoversigt
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense S
Kasper Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C
Torsten Baden, Poppelgade 7, 5. th., 2200 København N
Jacob Lykke Barnewitz, Melbyesvej 24, 5230 Odense M
Christian Baun, Sofiegade 1, lejl. 34, 1418 København K
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Jesper Bruun, Gammelmosevej 266, st. lejl. 12, 2880 Bagsværd
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C
Katrine Siri Damkier, Christiansgade 80, 3., lejl. 7. 5000 Od. C
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense S
Kristoffer Dyrgaard, Bangs Allé 3, 5250 Odense SV
Tom Frantsen, Kløvermarken 28, 5492 Vissenbjerg
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Jan Jensen, Nørrelunden 19, Højby, 5260 Odense S
Jonas Junghans Jensen, Næråparken 45, 5792 Årslev
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. S
Sverre S. Jensen, Nørrelunden 19, Højby, 5260 Odense S
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Odense C
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C
Lene Kuntz, Njalsvej 41, 5210 Odense NV
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C
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66115869
66141420
66141420
66141420
66159796
29363099
28916021
25362635
60110673
66111326
66112326
21283615
50547553
50547553
27638612
66148171
66145005
25757678
22778371
66124944
65912145
66163656
65916925
66158527
66105988
65959320
65991558
27280144
65959320
65963763
22593955
22198199
61340050
20932130
26197999
66120322
23325877
61305945

Medlemsoversigt
Martin Lind, Gebauersgade 2, 3. lejl. 10, 8000 Århus C
Baldur Möller, Rosenbæk Torv 19, 3., lejl. 8, 5000 Odense C
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Toftevej 6, 2840 Holte
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Theis Nielsen, Tunnelvej 13, 5690 Tommerup
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, 1012, 5230 Odense M
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Jørn Pallesen, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Tobias V. Rostgaard, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV
Preben Sig, Rødegaardsvej 100 B, 5000 Odense C
Kim Skaanning, Klaregade 48, st. tv., 5000 Odense C
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V
Alex Sørensen, Njalsvej 41, 5210 Odense NV
Niels Henrik Sørensen, Linde Allé 4, st. tv., 7400 Herning
Peter Ulrikkeholm, H. Rasmussens Vej 21, 2. tv., 5000 Od. C
Stefan Wiecker, Mejerivej 19, 4900 Nakskov

20811856
21644912
66175561
22282983
66147674
51539148
77551012
64892842
65959759
24677219
66108610
66126472
65959759
20122435
24870296
66147615
28216182
61142787
22401914
21946335
28939067

Danmarks yngste bestyrelse: René, Jesper, Kristoffer, Mads og Jonas.
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