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FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det
være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles
interesse.
BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer 3-4 gange årligt og
uddeles gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden
medlemslisten beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister
m.v.
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Michael B. Madsen, tlf. 23 32 58 77
mail: madse06@student.sdu.dk
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Spilletider:
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FREM's hjemmeside:
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BRIKKEN nr. 4 udkommer 8. december 2008 – deadline 17. nov. 2008.
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail:
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, kan der sædvanligvis
aftales andre afleveringsformer.
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REDAKTØREN HAR ORDET:
Denne gang er der heldigvis ikke så mange hængepartier, men omtalen af Baltic Sea
Cup og Lundeborg må vente til nr. 4, der udkommer 8. december. Til den tid har
Mads Hansen været med juniorlandsholdet til EM, René Andreasen har deltaget i en
turnering i Østrig, vi har afholdt OM, klubmesterskabet er afgjort, førsteholdet har
haft sin debut i 1. division, ligesom der er fuld gang i de lokale holdturneringer, så jeg
vil runde af med at ønske klubbens medlemmer en god sæson!

HOLD DIG ORIENTERET OM DE AKTUELLE
NYHEDER I KLUBBEN PÅ VORES HJEMMESIDE:

www.fremskak.dk
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Angående kontingent
Af René Andreasen, kasserer

Kontingentsatser pr. halvår:

Det vil sige at deadline for udmeldelser
er henholdsvis 1. december, 1. marts,
1. juni og 1. september.

Senior 430 kr., Studerende/Pensionist
380 kr., Junior 280 kr., Børn 280 kr.,
B-medlem 150 kr. (pr. sæson).

Nye retningslinjer for manglende
indbetaling af kontingent:

Kontingentet betales enten via.
girokort, eller ved en direkte
bankoverførsel til klubbens konto 6845
234627.

Som kasserer er det meget frustrerende
at må konstatere, at der i hver
opkrævningsperiode er en stor del af
klubbens medlemmer, der ikke
indbetaler kontingent, før de modtager
en eller flere påmindelser. Helt
nøjagtigt drejede det sig om 27 af 55
medlemmer, der ikke indbetalte
kontingent rettidigt i januar måned.
Dette umuliggør at kassereren kan lave
et effektivt stykke arbejde mht. at
registrere disse indtægter, og ligeledes
er det enormt tidskrævende. Derfor har
bestyrelsen
fremsat
følgende
retningslinjer
for
manglende
indbetalinger.
1.-Rykker – Er indbetalinger ikke
registreret senest en uge efter
betalingsdatoen, vil der blive fremsendt
et nyt indbetalingskort pålagt et gebyr
på 50 kr.
2.-Rykker – Er indbetalinger ikke
registreret senest 3 uger efter
betalingsdatoen, vil der blive fremsendt
et nyt indbetalingskort pålagt et gebyr
på 100 kr.
Er kontingentet ikke indbetalt 1 måned
efter opkrævningsfristen, vil dette
medføre udelukkelse fra nogle af
klubbens aktiviteter.

Ændringer af adresser og telefonnumre,
eller hvis der skulle være ændringer i
forhold til medlemskabet, skal de
udelukkende ske til undertegnede.
Enten ved personlig henvendelse eller
på e-mail: rene.a@galnet.dk.
Med hensyn til medlemskab af Dansk
Skak Union og Fyns Skak Union
betaler vi som klub kontingent per
kvartal (1. jan., 1. april, 1. juli og 1.
okt.). Kontingentet er afhængig af, hvor
mange medlemmer vi har registreret
ved kvartalets begyndelse. Eftersom
denne liste skal være DSU og FSU i
hænde 3 uger før vi træder ind i det nye
kvartal, er jeg som kasserer nødt til at
have eventuelle udmeldelser en måned
før det nye kvartal.
Det seneste års tid har vi ved ca. hver
anden udmeldelse været nødt til at
betale et ekstra kvartals kontingent,
fordi udmeldelserne ikke er meddelt i
tide. Dette er meget omkostningsfuldt
for klubben, derfor vil man blive
opkrævet
kontingent
for
det
efterfølgende kvartal, hvis jeg ikke har
modtaget udmeldelsen en måned før
det nye kvartal.
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Politiken Cup 2008
Af Michael Agermose Jensen
I 2007 deltog jeg for første gang i
Politiken Cup eller Copenhagen
Chess Festival som den også kalder
sig. Det var en blandet fornøjelse,
men lysten til at spille igen i år var
stor. Dette års udgave var igen i de
fantastiske rammer på LO-skolen i
Helsingør. Et sådant arrangement
med 280 deltagere i den åbne
turnering,
en
B-gruppe,
en
juniorturnering,
4
simultanforestillinger samt en
lynturnering
kræver
en
del
arbejdskraft. I år deltog jeg udover
den åbne turnering også bag
kulisserne som praktisk gris.

varianter
så
det
blev
en
maratonforestilling.
Ikke
den
bedste optakt til turneringen når
man har 2716 i rating og er favorit
til turneringssejren, tænkte jeg. Vi
skulle sørge for transport af
materialer samt VIP’en tilbage til
Helsingør, så der blev tid til at
sludre med verdensnavnet. Han
tog det meget afslappet og havde
holdt en uges ferie i København
inden turneringen sammen med
sin far og en nydelig ung dame, der
for resten også var WIM. Det var
dog ikke mere afslappet end, at
Jakob Aabling (Brønshøj) fik en
lektion i Kongeindisk. Det blev
Bajonet angrebet - 1.d4 Sf6 2.c4 g6
3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 0-0 6.Le2
e5 7.0-0 Sc6 8.d5 Se7 9.b4 som
Aabling havde forberedt sig på, og
Eljanov er ekspert i.
Næste dag ved frokosten videregav
GM Tiger Hillarp (der også spiller
for Brønshøj) et godt råd: ”Når
man møder russerne, så stiller man
ind imod i centrum.” Dvs. man
spiller 1.d4 d5, hvis man ved hvad
der er godt for en.

Jeg kom direkte til turneringen fra
14 dages ferie i Portugal. Ikke den
optimale forberedelse, men jeg
regnede med at spille mig i form.
Før 6. runde talte jeg med Bo
Garner om det i bussen. Han var
også kommet direkte fra ferie og
følte først turneringen startede der.
Typisk Bo Garner så vandt han to
partier i 1. halvdel, hvor han var to
rene bønder nede (blandt andet
mod Mads Hansen) og spillede sig
faktisk helt frem i slutningen af
turneringen. Det gjorde jeg ikke...

Tanker om indtastning af partier
Mellem runderne skulle der tastes
partier. Vi var 6 i teamet, der alle
skulle spille med og samtidig sørge
for at alle (og det er ALLE - også
dem, der er meningsløse, dem
mellem to russere, hvor de
kyrilliske
bogstaver
på
noteringslisten ligner kruseduller

Mødet med Eljanov
Turneringen
lagde
for
med
simultanforestilling
på
Hovedbanegården i København
med GM Eljanov – nr. 17 på den
aktuelle verdensrangliste. Han
valgte konsekvent at undgå skarpe
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og sikkert også er det, dem hvor
den ene side spiller videre i
tabsstilling i 50 træk etc.) partier
blev tastet ind og lagt på nettet.
Partistoffet
Jeg
har
allerede
refereret
turneringens forløb på FREMs
hjemmeside, så her kun lidt
krydderi og partier.
Partiafslutningen fra mit frygtelige
parti mod Jens Henrichsen blev
bragt den 2. august af Lars
Schandorff i Berlingske Tidende.
Schandorff var til stede ved
efteranalyserne og havde lovet
Henrichsen at bringe afslutningen.
For de interesserede er det her:
http://www.berlingske.dk/article/
20080802/spil/708020041/
Jeg har allerede skrevet en del om
folks velmenende råd omkring
forberedelser til partier, men her er
et af mine egne:

Den variant havde han spillet i en
tidligere runde. Det er ikke helt
ufarligt for sort.
Hovedvarianten er 10.e4
10...h6
Forbereder ...g6−g5. Egentlig ville
jeg spille 10...e6.
11.-b3
Denne stilling opstår oftest efter
den upræcise trækfølge 10.-b3
h6?! 11.c5 (11.e4!)
11.../h8 12.0d1 a6
Jeg ville gerne undgå varianten
12...g5 13.2b5 a6 14.-a3! (D)

Lad være med at lytte til andre
end dig selv!
Det gælder både gode råd om
modstandernes ambitionsniveau,
forberedelse; valg af åbning,
konkrete varianter etc. Et enkelt
parti skal der være:
Hvid: Philip Lindgren
Sort: Michael Jensen (2096)
Politiken Cup Helsingør DEN (7),
24.07.2008
1.d4 f5 2.g3 $f6 3.%g2 g6 4.$f3
%g7 5.0-0 0-0 6.c4 d6 7.$c3 $c6
8.d5 $e5 9.$xe5 dxe5 10.c5!?
(D)

Anbefalet for hvid i flere bøger.
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13.%d2 g5 14.$a4
Jeg forberedte mig til partiet
sammen med Jakob Aabling. Da
jeg påpegede muligheden 14.2a4
mente Aabling at han jo blot var en
knægt og sandsynligheden for at
han spillede det var lille... Og hvis
han gjorde, måtte jeg jo bare gå
"all−in" på kongefløjen. Han
spillede selvfølgelig lige ind i
varianten
uden
at
bruge
nævneværdig tid på det.
14.8e1 er også en ide, men
løberen skal til a5 som i partiet.
14...-e8 15.d6 cxd6 16.cxd6 e4
17.2a4 exd6 18.:xd6 f4 giver sort
angrebschancer.
14...f4
Sikkert bedst, men valget var
svært. Jeg kunne nok se at han
ville spille 8a5 næste gang, og
hvad gør sort så?
a) 14...e4 15.8a5 f4 16.d6 exd6
17.cxd6 -e8 18.dxc7 8e6 19.-a3
e3 med modspil er ikke helt dårligt.
B) 14...-e8 15.8a5 (15.d6 exd6
16.cxd6 cxd6 17. b4 ser også
godt ud for hvid.) 15...8d7 16.2c3
b6 17.cxb6 cxb6 18.-xb6 :b8
(18...e4!? 19.f3 b8 20.#xa6 xb2
21. ab1 xb1 22. xb1 e3 Rees,I−
Rendle,T/Aberdeen 2004) 19.-c5
:xb2 20.-a3 :b8 21.8c7 :c8
22.8xe5 -h5 23.8f3 -h3 24.8g2
-h5 25.8f3 -h3 26.8g2 ½-½
Kragelj,I−Knudsen,J/Kecskemet
2005). Jeg er ikke overbevist om,
at
hvid
er
tvunget
til
trækgentagelse her.
15.%a5 -e8?

Jeg overvejede også 15...2g4! Det
ser faktisk bedre ud:
A)16.gxf4 gxf4 17.h3 er en kendt
finte, men sort er ikke uden
muligheder:
17...f3!
18.8xf3
(18.exf3 %f6& 19.f4 %h5 20.fxe5
%f4 21.e6 g8) 18...2xf2!
B)16.h3 fxg3 17.hxg4 gxf2+ 18.Gf1
8xg4 med tre bønder og
angrebschancer for officeren.
16.%xc7 $g4
16...-h5 17.8xe5 2g4 18.8xg7+
Gxg7 19.h3+− duer ikke.
17.0f1?!
Jeg var mere nervøs for 17.2b6
-h5 18.h3 fxg3 19.fxg3 2f2 20.g4!
og stormesteren vandt i Novikov,
I−Agouridis, A/Grækenland 2000.
17...e4 18.0ad1 e3! (D)

Sort har solgt dronningefløjen for
længst og er gået all−in, som de
siger i poker. Nogle vil mene at det
er med et par 2'ere på hånden,
men nu er stillingen i hvert fald
tilstrækkelig kompliceret til at hvid
kan gå galt i byen. 18...f3 19.exf3
exf3 20.8xf3 (20. h1) 20...-h5
21.h4!
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19.f3 $f2 20.$b6 %d7 21.0c1 %b5
22.$xa8 %xe2 23.0xf2 exf2+
24./xf2 %b5 25.$b6 %d4+
26./e1 -h5 27.h3 fxg3 28.a4 g4!

Efter 29.fxg4 havde jeg planlagt
29...-g5 men efter (29...#f7
30. xg3) 30.:c2 forsvarer hvid sig.
29...-h2 30.%e5+ %xe5 31.-e3
%f4 32.-c3+?
32.-d4+ dækker på g1. 32...Gg8
33.:c2 e5 34.dxe6 8e5 35.-e3 8f4
og trækgentagelse.
32.../g8−+ 33.axb5 -g1+
0-1
Turneringen fik en del ros fra både
deltagere og på forskellige netsider,
og selvom det kostede mig 40
ratingpoint at deltage, kan jeg kun
anbefale at man bruger lidt af sin
sommerferie
ved
næste
års
skakfestival.

Eneste fuskerchance.
29.hxg4?

Jørn & Tobias til Politiken Cup
Af Jørn Pallesen
jo ikke vokser ind i himlen, som
man siger... –
Da han vist nok går minimalt
tilbage (dansk rating), og vinder
lidt på Elo'en, har han altså
holdt skansen, hvilket vel må
siges at være ok.
Når dertil lægges årets bedste
præstation, som var remis mod
den højest ratede nordmand,
IM'eren
Torbjørn
Ringdal
Hansen (2423), kan han vist
ikke
være
andet
end
nogenlunde tilfreds. Jeg siger
nogenlunde, da jeg jo ved, at
han er sin egen værste kritiker!
– her er afslutningen på partiet
efter 37…Df7 (Tobias har hvid):

Efter
endnu
en
fornøjelig
Politiken Cup, kom det noget
bag på mig, at turneringen
åbenbart alligevel tærede på
kræfterne, hvorfor jeg har ligget
brak i et par dage. Jeg har
derfor ikke rigtig fået kigget på
partierne, så i må desværre tage
til takke med denne lille
beretning:
Spillet:
Efter
konstant
opadgående
rating-kurve
i
måske
10
turneringer i træk, til nu rundt
regnet 2000, var det meget
spændende om Tobias kunne
fortsætte succéssen, da træerne
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Erik et sted venligt mener
"lovende takter", så lad mig
holde fast i det.. - (Fik du den,
Kinggaard? { ; - )))
Lo-skolen:
Unikt sted - intet mindre - at
spille
skak!
Smukke
bygninger,
særdeles
smukt
beliggende, værelserne nu også
med
internet-adgang.
Som
sidste år boede vi de to første og
de to sidste dage på skolen,
hvilket var, hvad vi havde råd
til. Det kan godt løbe op, hvis
man også skal spise på stedet,
når et enkelt måltid koster 155
kr. I øvrigt var det en mindre
skuffelse, at den fantastiske
buffét i år var erstattet af
tjenere, som serverede dagens
ganske vist udmærkede menu,
men alligevel.., hvis jeg kan
tillade mig at brokke mig en
smule.. { ; - )

38.De2
38.Dxf7+!? Kxf7 39.Kf1 Ke6 40.Ke2
Kd5 41.Kd3 ligner også remis, men
hvorfor tage dén chance, når
dronningeslutspillet er en langt
sikrere vej til målet.
38...Db7 39.Kh2 a5 40.Dc2 h5
½-½
Da han i øjeblikket deltager
sammen med Mads Hansen i
Baltic Sea Cup, vil jeg, uden at
spørge Tobias { ; - ) tillade mig
følgende vurdering af hans spil,
- (efter ringe evne, forstås...) :
Hans
uomtvistelige
talent
skinner tydeligt igennem, men
han er fortsat for ustabil i sit
spil, hvilket i et par partier
kostede
"lette"
point
i
gevinststillinger, men det med
at bevare koncentrationen hele
vejen igennem er jo lettere sagt
end gjort. Er det mon noget i
kan nikke genkendende til..?
Mit eget spil.. ? - Der er vist ikke
"noget at skrive hjem om"..., { ; ( , men jeg noterer mig, at Niels

Det sociale:
Så er det godt, man har
svigermor i Ballerup, selv om
hun blev småsur over, at vi også
var lidt ustabile sådan socialt...
Speaking of socialt, så var vi i år
en mindre flok fra Fyn, - (ok, vi
er jo godt nok selv flyttet til
Ringsted..), hvilket var rigtig
hyg'ligt. Læseforeningens grand
old man, professor Moestrup,
havde fornøjelsen af at møde et
par stormestre.
Udover fynboerne var næsten
hele
toppen
af
U-16
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til sidst måtte strække våben.
Senere lærte jeg, at den unge
dame var kæreste med en
anden ukrainer, nemlig + 2700manden Eljanov, - som i øvrigt
ikke klarede sig så godt som
forventet, - hvad det så måtte
skyldes...
En
anden
nydelig
ung
(mørkhåret) dame så jeg i
mistænkelig nærhed af Peter
Heine, så min første tanke var
noget i retning af "hvad har han
gang i", men så hviskede
professor Moestrup mig i øret,
at denne litauiske dame vist
nok havde været kæreste med
P.H. i et par år allerede.. - Også
Sune Berg viste interesse for
damerne, i dette tilfælde et
svensk "eksemplar". I hvert fald
så og hørte jeg ham henvende
sig til hende med et "hva' så.."?
- så ka' i jo selv spinde videre på
historien ..., som - det er ganske
vist - på Fyens land hurtigt kan
blive til fem høns. Jovist, - som i
tennis har også skakken sine
"babes".., - ikke osse Lene!

repræsenteret i år, og de gjorde
sig rigtig godt bemærket.
I første runde spillede Tobias
Bøje remis mod en stormester,
hvilket medførte kommentar af
Sune Berg Hansen i Politiken! Nu er det sådan, at de pæne
mennesker
i
Ballerup
selvfølgelig holder Politiken [ ; - )
så svigermor smugkiggede jo
lidt i skakspalterne, og stor var
hendes
glæde,
da
navnet
TOBIAS
fangede
hendes
opmærksomhed, - men ak...,
det var en anden Tobias.. Lader til at være et godt
skaknavn
...,
lige
som
Alexander, eller Mads...
Speaking of MADS.. - I poker
har de Gus Hansen, - i skak er
fornavnet MADS! - Ratinggruppen 2001-2100 talte 30
deltagere, og Mads Hansen
snuppede med 6 point og bedste
korrektion 1. pladsen og en
præmie på - så vidt jeg kan se 3000 kr.!
Lidt gossip:
I første runde sad jeg ved siden
af en nydelig ung blondine... Jeg må tilstå, at jeg først
tænkte, at fyren på den anden
side af bordet nok var + 2100"manden" ..., idet det da måtte
være lige i overkanten for en
ung, smuk blondine (...), men
jeg blev klogere, da hendes
modstander blev mere og mere
urolig i sædet, - (hvad det så
end måtte skyldes.. - ha-ha), og

Inden jeg bli'r for pjattet, her
hvor klokken er blevet 03:12, vil
jeg slutte af med et stort tak til
alle Frem'ere for den fornøjelige
tid vi har haft sammen med jer,
idet Tobias og undertegnede jo
er flyttet til Ringsted.
Vi ses et eller andet sted, - til
Politiken Cup 2009 måske.. ? –
Kan anbefales!
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Mads H. til Politiken Cup
Af Mads Hansen
På deltagerlisten lå Tobias og mig i
midten af felten, så vi var spændte på,
om det var en super-GM´er elller en
smølf, som vi skulle heads-up med. Det
blev så et sæt smølfer. Jeg måtte spilde
en hvid, på nordmanden Simon Barene
(1194), hvor jeg satte mig solidt på
feltet c5 og derefter fik foræret lidt træ.
Nem sejr.
Dagen efter ventede den aggressive Bo
Garner Christensen (2247). Jeg havde
tænkt mig, at han skulle have noget
solidt at bide på, men sådan gik det
ikke. Det blev en gambit, som jeg ikke
var lige så godt inde i, som ham. Han
fik fordel, men så begyndte jeg at
kæmpe! Tog e-linien. Tog en bonde!
Tog to!
Så lavede han noget fusk - Jeg var
overbevist om at jeg så havde fundet et
vindertræk, men hans konge kunne
åbenbart løbe ud og gemme sig! I
slutspillet spillede trætheden og
teknikken ind og jeg endte med en
bolle:- (Efter partiet sagde han, at han
havde haft opgivet, hvis jeg havde
spillet et simpelt træk).

I 4. runde havde min modstander,
Berthold Rabus (2198), et farligt
kongeangreb. Jeg begyndte at få
modspil og han måtte da også ofre en
kvalitet. I stedet for at tage en forceret
remis, ville jeg have mere, men havde
regnet forkert og endte med en oval til.
5. runde: Hvid mod Høgni Egilstoft
Nielsen, en 9-10-årig dreng, der spiller
meget bedre end sit ratingtal (1507), og
det var der da også nogle
mesterspillere, der måtte sande. Men en
sikker sejr herfra.
Hans problemer begyndte for alvor
efter 18.Tc5!:
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Andet parti på dobbeltrunden, var mod
en solid (og sympatisk) nordmand
(1130) som i første runde havde slået
en 2000-mand. Jeg havde respekt for
ham, og det syntes også at han havde
udlignet, som sort efter åbningen!
Fandt et hul i hans stilling, nemlig c6
og der fik jeg da også plantet nogen
klodser. 1-0.

18...f5?
18...a4 19.Lc2 Dh4 var et bedre forsøg,
men den sorte stilling ligner en
positionel ruin.
19.Tdc1 f4 20.Txc6 Txc6 21.Txc6 f3
22.Dxb5 fxg2 23.Txe6 Dh4 24.De2
Dh3??
24...Dxd4 25.Txg6! hxg6 26.Lxa5+-.
25.Lxd5 Sh4
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En tåbelig remis
I næstsidste runde skulle jeg have Terje
Eriksen (2190) - en dag hvor jeg ikke
gad at spille skak, og vi kom ud i noget
skarpt, som jeg afviklede og tilbød
remis i en stilling med en bonde op.
Nu var det sådan, at jeg efter min
tåbelige remis i 9. runde var langt fra
en præmie i min ratinggruppe. Daniel
Abrahamsson havde 6 point, men en
dårlig korrektion og skulle møde en
IM´er i sidste runde. Levi André
Tallaksen havde 5½ point, en rimelig
modstander og nogenlunde samme
korrektion som mig.
Først derefter kom jeg - sammen med
9-10 andre på 5 point, hvoraf et par
stykker havde bedre korrektion. Altså
skulle der et mirakel til!
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26.Te8+
1–0
6. runde: Claus Rossen (2187) en
sikker og også lidt kedelig remis, hvor
vi endte i en katalansk, og hvor jeg
havde fordel i slutstillingen ifølge
vores analyse. Karakteren i tysk næste
år ville nok heller ikke være så god,
hvis jeg havde vundet over ham:-)

3.000 kroners partiet
Af Niels Erik Nielsen
Som nævnt i Mads’ beretning lå en
håndfuld spillere foran ham inden
sidste runde, så meget skulle flaske sig,
hvis han skulle få fingre i en af de blot
to ratingpræmier.

Runden efter var der en utrolig sikker
sejr (undtagen at jeg bytter om på to
træk i træk 8) over Mikael Rølvåg
(2214) i noget der ligner 20 træk. Han
kunne slå tilbage på to måder på c6,
den valgte tabte en kvalitet med det
samme, hvorpå han gav op, men også
efter slag med tårnet, havde jeg de
bedste udsigter.

Første forudsætning var naturligvis, at
han sluttede af med en sejr mod den
langt højere ratede modstander:
Hvid: Mads Hansen, FREM
Sort: Ulli Reyer, Tyskland
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 8.h3
Lb7 9.d3 d5 10.exd5 Sxd5 11.Sxe5
Sd4 12.Sc3 Sxb3 13.axb3 Sb4 14.d4
c5 15.dxc5 Dxd1 16.Txd1 Sxc2

Derefter skulle jeg ned og spille i de
pæne lokaler, nede i Øresundsalen,
hvor Jakob Aabling-Thomsen (2275)
sad og ventede på mig. Jeg blev fortjent
kørt over, og det var det eneste
fortjente nederlag.
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28.Sxe8
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17.c6! Lc8
17...Sxa1 18.cxb7 Tab8 19.Lf4 Sxb3
20.Td7±.
18.Tb1 Sb4 19.Le3 Te8 20.Tbc1 Le6
21.Se2! Tac8 22.Sd4 Lf6 23.Sxe6
Txe6 24.Sd7 Sxc6 25.Sc5 Tee8
26.Sxa6 Sa5?
26...Lxb2! 27.Tc5 Sb8 28.Sc7 med lille
hvid fordel.
27.Sc7 Lxb2??
27...Ted8 28.Txd8+ Txd8 29.Sxb5
Sxb3 30.Tc2±.

Sort opgav, da 28...Lxc1 29.Sd6! Lxe3
30.Sxc8 Lg5 31.Td5! fører til et håbløst
slutspil.
1–0
ALT flaskede sig og han endte med at
have en bedre korrektion end Daniel
Abrahamsson og Søren Holm Jensen.
3000 kroner er jo ikke så ringe...

Mads B. gentog sejren fra 2006
Af Niels Erik Nielsen
FREM OPEN havde i år 32 deltagere,
og dermed var fremmødet til 15.
udgave af traditionsturneringen på
samme niveau som de tre foregående
år. Der var tæt opløb i den pænt besatte
mesterklasse med et ratinggennemsnit
på 2009 mellem Mads B. Svendsen og
Kristoffer Dyrgaard.
De gik begge ubesejrede gennem de
syv runder, og lodtrækningen havde
maget det heldigt, at de mødtes i sidste
runde. Her førte Kristoffer de hvide
brikker,
men
trods
behjertede

gevinstforsøg endte partiet remis.
Dermed holdt Mads fast i det halve
points forspring, han skaffede sig
midtvejs i turneringen ved at vinde tre
partier i træk. Det var anden gang han
strøg til tops, idet han også vandt
FREM OPEN i 2006.
Åbningseksperiment slog fejl
Serien
blev
indledt
mod
klubkammeraten Tom Frantsen, der
forsøgte sig med det sjældent
forekommende førstetræk 1…b5, og
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officer efter 15...cxd6 16.c6.
1–0

selv om man ikke kan påstå, at
åbningen blev gendrevet, endte det
alligevel med at blive en miniature:

Fanget i et matnet
Kristoffer Dyrgaard stod for en af
turneringens
mest
spektakulære
gevinster, da han i 5. runde fik skovlen
under klubkammeraten Mads Hansen.
Det 14-årige stortalent, der kort
forinden var blevet nr. 2 ved ungdomsDM, havde forberedt sig grundigt til
mødet med sin seks år ældre
modstander, der i juniortiden brugte et
par år mere på at spille sig frem i eliten,
men til gengæld er Kristoffer i dag at
finde øverst på styrkelisten. Klubbens
ankermand førte de hvid brikker, og
parterne fulgte en lang teori-variant i
siciliansk, som Mads havde kigget på.
Hjemmeforberedelserne hjalp ham dog
ikke, da hvid efter en unøjagtighed i
midtspillet greb initiativet:

Hvid: Mads B. Svendsen, FREM
Sort : Tom Frantsen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 b5 2.e4 Lb7 3.f3 a6 4.a4 b4 5.c4
e6 6.Ld3 d5 7.exd5 Dh4+ 8.Kf1 Dxd4
9.De2 Lc5 10.Sd2
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Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Mads Hansen, FREM
[noter: KD]
1.e4 c5 2.Sc3
Mads havde forberedt Najdorf−
varianten, da jeg havde spillet
denne i divisionsturneringen m.m.,
hvorved han kunne forberede sig.
2...e6 3.Sf3
Trækfølgen har kun den fordel at
kunne veksle mellem åbent og
lukket siciliansk alt efter Sorts
respons. Netop Najdorf−varianten
havde jeg overvejede Mads kunne
have forberedt, hvorfor jeg nu frit
kan spille den åbne sicilianer uden
at frygte for dette.
3...Sc6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sf6
6.Sdb5 d6 7.Lf4 e5 8.Lg5

10…Ld6?!
Herefter går det hurtigt ned ad bakke –
bedre var 10…Sd7.
11.Se4! g6 12.Tb1 Sd7?! 13.Le3 Dg7
14.c5 f5 15.Sxd6+
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Tom opgav, da han mister en
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Via trækomstilling er vi havnet i
Sveshnikov−varianten, som Mads
og jeg har haft mange sjove dueller
i, da vi begge har spillet det med
begge farver.
8...a6 9.Sa3 b5 10.Lxf6 gxf6
11.Sd5 f5 12.c3 Lg7 13.exf5 Lxf5
14.Sc2 0-0 15.Sce3 Le6 16.Ld3 f5
17.0-0 Ta7
Hovedvarianten,
der
er
en
grundstilling i denne åbning. Sort
har dog på det seneste haft svært
ved at udligne efter
18.a4 Se7 19.Sxe7+ Txe7 20.axb5
axb5 21.Lxb5 d5 22.Ta6

25...Lxc2! Pointen med 8f5 plejer at
være, at skabe remischancer i et
uligefarvet løberslutspil. Nu når
spingeren
ned
og
sikrer
kongestillingen for en stund.
26.Se1 Dg5?
26...e4 havde været at foretrække,
da skaber muligheder for at bryde
op på kongefløjen, hvis Hvid ikke
når at forhindre dette.
27.Sf3 Dg4 28.h3 Dh5 29.Le8
Ulempen ved 26. -g5?
29...e4 30.Lxf7 Dxf7 31.Ta7 Dh5
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32.Txg7!
Stillingens bedste træk og det klart
nemmeste at spille for Hvid, der
bibeholder materiel overvægt og
overtager Sorts initiativ.
32...Kxg7 33.Dd4+ Kh6
33...Kg8? 34.Ta7 Dh6 35.Dxd5++−.
34.Ta6+ Lg6 35.Se5 Df5
35...Dg5 36.Dxd5 havde været en
bedre chance, selvom det nok blot
bare trækker pinen ud.
36.Sg4+ Kg5 37.Dg7
Sorts konge er fanget i et matnet!
37...Df7

22...Kh8
22...f4?! bliver besvaret med
kvalitetsofret
23.Txe6
Txe6
24.Dxd5 Dxd5 25.Sxd5, hvor Hvid
har de bedste udsigter i slutspillet.
23.Da4 f4 24.Sc2 Lf5
En anden mulighed er at lægge
pres i d−linjen med :g8.
25.Ta1?!
Bedre havde jvf. teorien været
25.Sb4 eller 25. :d1.
25...Tef7

15

I 3. runde vandt han over Moestrup, der
med de sorte brikker længe holdt
balancen, men efter 46.Th7 gik det
galt:

37...Dc8
38.Td6+−;
37...h5
38.Dh6+ Kh4 39.Kh2.
38.De5+
Nemmere havde været 38.Dh6+
Kf5 39.g3 med mat i 3. Pointen er
dog den samme i partiet.
38...Lf5
Matten kan midlertidigt undgås med
38...Df5, hvilket dog koster hat og
briller efter 39.De7+ Kh5 40.Dg7
Dg5 41.Dxf8, det er desuden er
forklaringen på, at 36. Gh5 ville
være en fejl.
39.g3
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46…Tg8?
46...Ld8 47.Sf3 Kg6 48.Th8 Lc7
49.Sh4+ Kg7 var et bedre forsøg på at
holde sammen på stillingen, men efter
50.Th5 bør hvid vinde i længden, da
sort også her er helt uden modspil.
47.Sh5+
1–0
Første række var i fokus
I 3. runde tillod Michael B. Madsen
med de hvide brikker, at en masse
brikker blev byttet af, og det endte
gruelig galt, da de officerer, der skulle
forsvare hans svage første række,
samtidig forsvandt.
Efter sikringstrækket 32.Kb1 havde der
dog ikke været det store på færde, men
efter 32.La4??, Lxa4 34.Dxa4 opstod
denne stilling, hvor den hvide dronning
er deplaceret, og den omstændighed var
modstanderen Mads Hansen ikke sen
til at udnytte:

Med udsigten til udækkelig mat i 5
omgav Mads, der til sit forsvar
havde en af sine mindre gode
dage. Dem har han heldigvis ikke
så mange af længere.
1-0
Superstart af Jan Kuntz
Feltets lavest ratede spiller, Jan Kuntz
lagde ud med forrygende 2,5/3p. og
havde dermed allerede sin forventede
score i hus, men det blev heller ikke til
flere point.

16

Det viste sig imidlertid ikke at være
tilfældet her, da vores andet 14-årige
stortalent, Tobias Rostgaard, kunne nå
på ligestilling ved at vinde deres
indbyrdes opgør i sidste runde. Jonas’
sejre er som oftest resultatet af
knastørre positionelle udspilninger,
men sin unge alder til trods er det også
her, Tobias har sin spidskompetence.
Det blev på fornemste vis illustreret i
finalepartiet, hvor de to kombattanter
endte i slutspillet dronning mod to
tårne.
Kan tårnene arbejde sammen, er de dog
som oftest at foretrække, da de kan
opstille flere trusler. Afbyttes de senere
mod hendes majestæt, er der oven i
købet tit mulighed for at få en ekstra
bonde med i købet.
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33...Lxd4! 34.exd4
34.cxd4 Se5+ 35.Kd2 Sf3+–+.
34...Txe1+ 35.Txe1 Txe1+ 36.Sxe1
Df4+ 37.Kb1 De4+
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Dem havde Tobias rigeligt af som sort
mod Jonas, der aldrig fik tårnene
ordentlig i sving. Her afslutningen efter
57.Ka2:
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38.Sc2 Dh1+
0-1
Dronningen var bedre end to tårne
I gruppe 2 med et ratingsnit på 1692
lagde feltets klare favorit Jonas Nilsson
ud med at vinde de første seks partier,
og en så imponerende serie burde under
normale omstændigheder være mere
end rigelig til at sætte sig solidt på
førstepladsen.

57.-Dd5+ 58.Ka1, Kd1!
Da c-bonden koster et tårn, opgav hvid.
0-1.
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Hvids bondehær gjorde udslaget
I 2. runde måtte Tobias Rostgaard ned
mod Theis Nielsen, der med de hvide
brikker rigtig var i offerhjørnet. Det
resulterede i en meget skæv
materialefordeling, hvor sorts springere
kom til kort mod hvids fremstormende
bønder. Løjerne begyndte for alvor
efter 17…Sb6:

31...Ka8!
32.Dxg8+ Sxg8 33.Txc6
34.Txe6 Sf6 35.f4!

Lxg5
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Pointen i hvids offerspil. Sort får
kun lov at beholde to tynde for en
tyk, og så klarer hvids bondehær
resten
35...Lh4 36.g3 Sbd5? 37.gxh4
Sxh5 38.f5 Kc7 39.Kc2 Kd7
40.Te5 Kd6 41.Te6+ Kd7 42.Kb3
a5 43.a4! Shf4 44.Te4 bxa4+
45.Kxa4 Sd3 46.Te2 S3b4 47.h5
Sc6 48.h6 Sf6 49.Te6 Sh7 50.Tg6

18.Sxh6+ gxh6 19.Se5 Tfc8
20.Tc1 Db7 21.Dg3+ Kf8 22.Lxh6+
Ke8 23.Txc8+ Txc8 24.Dg7! Kd8
25.Sxf7+ Kd7 26.Se5+ Kd8
27.Sf7+ Kd7 28.Lg5 Tg8 29.Se5+
Kc8 30.Tc1+ Kb8 31.Sc6+
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1-0

31...Dxc6?!
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Gruppe 2: 1-2. Jonas Nilsson og
Tobias Rostgaard, begge FREM og 6p.
3. Theis Nielsen, FREM 3,5p.
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Konge i knibe
I gruppe 3 strøg Jørn Pallesen og Søren
Korshøj Laursen til tops. Jørn havde
spillet sidste parti forud mod Peter
Kinggard, der blev kørt over efter
22…Sd6?:
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34.h6! Kg6 35.h7 Td3+ 36.Ke2
Td8 37.Tb7 Te8+ 38.Kd3 Td8+
39.Kc3 Kh5 40.Tg7 Th8 41.Tg5+
Kh4 42.Tg7 Kh5 43.Kd4 Kh6
44.Tb7 Te8
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23.Dg4! Se8 24.Lh6 Lf8
25.e7! Lxe7 26.Lxg7. 1–0

Fribonde på 7. række
Med en afsluttende sejr over Alexander
Hjorth kunne Søren Korshøj Laursen
sikre sig en udelt førsteplads, men for
syvende gang i turneringen spillede
Alexander remis.

45.Kd5! Kg6 46.Kc6 Kh5 47.Kxb6
Kg4 48.Tg7+ Kxf4 49.Tg8 Te6+
50.Kxa5
1-0

I næstsidste runde vandt Søren med de
hvid brikker over en anden konkurrent
til førstepladsen, Jens Rasmussen,
Læseforeningen, der kun kunne se
passivt til, indtil Søren fandt
gevinstplanen. Vi kommer ind efter
33…Kxf6:

Gruppe 3: 1-2. Jørn Pallesen og Søren
Korshøj Laursen, begge FREM 5,5p. 3.
Jens Rasmussen, Læseforeningen 4,5p.
Gruppe 4: 1. Emil Deleuran, FREM
6,5p. 2. Dan Tangager, FREM 6p. 3.
Gunner Andersen, Midtfyn 5p.
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Vesterhavsturneringen 2008
Af Kristoffer Dyrgaard
Som vanlig blev sommerferien indledt
med en skakvisit ved vestkysten, hvor
Esbjerg Skak Union for 23. gang
indbød til Vesterhavsturneringen. 10
runder på 8 dage betød to indledende
dobbeltrunder, hvor fårene skulle
skilles fra bukkene i det 87 mands store
felt. Heriblandt var at finde René, Kim
og undertegnede, og lodtrækningen
havde fundet frem til et internt
klubopgør allerede i første runde, hvor
Kim med spændende spil fik vist gode
takter for turneringens forløb:

Efter 16...Sf6! 17.Tfe1 Kf8 var der
ikke det store på færde.
17.Txe7+ Sxe7 18.dxc5 Dxc5
19.Se5 Db5 20.Da3 0-0 21.Dxe7
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Hvid: Kim Skaanning,
FREM (2173)
Sort: Rene Andreasen,
FREM (1771)
[noter: NEN]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3
Sc6 5.c3 Sf6 6.Lf4 Lg4 7.Db3 Dc8
8.Sd2 e6 9.Sgf3 Lh5 10.0-0 Lg6
11.Lxg6 hxg6 12.Se5 Sd7 13.Sdf3
Le7 14.Tae1 a6?!

Og frem for at spille 21...Txf4,
valgte sort at indstille videre kamp.
Tager han officeren tilbage, vinder
Kim let efter 21...Txf4 22.De6+ Kh7
23.Dh3+ Kg8 24.Sxg6 Te4 25.Dh8+
Kf7 26.Dxa8 Kxg6 27.b3.
1-0
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Selv åbnede jeg turneringen med en
forholdsvis ubesværet gevinst mod en
englænder, hvor modstanderen blev
bange for mit angreb på kongefløjen og
valgte at rokere over på den lige så
usikre dronningefløj.
Mødet med titelholderne
Dermed var fredagens runde overstået,
og for Kim og undertegnede skulle
lørdagens dobbeltrunde indledes med
stormestermøder på bræt 1 og 2, mens
René skulle forsøge at komme på

15.Sxg6! fxg6 16.Txe6 Sc5?
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tavlen mod en svensk mesterspiller.
Dette lykkedes ganske godt, da René
fik udlignet med de sorte brikker.
Efterhånden opstod der et lovende
tårnslutspil som René vekslede til et
helt point på tavlen:

Et træk der overraskede mig
meget, ved første øjekast ser det
nemt vundet for sort da ingen af
hvids bønder hænger sammen.
Men ved nærmere eftersyn syntes
jeg faktisk at hvid får etableret
kvalificeret modstand ved at sikre
sig kontrol over d6. Men jeg kunne
nu alligevel ikke se at hvid ville
kunne forsvare sine dårlige bønder.
23...Le2

Hvid: Erik Nordin, Sverige
Sort: René Andreasen, FREM
[noter: RA]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
Øv, nu havde Kim lige straffet mig i
afbytningsvarianten aftenen før.
Derfor havde jeg brugt en god
times tid denne formiddag på at få
bedre styr på den variant.
4...Sf6 5.Sc3 Sc6 6.cxd5 Sxd5
7.Lb5 Sxc3 8.bxc3 Da5
Bedre var nok Dd5. Tvinger næsten
hvis til at spille løberen hjem på f1.
9.Db3 a6 10.Lxc6+ bxc6 11.Ld2
Db5 12.Sf3 Le6 13.Dxb5
Virker som en fejl, giver sort et
angreb på a−linjen, og giver stort
råderum til løberen på e6.
13...axb5 14.0-0 Lc4 15.Tfb1 f6
16.Lf4 g5 17.Lc7
Det passede mig godt eftersom at
jeg gerne ville have at kongen
kunne sikre c og b−bønderne,
havde jeg ingen intentioner om at
rokere. Så enten taber hvid et
tempo ved at skulle trække løberen
tilbage til g3, eller giver sort tempo
hjælp til at doble sine tårne.
17...Kd7 18.Lb6 Ta6 19.Lc5 e6
20.Sd2 Ld3
20...Lxc5 21.Sxc4 Le7 var en
anden mulighed.
21.Td1 Lxc5 22.dxc5 Ke7 23.Sf3
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24.Td2?!
Det har måske ikke den store
betydning, men hvis sort problem er
feltet d6, så kan hvid ligeså godt
sætte tårnet på d6 med det samme:
24.Td6 Lxf3 25.gxf3 Td8 26.Txd8
Kxd8 27.Td1+ Ke7 28.Td6.
24...Lxf3 25.gxf3 Td8 26.Tad1
Txd2?!
Jeg tror 26...Td5 havde givet lettere
spil for sort. Efter 24.Td2?! kunne
hvid ikke længere få feltet d6.
27.Txd2 f5 28.h4 h6 29.hxg5 hxg5
30.Kf1 Kf6 31.Ke2
Her betaler hvid så prisen for ikke
at have spillet tårnet til d6. Grundet
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en mulig skak på a2, er vejen banet
for det sorte tårn ind til c5.

Ke3 59.Te6+ Kd3 60.Ke1 Te2+
0-1
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Mere dystert så det ud for Frems
chancer for pointhøst på topbrætterne,
da stormestrene formåede at skabe
visse problemer for de brave fremmere.
Først ned måtte Kim mod GM
Ovsejevitsch efter en fejlberegning i en
kompliceret stilling. Kim skulle have
spillet 24…Lg6!, men valgte i stedet
for
’kvalitetsgevinsten’
med
24…Lg4??, som prompte blev straffet:

31...Ta4! 32.Kd1 Tc4 33.Kc2 Txc5
34.Kb3 Tc4
Herfra er det bare at spille
koncentreret og finde ud af, hvilken
vej bønderne kan skubbes frem.
35.Td3 Ke7 36.Te3 g4 37.fxg4
Txg4 38.a3 Tf4 39.f3 Tc4 40.Td3
Kf6 41.Te3 e5 42.Td3 e4 43.fxe4
Txe4 44.Kc2 f4 45.Td8 Te6
46.Kd3 Kg5 47.Tg8+ Kf5 48.Tf8+
Kg4 49.Tg8+ Kf3 50.Tf8 Kg3
51.Tg8+ Kf2 52.Tg4 Te3+ 53.Kd2
f3 54.Tg6 Te2+ 55.Kd1 Ta2
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25.Txf7! Lxe2 26.Txg7 Lf6 27.Lxf6
Dxf6 28.Txh7+ Kxh7 29.Sxf6+
Kg6 30.Se4
1-0
Dernæst blev det Kristoffers tur, da
GM Malakhatko opbyggede et
langvarigt pres, der i tidnøden grundet
en overseelse medførte bondegevinst.
Efter 33.Kf1 er der stadig materiel
balance trods initiativ til sort, men i
stedet for valgte jeg 33.Tf1?, som
koster en bonde:

56.Txc6 Txa3 57.Kd2 Ta2+ 58.Kd1
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allerede var brugt i lørdagens første
parti, måtte skoleskakkens fidusskak på
bordet. Altså blev der fundet et
matbillede, og spillet drejet over mod
denne.
Modstanderen
var
dog
påpasselig, og lige da jeg var ved at
opgive håbet om at få partiet hurtigt
overstået, begik modstanderen de
ønskede fejl, så Fritz hoppede fra -1
over lige spil til +5. Ikke kønt, men
matten blev udført! Stillingen er kritisk
for mig efter 28…a5?, men
modstanderen
Aage
Søndergaard
Nielsen finder ikke gendrivelsen:
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33...Sxg3 34.hxg3 Te3! 35.Se1 Txg3+
36.Kf2 Th3
Trods ihærdig fight og forsøg på fusk i
det opståede tårnslutspil (3 mod 2)
måtte hvid efter 5 timer kapitulere i
træk 76.
0–1
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Tredje runde startede allerede en time
efter, hvorfor dagens pizza blev nydt i
et lille hastværk. Efter nederlagene
skulle Kim og Kristoffer igen sidde ved
siden af hinanden og forsøge at vriste
point fra to mesterspillere, mens René
fik skrap modstand i form af talentet
Mikkel Motzkus (1995) fra Haderslev.
Dette parti blev desværre en kort
fornøjelse, da Renés dronning og
udækkede tårn blev fanget på samme
diagonal af den sorte løber. Kim fik en
lovende stilling med de hvide i fransk,
og der blev langsomt byttet til en
merbonde i slutspillet. Kristoffer
forsøgte ligeledes at tilkæmpe sig en
sejr, men efter at have spillet alt for
nonchalant i åbningen, endte det med
en dårligere stilling uden åbenlyse
modspilschancer. Da dagens regnekraft

29.Sd5??
29.Ld4! Dxf5 30.Te7!!Q.
29...Txd5! 30.cxd5 Dc2+ 31.Kxf3
Lxd5+ 32.Kg4 De4+ 33.Kh3 Dg2+
34.Kg4 Lf3#
0-1
Skrækkeligt
I søndagens morgenrunde skulle Kim
og Kristoffer op imod de to unge
Lasse’r fra Jetsmark, hvor Kim som
sort i en drage efter bondetab måtte
kæmpe hårdt for den halve. Samme
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resultat blev det for Kristoffer, der ikke
fik det ønskede ud af de hvide brikker i
en franskmand. Rene mødte atter en
junior i form af Sune Kovshøj (2013),
hvor en overseelse i en svær stilling
kostede en officer og dermed partiet.
Dermed bød aftenrunden på tre partier,
hvor vi alle var favoritter, hvilket dog
ikke fremstod klart af vores spil. René
måtte igen se sig snydt af en junior,
imens Kim tog en hurtig remis mod en
2100-mand. Kristoffer skulle møde
Læsedrengen René Rauer, hvor
manglen på forberedelse bevirkede et
mindre desperat forsøg på at undgå en
gentagelse af det sidste indbyrdes parti.
Kristoffer spillede forkert, hvilket ville
tabe en bonde for en smule kompens.
Derfor blev remistilbuddet modtaget
med en blanding af lettelse og
frustration.

undertegnede at vinde en kvalitet og
opnå klar fordel mod Morten Jensbys
(2021) Sveshnikov for dernæst på det
skammeligste at lade sort opnå rimelig
kompens i form af et interessant
kongeangreb. Derfor blev der tilbudt en
trækgentagelse ved evigtrussel mod
den hvide dronning, hvilket Morten
overså og spillede videre på angrebet.
Dette tillod dog at give kvaliteten for
en merbonde, hvorved følgende opstod:
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Dermed var dobbeltrunderne overstået,
og de følgende aftenrunder tillod
afslapning og forberedelse. Personligt
fandt førstnævnte bedre plads til
dagens gøremål, hvilket blandt andet
skyldes det årlige gensyn med juniorer,
hvilket ikke tillader megen søvn og
seriøsitet, da hyggen var førsteprioritet.
Forberedelsen til 6. runde bestod derfor
i at kunne navnet på modstanderen og
søge efter denne i et par minutter på
www.chesslive.de. Dette gav intet
resultat og hurtigt fandt kroppen hen
foran dagens Tour de France-etape i
stedet.

31.Dxg8+! Kxg8 32.Ld5+ Kg7
33.Txf4 Lxf4
Herefter er slutspillet nemt vundet.
34.Sc4 Kf6 35.g3 Le5 36.Kf2 f4 37.a4
h6 38.a5 Kf5 39.Kf3 fxg3 40.hxg3
Kf6 41.Sb6
1–0
Kim kunne heller ikke fravriste det hele
point fra René Rauer, mens René
Andreasen endnu en gang måtte forlade
brættet tomhændet efter at have mødt
Egon Madsen, Thy (1677).
Stillingen i toppen efter 6 runder var
den, at GM Iljushin førte med 5½ foran
GM Evdoki, 5p. efter en indbyrdes
remis i 5. runde.

En smart afvikling
Eftersom
gårsdagens
skuffende
pointhøst ikke var nok, lykkedes det
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Enkeltrunder giver bedre spil
Kristoffers fire point var nok til at
optræde på livebræt i tirsdagens 7.
runde mod WGM Anna Zozulia
(2346), hvor turneringens første
forberedelse i åbent siciliansk blev
forpurret, da hun valgte 3. Lb5varianten. Imens var René ved at vende
tilbage fra de døde (læs: sidstebrættet),
da det endelig blev til en sikker sejr.
Og Kim? Ja, han lå med migræne i
Nymindegab, hvorfor det ikke blev til
point i denne omgang.
Endnu en gang endte Kristoffers parti i
en maraton, da et tårnslutspil med
dårlig løber mod god springer skulle
forsvares. Hvids gevinstførelse blev
dog besværliggjort af kun tre åbne
linjer, og remisen kom i hus, da
Zozulia overså, at følgende stilling ville
opstå for tredje gang:

9...Se8 10.d4 cxd4 11.cxd4 Sc7
12.Sc3 Le6 13.Te2 Tad8 14.Lg5 f6
Trækket er risikabelt, men sort kan
heller ikke tillade sig bare at se til,
mens Hvid udvikler sig.
15.exf6 exf6 16.Lf4 Lf7
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17.Lxc6!
Muligheden for afbytninger, hvor
sort sidder tilbage med et dårligt
løberpar, havde jeg slet ikke
skænket en tanke. Dette brud med
reglen om løberparret er blandt de
ting, der kendetegner de endnu
bedre spillere.
17...Dxc6 18.Lxc7 Dxc7 19.Db3?!
19.Da4 må være bedre, da det
vinder endnu et tempo.
19...Tfe8 20.Tae1 Txe2
20...Te4!? er en interessant ide, der
udnytter dronningens placering på
b3.
21.Txe2 Lf8
Et forsøg på at aktivere løberne,
hvilket dog er meget besværligt.
22.a3 b6 23.Da4 Dd7 24.Dxd7
Txd7.
Læs
videre
side
28.

Hvid: Anna Zozulia (2346)
Sort: Kristoffer Dyrgaard (2173)
(noter: KD)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5
Jeg havde kun set Zozulia spille
partier med abent siciliansk, hvor
hun spillede nogle sidevarianter
mod Sveshnikov.
3...g6 4.0-0 Lg7 5.c3 Sf6 6.Te1 0-0
7.h3
Ikke særlig ambitiøst, men da jeg
aldrig rigtig har fået spillet mod
denne åbning i praksis, mangler jeg
planer ud over teorien.
7...Db6?! 8.La4 d5 9.e5
Her plejer springeren at skulle til
e4, hvilket dog ikke kan lade sig
gøre, da hvid endnu ikke har spillet
d4.
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AKTIVITETSKALENDER
August

mandag 18 Simultan/Kristoffer + Brikken nr. 3

mandag 25
September mandag 1
mandag 8
mandag 15
mandag 22
mandag 29
Oktober lørdag 4
mandag 6
mandag 13
torsdag 16
fredag 17
lørdag 18
søndag 19
mandag 20
mandag 27
November søndag 2
mandag 3
mandag 10
søndag 16
mandag 17
mandag 24
December mandag 1
søndag 7
mandag 8
mandag 15

Klubmesterskab 1. runde
Klubmesterskab 2. runde
Klubmesterskab 3. runde
Klubmesterskab 4. runde
Klubmesterskab 5. runde
Klubmesterskab 6. runde
Klubmesterskab 7.+ 8. runde
Klubmesterskab 9. runde (sidste)
Mads B underviser
Odensemesterskabet 1+2
Odensemesterskabet 3+4
Odensemesterskabet 5+6
Odensemesterskabet 7
Holdskak
Klubmesterskab i hurtigskak
Frem 1 - Sydøstfyn
Klubmesterskab i hurtigskak
Holdskak
K41 2 - Frem 1
Pokal/Mads B. underviser
Pokal/Mads B. underviser
Holdskak
Frem 1 - Læseforeningen
Lynmesterskab + Brikken nr. 4
Juleafslutning - Fischer-random
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AKTIVITETSKALENDER
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

mandag 5
mandag 12
mandag 19
løndag 24
søndag 25
mandag 26
mandag 2
mandag 9
mandag 16
søndag 22
mandag 23
mandag 2
søndag 8
mandag 9
mandag 16
mandag 23
mandag 30
mandag 6
mandag 13
mandag 20
mandag 27
mandag 4
mandag 11
mandag 18
mandag 25
mandag 1
mandag 8
mandag 15
mandag 22

Vinter 5'er 1. runde
Holdskak
Vinter 5'er 2. runde
Bornholm - Frem 1 (i Frem)
Frem 1 - BMS Skak
Pokal?
Holdskak
Vinter 5'er 3. runde
Vinter 5'er 4. runde
Furesø - Frem 1
Holdskak
Vinter 5'er 5.r (sidste)
Hillerød - Frem 1 (i Furesø)
Vis dit parti + Brikken nr. 1
Holdskak
Frem Open 1. runde
Frem Open 2. runde
Frem Open 3. runde
Påske
Generalforsamling
Frem Open 4. runde
Pokal?
Frem Open – udsatte partier
Frem Open 5. runde
Frem Open 6. runde
Pinse
Frem Open 7. runde (sidste)
Klubaften
Brikken nr. 2
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I begyndende tidnød havde jeg
faktisk troet på varianten 32...Le8?
33.Sxb6?? Lb5+ 34.Kg1 Txb6
35.a4=, men nåede heldigvis at se
33.Txb6!
33.Sc5 Le6 34.h4 Lf5 35.Ke2 Tb6
Sort bør kunne besvare a4 med b4
for at kunne låse bønderne på den
rigtige farve. Grundet manglende
initiativ er sort nødsaget til at holde
stillingen lukket.
36.Ke3 Kf7 37.a4 b4
Trækket ser ud til at tabe en bonde
efter:
38.a5 Tb5 39.Sxa6 Txa5
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Der er opstået et interessant
slutspil, hvor sort skal forsøge at
åbne stillingen for løberne.
25.Se1 Ld6 26.Sc2 Kf8 27.Kf1 h5
28.Se3 Lf4 29.g3 Lxe3 30.Txe3
Målet i slutspillet med den dårlige
løber må nu være at aktivere
løberen via f5 og samtidigt
forhindre hvid i at bryde igennem
på dronningefløjen.
30...a6?!
Teksttrækket bevirker blot flere
bønder på de hvide felter.
31.Sa4 Td6 32.Tb3
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40.Sc5
Bonden på b4 var tabu, da
40.Sxb4? besvares med 40...Tb5
41.Kd2 Tb7 42.Kc3 Tc7+ 43.Kd2
Tb7= og hvid kan ikke ophave
bindingen. Disse små finesser, der
gav mulighed for modspil, fandt jeg
mange af i løbet af turneringen −
specielt mod de stærkere spillere.
Så selvom spillet til tider ikke var
prangende, lykkedes det mig
konstant at holde liv i partierne.
40...Tb5
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32...b5
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Kristoffers tredje tur på livebræt
medførte en kort forberedelse natten
før, men endnu en gang holdte denne
ikke
vand.
Denne
gang
var
hovedårsagen dog ikke teksttrækkene,
men at modstanderen var en anden! For
anden gang var runden nemlig
beklageligvist lagt forkert (denne gang
pga. forkert indtastning af resultater),
hvorfor undertegnede kl. 10 blev
vækket med denne information. Jackie
Andersen (2300) havde dog heller ikke
fået kigget på noget, hvorfor parterne
hurtigt enedes om remis.

Efter tidskontrollen, hvor vi begge
så småt var i tidnød, forsøger
Zozulia nu at omdirigere brikkerne
− uden det store held.
41.Kd2 Tb8 42.Sa6 Tb6 43.Sc5
Igen var bonden på b4 tabu.
43...Tb8 44.f3 Tb6 45.Te3 Tb8
46.Te1 Ta8
Nu skal hvid også passe på, da
truslen nu er Ta2
47.Sb7 Ta6 48.Te3 Tb6 49.Sc5
Tb8 50.Sa6 Tb6 51.Sc5
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Endnu en trækgentagelse
I næstsidste runde skulle Kim så møde
endnu
en
juniorspiller,
Renés
overmand fra 4. runde Sune Kovshøj.
Det blev til en drage med Kim ved de
sorte brikker, hvor der blev afviklet til
et lige slutspil. Kims løbere blev dog
fanget i en kombination, hvor den ene
måtte lade livet, og da der ikke opstod
noget kompens måtte Kim forlade
brættet tomhændet.
René havde nu arbejdet sig så langt op i
tabellen, at det nu blev til et møde med
en højere ratet, hvor René fortsatte de
gode takter med en remis med de sorte
brikker.
Ligeledes havde Kristoffer de sorte
brikker mod Sejer Holm (2240), hvor
et kig på to partier inden gav en ide at
spille ud fra. Sejer benyttede dog en
lidt anden trækfølge, hvorfor ideen ikke
var helt holdbar, men i mangel af bedre
måtte den forsøges. Det resulterede i
svag bondestruktur og senere hen et
bondetab. Der blev dog gravet noget
fusk frem, idet Sejer var uopmærksom,
da han snuppede bonde nr. 2. Derfor

Og uret stoppes, da samme stilling
opstår for tredje gang efter
52...Tb8.
½-½
Kim vendte tilbage til brættet i 8.
runde,
og
hviledagen
havde
tilsyneladende en gavnlig effekt. For
selvom Morten Jensby blev lukket
tilbage i partiet undervejs, var der
aldrig tvivl om hvem, der spillede for
gevinsten.
René havde også oplevet bedre spil
efter weekendens dobbeltrunder, og
denne gang blev det til en gevinst over
Mikkel Hasboe (1485).
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måtte han vælge mellem kvalitetstab
eller det, der var værre. Hvid havde
dog stadig de bedste udsigter, men for
anden gang i turneringen lykkedes det i
tidnøden Kristoffer at hive en
trækgentagelse op af hatten.

Hvid: Kim Skaanning,
FREM (2173)
Sort: Eigil Straarup,
Horsens (1998)
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Lc4 g5 4.Sc3
Lg7 5.h4 De7 6.d3 c6 7.hxg5
Dxg5 8.Sf3 Dg3+ 9.Kf1 d6 10.Se2
Dg4 11.Th4 Dd7 12.Txf4 Sf6
13.Sg3 De7?! 14.Sh4!

Uheldig lodtrækning
Inden sidste runde så det dermed ikke
lyst ud for præmiechancerne, da kun
Kristoffer havde en spinkel chance, der
krævede sejr, og at andre resultater
flaskede sig. Derfor var det ikke
optimalt, at lodtrækningen gav junioren
Kristian Seegert (2024).
Kristian havde haft en fremragende
turnering og endte knap tre point over
sin forventede score! Da han ofte
forbereder sig grundigt, blev løberspil
lagt på hylden til fordel for en spansk
debut i turneringssammenhæng.
Det forvirrede Kristian kortvarigt, men
han kunne dog alligevel mest teori,
hvorfor en lige stilling opstod.
Værre så det ud for René, som havde
set forkert på tidsplanen og dermed
ankom en time for sent. Da den
forsøgte Budapester-gambit samtidigt
kostede tid på klokken, resulterede det i
et ærgerligt nederlag.
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14...0-0?? 15.Shf5 Lxf5
16.Sxf5 Dd8
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Dermed 3½/10 og ifølge René lidt Elopoint på kontoen (dansk rating snakker
vi ikke om, vel?).
Kim gjorde kort proces
Kim forsøgte ligeledes at slutte en lidt
uheldig turnering godt af. Eftersom
modstanderen var i det gavmilde hjørne
i en kongegambit, blev der gjort kort
proces:

17.Tg4! Sxg4 18.Dxg4 Df6 19.Lh6
1-0
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Turneringen blev vundet af topseedede
GM Malakatho med 8 point, mens
sidste års vinder IM Karsten
Rasmussen måtte tage til takke med 5.
pladsen.
Alt i alt en god og hyggelig turnering,
som varmt kan anbefales for dem, der
ikke kan lade brikkerne stå sommeren
over.

5½ point og et mindre ratingtab blev
resultatet for Kims vedkommende.
Da en konkurrent i præmiegruppe 2
vandt sit parti og Kristoffers chancer
for præmie dermed forduftede, blev der
givet hånd i en meget lige stilling.
Altså 6 point, der medførte en
beskeden ratinggevinst.

FREM-trio til ungdoms-DM
Af Niels Erik Nielsen
at der var noget at have optimismen i.
Herfra gik han nemlig fra sejr til sejr,
og efter fire gevinster i rap var han
sikker på mindst en andenplads.

Dansk Skak Unions første ungdomsDM, der blev afviklet i Ballerup over to
dage, samlede 59 deltagere fordelt på
seks aldersgrupper. Klubben var
repræsenteret af Mads Hansen, Tobias
Rostgaard og Alexander Le Besq.
Mads og Tobias deltog i U16, mens
vores yngste medlem Alexander var
med i U8.

En delt førsteplads krævede imidlertid,
at Alexanders overmand Peder Galei
Kjeldsen, K41 tabte i sidste runde, men
partiet endte remis, og dermed holdt
københavnerdrengen
fast
i
førstepladsen.

På forhånd var der store forventninger
til alle tre, og de viste sig også
berettigede, idet alle sluttede i top-3.
Når det kommer til de alleryngste
årgange, er der så godt som intet
sammenligningsgrundlag, idet ingen af
de syv deltagere ved DM havde prøvet
at deltage i en koordineret turnering
før, og følgelig startede de alle med
1000 i rating.

Ud
over
andenpladsen
kunne
Alexander også glæde sig over en pæn
ratinggevinst, idet han i sin første
ratede turnering vandt hele 63 point.

Løberparret var trumf

Alexander imponerede

Mads Hansen og Tobias Rostgaard var
blandt favoritterne til titlen i U16, der
med deltagelse af hele den danske top6 var en af de stærkest besatte grupper.

Tiltroen til Alexander var især baseret
på, at han havde skoleskak-erfaring
samt at han havde haft en god
læremester i farmand Yann. Selv om
yngstemanden lagde ud med at tabe sit
første parti, skulle det hurtigt vise sig,

De lagde begge ud med at vinde – her
demonstrerer
Tobias
som
sort
løberparrets styrke mod Joachim Holm
Knudsen, Allerød Skakklub efter
33.Sd2:
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Et spændende finaleparti
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Selv om det blev sent, og 4. runde
allerede gik i gang søndag morgen kl.
9.00, vandt begge fynboer i sikker stil.
Dermed var Mads klar til at møde Dara
Akdag, BMS Skak. De var de to eneste
ubesejrede i U16-gruppen, så det var
meget passende, at de mødtes i en ren
finale, hvor Mads skulle vinde, mens
Dara, der havde maksimumpoint,
kunne nøjes med remis for at blive
danmarksmester.

33…e4! 34.Sc4??
Nu vinder sort forceret, men også efter
34.Se2, Kf8! har hvid det svært.
34…Lb2 35.Se2?
Også efter 35.Sb6, Le6 36.Se2, Lxb3!
står sort til gevinst.
35…Lxc4 36.bxc4, b3 37.c5, bxa2
38.c6, a1(D)+ 39.Kh2, Dd1 40.Sd4,
Lxd4.
0-1

Jeg giver ordet til Mads Hansen, som
har sat udførlige noter til partiet: ”Min
modstander er et stort talent, som
spiller til langt mere end 2136. Jeg
fulgte ham i en turnering, CCC, hvor
han havde lige og bedre stillinger mod
GM’erne og fik 2,5/3p. mod FM’erne.
Men mod FREM-spillere er den helt
gal. 2 nederlag til Kristoffer og ét til
Mads B. Svendsen ...”

Allerede i 2. runde mødtes de to
klubkammerater, og de tog en hurtig
remis for at være friske til aftenrunden.
Det viste sig at være en god idé, for det
var allerede blevet søndag, inden de to
fynske DM-kandidater overhovedet
kunne tænke på at gå til ro.
I noget af en sejtrækker endte Tobias
med at tabe på tid til Tobias Bøje, Viby
Skakklub, men der var dog ikke så
meget at ærgre sig over, da
århusianeren sad med et vundet
slutspil.
Mads
derimod
opbyggede
en
gevinststilling,
men
omkring
midnatstimen forsvandt den ud i den
blå luft, og han måtte affinde sig med
remis.

Hvid: Dara Akdag,
BMS Skak (2136)
Sort: Mads Hansen, FREM (2021)
[noter:MH]
1.d4
Dara var den eneste velforberedte
spiller i turneringen, da han bor i
København.
1...e6 2.c4 Sf6
En trækfølge GM/VM Veselin Topalov
har spillet et par gange
3.Sf3 b6
Yann sagde at jeg skulle gå stille og
roligt på ham, for hans talent lå i
superskarpe stillinger. Det ses tydeligt i
partiet!
4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2
Lb7
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Her reagerede Dara med en hurtig
bevægelse, og som Yann sagde, var det
ikke et elendigt træk. Dara gav den lidt
for meget, for at jeg skulle føle mig
usikker. Selvfølgelig giver det huller på
f5 og d5.
24.Lb2 Df7
Bedre er 24...f5 25.Se3 f4 26.Sd5 De6
27.f3 e4 med sort fordel, men
teksttrækket er der ikke noget i vejen
med.
25.Se3 Se6 26.Sf5 Lc5 27.Tfd1 Tfd8
28.Td5 Sc7
Nu sidder vi begge to med 2-3 minutter
+ 30 sekunder per træk til resten af
partiet. En tid man kan overleve med,
men ikke i en sådan stilling, som vi
kommer ud i.
29.Td3
29.e4!? er interessant, men usundt.
29...Txd3 30.Dxd3 Se6 31.Td1 Lf8
32.La3 Sc5 33.Lxc5 Txc5 34.Dd8
Dxc4??

En sidevariant, som Dara ikke kendte.
Hovedvarianterne er 7...c6 og 7...d5.
8.Lc3 d5 9.0–0 0–0 10.Se5 Sbd7
11.Sd2 c5 12.dxc5 Sxc5 13.Dc2 Dc7
14.Tac1 Ld6!?
Ser mærkeligt ud, men som partiet
viser, er det fint nok
15.Db2 Sce4 16.Sxe4 Sxe4!
Udråbstegnet er for modet mod den
meget taktisk-bedre spiller. Nu er der
en masse "løjer" nede på g7 og i clinien, mens stillingen stadig er lige.
17.Ld4
17.cxd5 exd5 (17...Sxc3 18.Txc3 De7,
som Dara var sikker på, var godt for
sort ... 19.Sc6±) 18.Lb4 Sc5=.
17...De7
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Herfra er der fordel til mig, indtil træk
34...
18.Dc2 Tac8 19.Dd3
Med et remistilbud, hvilket jeg afslog
koldt. Jeg kunne jo vinde DM!
19...f6 20.Sg4 dxc4
Jeg regnede med at jeg kunne tromle
ham med 20...e5 men så 21.cxd5! og
springeren hænger.
21.bxc4 Sc5 22.Db1 Lxg2 23.Kxg2
e5?!

Det her, spillet i tidnød, taber glat, men
KUN hvis der bliver spillet 38.Se3!!
Jeg havde set, at 34...Dc7 35.De8 Dc6+
36.Dxc6 Txc6 37.Se3 Td6 ville være
lige, måske bedre. Men jeg tror, jeg
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blev fristet og kunne ikke se, at han
havde noget...
35.Se7+ Kf7 36.Td7 De4+ 37.Kh3
Dxe2 38.Sf5+
38.Sd5+ Kg8!= (38...Kg6 39.Dxf8+-)
38...Kg6

Hvid: Nicolai Brondt Pedersen,
Lyngby−Virum (2029)
Sort: Tobias Rostgaard,
FREM (1929)
[noter: TR]
Mit parti fra sidste runde er helt
klart det mest spændende jeg
spillede i turneringen, men også det
dårligste, hvilket i nok vil finde ud
af, hvis I læser dette.
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1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Lb7
5.Lg2 d5
Her er Le7 det mest normale, men
jeg har set at hvid nogle gange kan
spille d5, så det ville jeg gerne
undgå.
6.0-0 Le7 7.Dc2 Sbd7 8.b3 Tc8
9.Lb2 0-0 10.e3=
Jeg tænkte lidt, men så så, at
Tobias Bøje havde spillet remis
mod min modstander fra første
runde.
Det ville sige, at hvis jeg vandt,
kunne jeg lige score bronze, og det
ville
også
forbedre
Mads'
korrektion, hvis han vandt over
Dara.
10...c5 11.De2 Dc7 12.cxd5 exd5
13.Sa3 Db8
Jeg vil gerne have dronningen over
i a8−h1 diagonalen og senere åbne
op med c4.
14.Tac1 Da8 15.Tfd1 Tfe8 16.Lh3!
Med idéen Se5, som lægger et
ubehageligt pres på min stilling.
16...c4?! 17.Lg2??
For det første er det svært at se,
hvorfor han spiller løberen tilbage,
og for det andet taber det en officer.

39.Sh4+?=
39.Se3!!+- nu er der ingen skak på f1
og hellere ikke på g4 på noget
tidspunkt.
39...Kg5 40.f4+
40.Dxf8?? Dg4+ 41.Kg2 Dxd7–+.
40...exf4 41.Td5+ Txd5 42.Dxd5+
Kh6 43.Sf5+ Kg6 44.Sh4+ Kh6
Med remistilbud, som han i første
omgang var for fin til at tage imod.
45.Sf5+ Kg6 46.Sh4+ Kh6 47.Sf5+
½-½

Bedst til slutspil
Tobias Rostgaard spurtede sig med en
fin sejr over Nicolai Kvist Brondt
Pedersen, Lyngby-Virum op på
tredjepladsen. Første matchbold blev
overset, og senere røg der en bonde,
men fra en væsentlig dårligere position
udspillede Tobias modstanderen i
slutspillet:
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Irriterende, når man før c3 næsten
har stået bedst hele tiden og nu
skal til at kæmpe for remis.
43.Tc2 Lc4
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17...Lxa3??
Utroligt at jeg ikke så c3!
18.Lxa3 a5 19.b4 axb4 20.Lxb4
Se4 21.Sd2 Sdf6 22.Sb1 Da4
23.Db2 Dd7 24.f3 Sg5 25.Ld2
Sh3+ 26.Lxh3 Dxh3 27.Dxb6 Lc6
Holder dronningen væk.
28.Sc3 h5!
Med idéen h4, som lægger pres på
hvids svage g3−f3 bønder.
29.Se2 Df5 30.Kg2 La4 31.Te1
Dd3 32.Db4 c3?
Jeg troede at e3 ville falde, men
overså Sf4 pga. tiden. Det er et
stort problem med tidssystemet.
Den evige tidnød!
33.Lxc3 Tc4 34.Sf4 Df5 35.Da5
Dd7?!
Spillet for at undgå e4, men det
tillader Sd3−e4, hvor springeren
står fantastisk. Ld7 havde været et
godt træk, fordi det både forhindrer
e4 og Sd3.
36.Ld2 Lc2
For at forhindre Sd3.
37.Lc3 Ta4 38.Db6 Txa2 39.Te2
Da4 40.Db4 Dxb4 41.Lxb4 Lb3
42.Txa2 Lxa2

44.Kf2?!
Her havde 44.e4! været godt.
44...g5 45.Sg2 Tb8
For at gøre tårnet aktivt, men g4 er
endnu bedre, fordi det skaber nogle
huller i hvids bondestruktur, som
min springer kan udnytte.
46.Le7 Tb1
Truer mat på f1
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47.Se1?!
47.Txc4! var det bedste, fx
47...dxc4 48.Lxf6 c3 49.Lxg5 Tb2+
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50.Kf1 c2 51.e4 Tb1+ 52.Ke2 f6
53.Lf4 c1D 54.Lxc1 Txc1 1.02 og
det bliver svært at holde.
47...Kg7 48.Lxf6+ Kxf6 49.Td2 g4!

50.e4 var nok bedst.
50...hxg4 51.Tc2 Kf5 52.Td2 Ke4
53.Sc2??
Tb2
54.Ke1
Ld3
55.Sa3?? Tb3 56.Sc2 Tb1+ 57.Kf2
Tb2 58.Ke1
Her mente Nicolai, at stillingen var
opstået for tredje gang. Det var den
heldigvis ikke, så han opgav.
0-1
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U16: 1. Dara Sevkan Akdag, BMS
Skak 4,5p. 2. Mads Hansen, FREM
3,5p. og bedre korrektion end 3. Tobias
Rostgaard, FREM 3,5p.
U8: 1. 1. Peder Galei Kjeldsen, K41
4,5p. 2. Alexander Le Besq, FREM 4p.
3. Jonas B. S. Nielsen, Tornved 3,5p.

50.fxg4?!

FM i lynskak
Af Niels Erik Nielsen
eneste nederlag, og da Friis også havde
afgivet en halv til vores dobbelte
lynmester Kristoffer Dyrgaard, mens
Kuntz ud over nederlaget til
klubkammeraten Mads Hansen i 2.
runde havde vundet rub og stub, førte
outsideren med et halvt point inden
sidste runde.

Carsten Bank Friis, Læseforeningen
kan nu kalde sig dobbelt fynsmester
2008. Han vandt nemlig FM i lynskak,
der med FREM som arrangør og 31
deltagere til start blev spillet på Brandts
Torv lørdag den 14. juni.
Da Carsten tre måneder før vandt sit
14. fynsmesterskab, havde han inden
sidste runde taget sagen i egne hænder,
men noget tilsvarende gjorde sig
bestemt ikke gældende ved FM i lyn,
hvor han i finalegruppen måtte have
hjælp fra Tobias Rostgaard for at sikre
sig lynomkamp over to partier mod
dennes klubkammerat Jan Kuntz.

Hans kom overraskende i finalen
Formiddagens
indledende
runder
kastede flere overraskelser af sig, og
arrangørklubbens Hans Hansen stod for
den største ved at sikre sig adgang til at
spille med om mesterskabet. Han og
Viggo Bové Quist, Springeren vandt de
første seks partier i gruppe 4, og da de
allerede var videre, tog de en hurtig

Jan Kuntz slog favoritten
I det ordinære parti tilføjede Jan i
næstsidste runde favoritten dagens
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Favoritten satte tingene på plads

remis i det indbyrdes parti i sidste
runde.

Da de to FM-kandidater mødtes første
gang, tabte Carsten Bank Friis på tid i
et tårnslutspil, hvor Jan Kuntz havde
tre bønder mod to på samme fløj, men
det var dog det ekstra minut, FREMspilleren rådede over, som blev
afgørende.

Dermed blev Hans’ klubkammerater
Michael Agermose Jensen og Yann Le
Besq henvist til gruppe B. Som
forudsagt af denne signatur, kunne
Hans dog intet stille op mod de bedste
lyn-hajer, der alle vandt over
sensations-manden.
Det var bestemt heller ikke ventet, at
Per Stentebjerg-Hansen måtte overlade
de to A-billetter i gruppe 2 til Jan
Kuntz og Jesper Knudsen.

I omkampen fik Jan ikke mange ben til
jorden, da favoritten vandt begge
partier i sikker stil, men alene det at
tvinge Carsten ud i en omkamp, var en
flot præstation.

Første omkamps-parti er i åbningsfasen, og Tobias og Anton følger slagets gang.

En spændende fight

mester, men derefter vandt han fire
partier i rap, inden Kristoffer Dyrgaard
stak en kæp i gevinst-hjulet:

I finalegruppe A lagde Viggo Bové
Quist ud med at tabe til den senere
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Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Viggo Bové Quist, Springeren
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6
5.Sc3 Dc7 6.Le3 Sf6 7.Ld3 Sc6 8.0–0
Ld6 9.f4 Sxd4 10.e5 Lc5 11.exf6

21.Da5+! Dc7 22.Dxc7+ Kxc7
23.Se8+ Kc6 24.Sxg7 Le6 25.Sxe6
fxe6 26.Lxh7
Og hvid vandt.
1–0
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Undervejs blev der uddelt 6
biografbilletter til Cafe Biografen, og
to af dem gik til Mads Hansen, FREM
for hurtigste gevinst i 4. runde. To
andre var trøstepræmier til to af de
deltagende ikke klubspillere, Mads
Greisen og Jesper Larsen, som stod
noteret for 0 point efter seks runder.
Desuden tilkæmpede Heinz Furrer og
Anton Kjeldsen sig biografbilletter for
at trodse vejrguderne, da de to
kamphaner trods en ordentlig skylle
spillede videre, mens alle de øvrige
trak indendørs på Brandts og spillede
videre i tørvejr.

Biografbilletter på højkant

11...Sf5?!
11...gxf6!
12.Lxc5 Dxc5+ 13.Kh1 Se3 14.fxg7
Tg8 15.Df3 Sxf1 16.Se4 De7 17.f5?!

Slutstillingen i finalegruppe A:
1-2. Carsten Bank Friis, LF og Jan
Kuntz, FREM, begge 5,5p. 3. Viggo
Bové Quist, Springeren 5p. 4.
Kristoffer Dyrgaard, FREM 4p. 5.
Tobias Rostgaard, FREM 3,5p. 6.
Mads Hansen, FREM 2,5p. 7. Jesper
Knudsen, FREM 2,5p. 8. Hans Hansen,
FREM 0p.
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Finalegruppe B: 1. Per StentebjergHansen, LF 6,5p. 2. Jonas Nilsson,
FREM 6p.
Finalegruppe C: Søren Korshøj
Laursen, FREM 6p. 2. Christoffer
Munkholm, klubløs 5p.

17...exf5
17...d5!
18.Dxf5 Txg7 19.Txf1 d6 20.Sf6+
Kd8??
20...Kf8

Finalegruppe D: 1. Heinz Furrer,
Ringkøbing, 6,5p. 2. Jacob Kloch,
Middelfart, 6p.
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Brønshøj mesterskabet 2008
eller hvordan man batter c3-varianten.
Af Michael Agermose Jensen
Hvid: C Eriksson, (2082)
Sort: Michael Agermose Jensen,
(2052)
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4
d5 5.exd5 $f6 6.$c3 $xd5 7.-b3
$b6 8.$f3 %g7 9.%b5+ %d7 10.a4
0-0 11.0-0 (D)

Udover Danmarks suverænt bedste
skakklub er undertegnede også Bmedlem i Brønshøj skakforening.
Det åbne Brønshøj mesterskab
løber over 9 runde hvert forår og jeg
plejer at score rimelig godt, uden at
jeg dog har vundet endnu.
Dette års turnering var lidt svagere
besat end sædvanligt – jeg var med
2052 seedet som nr. 4, og regnede
med at spille med om skabet.
Den eneste anden Brønshøj-spiller i
øverste gruppe var Asger Paaske, så
vi
spillede
samtidig
om
klubmesterskabet.
Denne turnering var befolket med
1.e4 c5 2.c3 spillere så den havde
jeg kigget lidt ekstra på. Asger
afstod dog til fordel for at overraske
mig i Dragen.

11.a5 8e6 12.-a3 2c4 13.-a4
2d6 var også bedst for sort i
Jonkman, H−Dunnington, A/York
2000 (½−½ 30)
11...%e6!
Sort tager initiativet.
12.-d1 a6 13.%e2 $c6H
Hvis jeg fik sådan en IQP stilling
med hvid ville jeg nok finde en
anden åbning. Bonden på d4 er
kronisk svagelig.
14.%e3
14.a5 2d5
14...$d5
Sætter sig tungt på blokadefeltet.
15.-d2

Det viste sig, at det var mig, der
overraskede ham først og fik stor
fordel. Trækket efter slog jeg en
bonde med den forkerte springer,
og så var det parti kørt. Se det på:
http://www.ksu.dk/hjemmesider/s
ide.asp?klubid=8, for de grufulde
detaljer.
Mit først møde med c3 varianten
var følgende fra 3. runde:
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Ideen er vel 8h6.
15...$a5 16.0a3 $b6 (D)
c4 er blødt.

36.-d3 -c6 37.0e2 0ba6?
En fejl i tidnøden.
38.h3 -d6 39.0d2?J
Hvid kunne slå på b4.
39...0c6
Så fik sort sin stilling.
40.0e2 (D)

17.b3?
En taktisk overseelse.
17...$xb3
17...8xb3 kom også på tale. 18.:b1
8e6 19.d5? 2bc4!
18.-d1 $a5 19.$e4
19.2g5 8c4.
19...%d5∓ 20.$c5 $bc4 21.0c3
b5!?
Risikabelt. 21...b6 var sikkert.
22.2d3 :c8 med stor fordel.
22.axb5 axb5 23.-b1 0b8 24.$a6
0b6 25.$b4
Med blokade.
25...$xe3 26.fxe3 %c4 27.0e1
-d6! 28./h1
Hvid vil flytte 2f3, men med kongen
på g1 kan sort slå på d4.
28...%xe2 29.0xe2 $c4 30.$d2
-e6 31.-d3 0a8 32.0e1 -d6
33.$c2 $xd2! 34.-xd2 b4!
35.0b3 0a2−+ (D)
En ubehagelig binding.

40...-c7!!
40...:cxc2 vandt også, men
teksttrækket er mere elegant. Jeg
havde 20 sekunder tilbage.
41.$e1 0c1! 42./g1 -g3 43.0xa2
0xe1+ 44.-f1 0xf1+ 45./xf1
%xd4 0-1
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Runden efter spillede Eriksson mod
Paaske. Så kan de lære de sådan
to c3 spoilere - tænkte jeg.
Partiet kom således:
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 -xd5 4.d4
cxd4 5.cxd4 e5 6.$f3 $c6 7.$c3
%b4 8.%d2 %xc3 9.%xc3 e4
10.$e5 $xe5 11.dxe5 $e7 12.%e2
0−0 13.0−0 %d7 14. -c2 %c6
15.0fd1 -e6 16. 0d6?
Et slag i luften.
16...-f5 17. -d1 -g5 18. -d2??
e3
Game over.

Filosofien her er at forsøge at vinde
uden at risikere at tabe. En ikke
særlig beundringsværdig indstilling
til skak − lidt ligesom norsk fodbold.
2...g6!
Den bedste variant, hvis man ikke
vil give hvid lov til at forfladige
spillet.
Turneringsstillingen
var
sådan, at min modstander havde et
halvt point mere end mig og vi
spillede om enten en delt 1. plads
eller en udelt andenplads afhængig
af et andet partis udfald. Jeg skulle
således vinde dette parti.
3.d4 cxd4 4.cxd4 d5!
Så får hvid ikke lov til at dominere
centrum.
5.exd5
Den anden hovedvariant 5.e5
spildte jeg ikke mange kræfter på
under forberedelsen.
5...$f6 6.$c3
Den kritiske variant er 6.8b5+
2bd7 7.2c3 8g7 8.d6 men jeg
havde regnet ud at han ikke ville gå
ind i den.
6...$xd5 (D)

Efter partiet forsvarede Eriksson sit
:d6 med at han jo efter tabet mod
mig skulle vinde. Øh? Måske skulle
han så forsøge noget andet end
2.c3?
Ok. Hvis vi skal være flinke giver
min bog om Morra gambit ham
14.-c1!, der forøger effekten af
:d6 en hel del (Groszpeter−Baart,
Groningen 1976/7).
Det lykkes Thomas Struch at hustle
en hel ud af et remisslutspil mod
Paaske og i sidste runde skulle jeg
have sort mod netop ham. Der
kom:
Hvid: T. Struch (2048)
Sort: Michael Agermose Jensen,
(2052)
1.e4 c5 2.c3
Min modstanders repertoire består
udelukkende af spoiler varianter:
Afbytningsvarianten i Fransk, Caro−
Kann, og Spansk, 8c4 og d3 imod
Skandinavisk og så selvfølgelig
Alapin varianten imod Siciliansk.
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Dette er en stilling fra Panov−
Botvinnik varianten i Caro−Kann
(1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
2f6 5.2c3 g6 6.cxd5). I den variant
er 6.-b3 bedre for at beholde pres
mod centrum.
7.-b3
Det havde jeg også gættet.
Trækket sætter en lille plat fælde.
7...$b6
Endelig ikke 7...2xc3? 8.8c4!
8.%b5+ %d7 9.$f3 %g7
Denne stilling havde jeg på brættet
inden partiet.
10.0-0
Hvid kan vinde løberparret med
10.2e5 som stort set alle spiller;
men efter 10...0-0 11.2xd7 26xd7!
Som angivet i Alburt og co´s Chess
Openings for Black, Explained (D)
står sort godt. 2b8 skal til c6 og
den anden til f6.

Eriksson forsøgte 10.a4?! Jeg tror
a4 svækker mere end det gavner.
10...0-0 11.0d1
Hvid vælger ikke overraskende en
blød opstilling.
11...%g4!?
Fritz er glad for trækket, men efter
hvids svar ser den hvid fordel (X).
Den slags skal man ikke stole på.
12.%e2 $c6 13.d5 $a5
Her havde jeg beregnet den
følgende
afvikling,
der
giver
løberparret. 13...2e5 14.2xe5
8xe2 15.2xe2 8xe5= kom også på
tale.
14.-b4 %xf3 15.%xf3
15.gxf3! 2c8 fulgt af ...b6 og
...2a5−b7−d6 med lige spil.
15...2d7? taber derimod direkte
efter 16.8g5!Q
15...$ac4 16.a4?
Som sagt er jeg overbevist om at
dette er en svækkelse. Specielt
feltet b3, der også blev fatalt for
Eriksson.
16...-d6! (D)

IQP stillingen kan nemt blive
ubehagelig for hvid i slutspillet.
11...28xd7 spilles altid, men det er
bedre at slå med den anden
springer.
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21...$xe3
Indleder en lang forceret variant.
Det var umuligt at regne alle
varianterne igennem. Men for de
interesserede er her et udpluk af
det jeg kiggede på med Fritz'
rettelak tilføjet.
• 21...2xd6?? 22.2d5 taber på
stedet.
• 21...exd6 22.2d5 -xb2 23.-xb2
(23.%e7+ :h8 24.%xc8 #xe2
25. xe2 %xe3 26.fxe3
xa1
27.%xa7
e5 28.%b5
d8∓
vinder en bonde med gode
gevinstchancer.)
23...2xb2
(23... xb2
24.%e7+
:g7
25.%xc8
er
også
uklart.)
24.2e7+ Gh8 25.2xc8 2xd1
26.:xd1 :xc8 27.:xd6 med god
kompensation for bonden.;
• 21...-xb2 22.2d5 exd6 fører til
samme stilling som 21...exd6
22.2d5 -xb2.
• 21...2xb2 22.2d5 (22.dxe7
#xe7 23.%d5 kunne jeg slet ikke
overskue. Sort har en bonde,
men hvor skal damen hen?)
22...-xd6
23.8g5
(Jeg
forkastede egentlig varianten
pga. 23. f4 men her havde jeg
overset
23...e5!)
23...2xd1
24.2xe7+ Gh8 25.:xd1 -c7
26.2xc8 :xc8 vinder ganske vist
en bonde, men hvid har god
kompensation med to gode
løbere i den åbne stilling.
• Efter 21...e6 var jeg nervøs for
varianten 22.d7 :cd8 23.8g5 og
sort er nødt til at gå all−in med
23...-xb2
24.8xd8
:xd8
25.:ac1 8xc3 26.-d3 8f6

Tilbyder en dronningafbytning, der
vil udstille hvids svagheder.
16...a5 17.-b5 -c7 var også
fristende.
17.-b3
Han tror han står bedst og vil ikke
bytte damer.
17...$a5 18.-c2
Efter 18.-b5 beregnede jeg
varianten 18...a6!? 19.-xa5 2c4
20.2e4 2xa5 21.2xd6 exd6 men
hvid redder sig med 22.:b1X og har
løberparret.
Jeg ville have spillet 18...2bc4
19.2e4 -b6 20.-xb6 axb6Y og
hvid har mange svagheder.
18...0ac8
Måske det forkerte tårn.
19.%e3 -b4
Forhindrer 8d4 og truer på c3.
19...2ac4 besvares med 20.8d4.
20.-e2 $bc4
20...2ac4! var en anelse mere
præcist da det forhindrer d5−d6.
21.d6 (D)
Desperat, men ellers er hvid færdig.
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33...f5 34.:d7+; 33...:e8 34.:d7.
34.0d7 0e8 35.%c6 0e7 36.0xe7
Her tilbød min modstander remis!
Han har en bonde mindre mod en
modstander, der skal vinde for at få
præmie, så i den situation er skal
man holde sin k...!
36.../xe7 37.f4 %d4 38.h3 f6
39./f3 /d6 40./e4 %g1

27.:xc4 2xc4 28.-xc4. Zd7
giver hvid kompensation for
bonden.
22.-xe3 e6 23.d7 0cd8 24.-xa7
-xb2
Som planlagt i træk 21.
25.-xa5
25.2b5! havde jeg undervurderet.
Hvid har herefter en vis fordel.
25...%xc3 26.-c7 %e5
Vinder en bonde og afliver d−
bonden. Det var denne stilling jeg
havde set, da jeg slog på e3.
26...8d4 27.:ab1 -xf2+ 28.Gh1 b6
overvejede jeg længe, men kom
ikke til nogen konklusion hvilken
bonde, der var bedst at vinde.
27.-c4 0xd7 28.0xd7 -xa1+
29.0d1 -b2
Sort vandt en bonde, men det bliver
svært at vinde partiet.
30.-b5 -xb5
30...b6 31.-xb2 8xb2 32.:d6 :b8
giver
heller
ikke
reelle
gevinstchancer.
31.axb5 b6 32.g3
Slutspillet er remis for sort kan ikke
få sit tårn med.
32.../g7 33./g2 /f6

Tidnøden overstået. Med de
uligefarvede løbere er det tykt
remis. Efter 15 ligegyldige træk
måtte jeg affinde mig med 3.
pladsen.
½−½
Bortset fra nogle dumme tab i
starten af turneringen, hvor jeg var
syg og en dum fejl i en god stilling
mod turneringsvinderen, Jacob
Kjær var det en fin turnering.
Asger og jeg delte titlen som
Brønshøj mester og jeg vandt hele
6 af de rare ratingpoint.
Ikke at det giver nogle invitationer til
næste World Cup, men det
stoppede striben af turneringer med
ratingtab.

Budapest Spring Festival 2008
Af René Andreasen
synes det er rart at deltage i
turneringer
der,
modsat
hverdagsaftenturneringer,
bliver
afviklet inden for en kort tidshorisont.
Jeg har også benyttet turneringerne til
at komme rundt i landet og besøge
familie og venner (og låne deres sofa),

Siden jeg genoptog skakspillet i
foråret 2006, kan jeg se på dsu.dk, at
jeg frem til påsken 2008 har spillet 23
turneringer. Flere af disse har været
weekendturneringer rundt omkring i
landet. At jeg godt kan lide denne
turneringsform har flere årsager. Jeg
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og sidst men ikke mindst så synes jeg,
det er spændende at møde nye
modstandere.

fremstillet det, som om at jeg har
været nødt til at søge udenlands for at
finde kvalificeret modstand.

Tidligere har jeg ved fire lejligheder
opholdt mig hele måneder i
latinamerikanske byer, hvor jeg har
studeret spansk halvdelen af dagen,
og brugt den resterende del af dagen
på at opleve byen. En kombination jeg
synes er et godt miks af oplevelser og
andre gøremål. Derfor havde jeg i
løbet af vinteren puslet med ideen om
at deltage i nogle udenlandske
skakturneringer, hvor jeg ville kunne
have det samme miks af oplevelser og
andre gøremål.

Turneringen havde 70 deltagere fra
14-15 lande, og med 1752 i ELO-rating
var jeg nede i den tunge del af feltet. I
første runde bliver jeg kørt over af en
ung ungarer. I anden runde møder jeg
Hollandske Jeroen Van de Meer (Elo
2019). Efter at have stået klemt med
de sorte brikker i Panov-varianten i
Caro-Kann øjner jeg et remisbillede:
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Søgekriteriet var derfor en turnering,
der blev afviklet som en åben
turnering, og hvis det skulle
kombinere oplevelser og skak, skulle
det også være en turnering, der ikke
havde for mange dobbeltrunder.
Valget faldt på Ungarn, hvor der i
påsken blev afviklet Budapest Spring
Festival. En 9 runders turnering med
et parti om dagen med start kl. 16.00.
Eftersom at jeg aldrig havde været i
Ungarn før og Budapest virkede som
en spændende by, opfyldte denne
turnering mine kriterier. Det skal for
en god ordens skyld nævnes, at jeg
over for venner, familie og
arbejdskollegaer
selvfølgelig
har

Hvid har netop spillet Tb1. Her
mener jeg at jeg ved at søge en
bondeafvikling, enten får efterladt
hvis med en b−bonde der ikke kan
komme frem.
Eller hvis vi afvikler det tunge
materielle, så den fri a−bonde
aldrig kunne løbe i mål da min
konge vil kontrollere de sorte felter
b8 og a7.
21...a5 22.Tcb3 axb4 23.Dxb4
Dxb4 24.Txb4 Txb4 25.Txb4 Kf8
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26.a4 Ke7 27.Kf2 Kd8 28.Ld1 Kc7
29.Kg3 Tb8
29...Lc8 30.Lc2 g6 31.Tb6 La6
32.h3 Lc4 var en anden mulighed.
30.Txb8 Kxb8 31.Lc2 g6 32.Kh4
h6 33.g4 f5

Selv om FRITZ mener at hvid har
en fordel på over 1.5, så kan jeg
holde stillingen remis mod FRITZ,
så det ser ud til at være remis efter
sidste tårnafbytning på b−linjen, og
som jeg havde kig på i
diagramstillingen, så måtte nøgle
til at forsvarer stillingen at den
sorte konge skulle over og
kontrollere a7.


 + + +
+ +3+ + 
 +++
+  ++ 
 + 

%
+ + + + !
" +6+ +  #
$+ + + + &
'()*+,-./0


+ +3+ +
 + + + 
 ++++
+  + 
 % 

 
+ + + + !
" + +6+ +#
$+ + + + &
'()*+,-./0

Så er der ikke længere nogen
huller at åbne, hvid undersøger
dog lige, om jeg holder mig på de
rigtige felter. Jeg kunne dog også
forholde sig afventende med
33...Ka7, da 34.f5? exf5 35.gxf5
Lxf5 36.Lxf5 gxf5 ikke dur for hvid.
34.g5 h5 35.Ld1 Le8 36.Le2 Ka7
37.Kg3 Ld7 38.Kf2 Le8 39.Ke3
Lf7 40.Kd2 Le8 41.Kc3 Lf7
42.Kb4 Kb7 43.Ka5 Ka7 44.La6
Le8 45.Lc8 Lf7 46.h3 Kb8 47.La6
Ka7 48.Le2 Le8 49.h4 Lf7 50.La6
Le8 51.Lc8 Lf7 52.Kb4 Kb8
53.La6 Ka7 54.Ld3 Le8 55.Lc2
Ld7 56.Ld1 Le8
56...Lc8 var også muligt, da
57.Lxh5? gxh5 58.g6 pareres med
58...e5! 59.dxe5 Le6.
57.Le2 Lf7 58.Ld1 Le8 59.Le2

½-½
Betænkningstiden var 120 min. + 30
sek. pr. træk. Det var den første
turnering, jeg prøvede at spille med
tillægstid pr. træk. Det gav for mit
vedkommende et par ret pudsige
situationer gennem turneringen.
I ovennævnte parti er jeg nede på ca.
2 min. omkring træk 30, mens min
modstander har over en halv time. Da
partiet slutter, har jeg over 10 min.
hvorimod De Meer har været under 1
min. i de seneste 10 træk.
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Den får jeg nu hurtigt meldt mig ud af
igen og får samlet 2½ i de sidste 3
runder. I sidste runde mod Heinz
Ramminger fra Tyskland får jeg med
de hvide brikker et remistilbud efter
32.-d5.
i
nedenstående
diagramstilling:

I 3. runde er jeg kommet i store
vanskeligheder mod Jozef Jr. Pogats
(1927). Det jeg sidder og pønser på, er
at kunne sætte en evig skak ind, og af
en eller anden årsag jeg stadig ikke
forstår, giver min modstander mig i
nedenstående stilling en skak på f1 og
forlanger remis ved at påpege en evig
skak. Øh, fint nok med mig!!!
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33.Ta7 Tg8 34.Tf7+ Ke5 35.Tf2
Tg3 36.Kd2 d4 37.Te2 Kd5
38.exd4 Kxd4 39.Th2 e3+ 40.Ke2
e5 41.c3+ Kc4 42.Th4+

Efter
en
resultatmæssig
tilfredsstillende start på turneringen
ryger jeg ind i nederlag i både 4., 5. og
6. runde.
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Det første var der ikke så meget at
gøre ved, men både i 5. og 6. runde
smider jeg på skammelig vis en
gevinst væk. Frem til 6. runde havde
jeg kun mødt spillere med over 1900,
men med tre nuller i træk havde jeg
meldt mig ind i bundstriden.

42...Kd5
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42...Kb3 43.Tb4+ Kc2 44.c4!
43.Tb4 e4 44.a4 Ke5 45.Tb8 Kf4
46.Tf8+ Ke5 47.b4 Kd5?!
47...Tg2+ 48.Kxe3 Tg3+ 49.Kd2
Tg2+ 50.Ke1 e3 var et bedre
forsøg på modspil.
48.a5 Kc4 49.Tc8+ Kb5 50.Tc5+
Ka6 51.Te5 Tg8 52.Kxe3 Tc8
53.Kd4 Td8+ 54.Kxe4
1-0

min egen indsats, jeg fik spillet mig ind
i nogle gode stillinger, hvor jeg ikke fik
point på kontoen. Men alt i alt var den
en god oplevelse at deltage i
turneringen.
På turneringens næstsidste dag kom
min kæreste til Budapest og vi blev en
lille uge og kiggede nærmere på byen,
inden turen gik retur til Danmark.

Jeg overvejede nu ikke et sekund at
tage imod dette remistilbud. Efter
partiet fik jeg så at vide, at jeg havde
afslået remistilbuddet for at spille på
hans fejl, og at en stormester ville
have holdt remis med sort fra den
stilling, hvor at han tilbød remis.

Jeg har også fået mod på at tage på
flere af den slags ture, hvor jeg kan
kombinere skak og oplevelser, og i
skrivende stund er jeg ved at
planlægge
min
deltagelse
i
Schwarzacher Open, en turnering i
Østrig som starter den 16. aug.

Tja, hvad kan man sige til sådan en
melding. Man kunne have tilføjet, at
det i så fald ville kræve at hvid ikke var
stormester, men jeg valgte blot at
trække på skuldrene.

Turneringen
kan
følges
på:
http://www.schachinsalzburg.at/Schw
arzacherOpen/
Skulle læsere af dette blad have
interesse i at tilbringe påsken næste
år med skakspil og varme bade i
Budapest, så står jeg til rådighed med
informationer.

Med 3½ af 9 sluttede jeg lidt over min
forventede
score,
men
rent
skakmæssigt var jeg lidt skuffet over

Udfordringsturneringen 2007/08
af Kristoffer Dyrgaard
Udfordringsturneringen blev en delvis
succes igen i år, eftersom der blev
spillet 109 udfordringsmatcher i den

forgangne sæson. Et antal, som
forhåbentlig vil blive endnu større i år.
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kunne vinde både hovedpræmie og
bogpræmien, går bogen til Peter
Kinggaard.
Jonas havde spillet én match færre end
Peter og var derfor tæt på denne.
Se stillingen fra foregående sæson og
reglerne på www.fremskak.dk.

Jess Nykjær var medpart i ikke mindre
end 49 af disse, hvorfor det ikke kan
overraske, at han også vandt heat 3
med 80 point og dermed løb af med
den samlede sejr.
Mere intens kamp var der om
andenpladsen i heat 3, hvor Peter
Kinggaard opnåede 47 point foran
Jonas’ 40 og Michaels 36.
Ligeledes
endte
Peter
på
andenpladsen i antal spillede matcher
over hele sæsonen, og da Jess ikke

Hermed åbnes en ny udgave af
Udfordringsturneringen:
Så

værsgo

at

udfordre

løs!

Café Biografens 25 års fødselsdagsturnering
Af Niels Erik Nielsen
Café Biografens 25 års fødselsdags
skakturnering blev med FREM som
arrangør afviklet i strålende solskin
lørdag den 26. juli sideløbende med, at
der få meter derfra blandt andet var
taler til fødselaren, digtoplæsning og
tryllekunst. Hen mod slutningen stod
den oven i købet på opera, men det
anfægtede nu ikke deltagerne, der
havde haft flere timer til at vænne sig
til den summen af lyde, som rigtig
mange mennesker altid frembringer.

opleve Mads og megafonen; Café
Biografen havde ellers skaffet en
forstærker og en mikrofon, men da den
ekstra runde betød, at tidsplanen
allerede var overskredet, havde
arrangørerne simpelthen ikke tid nok
til, at finde ud af tilslutningen. På
scenen var nogle af musikerne fra
Blues Brothers Souvenir Show, der var
hovedattraktionen senere på aftenen,
allerede var i gang med opvarmningen
klos op ad finalebrættet!

Konceptet blev ændret en smule
Oprindelig var det tanken, at spille 6
runder i to 10-mandsgrupper, hvorefter
vinderen af den stærkeste gruppe
skulle spille finale mod vinderen af
gruppe
2
på
stort
skakbræt
akkompagneret af Mads B. Svendsens
kommentarer til forløbet. Med kun 16
spillere til start blev konceptet
imidlertid
ændret
til
to
8mandsgrupper, hvor alle mødte alle.
Vi fik desværre ikke lejlighed til at

Kim og Kristian var i særklasse
Den øverste gruppe blev totalt
domineret af Kristian Hovmøller,
Dianalund og Kim Skaanning, FREM,
der begge lagde ud med at vinde de
fem første partier. I deres indbyrdes
møde i 6. runde trak Kristian det
længste strå, og Dianalund-manden
lignede en sikker vinder. Kim fik dog
en ekstra chance for en omkamp, idet
Hovmøller sluttede af med at tabe til
Jan Kuntz, men den blev ikke udnyttet,
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da Skaanning kun fik remis mod
klubkammeraten Jonas Nilsson.

angreb på kongestillingen var eneste
håb, og som sagt så gjort:
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Et par matsætninger
Partier med 10 minutter pr. spiller pr.
parti bliver sjældent bevaret for
eftertiden, men et par afslutninger fra
øverste gruppe blev det dog til. I det
første eksempel har Jan Kuntz, FREM
et tårn mere, men derfor kan man jo
godt gøre kort proces. Han havde hvid
mod Allan Cane, som for mange år
siden var mesterspiller og medlem af
den legendariske københavnske klub
Capablanca, men siden har han været
væk fra organiseret skak. Jans præcise
trækfølge afgør på stedet:

1.Txe6! Lf6??
1...Dxb2! 2.Tee1 Lxa3 ser bedst ud for
sort.
2.Txf6 gxf6?? 3.Dxg6+ Kh8 4.Dxf6+
1–0
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Gruppe 1:
1. Kristian Hovmøller, Dianalund 6p.
2. Kim Skaaning, FREM 5,5p. 3. Jan
Kuntz, FREM 4p. 4. Jonas Nilsson,
FREM 3,5p. 5. Sander Ehmsen,
Enkeltmedlem 3p. 6-7. Allan Cane,
Enkeltmedlem og Niels Erik Nielsen,
FREM, begge 2,5p. 8. Jess Nykjær,
FREM 1p.
Et familie-anliggende
Gruppe 2 kom udelukkende til at
handle om, hvilken Furrer der skulle
møde Hovmøller i finalen på det store
skakbræt. Det så længe ud til, at
farmand Heinz havde fat i den lange
ende, da han vandt over sønnike i 3.
runde, men det blev det eneste
pointtab for junior. Da senior i sidste
runde tabte til Cipriano Sande, Odense
Skakklub og desuden stod noteret for

1.Tf7+ Kh8
1...Kh6 2.Txh7+! Kxh7 3.Df7+ med
samme vendinger som i partiet.
2.Txh7+! Kxh7 3.Df7+ Kh8 4.Df6+
Og stillet over for mat i to, opgav sort.
1–0
Jan Kuntz er også part i det andet
eksempel, hvor denne artikels forfatter
var godt på vej til at blive totalt
overspillet på dronningefløjen. Et
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en enkelt remis mod Søren Korshøj
Laursen, FREM, vandt Christian
Furrer gruppen.

ikke til at se i finalen, der var
stipuleret til kun at gå over et parti,
men det rakte ikke til at finde en
afgørelse.
På opvisningsbanen var storfavoritten
endda på randen af et nederlag, men
partiet endte remis, så det blev
nødvendigt med endnu et parti. Da der
virkelig var gang i lydprøverne på
scenen, blev det andet finaleparti
afviklet i den anden ende af pladsen
med almindeligt bræt og brikker. Også
her var unge Furrer rigtig godt med,
men siden spillede han forkert og tabte
trods merbonde.
Det var et sjovt og anderledes
arrangement, som Café Biografen skal
have stor tak for at have muliggjort.

Gruppe 2:
1. Christian Furrer, enkeltmedlem 6p.
2. Heinz Furrer, Ringkøbing 5,5p. 3.
Henrik Jegbjerg, FREM 4p. 4. Søren
Korshøj Laursen, FREM 3,5p. 5-6.
Jerry Rosenberg og Cipriano Sande,
begge Odense Skakklub 2,5p. 7-8. Bo
Kristensen og Michael Andersen,
begge enkeltmedlemmer 2p.
Gjorde imponerende god modstand
Selv om der er over 700(!)
ratingspoints forskel mellem Kristian
Hovmøller (2237) og Christian Furrer,
enkeltmedlem (1508), var det bestemt

Høj himmel over Café Biografen.
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Frem Schweizer 2008
Frem Skakklub indbyder til en 9 runders
koordineret schweizer turnering
Turneringen spilles på mandagene 25. august, 1., 8., 15., 22. og 29.
september og 6. oktober med spilstart kl. 18.30. Runde 7 og 8 spilles
som dobbeltrunde lørdag den 4. oktober med spilstart kl. 10.00 og
kl. 15.30.
Udsatte partier kan afvikles på torsdage i Læseforeningen, evt. på
andre hverdage i Frem Skakklub.
Turneringen elo-rates
Velassorteret kantine forefindes på spillestedet
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter opsparet tid + ½ time
til resten af partiet
Præmier: 1.pr 650 kr., 2.pr 400 kr., 3.pr 250 kr. – derudover
præmiegrupper for hver 8 deltagere med 1.pr 400 kr., 2.pr 250 kr.
og 3.pr 150 kr.
Indskud: 125 kr. for seniorer, 100 kr. for juniorer
Tilmelding: senest den 18. august til
Jonas Nilsson: jonas.g.nilsson@gmail.com
(tlf. 23 20 70 31)
Kristoffer Dyrgaard: kristofferdyrgaard@webspeed.dk
(tlf. 25 75 76 78)
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Frem Skakklub præsenterer:

Odense Mesterskabet 2008
- Oplev en af årets store turneringer i hjertet af Odense
Spilledage: Torsdag d. 16/10, fredag d. 17/10, lørdag d. 18/10 og søndag d. 19/10.
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
Antal deltagere: Maksimalt 64 deltagere – nås tallet, oprettes reserveliste.

Vel mødt i Frem!!!
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Medlemsoversigt
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
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
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
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M
Dimitri Doubrovski, Jeppe Aakjærs Alle 46, 5210 Odense NV
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M
Søren Gjedsted, Øhavevej 3, 5800 Nyborg
David Guneson, J.B. Winsløws Kollegiet, lejl. 1302, 5000 Od. C
Finn Hansen, Provsteløkken 43 B, 5200 Odense V
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV
Mads Hofstedt Hansen, Dragebakken 19, 5250 Odense SV
Henrik Jegbjerg Hansen, Bjørnemosen 56 1. tv, 5260 Odense S
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. 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, Bregnevej 5, 3,1, 5220 Odense SØ
Alexander Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
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
Martin Lind Mortensen, Skejbyvej 259, 8240 Risskov
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
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66115869
66141420
66141420
66159796
60110673
66111326
66111326
21283615
50547553
50547553
66148171
41117347
25757678
22778371
66124944
26827022
31692290
66122031
65912145
66163656
25599245
97511966
65916925
41408527
66105988
27280144
20744863
22593955
24604624
61340050
26838127
26197999
26197999
66120322
23325877
61305945
20811856
66175561

Medlemsoversigt
Brian Nielsen, Toftevej 6, 2840 Holte
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Odense C
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Odense M
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Jørn Pallesen, Kristoffersvej 108, 4100 Ringsted
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, Kristoffersvej 108, 4100 Ringsted
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
David Smit, Nyborgvej 291 2.4, 5220 Odense SØ
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V
Niels Henrik Sørensen, Linde Allé 4, st. tv., 7400 Herning
Dan Tanager, Kongensgade 48, 2. sal, 5000 Odense C
Stefan Wiecker, Sanddalsvej 27a, 5700 Svendborg

22282983
66147674
51539148
77551012
28622832
65959759
24677219
66108610
66126472
65959759
20122435
24870296
66147615
61667961
28216182
22401914
22385125
28939067

Danmarks yngste bestyrelse: René, Jesper, Kristoffer, Mads og Jonas.
Michael B. Madsen er kommet til, siden billedet blev taget.
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