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Sponsorjagt og nyt logo
Af Niels Henrik Sørensen

Da bestyrelsen satte sig sammen forud for indeværende sæson, var det med et stort
ønske om at skaffe nogle sponsorer til klubben. Klubbens udgifter er nemlig vokset.
Udover de sædvanlige udgifter har vi to divisionshold med udekampe, der koster en
del kørselspenge, og vi har ikke tidligere sæsoners midler fra telefonbogsuddelinger
at læne os op af. Da vi samtidig kan frygte for størrelsen af kommunens
aktivitetstilskud i de kommende år, er vi tvunget til at tænke i nye baner.
Derfor blev der sat en proces i gang, hvor vi udarbejdede en slags ”klubbens CV”, der
fortalte potentielle sponsorer lidt om, hvad vi gerne vil inden for eksempelvis
juniorarbejdet, og hvordan en virksomhed kan få sit navn kædet sammen med denne
gode sag.

Det har foreløbig resulteret i, at tre virksomheder støtter Frem i det kommende år:
Energi Fyn, Fjernvarme Fyn og Jill A/S.
Sidstnævnte er leverandør af merchandise-effekter, og kommer blandt andet til at
producere den polo T-shirt, alle medlemmer får udleveret efter nytår som en slags
”spillertrøje”.

At Frem skal have en spillertrøje bunder blandt andet i, at en del af de opnåede
sponsormidler på forhånd har været øremærkede til dette formål. Om du som medlem
vil bruge trøjen er naturligvis frivilligt, men ikke mindst på vores skoleskak-hold
kommer det til at se flot ud med en stribe ens spillere repræsenterende Frems
”farver”.
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Frems ”farver” bliver i øvrigt sort – og med et helt nyt logo på brystet. Det gamle
logo med den røde springer med de store tænder og det skæve smil er blevet
moderniseret i en lysere version, der er indsat på et skakbræt.

Som tidligere nævnt har Frem brug for at tænke i nye baner for at klare økonomien.
En af mulighederne er kommet gratis i form af en chance for at hente penge til
klubkassen via medlemmers, familiemedlemmers og andres elregning. Energi Fyn
har nemlig stiftet produktet FynskSupportEl, hvor selskabet giver 2 øre/kWh til en
valgfri klub, hvad enten der er tale om en privat- eller erhvervskunde. Frem har
tilmeldt sig ordningen, hvilket betyder, at alle kan vælge at blive sponsor for Frem,
men Energi Fyn betaler.
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Regneeksempel: Et familie i parcelhus bruger typisk 4000 kWh om året – er det
tilmeldt FynskSupportEl giver det: 4000 X 0,02 kr. = 80 kr. årligt til eksempelvis
Frem. Støt op om denne mulighed for at støtte Frem og spred gerne budskabet! Man
kan tilmelde sig FynskSupportEl på www.energifyn.dk.

Den absolut sandfærdige historie
Af Jess Nykjær

Her kommer sammendraget fra
klubbens dybdeborende skribent, Jess
Nykjær. Det nye år skulle åbnes med
en afklapsning af den forsvarende
klubmester. I år var det Michael B.
Madsen, der skulle have smæk. Fra
mine egne personlige journaler fremgår
det tydeligt, at undertegnede altid slår
den forsvarende klubmester i simultan.
Tiden hed Michael: 1.15 min.
Udfordrere: 0.30 min.
Mange kendte ansigter var dukket op,
Kristoffer, Jacob C., Jess, Jan Kuntz,
Theis, Claus, Simon, Sofus, Michael
Andersen, Johnny, Mads H., Yann,
Sander, Anton, Niels Henrik, Tobias,
André, Alexander og Lene.
De delte (næsten) alle smæk ud;
Michael havde også det handikap, at
han elsker at bruge godt med tid,
hvilket han også gjorde i starten, plus

han spillede videre på flere tabte
partier, hvilket en sand gentleman gør.
Det giver dog ikke mange point i
længden.
Da han endelig begyndte at spille
hurtigt, kom de små fejl, og han gik
ned, som skibet Titanic. Men respekt
for forsøget. Han vandt dog et parti, da
Emma tabte med vilje.
Jeg havde fornøjelsen at sidde ved
siden af Anton. Hans parti tog 20 træk,
af dem lavede klubmesteren 10
dronningetræk og Anton 12 bondetræk,
så var Michael også væk.
Partiet gengives dog ikke, da de unge
mennesker i klubben ikke skal
opfordres til den slags lotto-skak.
Det store antal deltager til klubbens
årlige åbning taler sit tydelige sprog
om, at simultan, snak og hygge er den
rigtige opskrift.
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Divisionsturneringen
Af Niels Erik Nielsen

I sidste sæson var førsteholdet tæt på at
indfri drømmen om en plads i landets
bedste række, men det endte med, at
Hillerød sikrede sig Skakliga-billetten.
Efter at have været med fremme i 1.
division, gruppe 1 de seneste år, skulle
man umiddelbart tro, at nu var det
endelig blevet FREM 1’s tur. Det sker
dog næppe i denne sæson, thi væk er de
to norske topbrætter Ellen Hagesæther
og Alf R. Andersen samt Mads B.
Svendsen, der holder skakpause. Da
der ikke er kommet forstærkninger til,
skal hullerne fylde ud med spillere fra
andetholdet, så derfor kommer det i
denne omgang nok mere til at handle
om overlevelse end oprykning.

usædvanligt endte med de samme cifre,
stod alle hold helt lige efter 1. runde.
Godt fra start
Vi stillede op i idealopstillingen, mens
de nordsjællandske gæster gjorde brug
af en enkelt reserve. Han figurerede
som nummer 10 på deres styrkeliste,
men kom hurtigt i problemer mod
Mathias Meunier, der fik et kæmpe
udviklingsforspring:
Hvid: Mathias Meunier, FREM 1
Sort: Knud Overgaard, Furesø
[noter: NEN]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6
5.Le2 c5 6.c4 Lxb1?! 7.Txb1 Sc6 8.0–
0 cxd4 9.Sxd4 Sge7 10.Sb5 Sxe5
11.Lf4 S7c6 12.cxd5 exd5 13.Dxd5

FREM 1: 1. Kristoffer Dyrgaard 2.
Mads Hansen 3. Stefan Wiecker 4.
Ritvars Reimanis 5. Michael Agermose
Jensen 6. Tom Frantsen 7. Michael B.
Madsen 8. Mathias Meunier.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+N+Qsn-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Lokalrivalerne fra Læseforeningen er
efter nogle sæsoner i gruppe 2 flyttet
over i gruppe 1, og kampen om Odense
finder sted i Ungdomshuset søndag den
29. januar, hvor 5. runde afvikles.
1. runde:
FREM 1 – Furesø: 4-4

13...Le7?
13...Dxd5 14.Sc7+ Kd7 15.Sxd5±.
14.De4 f6 15.Lxe5 fxe5 16.Lc4 Lf6
17.Tbd1 De7 18.Sd6+ Kf8 19.Sf5 Dc7
20.Se3 g6?! 21.Sd5 Dg7 22.f4 Te8

Førsteholdet lagde ud hjemme mod de
gamle bekendte fra Furesø, som vi
plejer at have et godt tag på. Denne
gang måtte vi dog nøjes med 4-4, men
da tre øvrige opgør i rækken højest
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XABCDEFGHY
8-+-+rmk-tr(
7zpp+-+-wqp'
6-+n+-sNp+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+QzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

dxe5 12.a4 0–0 13.Db3 Tb8 14.a5 b5
15.axb6 Txb6 16.Da3 Lb5 17.Sxb5
axb5 18.Db4

På det tidspunkt var den første
afgørelse
allerede
faldet,
idet
andetbrættet Mads Hansen efter 19
træk tog imod Peter Thorsbros
remistilbud.

18…Dd6?!
Letter blot hvids arbejde.
19.Dxd6 exd6 20.f3 Tfb8 21.Le3
T6b7 22.Tfc1 Sd7 23.Tc6 Lf8

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-tr-+-snp+&
5+p+Pzp-+-%
4-wQ-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

23.Sxf6!
Springeren er selvfølgelig tabu, og sort
har ingen fornuftige træk.
1–0

XABCDEFGHY
8-tr-+-vlk+(
7+r+n+p+p'
6-+Rzp-+p+&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-vLP+-#
2-zP-+L+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Vi var flere, der mente, at Furesøspilleren havde de bedste udsigter, men
det bekræftede efteranalyserne ikke,
snarere tværtimod.
Tom Frantsens modstander pådrog sig
tidligt en dårlig bondestruktur, og i den
type stillinger bevæger vores sjettebræt
sig som en fisk i vandet, således også
her, hvor Furesø-manden bare kunne
kigge på, mens Tom udbyggede
fordelen:

24.b4! f6 25.Ta5 Le7 26.Kf1 Kf7
27.Ta7 f5 28.Tc7 Txc7 29.Txc7 Ke8
30.La7 Td8 31.Lxb5 fxe4 32.fxe4 Lg5
33.Tb7 Ke7 34.Lb6 Tf8+ 35.Ke2 Lc1
36.Txd7+
1–0

Hvid: Tom Frantsen, FREM 1
Sort: Klaus Nielsen, Furesø
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 4.0–0 Lg7
5.c3 d6 6.d4 cxd4 7.cxd4 Ld7 8.Sc3
a6 9.Le2 Sf6 10.d5 Se5!? 11.Sxe5
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Forspringet hentet
Trods den gode start var alt dog ikke
lutter idyl, thi på fjerdebrættet var
Ritvars kommet bagud med en
håndfuld bønder, og kompensationen
var svær at få øje på. Hans bedste
chance lå i Kasper Damms store
tidsforbrug, men da de første 40 træk
var overstået, kunne FREM-spilleren
give op, og det var just, hvad han
gjorde et par træk senere.
På syvendebrættet var hjemmeholdets
Michael B. Madsen kommet skidt fra
åbningen, og en taktisk finesse kostede
ham en bonde. Værre var det dog, at
det aldrig lykkedes ham at befri
stillingen, og samtidig med at
modstanderen Carsten Juul Nielsen
satte det afgørende stød ind i træk 34,
tabte Michael på tid.

og som alternativ remis ved evig skak.
Det blev udgangen, idet det var for
risikobetonet at presse citronen
yderligere, og efter 44 træk kunne
FREM-spilleren
endelig
forlade
lokalet. For tidnødsnarkomaner er
omkostningerne
ved
den
nye
betænkningstid til at få øje på, især når
modstanderen, som det var tilfældet
her, i det meste af forløbet havde
masser af tid på klokken. Ingen tog tid
på det, men et forsigtigt gæt er, at
Michael i 1. rundes parti var
stavnsbundet til stolen den sidste
halvandet time!
Kristoffer slog kontra
Da denne gyser havde kastet en halv af
sig, var udsigterne til en smal
hjemmesejr pludselig gode. Blandt
andet fordi førstebrættet Kristoffer
Dyrgaard endelig fik mulighed for at
slå kontra:

I konstant tidnød
Hidtil er det kun Skakligaen, der har
benyttet den, men fra og med sæsonen
2011-12 spiller alle divisioner med
samme betænkningstid, nemlig 90
minutter til 40 træk plus 30 minutter til
de resterende træk med et tillæg på 30
sekunder pr. træk startende fra første
træk. Hvordan et parti kan spænde af
for en tidnødsplaget spiller, blev til
fulde illustreret i mødet mellem Jacob
Høyer, Furesø og Michael Agermose
Jensen, FREM. Sidstnævnte har altid
været kendt for et stort tidsforbrug, og
her nåede han ned under fem minutter
inden træk 20. Oven i hatten var der
tale om yderst komplicerede sager,
hvor modstanderen gav en officer for et
par bønder og en åben kongestilling.
Michael valgte at give den tilbage i
træk 34 i håbet om et vindende angreb,

Hvid: Mikkel Strange, Furesø
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1
[noter: KD]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Sf6
5.Sf3 Sc6!? 6.dxc5 Dxd1+ 7.Kxd1 Lf5
Et bondeoffer, som blev forberedt over
morgenmaden samme dag. Ikke noget
der normalt kan anbefales, men her
lykkedes projektet, og den ellers
trofaste c3-sicilianer Mikkel måtte
bruge en del tid på klokken i det
følgende.
8.Le3 0–0–0+ 9.Sbd2 Sd5 10.Lb5
Sxe3+?!
Direkte 10...e6 var bedre, da 11. b4
ikke er en mulighed.
11.fxe3 e6 12.Lxc6 bxc6 13.b4 g6
14.Sd4 Lg7 15.Ke2 Kc7 16.h3 g5
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Tvunget, da løberen ellers er fanget.
17.S2f3 h6 18.a4 Le4 19.Thf1
Med trussel mod f7.

22.Sd2! overså vi begge, der reelt er
hvids eneste måde at holde fordel på. I
partiet bliver springerne derimod
passive. 22...exd4 23.Sxe4 dxc3 24.Sd6
og hvid har de bedste udsigter.
22...Lxc6?!
22...Tdd8 23.Sd2 Lg6 var bedre.
23.Sf5?
23.Sb5+ Kd8 holder balancen i partiet.
23...Lf8!
Her vipper partiet til sorts fordel.
24.Kf1
24.Sxe5? Tb2+ 25.Ke1 Txf2 26.Kxf2
Td5 og springer f5 falder med skak!
24...f6!

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7zp-mk-+pvl-'
6-+p+p+-zp&
5+-zP-+-zp-%
4PzP-sNl+-+$
3+-zP-zPN+P#
2-+-+K+P+"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-vl-+(
7zp-mkr+-+-'
6-+l+-zp-zp&
5+-zP-zpNzp-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-zPN+P#
2-+-+-tRP+"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy

19...Td7
19...e5 mente vi begge strandede på
20.Sxg5?! hxg5? (20...Ld5 21.Txf7+
Lxf7 22.Sxf7 exd4 23.Sxd8 d3+ 24.Kd2
Txd8 med lille hvid fordel er korrekt)
21.Txf7+±.
20.b5 Tb8
Nu får Sort langsomt udviklet
brikkerne på fornuftig vis.
21.Tf2 e5

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7zp-mkr+pvl-'
6-+p+-+-zp&
5+PzP-zp-zp-%
4P+-sNl+-+$
3+-zP-zPN+P#
2-+-+KtRP+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Nu stråler løberparret, mens de
bovlamme springere ikke er hvid til
stor hjælp.
25.Te1 Tb3?!
25...Td3 var bedre.
26.Sg3 Txc3 27.Sd2 Tc2 28.Sge4
Lxe4?!
28...Lxc5!–+.
29.Sxe4 Txf2+ 30.Kxf2 f5 31.Sg3 Tf7
32.Ke2 Lxc5 33.Tf1 f4 34.e4 Td7
35.Sf5 h5 36.Tc1 Kb6?! 37.Tb1+ Kc6
38.Tb8 g4

22.bxc6?!
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XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7zp-+r+-+-'
6-+k+-+-+&
5+-vl-zpN+p%
4P+-+Pzpp+$
3+-+-+-+P#
2-+-+K+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Resultater fra 1. runde:
FREM 1 – Furesø 4-4, Evans – Øbro 44, Læseforeningen – Allerød 4-4,
Næstved – K41 2 4-4.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+R+-+&
5mk-+-zpN+-%
4Pvl-+Pzp-+$
3+-+-+-zpP#
2-+-+r+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Hvid: Mathias Meunier, FREM 1
Sort: Hasso Schütze, Allerød
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.Sc3 a6 4.d4 b5!?
5.Le3 Dc7 6.dxc5 Lxc5 7.Lxc5 Dxc5
8.Ld3 Sc6 9.De2 d6 10.0–0 Sge7
11.Tfe1 Sg6 12.Tad1 Db4?! 13.Dd2!

2. runde:
Allerød – FREM 1: 3-5
FREM 1 tog til Allerød uden Ritvars,
der blev erstattet af Niels Henrik
Sørensen, som gjorde sin skyldighed
ved at klare remis. Det samme gjorde
Kristoffer Dyrgaard på førstebrættet
mod Tommy B. Schmidt, mens de
resterende seks opgør, der alle fandt en
vinder, endte 4-2 i vores favør. Mads
Hansen og Mathias Meunier, der igen
kom først på tavlen for FREM, vandt
begge i sikker stil:

39.Th8?
39.hxg4 hxg4 40.Tg8 havde holdt
partiet i live.
39...Lb4! 40.Txh5 Td2+ 41.Kf1 g3
42.Th6+ Kc7 43.Th7+ Kb6 44.Th6+
Ka5 45.Te6 Tf2+ 46.Kg1 Te2!

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+-+pzpp'
6p+nzpp+n+&
5+p+-+-+-%
4-wq-+P+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Med uundgåelig mat til følge.
47.Sxg3 fxg3
0–1

Foran 4-3 kunne Stefan fremtvinge
remis flere gange, men han valgte en
vovet fortsættelse, der tabte.

13…0–0
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13...Dxb2? 14.Lxb5! axb5 15.Tb1 Da3
16.Sxb5+-.
14.a4 e5? 15.axb5 axb5 16.Lxb5 Sa7
17.Ta1 Lb7 18.Ld3 Sc6 19.Sd5!

12...De6
13.Sxg5 Td8 14.Dh7+ Kf8 15.Sh5 Sg8
15...Dxg5 16.Dxg7+ Ke8 17.Sf6++-.
16.Sxf6?!
Tom valgte afviklingen til et godt
slutspil, da han ikke brød sig om
16.Tae1! Lg4:

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6-+nzp-+n+&
5+-+Nzp-+-%
4-wq-+P+-+$
3+-+L+N+-#
2-zPPwQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-tr-mkn+(
7zppzp-+pzpQ'
6-+-vl-wqn+&
5+-+p+-sNN%
4-+-zP-+l+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

19...Dc5??
19...Dxd2 20.Sxd2+-.
20.b4 Sxb4 21.Dxb4 Dxb4 22.Sxb4
1–0

Analysediagram

Selv om Tom i en kritisk fase ikke
fandt den dræbende fortsættelse, var
modstanderen aldrig i nærheden af at
vinde. Vi kommer ind efter Jan
Mortensens 11…h6:

Først da vi sammen indtastede partiet,
dukkede drømmehivet 17.Dh8!! op.
16...Sxf6 17.Sxf7 Sxh7 18.Sxd8 Sf4
19.Lxh7 g6 20.Tfe1 Kg7 21.g3 Sh3+
22.Kg2 Sg5 23.h4 Se4 24.h5?!
24.Lxg6! Kxg6 25.h5+ Kxh5 26.Sf7
var bedre.
24...Kxh7 25.Sf7 Lf8 26.hxg6+ Kxg6
27.Se5+ Kg7 28.f3 Sg5 29.Th1! Sf7
30.Tae1 Le6 31.g4 Ld6 32.Th4 Sxe5
33.dxe5 Lc5 34.Teh1 Le3??
34...Lg8! ville gøre arbejdet noget
sværere for hvid, men sort kan ikke
stille meget op mod en fremrykning af
hvids bønder på kongefløjen.
35.Th7+ Kg6 36.Txc7 Lf4 37.Th5
Te8 38.Txb7 d4 39.cxd4 Tc8 40.b3
Tc2+ 41.Kf1 Txa2 42.Thh7! Lh6
42...a5?? 43.Tbg7#.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-snpzp-'
6-+-vl-wqnzp&
5+-+p+-+Q%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+NsN-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
12.Lg5! hxg5??
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43.Txa7 Lxb3 44.Txa2 Lxa2 45.Ta7
Lc4+ 46.Kf2 Ld2 47.Tc7 Ld5 48.Td7
Lc4 49.Td6+ Kg5 50.Tf6 Lc3 51.Ke3
Lb2 52.Ke4 Lb3 53.Tb6 Lc2+ 54.Kd5
La3 55.Tf6 Lb2

8...c4 9.Lf1
9.Le2?! som regel står løberen her ikke
særlig godt, da den blokerer for
dronningen. Desuden skal den ofte til
g2 eller h3 når sort har spillet c4.
9...Da5 10.Ld2!?
Jeg tænkte det ikke var nødvendigt at
prøve at gennemføre a4 og La3, da sort
har givet udtryk for han alligevel ikke
tør rokere kort med sit tidlige c4
fremstød. Derfor valgte jeg et passivt,
men solidt forvar på dronningefløjen,
således at jeg hurtigt kan indlede et
angreb på kongefløjen.
10...Ld7 11.h4 Sbc6 12.h5 h6 13.g3
0–0–0 14.Sh4 f6 15.exf6 gxf6 16.Lh3
e5 17.Lxd7+ Txd7 18.Dg4
18.Df3 er også en mulighed, men
teksttrækket er mere fleksibelt og
binder samtidigt sorts brikker op.
18...f5!?
18...Da4 19.Tc1 Dxa3 20.Dg7 Te8
21.0–0 exd4 22.cxd4 Sxd4 23.Tfe1 er
bedst for hvid; 18...Te8 er sort bedste
svar. Derpå kunne følge: 19.dxe5 Sxe5
20.De6 Dd8! 21.Dh3 Sf7 22.0–0 Sg5
23.Dg4 Kb8 24.Tae1 med uklart spil.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-tR-+&
5+-+KzP-mk-%
4-+-zP-+P+$
3+-+-+P+-#
2-vll+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

56.f4+! Kxg4 57.e6 Lb3+ 58.Ke5 Kf3
59.e7 La4 60.Tf8 1–0
Partiet mellem Stefan Wiecker og
Steen Hesselberg var en yderst
kompliceret franskmand, hvor FREMspilleren det meste af partiet havde de
bedste udsigter, men undervejs
lykkedes det begge parter at træde
forkert flere gange:

XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7zpp+rsn-+-'
6-+n+-+-zp&
5wq-+pzpp+P%
4-+pzP-+QsN$
3zP-zP-+-zP-#
2-+PvL-zP-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Hvid: Stefan Wiecker, FREM 1
(2131)
Sort: Steen Hesselberg, Allerød
(2177)
[noter: SAW]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3
Lxc3+ 6.bxc3 Dc7 7.Sf3 Se7 8.Ld3
8.a4 er mere populært. 8...b6 9.Lb5+
Ld7 10.Ld3! for at undgå at sort bytter
løberen med La6. 10...Sbc6 11.La3 0–0
12.0–0 Tfe8 13.Te1 med lille hvid
fordel.

19.Dg7!
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19.Sxf5?! Sxf5 20.Dxf5 exd4 21.cxd4
Te8+ 22.Kd1 Db6 23.c3 Te4 er
ligeledes uklart.
Hvid har en sund merbonde, men store
problemer med at koordinere sine
brikker. Sort har rigeligt kompensation.
19...Tg8
19...Te8? 20.dxe5 Sg8 21.Dg6 Txe5+
22.Kf1±.
Sort har en aktiv stilling, men ingen
mulighed for at holde på de svage
bønder h6 og f5. Hvid står klart bedst.
20.Dxh6 exd4 21.cxd4 c3 22.Le3 Da4
23.De6?
23.Df4 Dxc2 24.h6! Tdd8 25.Tc1 Dd3
26.Td1 De4 27.Dxe4 dxe4 28.Tc1 Th8
29.Txc3±.

Hvid er nødt til at tage en evigskak, da
hans konge aldrig kan komme i
sikkerhed.
24.Tc1 Dd3?
Bedre 24...Sxd4 25.Txc2 Sxe6
26.Txc3+ Sc6 27.Lxa7 f4 28.Sg6 d4
29.Tc1 Te8 30.Kd1 fxg3 31.fxg3 Sg5
32.Lb6±.
25.Sg6! Te8 26.Sf4?!
26.h6!+-.
26...Dc4 27.Df7 Th8 28.Df6 Te8=
29.Se2! c2 30.h6! Sg8

XABCDEFGHY
8-+k+r+n+(
7zpp+r+-+-'
6-+n+-wQ-zP&
5+-+p+p+-%
4-+qzP-+-+$
3zP-+-vL-zP-#
2-+p+NzP-+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7zpp+rsn-+-'
6-+n+Q+-+&
5+-+p+p+P%
4q+-zP-+-sN$
3zP-zp-vL-zP-#
2-+P+-zP-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

31.Dxf5?
31.Dg6 havde vundet omgående.
31...Tdd8 32.Dxf5+ Kb8 33.h7 Sge7
34.Dxc2+-.
31...Sxh6! 32.Dg6
32.Txh6? Dxe2+ 33.Kxe2 Sxd4+
34.Kd3 Sxf5 35.Txc2+ Tc7 36.Txc7+
Kxc7 37.Lf4+ Kd7 38.Tf6 hvid står lidt
bedre, da løberen er stærkere end
springeren, men med præcist spil burde
sort kunne holde det.
32...Sf7 33.Txc2 Da6 34.0–0
Gensidig tidnød - mere ambitiøst havde
været 34.Th7, men jeg ville ikke
risikere noget.
34...Kb8 35.Tb1 Ka8 36.Sf4

23...Dxc2?
23...f4!! åbner linierne til den hvide
konge. Hvid skal spille meget præcist
for at holde sammen på stillingen.
Fx 24.gxf4 Sb4 25.Sg6 Sxc2+ 26.Ke2
Tg7 27.Se5 Sc6 28.Sxc6 bxc6 29.De8+
Kb7 30.Tab1+ Ka6 31.Kf3! Tde7
32.Dc8+ Ka5 33.Dd8+ Ka6 34.h6
Sxd4+ 35.Lxd4 Dxd4 36.Dc8+=.
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bare en måde at dræbe stillingen på for
så at spille positionelt.
4...dxc6 5.b3?!
Hans lal-variant. Den helt klare
hovedvariant er 5.0–0 med idéen 6.d4,
så man kan få byttet damerne og sikre
sig et sjovere slutspil, pga. den
betydeligt bedre bondestruktur; en
anden idé er at spille 5.d4 med det
samme, men det er kendt for at være
helt lige chancer.
5...c5
Dette system havde jeg forberedt.
Hvids plan er at spille Lb2 og d2-d4 og
have den bedre bondestruktur. Dette
forhindres med 5...c5 eller gør det
sværere for ham. Min vurdering var at
hans setup med Sf3 og Lb2 mangler en
rigtig plan, når jeg bare får stoppet d2d4 fremstødet.
6.Lb2 f6 7.d3
Han kunne også have prøvet at lave d2d4 fremstødet ved 7.0–0 Le6 8.c3, men
så kommer det irriterende 8...Dd3, og
sort har ingen problemer efter 0–0–0.
7...Se7
Springeren skal enten til g6 med planer
om at gå til f4, eller til c6 som i partiet,
for at stoppe d3-d4 fremstødet, samt
kontrollere centrum.
8.Sbd2 Le6 9.Sf1 Dd7 10.Se3 0–0–0
Idéen med 9...Dd7 og 10...0–0–0 var at
gøre det svært for ham til at lave sit
fremstød, da han får svært ved at spille
11.c3, da bonden på d3 hænger.
11.De2 Sc6
Klar til at hoppe til d4, men først når
hvid har brugt tid på at spille træk som
Td1, for så vil de træk virke latterlige
og være spildtræk. Man kan godt sige,
at sort er blevet hvid og hvid er blevet

XABCDEFGHY
8k+-+r+-+(
7zpp+r+n+-'
6q+n+-+Q+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-sN-+$
3zP-+-vL-zP-#
2-+R+-zP-+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

36...Sa5?
Alt taber, men teksttrækket er dårligere
end 36...Sb8.
37.Dxa6 bxa6 38.Tc5 Sc4 39.Sxd5
Sxa3 40.Ta1 Sc2 41.Txa6 Txd5
42.Txd5 Sb4 43.Txa7+ Kxa7 44.Td7+
Kb6 45.Txf7
Og hvid vandt.
1–0
Mads Hansen viste flotte takter i
opgørets sidste FREM-gevinst:
Hvid: Jesper Schultz-Pedersen,
Allerød
Sort: Mads Hansen, FREM 1
[noter: MH]
1.e4
Min modstander spiller en masse lalvarianter - varianter som objektivt set
er mindre kritiske, men som spilles ud
fra et praktisk perspektiv. Jeg valgte at
gå ind i den lal-variant ved 5.b3, som
jeg synes var dårligst og var derfor
godt forberedt.
1...e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6
Afbytningsvarianten i spansk, som er
kendt for at være et remisvåben eller
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sort, da hvid ikke har været særligt
ambitiøs.
12.0–0 h5!
Min idé var bare at lade bonden stå på
h5 og gøre ham bange. "Truslen er
stærkere, end dets udførelse". Jeg synes
det er spillet på det helt rigtige
tidspunkt. Udråbstegnet er ikke pga.
trækkets objektive vurdering, men dets
psykologiske virkning. Lige nu skal
han hele tiden forholde sig til om træk
som h5-h4 og g7-g5 er trusler.
13.Tfd1?!
Et træk som jeg havde forventet og
håbet på, da det vil virke som et
spildtræk. Man kan også sige at det er
frugten af det psykologiske 12...h5!, for
han var måske bange for et eventuelt
kongeangreb.
13...Sd4
Han truede 14.c3.
14.Sxd4 cxd4 15.Sf1

bliver lidt punkteret, for hvis han åbner
centrum, åbner han også min a7-g1
diagonal ned mod kongen, hvilket kan
være rart til et kongeangreb.
16.a3 h4 17.b4
Her får han et tempo på min løber og til
sit "kongeangreb". Det er på ingen
måde alvorligt, og jeg er også fint
tilfreds med det, da jeg så vil få
muligheden for at åbne c-linjen med
Tc8, c7-c5 og Th8-h7-c7 med pres på
den svage c2-bonde.
17...La7
Gemmes helt væk. Min modstander
følte at han bare vil spille med en
officer i overvægt, når han åbner
kongefløjen til sine brikker. Det er jeg
ret uenig med ham i, da han får svært
ved at skabe spil på kongefløjen.
18.Sd2

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7vlpzpq+-zp-'
6p+-+lzp-+&
5+-+-zp-+-%
4-zP-zpP+-zp$
3zP-+P+-+-#
2-vLPsNQzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7+pzpq+-zp-'
6p+-+lzp-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-zpP+-+$
3+P+P+-+-#
2PvLP+QzPPzP"
1tR-+R+NmK-!
xabcdefghy

18…Da4!
Ret flabet. Stopper hans spil på
dronningefløjen og irriterer hans
brikkers koordination. Dronningen er
svær at true væk, og det er også hans
plan de efterfølgende træk.
19.Tac1 g5

15…Lc5!
Min modstander syntes komisk nok at
dette træk er ret dårligt. Hvids eneste
gode plan i stillingen er at skrælle mit
centrum op med 16.c3 og evt. et d3-d4.
Trækket 15...Lc5 gør at denne plan
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Jeg skulle nok have spillet 19...h3 i
stedet for 20.g3 Kb8 som computeren
siger.
20.Tf1 Th7
Et multitræk, da det dækker c7-bonden
og gør klar til en dublering i h- eller i
d-linjen.
21.Dd1
Truer 22.c4, da jeg så ikke kan lave en
passant efter dronningeafbytningen.
21...Db5 22.Sb3 Kb8?!
Her bør jeg bare køre på ham i stedet
for med 22...g4 23.Dd2 h3 24.g3 f5.
23.Dd2 Thd7 24.Ta1 Da4
Stopper ham fra at få et tempo med a3a4.
25.Dd1 Tc8 26.Lc1 Td6?!
Tårnet skal ikke stå her, hellere på
g7/f7/h7, da der kommer et mindre
problem lidt senere i partiet, hvor jeg
skal flytte den igen.
27.Ld2 De8?
Trækker mig for hurtigt tilbage.
28.a4 Ld7 29.Sc5 Lxc5 30.bxc5 Te6
Tårnet var desværre truet, derfor skulle
den havde være til f7/g7/h7 før.
31.c4 dxc3 32.Lxc3 Lc6

Den her stilling er stadig fordelagtig for
mig, men i en meget mindre grad end
tidligere. Han har svage bønder på d3,
c5 og a4, mens jeg måske kun har én på
f6
33.Db3 Td8
Værst placeret brik mod modstanderens
svaghed.
34.Dc4 Te7 35.Tfb1? Ka7?
Her er der ikke rigtig nogen trussel på
a6-bonden, og jeg bør gå hårdere på
ham. 35...h3 36.Dxa6 Lxe4! 37.dxe4?
Td1+ 38.Txd1 bxa6–+.
36.Td1 h3 37.g4
37.g3?? Dh5–+ er et problem for hvid.

XABCDEFGHY
8-+-trq+-+(
7mkpzp-tr-+-'
6p+l+-zp-+&
5+-zP-zp-zp-%
4P+Q+P+P+$
3+-vLP+-+p#
2-+-+-zP-zP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-mkr+q+-+(
7+pzp-+-+-'
6p+l+rzp-+&
5+-zP-zp-zp-%
4P+-+P+-zp$
3+-vLP+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

37...f5!?
Spillet i gensidig tidnød. Meget
spændende, men svær at spille for hvid,
da det er hans konge, der er usikker.
38.exf5 Ld5 39.Db4 Dc6 40.Td2 Lh1
Overvejede også meget det flashy
40...Lc4, men 41.f3 Lxd3 42.Kf2 e4
43.Te1 kontrollerer det meget pænt for
sort.
41.f3 Lxf3
Nu er kongen hele tiden bar.
42.Tf1 e4 43.f6 Te6 44.Tdf2
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Ved hans bedste træk 49.Txh3 havde
jeg 49...Dd5 50.Le1 Txf7 med et klart
vundet slutspil. Den sorte dronning
skal nok få fat på en af de to bønder på
dronningefløjen, og så er det spil til et
mål.
49...Txf7! 50.Tg3 Txf1+ 51.Kxf1
Dh1+ 52.Tg1 Dxh2
Og han gad ikke mere. Jeg kan godt
lide de mange positionelle elementer i
partiet, samt det taktiske angreb som
vandt partiet.
0–1

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7mkpzp-+-+-'
6p+q+rzP-+&
5+-zP-+-zp-%
4PwQ-+p+P+$
3+-vLP+l+p#
2-+-+-tR-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

44…Tee8?!
44...Le2! 45.Txe2 exd3 46.Tef2 Te4–+
havde været frygtindgydende.
45.f7 Te7 46.dxe4
Det opståede skæve slutspil, havde vi
vurderet vidt forskelligt. Jeg var sikker
på, at det var klart bedst for mig, mens
han troede, jeg snart ville opgive.
Stillingen giver dog en fordel på -3 til
sort...
46...Txe4 47.Txf3 Txb4 48.Lxb4 Tf8
Med truslen 49...Txf7, som han ikke
ser.

Begge klubbens navnebrødre måtte
ned, men hvor Michael B. Madsen efter
jungletrommerne at dømme ikke fik
mange ben til jorden, kunne Michael
Agermose Jensen godt være kommet
på tavlen.
Resultater fra 2. runde:
Øbro – Næstved 4,5-3,5, Furesø –
Læseforeningen 3,5-4,5, Allerød –
FREM 1 3-5, K41 2 – Evans 5-3.
3. runde:
Evans – FREM 1: 6-2

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7mkpzp-+P+-'
6p+q+-+-+&
5+-zP-+-zp-%
4PvL-+-+P+$
3+-+-+R+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Da klubbens førstehold satte kurs mod
Vejle, lå det på en delt førsteplads, men
efter 2-6 mod Evans er FREM 1 kun et
halvt point over nedrykningsstregen!
Selv om der var afbud fra Ritvars
Reimanis og Michael Agermose
Jensen, som blev erstattet af Niels
Henrik Sørensen og Sander Ehmsen,
var værterne kun svage ratingfavoritter.
I de indledende faser så det godt ud for
gæsterne, så holdets førstebræt
Kristoffer Dyrgaard fik sig en

49.Ld2?
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14...Tg8 15.f4 g6 16.h5 g5 17.Kd1
dxc3 18.fxg5 Txg5 19.Df4

ubehagelig overraskelse, da han igen
kom ind i spillelokalet.
Partiet mellem ham og vores gamle
ankermand Kim Skaaning var nemlig
endt remis efter godt en times spil,
hvorpå der naturligvis var gået noget
tid med efteranalyser. Da Kristoffer
forlod holdkammeraterne, så det
lovende ud for Mads Hansen, Mathias
Meunier og Michael B. Madsen, mens
Niels Henrik Sørensen og Sander
Ehmsen stod OK, og Tom Frantsen og
Stefan Wiecker havde de dårligste
udsigter.
De relativt lyse fremtidsudsigter blev
der lavet godt og grundigt om på op
mod tidskontrollen, hvor holdet tabte
fem partier i rap! De tre førstnævnte
havde
maltrakteret
deres
gode
stillinger, mens Niels Henrik var endt i
et tabt slutspil. Det samme gjaldt for
Tom Frantsen, der lod sig forføre til et
ukorrekt kvalitetsoffer, der tabte en
officer for tre bønder, hvilket ikke rakte
i længden.

XABCDEFGHY
8r+l+-mk-+(
7zpp+-+p+-'
6-+n+p+-zp&
5wq-+pzP-trP%
4-+-+-wQ-+$
3+-zpL+-tR-#
2P+P+N+P+"
1tR-+K+-+-!
xabcdefghy
19...Db4?!

19...Txh5!–+.
20.De3 Dh4 21.Th3 Db4 22.Tg3 Txg3
23.Dxg3 De7 24.Lb5 Dg5 25.Dxg5
hxg5 26.Lxc6 bxc6 27.Tb1 f6 28.exf6
Kf7 29.Tb3 e5 30.Txc3 Ld7 31.Sg3 e4
32.Kd2 Kxf6 33.Tb3

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-+l+-+-'
6-+p+-mk-+&
5+-+p+-zpP%
4-+-+p+-+$
3+R+-+-sN-#
2P+PmK-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Tilbage sad Sander og Stefan, hvor
sidstnævnte i tidnødsfasen var gået i
modsat retning af de fleste af
holdkammeraterne ved at have fået
vendt en tabsstilling til det modsatte:
Hvid: Stefan Wiecker, FREM 1
Sort: Ivan Sørensen, Evans
[noter: NEN]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Lb4
5.e5 h6 6.Ld2 Lxc3 7.bxc3 Se4 8.Dg4
Kf8 9.Ld3 Sxd2 10.Kxd2 c5 11.h4
Da5 12.Th3 cxd4 13.Se2 Sc6
14.Tg3?!
Bedre var 14.Sxd4 Sxe5 15.Df4.

33...Ke5?!34.Tb7 Kd6 35.c4! a5
36.Ke3 a4 37.cxd5 cxd5 38.Tb6+
Lc6?! 39.Kd4 a3 40.Sf5+ Kc7 41.Tb3
g4 42.Tc3 Kd7 43.h6 Ke6 44.Sg7+
Kd6 45.Sf5+ Ke6 46.Se3
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53.Sd5! Th1 54.Tb3 Ke5 55.Se3 Te1
56.Sxg4+ Kf4 57.Sf6 1–0
Sander holdt remis, så en set med
FREM-øjne helt forfærdelig søndag
eftermiddag i Vejle endte ikke i det
totale sammenbrud, men som det
fremgår af stillingen, er det med
nedrykningsskyerne tungt hængende
over sig, at begge de fynske 1.
divisionshold kan gå på juleferie!
3. runde: ØBRO – Furesø 4,5-3,5,
Evans – FREM 6-2, Læseforeningen –
K41 2 2-6, Næstved – Allerød 5-3.
Stillingen: 1. K41 2 15(5) 2. ØBRO
13(5) 3. Evans 13(3) 4. Næstved
12,5(3) 5. FREM 11(3) 6. Furesø 11(1)
7. Læseforeningen 10,5(3) 8. Allerød
10(1).

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+l+k+-zP&
5+-+p+-+-%
4-+-mKp+p+$
3zp-tR-sN-+-#
2P+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

46...Lb5? 47.Sxd5! Ta4+?48.Kc5!Ta7
Ellers løber hvids h-bonde i mål.
49.Kb6 Th7 50.Sc7+ Kf5 51.Kxb5
Txh6 52.Txa3 Th2

Gode takter afløst af usikkerhed
Af Jesper Knudsen

Frem 2 trak i sidste sæson billetten til
2. division efter en vanskelig start på
sæsonen. I nuværende sæson kom
Frem 2 fornuftigt ud af starthullerne
med en sejr over Dianalund. Positivt,
men sæsonstarten har været præget af
blandede indtryk efter tre kampe, der
har rejst flere spørgsmål end svar
omkring nedrykning og formkurve. I
det følgende tager vi et blik på
sæsonens tre første kampe.

2011 stod det klart, at Dianalund var
taget til Odense i en svækket udgave
med sidste mand helt nede på 1050 i
rating. Dianalunds opstilling gjorde det
muligt for Frem 2 at trække sig ud af
kampen med 5,5 point. En overfladisk
betragtning af kampens forløb ændrede
ikke på vurderingen af det retfærdige i
resultatet, men kigger man nærmere på
partierne, viste det spilmæssige niveau
sig at være ret lavt på de fleste brætter.
I realiteten var det kun Niels Henrik
Sørensen og Sander Ehmsens partier,
der kunne tåle at se det indvendige af
Houdinis
processor.
Sanders
modstander har spillet lidt for
svingende og efter 27…De2? vælger
Sander en nem løsning i sin
divisionsdebut:

1. runde:
Frem 2 – Dianalund: 5,5-2,5
De gode takter
Årets første kamp i 2. division blev
afgjort af en meget smal trup hos
Dianalund. Inden kampstart d. 30/10
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Te8 36.Df3 Kg7 37.Th4 De7 38.g4
hxg4 39.Txg4 De3+ 40.Dxe3 Txe3
Det dobbelte tårnslutspil må være klart
vundet for sort, men partiet er kun
halvvejs!
41.bxc5 bxc5 42.Tg3 Te4 43.Tb3 Te7
44.Tf3 g5 45.Kf2 Te4 46.fxg5 Txg5
47.Tb3 Kg6 48.Tb7 Tee5!?
48...Tf4+ 49.Ke3 Ta4! var nok en
lettere gevinstvej.
49.Txa7 Txd5 50.Txd5 Txd5 51.a4
Kf5 52.Ke3 Td4 53.a5 Th4 54.a6
Txh2 55.Te7 Ta2 56.a7 d5 57.Kd3
Kf4 58.Tc7 Ta3+ 59.Kc2 Ke5 60.Kb2
Ta6 61.Kc3 f5 62.Te7+ Kf4 63.Tc7
Kf3 64.Txc5 Txa7 65.Txd5 f4 66.Kd2
Te7! 67.Tf5 Te2+ 68.Kd1 Te4 69.Kd2
Kg4 70.Tf8 f3 71.Tg8+ Kh3 72.Th8+
Kg3 73.Tg8+ Tg4 74.Tf8 Kg2 75.Ke3
Tg3 76.Tf7 Tg6 77.Tf8 Te6+ 78.Kd2
f2 79.Tg8+ Kf1 80.Tg7
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28.Lc7+ Kc8 29.Lxb7+
Hurtigere gik 29.d7+ Kxc7 30.Dd6+
Kb6 31.Tb1+ Ka7 32.Txb7+ osv.
29...Kxb7 30.Db4+ Kc8?? 31.d7#
1–0
Sølvspringeren testet
Med tidskontrollen overstået resterede
kun mødet på førstebrættet mellem
Jesper Knudsen og John Christensen.
Dianalund-spilleren forivrede sig efter
29…Ld7:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-tR-'
6-+-+r+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-zp-+"
1+-+-+k+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-trrwqk+(
7zp-+l+-+-'
6-zp-zp-zpp+&
5+-zpP+-+p%
4-zP-+P+-+$
3zP-+-tR-+-#
2-+Q+-zPPzP"
1+-+R+LmK-!
xabcdefghy

Her har vi en opgave fra
sølvspringeren; Jespers måde at vinde
på, er vist ikke helt efter lærebogen,
men den fungerede fint i praksis!
80...Td6+ 81.Kc2 Te6 82.Kd2 Te2+
83.Kd1 Ta2 84.Tg6 Ta1+ 85.Kd2

30.e5?! Lf5! 31.Ld3 Txe5 32.Lxf5
Txf5 33.De4 Df7 34.f4 Kf8 35.Th3
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Ta2+ 86.Kd1 Ta3 87.Kd2 Th3!
88.Tg7 Th2

tilfælde, vi ikke kender spillestedet.
Ofte spiller man på skoler, der er
notorisk kolde og med meget få tilbud i
en provisorisk opstillet kantine, hvor
dagens tilbud er en ostemad. En køretur
på to timer efterfulgt af at sidde på en
stol og fryse i 4 timer uden relevant
næring, er den sikre opskrift på at et
hold smider omkring 1-2 point for
meget. Vi har set dette ske med Frem 1
i en del sæsoner og hvorfor ikke drage
erfaringen. At modstanderne er bedre,
kan vi ikke ændre på en enkelt sæson,
men vi kan optimere vores rammer for
at gøre dem trods.
I matchen mod Køge så det i lang tid
ud til at lykkedes, idet kampen længe
lignede 4-4, til trods for at
undertegnede relativt hurtigt tabte et
grimt parti til Hans Dahl Pedersen. En
forklaring på det hurtige nederlag kan
være den manglende erfaring med at
spille 1.d4. Hans Dahl spillede tidligt
a6 og fik gennemført e5, og hvid faldt
sammen uden nævneværdig modstand.
Inden det nederlag var en realitet,
havde Jonas taget remis. Det betød, at
han kunne sørge for holdet mht. kaffe
og vand samtidig med, at han kunne
skabe et overblik. Det kan virke
irrelevant at have en forsyningsmester
på holdet, men holdskak handler meget
om den samlede mentale styrke. I de
tilfælde, hvor man kan underbygge
følelsen af at være sammen omkring
projektet, bør man udnytte det. De
fleste spillere har tid til at hente vand,
men hvorfor skal de gøre det, når de er
på et hold(?).
Også Sander fulgte denne strategi med
en hurtig remis, idet vi havde besluttet,
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89.Tf7
89.Tg6 Tg2 90.Tf6 Kg1 og sort tager
dronning med dobbeltskak!
89...Kg1
0–1
Uanset grundlaget for sejren var den en
realitet, og den gav grund til optimisme
for sæsonen. Efterfølgende kan det vise
sig, at vi ikke udnyttede muligheden og
vandt større over Dianalund.
1. runde: FREM 2-Dianalund 5,5-2,5,
Sydøstfyn
2-Taastrup
1,5-6,5,
Roskilde-Holbæk 5,5-2,5, RingstedKøge 3,5-4,5.
2. runde:
Køge – Frem 2: 5,5-2,5
På 2. holdet har vi snakket en del om
udekampene, da de ofte er vanskelige
rent mentalt. Vi har lagt vægt på at
være godt forberedte til kampene i den
forstand at vi medbringer mad, hvis
ikke vi kender kantineforholdende. Vi
medbringer ligeledes godt med tøj i de
22

1.c4 Sf6 2.Sc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Lg7
5.Ld3 0–0 6.Sge2 e5 7.f3 Sc6 8.d5 Se7
9.Lg5 Sd7 10.g4 a5 11.Sg3 Sc5
12.Lc2 f6 13.Le3 f5 14.gxf5 gxf5
15.Tg1 Kh8 16.exf5 Sxf5 17.Lxc5
dxc5 18.Dd3?

at alt hvad der kom vores vej, skulle vi
imødese. Målsætningen inden kampen
var mellem 2 og 3 point, så remis var
derfor udemærket. Sander og Jonas har
i de første kampe vist, at deres rutine
og indstilling kan få stor betydning for
holdets overlevelse i rækken. Når
holdet består af så mange unge spillere,
er det helt centralt at det generelle
sprog er støttende og anerkendende.
Noget de begge bidrager positivt til.
Og netop de unge spillere havde
undervejs fået skabt fordele og reelt
udspillet deres modstandere. Simon
Wilbrandt fik med hvid holdt fast i
terrænfordel og mere harmoni i
brikkerne. Det kostede modstanderen
en bonde og (vistnok) én mere. Tobias
Ilsøe holdt sig heller ikke tilbage, idet
han
havde
merbonde
uden
kompensation til modstanderen. I
mellemtiden tabte Jan Kuntz et parti,
han kunne have reddet, hvis ikke
tidnøden havde kostet ham en af de
mange officerer, han fik i bytte for sin
dronning. Nederlaget var dog ingen
katastrofe, da holdets reserve Sophus
Møller brugte sin debut på at tvære
hvid ud på tapetet i kongeindisk. Partiet
blev i øvrigt en kamp imod
divisionsturneringens yngste og ældste
deltager (måske nogensinde?). I en
sådan parring bør den ældste nok holde
igen med en skarp kongeinder og kede
den unge tilbage til Odense. Det skete
heldigvis ikke:
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Her og i næste træk forfølger hvid en
helt forkert plan.
18...Lh6 19.Sxf5?? Lxf5 20.De2??
Det undrede mig, at han slog på f5,
men at han så ikke spillede Se4 nu, var
mærkeligt.
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Hvid: Peter Ove Krogh, Køge (1722)
Sort: Sophus M. Møller, FREM 2
(1520)
[noter: Sophus/NEN]

20...Dh4+! 21.Kf1?
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Han kunne ikke spille så meget i denne
stilling, men 21.Tg3 Lxc2 22.Dxc2 Lf4
havde nok været bedre; derimod ikke
21.Kd1?? Dd4+–+.
21...Lh3+
Her tænkte jeg på 21...Lxc2 22.Dxc2
Txf3+, som nok også var stærkt, men
jeg syntes at teksttrækket var bedre.
22.Tg2 Tg8 23.Dxe5+

Johnny tabte partiet ved at sætte en
officer i slag. Johnny har ikke ramt
formen op til sæsonstarten, men man
skal ikke afskrive ham endnu. Han har
ofte vist, hvor stor klasse han kan spille
med, når han oplever medgang.
Tilbage sad Simon og Tobias med
partier der begge kunne vindes med lidt
held. Tobias afviklede til slutspil, men
fandt ikke de aktive fortsættelser, og
langsomt vendte partiet til Køges
fordel. Simon opgav at vinde efter
tidskontrollen. Jeg er i skrivende stund
ikke helt sikker på, hvornår det gik
galt, men remis mod en stærkere
modstander er tilfredsstillende som
udgangspunkt. Nu ventede holdet blot
på at Tobias måtte opgive slutspillet til
slutresultatet 2,5-5,5. Et ærgerligt
nederlag og måske et tegn på en
usikkerhed, der skal arbejdes med i
sæsonen.

23...Lg7
23...Tg7! var også stærkt.
24.De4 Lxg2+ 25.Kxg2
26.Kh1 Dxe4

2. runde: Køge – FREM 2 5,5-2,5,
Taastrup – Ringsted 6-2, Dianalund –
Roskilde 0-8, Holbæk – Sydøstfyn 2
6,5-1,5.
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Lxc3+
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3. runde:
Sydøstfyn 2 – Frem 2: 5-3
Sydøstfyn
2
har
haft
en
bemærkelsesværdig
start
på
divisionsturneringen.
Med
store
nederlag til Tåstrup og Holbæk i de
første to runder, overraskede de
negativt og ligner det andet hold, der
skal følge Dianalund ned til de lokale
serier. Resultatet mod Tåstrup er måske
ikke iøjnefaldende, men kigger man på
deres opstilling mod Holbæk, er det
overaskende, at de ikke leverer mere.

0–1
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Faktisk havde Sydøstfyn fem spillere
med over 2000 i rating med mod
Holbæk, hvor Holbæk kun har tre
spillere med mere end 2000.
Til trods for at Sydøstfyn ikke havde
fundet melodien i de foregående
kampe, var det indbyrdes fynske opgør
stadig at betragte som et nøgleopgør ift.
nedrykningspladsen. Det var derfor
ærgerligt, at Frem 2 måtte undvære
både Niels Henrik og formstærke
Sander til et opgør, der formentlig får
så stor betydning for udfaldet til marts.
På den anden side kunne Sydøstfyn
heller ikke mønstre stærkeste opstilling
(hvad det så end er), da Sydøstfyn 1
skulle spille i Jetsmark samme dag.
Frem 2 havde taget Yann Le Besq og
Anton Kjeldsen med som reserver. Og
netop de nederste opgør afgav længe
løfte om en god dag i Gudme. Både
Yann og Anton stod til gevinst i flere
timer, og det lignede en formsag for de
to debutanter at bringe sig på tavlen i
deres divisionsdebut. På de mellemste
brætter var fordelingen anderledes.
Julia var med for første gang og sikrede
sig med hvid en lille fordel. Fordelen
var mest af optisk karaktér og efter et
par timer tog de remis. På Tobias´ bræt
blev der spillet lukket siciliansk, og
Tobias demonstrerede med sort,
hvordan man udligner og tager remis,
når
stillingen
løber
tør
for
kompleksitet. Hvid fik rigtig nok
gennemført d4 ved lejlighed, men på
det tidspunkt havde sort byttet en del
brikker og stod måske lidt bedre.
Så godt gik det ikke Jonas, der i
åbningen blev kastet rundt som
squashbold af Kris Munk, der vandt et

par bønder og en stilling, inden vi
havde kunnet nå at åbne vores
medbragte
madpakker.
Jonas
kæmpede, men måtte se sig slået af
fremmarcherende
bønder
på
kongefløjen. Også Jan Kuntz var
kommet i store problemer med sort
imod Per Sørensen. Jeg ved ikke om
det var Engelsk eller Reti, men Jans
brikker var en smule dårligere
koordineret, indtil Per lavede et par
unøjagtigheder, der tillod Jan at søge
håb om fodfæste. I gensidig tidnød
afslog Jan remis, men tabte, da Pers
dronning havde fundet vejen ind til
sorts konge via h-linjen. Dagens mest
positive indslag var partiet mellem
Simon Wilbrandt og Jeppe Frederiksen.
Det var imponerende at se, hvordan
den nykårede juniordanmarksmester
med hvid gjorde det rigtig svært for
sort. Simon spillede imod en isoleret dbonde og skabte yderligere svækkelser
på sorts dronningefløj. Det lignede
længe en teknisk knockout, men
partiet, der blev dagens længste,
sluttede desværre remis. På det øverste
bræt spillede Martin Strandby sort
imod undertegnede. Partiet startede
med 1.d4 d6 2. c4 e5, hvilket er en
fornuftig tilgang til at spille imod mig,
da jeg ikke er særlig teknisk anlagt. Jeg
byttede dronninger og passede på den
svækkelse der ofte opstår på b3, fik
løberparret, byttede af til et slutspil for
bare at tage remis:
Hvid: Jesper Knudsen, FREM 2
Sort: Martin S. Hansen, SØF 2
[noter: JK]
1.d4 d6 2.c4 e5 3.dxe5 dxe5 4.Dxd8+
Kxd8 5.Sc3 Le6 6.b3 Sd7 7.Lb2 c6
25

8.Sf3 f6 9.g3 Kc7 10.Lg2 a5
Standardplan for sort. Han forsøger at
åbne en linje og lægge pres på b3
senere.
11.0–0 Lb4
Måske lidt for tidligt, men brikkerne
skal jo ud. En anden mulighed er
11...Se7.
12.Tac1!
Taktikken favoriserer hvid; der truer
Sd5+.
12...Se7 13.Tfd1 Lxc3 14.Lxc3 Thd8
15.Lb2 c5? 16.a4 Sc6 17.Sd2 Sdb8?
18.Se4 Sa6 19.e3 Txd1+ 20.Txd1 Td8
21.Txd8 Sxd8 22.Sc3 b6 23.Sd5+
Lxd5 24.Lxd5 Sb4 25.Le4

½–½
På det tidspunkt var jeg overbevist om,
at de to nederste brætter var tæt på en
afslutning til vores fordel. Det var
derfor en stor overraskelse at komme
rundt om bøgerne på det lille bibliotek
og konstatere, at Anton havde smidt
hele gevinsten væk og nu ville tabe.
Dog havde Yann bragt balance i
regnskabet inden, så nederlaget ikke
blev katastrofalt:
Hvid: Mathias Nielsen, SØF 2
Sort: Yann Le Besq, FREM 2
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lc4 Sc6 4.Sc3 g6
5.d3 Lg7 6.Ld2 Sf6 7.h3 Tb8 8.Sg5 e6
9.f4 0–0 10.Sf3?! d5! 11.Lb3 b5
12.a3? dxe4 13.Sxe4 Sxe4 14.dxe4
Lxb2 15.Ta2 Lg7 16.c3 Sa5 17.0–0
Dc7 18.Lc2 Sc4 19.e5 Td8 20.De2
Lb7 21.Le1 Ld5 22.Ta1 Sa5 23.Sd2
c4 24.Se4 Sb3 25.Lh4
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Her må hvid have fordel. Løberne
kontrollerer kongefløjen, men hvordan
kommer man videre?
25...h6 26.Kg2 Se6 27.h4 Kd6 28.f4
exf4 29.gxf4 Sd8 30.Kg3 Ke6 31.Kg4
Og her sluttede partiet remis. Det
virker som en risikofri gevinstchance at
spille videre, og matchstillingen burde
ikke være undskyldningen for at give
modstanderen remis her. Jeg må vise
kampånden i næste runde.

25...Lxe4! 26.Dxe4 Sxa1 27.Lxd8
Dc5+ 28.Kh1 Sxc2 29.Td1 Se3
30.Td4 Sd5 31.La5 Dxa3 32.Lb4
Sxb4 33.cxb4 Dxb4 34.Td7 Dc5
35.Td6 Tc8 36.Db7 b4 37.Td7 Df8
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38.Txf7 Dxf7 39.Dxc8+ Lf8 40.Dxc4
Dd7

En match hvor det igen ser ud til at
usikkerheden spiller for stor en rolle for
udfaldet af kampen. Herfra bliver det
vanskeligt, men ikke umuligt.
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3. runde: Sydøstfyn 2 – FREM 2 5-3,
Taastrup – Dianalund 6,5-1,5, Ringsted
– Roskilde 3,5-4,5, Holbæk – Køge
3,5-4,5.
Stillingen: 1. Taastrup 19(6)
Roskilde 18(6) 3. Køge 14,5(6)
Holbæk 12,5(2) 5. FREM 2 11(2)
Ringsted 9(0) 7. Sydøstfyn 2 8(2)
Dianalund 4(0).

2.
4.
6.
8.

41.g4? Dd5+ 0–1

1. runde:

Fynsserien

Næsby/Søndersø – FREM 3: 5-3
Af Jess Nykjær

det var ikke kønt, men hun gjorde,
hvad hun havde fået besked på, hellere
grimme ettaller end pæne nuller.
Emil Deleuran stod for aftenens
flotteste parti. Han har netop spillet
19.Tfd1

Holdkamp i Søndersø, vi tabte og det
var Antons skyld. For øvrig havde vi
aldrig lovet noget. Derudover drejer
solen ikke omkring jorden mere.
Nederlaget på 5-3 kan vi alle kun være
utilfreds med. Vi ved selv, hvem der
tabte, og vi må se og tage os sammen,
så vi får et bedre resultat i anden runde.
Efter en times spil stod vi ellers
lovende på alle brætter. Så var der
nogle, eller for mange, som blev for
magelige i Fyns bedste lokaler. Hvilket
man stadig råder over i Søndersø. Dog
ikke Alfred Andersen, der bare vinder
og vinder, selv om han underspillede
sin indsats ved at fremture noget om, at
modstanderen havde sat en officer i
slag. Lene Kuntz, vandt også sit parti,
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Den halvåbne linje, og sorts svage
bonde er temaet.
20.Da4 d4?! 21.Le2 Lc6 22.Da3 Tcd7
23.cxd4 Lxf3 24.Lxf3 cxd4 25.Txd4
Txd4 26.exd4 Txd4 27.Dxa7 h6
Som ofte før har Emil regnet længere
end sin modstander.
28.a3 Td2 29.b4

omkring de to, så forventningerne var
beherskede og blev ikke større af, at vi
havde Anton på skadeslisten.
Tre remiser i de tre først færdigspillede
partier var derfor en start, vi var ganske
tilfredse med. Jeg så ikke meget af
dem, da jeg havde hovedet langt nede i
en Caro-Kann, jeg kun mestrer
brudstykker af, men efter forlydender
var de alle kommet i stand uden større
dramatik. Søren (4. bræt) havde
terrænfordele
og
positionelle
svagheder, der gik lige op i partiet mod
Torben Larsen. Emil (3. bræt) blev
drillet i sin London-åbning af
rutinerede Ib Lynæs og fik ikke nogen
gevinstchancer. Jess (2. bræt) var oppe
mod Michael Nord og havde ikke så
meget at fortælle efter det opgør vigtigere var det også, at han straks
efter sørgede for cheeseburgere ad
libitum til de endnu kæmpende.
Fyldte maver var dog ikke til nogen
umiddelbar gavn - i al fald ikke for
Johnny og undertegnede. Vores
førstebræt glippede et eller andet mod
Ulrik Larsens sicilianer, og dermed
havde vi indkasseret aftenens første
nederlag. Selv var jeg blevet lokket til
et mistimet angreb mod Benny Brinch
på 5. brættet, efter at den omtalte CaroKann blev sjusset nogenlunde hjem.
Det kostede en vigtig bonde, der gjorde
mit
finte-repertoire
til
eneste
tilbageværende chance for remis.
Selvsagt utilstrækkeligt - og 1½-3½.
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29...Se4?? 30.Da8+
Ups. Det kunne man ikke, Emil vandt.
1–0
Det kunne være sjovt, hvis Emil en dag
fik lyst til at se på lidt skak. Her skulle
så følge holdlederens parti. Men det er
sjovt nok forsvundet, det er den slags
ting, der sker. Prøver at passe bedre på
mit parti op til næste runde.
2. runde:
Tårnet 1-FREM 3: 5,5-2,5
Af Jonas Hindsholm
FREM 3 skulle i Fynsseriens anden
runde forsøge at revanchere sig efter
blamagen mod Næsby/Søndersø tre
uger tidligere, men Tårnet i Svendborg
var på papiret ikke noget nemt sted at
gøre det. Vores forventede score lå på

Så kom aftenens højdepunkt i form af
Thor. Da jeg kom forbi, truede vores 8.
bræt sin modstander Niels-Peter
Mangor Jensens stilling på så mange
måder, at jeg blev i tvivl, om
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3. runde:

svendborgenseren nogensinde ville
turde røre sine brikker igen. Da han
trods alt tog mod til sig, viste det sig, at
der virkelig ikke var gode træk tilbage.
Thor tog sig fornuftigt tid til at finde
dødsstødet, og så kunne han modtage
en fortjent krammer af Jess for at have
bragt holdet op på en acceptabel samlet
score.
Spørgsmålet var så, om de sidste to
partier skulle gøre vores aften rigtig
morsom. Jens (6. bræt) var to bønder
bagud mod Ole Eik Jørgensen, men
som altid alligevel meget svær at
nedbryde. Til sidst var en redning dog
umulig.

Dårlig sejr
Af Jess Nykjær

FREM 3 – Nyborg: 4,5-3,5
Nyborg er ikke den kæmpe, de var i
fordums tid, jeg mener de nu om dage
har et niveau, som Næsby/Søndersø.
To gode mesterspillere og derefter en
del stabile spillere. Med mindre at
Nyborg
får
lavet
noget
ungdoms/udviklingsarbejde, er klubben
nok væk om 10 år, men der mangler
energi i den gamle klub. En tendens vi
ser i mange andre fynske klubber.
I oplægget fik Julia og Anton at vide, at
hvad de fik af point, ville være
tilfredsstillende, Julia endte faktisk en
bonde op i et uligefarvet løberslutspil,
der ved trækgentagelse blev remis.
Absolut godkendt mod en svær
modstander som Stig Gorm. Antons
indsats, den tager holdlederen med sin
ven. Til Emil, Jonas og undertegnede
var oplægget 2,5p., at det så var
holdlederen,
der
krøllede
sin
modstander sammen, hvorefter han
smed det hele væk er utilgiveligt; at jeg
alligevel fik svindlet en halv, giver
ingen glæde. Emil udspillede sin
modstander totalt, han var færdig før
21.00:

Alfred på 7. brættet var ligeledes i
minus med et par bønder mod Erik
Hansen, men den ene fik han gratis
tilbage, og ikke nok med det så lignede
det faktisk, at det var lykkedes ham at
få modstanderen til at overspille sin
ellers overlegne stilling. Jess og jeg
udvekslede i al fald det smørrede smil,
der altid falder en ind, når Alfreds
skakintelligens
bringer
yngre
udfordrere i knæ, men vi var for
optimistiske, for lige pludselig var det
slut.
I absolut topform havde Alfred meget
muligt hevet den hjem som så ofte før,
og noget lignende kan siges om et par
af os andre. Derfor var resultatet alt i
alt nok som forventet, men ikke
hundrede procent tilfredsstillende, al
den stund vi er nødt til at overgå os
selv en gang imellem for at blive i
rækken. Nu bliver næste runde mod en
anden nedrykningskandidat Nyborg
meget vigtig.

Hvid: Emil Deleuran, FREM 3
Sort: Erling Pedersen, Nyborg
[noter: NEN]
1.d4 d5 2.Lf4 Sf6 3.Sf3 e6 4.e3 Sbd7
5.Sbd2 c5 6.c3 c4?!
I den type stillinger skal man ikke
ophæve spændingen i centrum for
tidligt, som det sker her.
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7.h3 b5 8.Dc2 a5 9.Le2 Le7 10.b3 Sb6
11.Se5 Lb7 12.Lf3 Ld6 13.Tb1! Dc7
14.bxc4 bxc4

Jonas H. viste, at han var den bedste
spiller med en lang gevinstføring mod
Jens Frederiksen. Vi kommer ind i
partiet efter Jonas’ 46.Lf3:

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lwq-+pzpp'
6-sn-vlpsn-+&
5zp-+psN-+-%
4-+pzP-vL-+$
3+-zP-zPL+P#
2P+QsN-zPP+"
1+R+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7+-+k+-+-'
6psnN+-+p+&
5+p+-mK-+p%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+L+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

15.Db2
15.Txb6! Dxb6 16.Sexc4 dxc4
17.Sxc4+- var endnu stærkere.
15...Ta6 16.Db5+ Sfd7?
16...Ke7 var det mindste onde.
17.Sxd7 Dxd7 18.Lxd6 Dxb5 19.Txb5
Kd7 20.Lc5 Kc6 21.Txb6+ Txb6
22.Lxb6 Kxb6 23.0–0 Lc6 24.Tb1+
Kc7 25.e4 Tb8 26.Txb8 Kxb8
27.exd5 exd5

46...Kc7?!
46...Lb7! 47.Sd4 Lxf3 48.Sxf3
47.Sd4 Sd7+ 48.Kf4 Kd6 49.Le4 Se5
50.Kg5 Sg4 51.Lxg6 Sxh2 52.Lxh5
Kd5 53.Sc2 Kc4 54.Lg6 Lb7
55.g3!?
55.Kf4!; 55...Lxg2?? 56.Se3+
55...Sf3+ 56.Kf4 Sd4 57.Lf7+ Kc3
58.Sxd4 Kxd4 59.g4 Kc3 60.g5 Kd4
61.g6 1–0

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+-+-+pzpp'
6-+l+-+-+&
5zp-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+L+P#
2P+-sN-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Jens Rasmussen fik at vide, at han bare
skulle vinde, der var håb, lige til han
satte sit tårn i slag, Jens er nede i et
formdyk for tiden. Han har dog alderen
og erfaringen til at komme igen.
Thor var oppe mod Hans Milter, vor
mand vandt hurtigt en bonde, hvorefter
han sikkert kørte pointet hjem. Thor
havde dog også på forhånd fået besked
om at vinde.
Søren skulle også levere en pind, derfor
kom han meget stille og spurgte sin
(fortsættes på side 32).

28.Sxc4! 1–0

30

AKTIVITETSKALENDER 2011/12
December

12
16
28

Undervisning - BRIKKEN nr. 3
Julefrokost
Frem Julecup

Januar

9
15
16
23
29
30
Februar

6
13
19
20
27

Marts

Lynmesterskab
Division
Holdskak
Hurtigskak
Division
Hurtigskak
Holdskak
Pokalskak
Division
Vinterferie
Holdskak

4
5
12
19
26

Division
Undervisning (underviser afsløres senere)
Frem Open 1
Holdskak
Frem Open 2

April
2&9

Påskeferie

16
23
30

Frem Open 3 – BRIKKEN nr. 1
Frem Open 4
Generalforsamling

Maj

7
14
21
Juni
4

Frem Open 5
Frem Open - udsatte partier
Frem Open 6
Frem Open 7

31

holdleder, om han måtte modtage et
remistilbud. Han fik at vide, at hvis han
ikke stod til tab, skulle han spille
videre, hvilket han gjorde, indtil
modstanderen lavede et offer, der gav
ham evig skak.

Tårnet, skulle jeg rive hans arm af,
hvilket jeg gjorde. Jeg kan stadig huske
en gang, hvor Mathias Meunier fik
besked på at han skulle spille på
gevinst, hvilket han gjorde og tabte.
Han ofrede sig for holdet, den slags har
jeg stor respektere for.

Stillingen efter 3. runde:
1-2. Nr. Aaby og Tårnet, begge 14(5)
3. Læseforeningen 2 13,5(4) 4. Odense
13(4) 5. Næsby/Søndersø 12(2) 6.
FREM 3 10(2) 7. Nyborg 10(0) 8.
Sydøstfyn 3 9,5(2).

Samtidig er det også vigtigt, at
holdlederen inddrager sit hold i
runderne, han skal ikke sætte materialer
op og pakke alt væk. Han skal ikke
skrive referat hver gang. Han skal dog
efter bedste evne sætte sit hold op til
hver kamp.

Følgende må gerne ses som et oplæg til
debat, evt. på vores generalforsamling:

Han bør også holde en dag med
fællesspisning i løbet af skakåret, som
de smørrebrødssamlinger, jeg flere
gange har lavet med tredjeholdet. Det
har klubben sat penge af til. Men
vigtigst af alt er, at man altid kommer
til en holdkamp, for at vinde. Kampen
starter også i ens hoved, har du sagt jeg
taber nok i dag, ja så taber du nok. Hvis
du kommer for at vinde, så har du den
rette holdning, den giver mange point i
løbet af et år. Det skylder du også dine
holdkammerater. Den dag man
kommer for andres skyld, uden ånd og
tager venskabsremiser, er den dag, du
begynder at tabe. Nogle mener, at der
skal være plads til hyggeskak, til dem
er min mening, så lav et firemands
hyggehold.

Hvorfor så en dårlig sejr, jo Jess og
Jens smed mindst 1 point væk
tilsammen. 5½ er meget bedre end 4½.
I holdkamp er holdet vigtigere end
spilleren. Men samtidig fungerer holdet
ikke, hvis de forskellige spillere ikke
fungerer sammen. Det er også vigtigt,
at man har en holdleder, der tør tage tomands samtaler med sine spillere, hvis
der er noget, han ikke er tilfreds med. I
holdkamp handler det om at vinde, ikke
noget med en remis for gammelt
venskabs skyld.
Mange faktorer spiller ind i en
holdkamp, fx. er det vigtigt at få det
første hele point, da holdet ellers spiller
op ad bakke. Man modtager heller ikke
en remis, uden at spørge holdlederen,
med mindre man står til tab. Man kan
dog også få besked på at tage mod en
remis, som et år, hvor Anton sagde, at
hvis det blev aktuelt med Svend Jepsen
(2100), der på det tidspunkt spillede i

Mit mål for tredjeholdet er stadig, at
holdet skal kunne rykke op, så hvis
andetholdet rykker ned, har vi stadig et
hold i 2. division. Da jeg mener, det er
vigtigt for klubbens udvikling, at vi har
to divisionshold.
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Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen

19 tilmeldte hold markerer et foreløbigt
lavpunkt i turneringens over 30-årige
levetid, og derfor var det kun FREM 3,
som kom i aktion i 1. runde, hvor de
vandt 3-1 over Middelfart 2. Da Sdr.
Nærå 2 ikke kunne stille hold i 2.
runde, gik vores tredjehold videre til
kvartfinalerne uden kamp.
Her får de følgeskab af FREM 1 og 2,
der sammen med FREM 4 deltog i
stævnet i Nyborg. Sidstnævnte var så
uheldig at trække en af turneringens
absolutte favoritter i skikkelse af
Sydøstfyn 1, der oven i købet var i
stærkeste opstilling. Emma og Peter
Kinggaard blev hurtigt kørt over, mens
aftenens yngste deltager, Alexander,
kæmpede længe mod Jan Nordenbæk,
som dog endte med at trække det
længste strå.
Formand Yann skabte overraskelsen
ved at spille remis mod IM Steffen
Pedersen, og så var der endda ikke tale
om en af den slags pointdelinger, man
ofte ser, når tingene er afgjort:

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+l+-+pzp-'
6p+-+pwq-zp&
5+p+-wQ-+-%
4-+-+-+PzP$
3+-+L+-+-#
2PzPPtR-+-+"
1+-mK-tR-+-!
xabcdefghy
Rigtigt var 22…0-0; hvid står klart
bedst efter 23.Dd6!; fx 23...De7?
24.Txe6! Dxe6 (24...fxe6?? 25.Lg6+
Kf8 26.Tf2++-) 25.Te2 Dxe2 26.Lxe2
og den manglende forbindelse mellem
tårnene bliver fatal for sort. Derfor må
sort i diagramstillingen nok forsøge sig
med 23…g6, men rart ser det ikke ud.
½–½
FREM 1 kørte Nr. Aaby over
Et Nr. Aaby-mandskab i stærkeste
opstilling kan matche de fleste, men det
var der langt fra tale om mod FREM 1,
som både kom hurtigst på tavlen og var
først til at kvalificere sig til
kvartfinalerne. Tom Frantsen fik
foræret en bonde i åbningen, og da
modstanderen gik forkert med kongen,
var det slut efter blot 15 træk. Vi var
allerede foran 3-0, da Kristoffer
Dyrgaard satte punktum mod Martin
Jørgensen, der i stedet for 32.Kh3?

Hvid: Yann Le Besq, FREM 4
Sort: Steffen Pedersen, Sydøstfyn 1
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Db6 5.Sb3 e6 6.Le3 Dc7 7.Sc3 a6
8.Ld3 Sf6 9.g4 h6 10.De2 Se5 11.f3
Lb4 12.Ld2 b5 13.0–0–0 Lb7 14.h4
Sc4 15.Le1 Tc8 16.Sd5!? Sxd5
17.exd5 Lxe1 18.dxe6 dxe6 19.Thxe1
Df4+ 20.Sd2 Sxd2 21.Txd2 Dxf3
22.De5 Df6?=
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kunne have forsøgt sig med 32.g3, men
sort vinder efter 32…Kg7!:

være en meget jævnbyrdig kamp, hvor
især fightervilje fra Michael - og
koldblod fra Tobias gjorde udslaget.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-+p'
6-zp-zpP+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+P+-+$
3zP-+Q+-+K#
2-+R+-+P+"
1+-+-wqr+-!
xabcdefghy

Hvid: Sander Ehmsen, FREM 2
Sort: Claus Pedersen, Nyborg 1
[noter: SE]
1.d4 Sf6 2.c4 e6
Jeg havde næsten lige fået høvl af
Mads i Blumenfeld, så jeg var lidt
nervøs i denne stilling.
3.Sf3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.Sc3 g6
7.g3 Lg7 8.Lg2 0–0 9.0–0 a6 10.a4
Lg4 11.Sd2 Te8 12.h3 Lc8 13.Sc4
Dc7 14.Lf4 Lf8 15.e4 Sbd7
Det hele ser meget naturligt ud, ud over
at hvid har fået et tempo mere - og
tilmed fået h3 gratis.
16.a5 b5 17.axb6 Sxb6

32...h5! 33.g3 Th1+ 34.Th2
34.Kg2 h4! 35.gxh4 Dg1+ 36.Kf3
Th3+ osv.
34...Dg1
34...g5?? 35.e7! fører kun til remis.
35.Kh4 Txh2+ 36.Kg5 Kg7! 37.Dxd6
De3+ 38.Df4 Dxf4+ 39.gxf4 Tg2+
0–1

XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7+-wq-+p+p'
6psn-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4-+N+PvL-+$
3+-sN-+-zPP#
2-zP-+-zPL+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

FREM 2 vandt tæt opgør
På forhånd lignede FREM 2-Nyborg 1
aftenens mest jævnbyrdige opgør, og
det kom da også til at holde stik. Det
lignede længe to point til Nyborg i
toppen og det samme til os i bunden,
mens så tog et af partierne en uventet
drejning. Først færdige var Sander
Ehmsen og Claus Pedersen, og her var
der ingen slinger i valsen.

Det er denne stilling, der gør partiet
interessant for mit vedkommende. Jeg
overvejede længe Sa4, der er det
naturlige træk. Men så fik jeg ideen
med at spille e5. Det er måske ikke
stillingens stærke træk, da sort får lidt
modspil, men det er uden tvivl et godt
bud mod en lavereratet modstander.
18.e5!? Sxc4 19.exf6 Dd8

Sander beretter:
Pokalturneringen er altid noget for sig.
Man står og venter på, at der skal råbes
modstandere op - men da vi så havde
fået vores modstanders navn "Nyborg
1", var jeg ikke meget klogere - hvor
gode var de egentlig? Det viste sig at
34

Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle have
spillet på Sxb2. Følgende var
selvfølgelig en mulighed: 19...Sxb2
20.Dc2 Tb8 21.g4, hvor sort efter
21…Tb4 har modspil.
20.Dc1 Dxf6 21.Se4 Txe4 22.Lxe4
Sxb2 23.Te1?! Lxh3 24.Te2?!

mange måder åbenbart - jeg ville bare
helst den sikreste vej til målet.
1–0
En rigtig herrefight
Niels Henrik måtte derpå ned mod John
Frederiksen. Aftenens mest spændende
parti stod mellem Michael B. Madsen
og Stig Gorm Jensen. Det så længe ud
til, at Nyborg-manden ville trække det
længste strå:

XABCDEFGHY
8r+-+-vlk+(
7+-+-+p+p'
6p+-zp-wqp+&
5+-zpP+-+-%
4-+-+LvL-+$
3+-+-+-zPl#
2-sn-+RzP-+"
1tR-wQ-+-mK-!
xabcdefghy

Hvid: Michael B. Madsen, FREM 2
Sort: Stig Gorm Jensen, Nyborg 1
[noter: NEN]
1.d4 f5 2.Lg5 h6 3.Ld2 Sf6 4.e3 d6
5.Le2 g6 6.Sh3 e5 7.Lc3?! De7 8.dxe5
dxe5 9.Sd2 Lg7 10.Sc4 Sc6 11.f3 0–0
12.0–0 Td8 13.Dc1 Sd5 14.Ld2 f4
15.Sf2 b5 16.Sa5? Sxa5 17.Lxa5 Sxe3
18.Se4 Lf5 19.Tf2 Lxe4 20.fxe4 Dc5
21.b4 Dc3 22.a4?!

Under partiet fortrød jeg dette træk.
Det er klart, at sort kan få geden ud
med Sc4; jeg havde dog set Tea2 som
strategisk godt. Hvis a-bonden falder,
så falder d-bonden nok også, og så har
hvid fordel.
24...Lg7 25.Ta2 Tb8 26.Txa6 Dd4
27.Lxd6 Sd3 28.De3! Dxe3
Her brugte jeg en af de længste
tænkepauser i partiet. Slå med tårnet og
spille på dynamik, eller vinde
slutspillet i ro og mag...?
29.fxe3 Sb4 30.Lxb8 Sxa6 31.Ld6 c4
32.Ta2
Min modstander opgav her. I øvrigt var
det sjovt at snakke med Kristoffer og
Mads om partiet efterfølgende. Især
Kristoffer var fortørnet over, at jeg
byttede dronninger og brugte min
fordel positionelt - skak kan spilles på

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-zp-+-vl-'
6p+-+-+pzp&
5vLp+-zp-+-%
4PzP-+Pzp-+$
3+-wq-sn-+-#
2-+P+LtRPzP"
1tR-wQ-+-mK-!
xabcdefghy

22...a6?
22...Td1+! 23.Dxd1 (23.Lxd1?? De1+
24.Tf1 Dxf1#) 23...Sxd1 24.Txd1–+.
23.Ta3 Dc6 24.axb5 axb5 25.Ld3
Kh7 26.De1 Td4 27.Tc3 Sc4 28.De2
Tad8 29.h3 T8d6 30.Kh2 Dd7?
31.Lxc4 bxc4 32.Txc4
35

Efter 35...Txb4! 36.Te2 g5 står sort lidt
bedre.
36.b5! Tb4 37.b6 g5 38.c3 Tb3?
38...Tb1!
39.Ta2! e4 40.Ta7 Kg6 41.b7 e3
42.b8D Txb8 43.Lxb8 Lxc3 44.Te7!
Ld2 45.Kg1 h5 46.Kf1 g4 47.Ke2 Kg5
48.Tf7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zpq+-vlk'
6-+-tr-+pzp&
5vL-+-zp-+-%
4-zPRtrPzp-+$
3+-+-+-+P#
2-+P+QtRPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-vL-+-+-+(
7+-+-+R+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-mkp%
4-+-+-zpp+$
3+-+-zp-+P#
2-+-vlK+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

32...Txc4?!
32...f3! 33.Txf3 (33.gxf3? Td2!–+)
33...Db5 ser ubehageligt ud for hvid.
33.Dxc4 Td4 34.Dxc7 Dxc7 35.Lxc7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-vL-+-vlk'
6-+-+-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-zP-trPzp-+$
3+-+-+-+P#
2-+P+-tRPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

48…f3+ 49.gxf3 gxh3 50.Tg7+ Kf6
51.Tg3 1–0
Foran 2-1 skulle Tobias ’bare’ undgå at
tabe, og det var en umulig opgave for
Jimmy Sørensen at forhindre det.
Turneringen har hidtil været en
kæmpesucces for FREM, men med tre
af otte hold i hatten næste gang, er
risikoen for at to af dem trækker
hinanden naturligvis blevet forstærket.

35…Txe4?
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DM i skoleskak
Af Niels Erik Nielsen

I weekenden 26-27. november var der
for 38. gang DM i skoleskak på
Abildgårdskolen, hvor Fyn temmelig
uventet satte sig på tre NM-pladser.
Det individuelle nordiske mesterskab i
skoleskak finder sted i Finland først i
det nye år, og hertil har vores to
klubkammerater Simon Wilbrandt og
Mads Hansen kvalificeret sig ved at
blive nummer et og to i ældste gruppe.
Flere andre fra FREMs talentfulde
ungdomsafdeling deltog med gode
resultater, men her skal det gælde
klubbens nye danmarksmester.

at den blev altafgørende. Mads Hansen
(seedet 2) havde det nemlig rigtigt
skidt, og han tabte første runde til en
spiller, han bare burde slå. Et par
hovedpinepiller fik dog rettet op på
dette, og han scorede 6/7 i resten af
kampene. I de næste tre runder scorede
jeg 2,5/3p. Dette var meget godt, men
jeg havde endnu kun mødt Bjørn
Ochsner (seedet 1), så de to jeg vandt
over var ingen sensation.
Mere bemærkelsesværdigt var det, at
Martin Haubro også lå på 3,5/4, for
han havde mødt to fra toppen og slået
en af dem. Vi skulle mødes i første
runde om søndagen, og hvis jeg vandt
der, så det ret godt ud for mig. Det
skete desværre ikke. Lørdagsaften
handlede, for mit vedkommende, om
at få snakket med venner, og lidt skak
blev det da også til.

Simon beretter:
Mine forventninger til DM var at blive
en af de fem bedste, og derudover at få
noget socialt ud det. Man kender jo
efterhånden mange skakspillere rundt
omkring i Danmark, og det er ikke
ofte, at man får mulighed for at møde
dem. Min målsætning var hverken for
høj eller for lav, da der var mange
stærke spillere med, og jeg var seedet
som nummer syv. Min forberedelse til
turneringen bestod i, at jeg havde
spillet hurtigskak-DM weekenden før,
og så løste jeg nogle taktikopgaver i
dagene op til. Det havde min træner,
Mads Hansen, sagt at han selv ville
gøre. Han deltog nemlig også, og
endda i samme gruppe som mig.
Traditionen tro startede DM med en
tale til fordel for skoleskakken, og
derefter var første runde i gang. Den
virkede ikke så spændende i forhold til
toppen af gruppen, da ingen af de gode
skulle mødes. Alligevel viste det sig,

Søndagen startede lidt kaotisk.
Fynskredsen blev vækket fem minutter
før kampstart, da ingen af os havde
vækkeur med. Jeg fik hurtigt snuppet
noget mad med til brættet, og så var
kampen i gang. Jeg tabte desværre, og
nu var min præstation faktisk ikke
specielt god.
Heldigvis skete der noget fantastisk.
De tre deltagere fra Fyn (Mads H.,
Niels Bommersholdt og undertegnede)
spillede nemlig rigtigt godt resten af
turneringen. Martin Haubro lignede en
vinder af A-gruppen, og selv kunne
jeg intet stille op. Det kunne de to
andre heldigvis, og de slog ham begge
to. Derudover tabte de begge to til
37

28.Td1 Dxg2 29.Kb1 De4 30.Tfd7
Dg2 31.a4 Thf8 32.a5 bxa5? 33.Dxa5
Dc6

mig, og det var nok det, der gav mig
DM-titlen. I mellemtiden slog jeg
Nicolai Brondt og Mads Hansen, som
på papiret er meget stærkere end mig.
Jeg var et halvt point efter Mads, da vi
mødtes i 7. og næstsidste runde:

XABCDEFGHY
8k+r+-tr-+(
7zp-vLR+-+-'
6-+q+-+p+&
5wQ-+-zp-+p%
4-+-+-+nzP$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Hvid: Mads Hansen, FREM
Sort: Simon Wilbrandt, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.Le2 Sbd7 8.h4
h5 9.f4 Sc5 10.Lf3 Sg4 11.Lg1 Da5
12.Dd2 Sa4 13.Sxa4 Dxa4 14.Le2
Lxd4 15.Lxd4 e5 16.fxe5 dxe5
17.Lc5 b6 18.0–0–0 Ld7

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+l+p+-'
6-zp-+-+p+&
5+-vL-zp-+p%
4q+-+P+nzP$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQL+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

34.c3?
Hvid kunne vinde forceret med
34.Lb8! a6 (34...Dxc2+ 35.Ka2 Dc4+
36.Ka1+-) 35.Ta7+ Kxb8 36.Txa6
Dxc2+ 37.Ka2 Dc4+ 38.Ka1+-.
34...Se3
Her skulle hvid spille 35.Lb8!±, men i
stedet for kom:
35.T1d6??

XABCDEFGHY
8k+r+-tr-+(
7zp-vLR+-+-'
6-+q+-+p+&
5wQ-+-zp-+p%
4-+-+-+nzP$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

19.La3?
19.Lxg4! Lxg4 20.Dd5!+-.
19...0–0–0 20.Le7 Tde8 21.La6+
Dxa6 22.Dc3+?!
22.Dxd7+
Kb8
23.Ld6+
Ka8
24.Dxf7±.
22...Kb8
Begge parter var herfra i tidnød partiet
ud, hvilket selvfølgelig forklarer
mangt og meget af det følgende!
23.Txd7 Tc8 24.Ld6+ Ka8 25.Lc7
Da4 26.Txf7 Dxe4 27.Te1 Dd5

35...Tf1+ 36.Ka2 Dc4+
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Sb4! osv.) Txd2+ 39.Txd2 Dxc7–+
eller 37.Ka3 Ta1#, opgav hvid.
0–1

Og med udsigt til 37.b3 Tf2+ 38.Td2
(38.Ka1 Sc2+ 39.Kb1 Dxb3+ 40.Kc1

Simon vinder over Mads.
Først inden sidste runde gik det op for
mig, at jeg havde mulighed for at
vinde DM.

XABCDEFGHY
8-+-trn+-+(
7snpwq-+pvlk'
6p+p+-+pzp&
5zP-zP-zp-+-%
4NzP-+P+L+$
3+-+rvL-+P#
2-+Q+-zPP+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Sidste runde var mod Niels
Bommersholdt, og nerverne var da til
stede.
Jeg prøvede at sige til mig selv, at
uanset hvad ville min præstation have
været god, og det hjalp måske lidt. Så
vandt jeg kampen!
Vi kommer ind netop som Niels har
fejlet med 1...Td3?

2.Sb2!
Vinder en kvalitet.
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2...Txe3 3.fxe3 Sf6 4.Le2 h5 5.Tad1
Te8 6.Sa4 Sb5 7.Lxb5 cxb5 8.Sb6
De7? 9.Td6 Td8 10.Tfd1

1–0
Drømmen gik i opfyldelse, og nyheden
spredte sig hurtigt. Ligegyldigt hvor
jeg gik hen, kom folk og sagde
tillykke. Det var både folk jeg kendte,
men også folk jeg ikke engang havde
set før. Mads Hansen kæmpede stadig
for sin andenplads, da mit parti var
færdigt, men han var alligevel den
første til at lykønske mig, og min sejr
var endda det værste der kunne ske for
ham, når man ser individuelt på det.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+-wqpvlk'
6psN-tR-snp+&
5zPpzP-zp-+p%
4-zP-+P+-+$
3+-+-zP-+P#
2-+Q+-+P+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Dette mini-interview med den nye
danmarksmester
er
lavet
over
facebook af Kim Skaanning:

10…Txd6?
Afbytningen kommer blot hvid i
møde; 10...Tb8 var bedre, men sort har
intet for kvaliteten.
11.cxd6 Dd8 12.Dc7! Df8 13.d7 Sxd7
14.Txd7 Dxb4 15.Txf7 De1+ 16.Kh2
Dxe3 17.Txg7+ Kh6 18.Th7+ Kg5
19.De7+ Kf4

Hvordan var det? - hvordan var det at
slå sin træner?
Det var meget intenst. Jeg følte, at jeg
havde meget godt styr på åbningen,
men så fik han angreb. Til sidst var vi
begge i tidnød, og så fik jeg lige
pludseligt lov til at angribe. Det var
lidt kaotisk, og en ret spøjs kamp. Det
var også lidt spøjst, fordi man gerne
ville have, at det gik os begge godt.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+-wqpvlk'
6psN-tR-snp+&
5zPpzP-zp-+p%
4-zP-+P+-+$
3+-+-zP-+P#
2-+Q+-+P+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Har du forberedt dig specielt op til
skoleskak-DM eller er der andre
grunde til at du vandt?
Jeg havde ikke forberedt mig specielt
til DM. De sidste 10-20 koordinerede
partier har jeg forberedt nye åbninger
hver gang, så jeg havde rimeligt godt
styr på det i forvejen, og kunne vælge
mellem noget forskelligt. Op til DM
trænede jeg bare nogle taktiske
opgaver for at holde hjernen skarp
(det havde in træner sagt at jeg
skulle)!

20.Sd5+!?
Rigeligt til at vinde, men 20.Dh4# var
naturligvis den hurtigste vej til målet.
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Den primære grund til at jeg vandt var
nok, at ting flaskede sig, og så fik jeg
jo også point mod nogle gode spillere.
Jeg ved ikke helt, hvor meget
forberedelsen har betydet.

Tobias Bøje, og i 6. runde ventede
endnu en DM-kandidat i skikkelse af
københavneren Martin Haubro:
Hvid: Martin Haubro, Ballerup
Måløv
Sort: Mads Hansen, FREM
[noter: NEN]
1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.d4 Lb4 4.Ld2 d5
5.e3 0–0 6.Sf3 c6 7.Ld3 Sbd7 8.0–0
dxc4 9.Lxc4 b5 10.Ld3 a6 11.a3 Ld6
12.Dc2 Lb7 13.Se4 Sxe4 14.Lxe4 Sf6
15.Ld3 c5 16.dxc5 Lxc5 17.Lc3 Tc8
18.Tfd1
18.Lxf6!? Dxf6 19.Lxh7+ Kh8 20.Le4
Lxe3! 21.Dd3 Lxe4 22.Dxe4 Lb6=.
18...De7 19.De2 Se4 20.Ld4 Sg5
21.Sxg5 Dxg5 22.f4 Dd5 23.Le5?!
23.Lxc5 Dxc5 24.Dd2 er tæt på at
være lige spil, men det er uden tvivl
lettest at være sort.
23...Dc6

Når jeg ser tilbage på turneringen, var
min egen præstation i de sidste tre
runder fantastisk, og det var den ene
årsag til, at jeg vandt. Den anden har
jeg kort nævnt, og det var de to andre
fynske deltagere. De slog nemlig
mange konkurrenter, og det lykkedes
mig at slå dem. Dette afspejler sig
også i, da Fyn før sidste runde lå
nummer 1, 2 og 3. Efter runden var vi
1, 2 og 6, og det var alt i alt en
fantastisk præstation fra Fyns side!
Mads kom stærkt igen
Af Niels Erik Nielsen
Efter at have vundet B-rækken to år i
træk blev Mads nummer to i A-rækken
sidste år, og han var igen blandt
favoritterne til for femte år i træk at
sikre sig en billet til de nordiske
mesterskaber. Han fik imidlertid den
værst tænkelige start på turneringen
ved i 1. runde at tabe til upåagtede
Christoffer Vinther. Det var der dog en
såre enkelt forklaring på, idet Mads
mødte syg frem og brugte mere tid på
at kaste op, end på at gennemregne
varianter. Et par hovedpinepiller
gjorde heldigvis underværker, og
Mads fik kontakt med toppen ved at
vinde lørdagens øvrige tre runder.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6p+q+p+-+&
5+pvl-vL-+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-+LzP-+-#
2-zP-+Q+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

24.Kh1??
24.Kf1!? f6 25.Lc3 e5 og sort har de
bedste udsigter.
24...Lxe3! 25.Tf1 Tcd8 26.Tf3?

… og vandt skønhedspræmie!
Søndag morgen lagde Mads ud med at
vinde over den stærke århusianer
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i træk en af de eftertragtede NMbilletter.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+l+-+pzpp'
6p+q+p+-+&
5+p+-vL-+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-+LvlR+-#
2-zP-+Q+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Slutstillingen i A-rækken: 1. Simon
Wilbrandt, FREM 6,5p. 2. Mads
Hansen, FREM 6p. 3. Bjørn Ochsner,
Århus 6p.
C-gruppen:
9. Tobias Ilsøe Jensen, Højby
Skole/FREM 5p.
22. Emma Le Besq, FREM
skoleskak/FREM 3,5p.
D-gruppen:
5. Sophus Møller,
4Kløverskolen/FREM 5,5p.
13. Alexander Le Besq, FREM
Skoleskak/FREM 4.5 p.

26...Txd3!
Nu afgør sorts superløbere partiet.
27.Dxd3 Dxf3! 28.gxf3 Lxf3#
0–1

Mads var heldigvis ikke mere groggy
over nederlaget til Simon, end at han
med en afsluttende gevinst over
Nicolai Brondt endte på ligestilling på
andenpladsen med århusianeren Bjørn
Ochsner, og da Mads havde bedst
korrektion, sikrede han sig for femte år

E-gruppen:
11. Jacob F. Christensen, Krarup
Friskole/FREM 5p.
F-gruppen:
13. Elisabeth Møller,
4Kløverskolen/FREM 5p.

Fyn vandt igen bronze
Af Niels Erik Nielsen

Ganske som det var tilfældet sidste år,
vandt 6. hovedkreds samtlige matcher
og satte samtidig scoringsrekord ved
junior-hold DM, der atter fandt sted på
Tjele. De øvrige hold slog hinanden på
kryds og tværs, og det kom i sidste
ende de fynske juniorer til gode, thi
efter en fantastisk flot afslutning
lykkedes det for dem at gentage
triumfen fra sidste år og sikre sig
bronze. Inden de sidste to runder var 3.
HK på fjerdepladsen, men de fynske

juniorer sluttede af med at vinde de to
sidste matcher. Heriblandt den
afsluttende
mod
de
stærke
københavnere fra 1. HK med 4,5-3,5,
mens 9. HK, der var på tredjepladsen
inden søndagens kampe, tabte begge.
Fyns førstebræt, Mads Hansen, FREM
havde en fantastisk flot turnering og
blev på deling med IM Mads
Andersen, 6. HK, som han spillede
remis med, topscorer med 6/7p. En af
Mads’ skalpe kom mod 2. HK, hvor
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34.Dc6+, Kd8 35.Dd6+, Kc8
36.Dxf8+ 1–0

Mads Holger Jacobsen tvunget af
omstændighederne netop har spillet
31…Dd4-h8:

XABCDEFGHY
8-trr+-+-wq(
7+-+nmkP+N'
6-+-+p+pzP&
5+-+-+-+-%
4pzp-+-+-+$
3+P+-+QzP-#
2P+-+-zpLmK"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

3. HK stillede op i denne slagorden:
1. Mads Hansen, FREM 2. Niels
Bommersholdt, Nr. Aaby 3. Tobias
Ilsøe, FREM 4. Patrick Sørensen, Nr.
Aaby 5. Sophus Møller, FREM 6.
Emma Le Besq, FREM 7. Emil
Harndahl, Nr. Aaby 8. Alexander Le
Besq, FREM.
Medaljetagerne: 1. 6. HK 14(MP)
49,5(BP) 2. 1. HK 10(MP) 34,5(BP) 3.
3. HK 9(MP) 33,5(BP). 8 hovedkredse
deltog.

32.Txd7+!, Kxd7 33.f8(D), Txf8

Bronzevinderne fra 3. HK: Forrest juniorleder Jess Nykjær og Mads H., bagerst fra
venstre: Alexander, Niels, Emma, Emil, Sophus, Patrick og Tobias.
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Odensemesterskabet 2011
Af Kristoffer Dyrgaard

Odensemesterskabet
tiltrak
lidt
skuffende blot 20 deltagere. Feltet var
dog dette til trods stærkt besat, hvilket
gjorde
turneringens
udfald
uforudsigeligt. Bjørn Møller Oschner
stillede op som favorit, og var i mine
øjne det klart bedste bud på en vinder
af turneringen. Specielt når man tager
hans stærke bedrift til U-EM, hvor han
viste sit tydelige potentiale, i
betragtning.
Personligt havde jeg som andenseedet
lidt
ambivalente
forventninger
omkring turneringen. Min styrke i
weekendturneringer med et hårdt
program fik jeg bekræftet i Horsens'
"Den Lange" i sommers, hvilket talte
for en god turnering. Omvendt,
spillede jeg, som det (desværre ikke)
kan læses andetsteds i bladet langt fra
mit bedste i klubturneringen, hvilket
ikke hjalp på selvtilliden. Min
beslutning
blev
dermed
før
turneringen, blot at tage et parti af
gangen og spille mit eget (taktiske)
spil.
Andre kandidater til titlen var vores
egne Mads Hansen og Stefan Wiecker
samt Claus Rossen, mens Janus
Christensen, Tom Frantsen, Iver
Poulsen måtte anses som outsidere,
som sagtens kunne blande sig i den
forventede tætte top.
Med 20 deltagere, heraf halvdelen fra
Frem, kunne lokalopgør ikke undgås,
og for flere kom det til at præge
turneringen. Ikke noget man ønsker,
når man nu endelig har muligheden for

at møde udenbys modstand. Personligt
undgik jeg heldigvis en sådan
turnering, idet første rundes opgør
mod Michael B. Madsen og sjette
rundes ditto var mine eneste bidrag til
den store bunke af partilister påklistret
to gange Frem. Efter en taktisk finesse
mod Michael, skulle jeg i 2. runde
møde Janus, hvilket der kom følgende
ud af:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Janus Christensen, Århus]
[noter: KD]
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 c6 4.Sf3 d5
5.Lb3 Ld6 6.Sc3
Teksttrækket fejler intet, men fra en
praktisk synsvinkel bør jeg bytte et par
bønder inden for at få en åben stilling,
og dermed større muligheder for at
gøre det taktisk kompliceret.
6...d4 7.Se2 Lg4 8.Sg5?! 0–0 9.h3
Lxe2 10.Dxe2 Lb4+ 11.Ld2 Lxd2+
12.Dxd2 a5 13.a3

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5zp-+-zp-sN-%
4-+-zpP+-+$
3zPL+P+-+P#
2-zPPwQ-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
13…Sh5!
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Dette træk påpeger svagheden ved
hvids opstilling; fremstødet f4 bliver
svært at indføre uden at skabe
svækkelser på kongefløjen.
14.g3 Df6 15.h4 h6 16.De2 g6 17.Sh3
En lidt bemærkelsesværdig stilling,
hvor ingen parter står specielt godt.
Men alt er heldigvis relativt, så hvem
står egentlig værst?
17...a4 18.La2 Sd7 19.0–0?
19.0–0–0 Kg7=.
19...Sc5?!
Starten på en forkert plan. Computeren
vil hellere frigøre bonde på f7, så der
siden
bliver
mulighed
for
bondefremstødet f5.
20.Dg4 Se6 21.f4

23.f5 gxf5 24.Txf5 Dg6 25.Dxg6 fxg6
giver kun hvid en lille fordel.
23.f5± Seg7

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+p+-+psnk'
6-+p+-wqpzp&
5+-+-+P+n%
4p+-zpP+QzP$
3zP-+P+-+N#
2LzPP+-+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

24.e5!
Nu
kommer
svagheden
ved
konstellationen f7-g6 uden en bonde
på h7 klart til udtryk.
24...Dxe5 25.Lxf7!
Ser bestemt overbevisende ud, men
kun fordi springeren står på h3, er
kombinationen mulig.
25...De3+
25...Txf7 26.fxg6+ Kh8 27.gxf7+-, og
med fribonden på f7 vinder hvid let.
26.Tf2 gxf5?
Betydelig bedre var 26...Kh8 27.fxg6
Sf6±, men med en klar merbonde og
passive sorte tårne bør gevinstføringen
kun være et spørgsmål om tid; endnu
værre var 26...Sxf5?, hvorpå der følger
27.Dxg6+ Kh8 28.Dxf5 Txf7 29.Dxf7
Tg8+ 30.Sg5!+-.
Det havde jeg beregnet under partiet,
men computeren fandt efterfølgende
det endnu stærkere 28. Sg5!+-.
27.Dg6++- Kh8

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-+p+-'
6-+p+nwqpzp&
5+-+-zp-+n%
4p+-zpPzPQzP$
3zP-+P+-zPN#
2LzPP+-+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

21…exf4?!
Igen en tvivlsom beslutning, da hvid
nu har to forskellige bondefremstød,
hvilket får kraftig indflydelse på
udfaldet af partiet.
22.gxf4 Kh7?
22...Shg7!? foreslås af computeren,
men hvis sort havde set, hvad der
ventede, havde han nok afveget før
dette.
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på programmet i fjerde runde. Her gik
det dog helt galt, idet en officer blev
tabt i åbningen, som selv diverse
komplikationer
ikke
kunne
retfærdiggøre.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+p+-+Lsn-'
6-+p+-+Qzp&
5+-+-+p+n%
4p+-zp-+-zP$
3zP-+Pwq-+N#
2-zPP+-tR-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Et point efter maksisten Claus betød,
at det efterfølgende interne opgør mod
Mads skulle vindes for at holde liv i
håbet om titlen:
Hvid: Mads Hansen, FREM
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM
[noter: KD]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.c3 d5 4.exd5
Dxd5 5.d4 Lg4 6.Le2 cxd4 7.cxd4 e6
8.Sc3 Dd7?! 9.0–0 Sf6 10.Db3 Ld6
11.Le3 Sd5 12.Tac1 0–0 13.Se4 Sf4

28.Sg5!!
Der kan man snakke om en springer,
der multitasker: blokade af c1–h6,
samt
af
g-linjen
(ingen
dronningafbytning), samt den truer på
h7 og dækker for skakker på h3!
28...Dg3+
28...hxg5 29.Dh6#.
29.Kf1 Dxg5 30.hxg5
1–0

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+q+pzpp'
6-+nvlp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPNsnl+$
3+Q+-vLN+-#
2PzP-+LzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Fredagens første parti skulle dermed
være en tidlig finale mod Bjørn, som
sammen med Claus Rossen ligeledes
havde maksimum efter anden runde.
Partiet udviklede sig til en variant i
Sveshnikov med et hvidt kvalitetsoffer
for positionelt pres. Det medførte, at
jeg med de sorte brikker aldrig i
nærheden af gevinst, indtil Bjørn
overså sorts sidste fælde og tabte.
Remis havde dog været et muligt
udfald forinden mod en modstander,
som burde kunne tro på to resultater.

14.Lxf4?
14.Ld1 var klart at foretrække, da sort
problemer er intakte.
14...Lxf4 15.Sc5?!
En fejl kommer sjældent alene, og nu
får hvid svært ved at gøre noget ved
h2, c1 og d4.
15...Dc7 16.Tcd1 Lxh2+! 17.Kh1
17.Sxh2?! Lxe2 18.Sxe6 med idéen at
Le2 er udækket strander enkelt på
18...Lxd1!–+.

Samtidig vandt Claus Rossen over
Stefan
i
endnu
et
velkendt
tidsnødsdrama fra Stefans hånd,
hvormed der var endnu et vigtigt parti
46

17...Sa5?!
Direkte retræte med Lf4 og
konsolidering var at foretrække.
18.Dd3 Lf5 19.Dc3 Lf4 20.b4 Sc6
21.Sh4 Se7 22.Df3? Lc2! 23.Ta1
Lg5?!
23...b6! ville enkelt udstille springeres
store problem over for løbere.
24.Dg4 Lxh4 25.Dxh4 Sf5 26.Dh3
Tad8 27.Tac1 Sxd4–+ 28.Lf3 b6
29.Sb3 Sxf3 30.Dxf3 Dc4
Nu redder skakken på h4 sort fra
bindingen i c-linjen.
31.Kg1 Dd3 32.Dxd3 Lxd3 33.Tfd1
e5?!
Hvorfor ikke det enklere Td7 med
kontrol?
34.Tc7 a6 35.Tc6

Jeg fandt springer-løberslutspillet til at
give de største praktiske chancer, men
megen tid blev også brugt på
alternativerne. 41...Ta8 42.Sc5 Txa3
43.Tb8+ Kh7 44.Sxe6 fxe6 45.Tb6 var
jeg ikke helt overbevist om i praktisk
skak. Det er vist tid til at få styr på de
her tårnslutspil; 41...Lxb3 42.Txb3
Ta8 er et andet muligt tårnslutspil med
sort dominans over 4. række.
42.Kh2 Tb1 43.Sc5 Txb4 44.axb4
Lc4!
Et typisk tilfælde, hvor løberen
dominerer springeren (med hjælp fra
kongen).
45.Kg3 f6 46.Sb7 Kf8 47.Kh4 g6
48.Sd6 Ld3 49.g4 hxg4 50.Kxg4 Ke7
51.Sb7 Le2+
Sikrer at sort roligt kan avancere
bønderne.
52.Kg3 f5 53.Sc5 g5 54.Sa4 f4+
55.Kg2 g4 56.Sc3 Lf3+ 57.Kf1 Kd6
Planen var nu (i tidnød) at placere
kongen i centrum, så man kan spille på
begge fløje, og dernæst placere
bønderne på g3 og e3.
58.Ke1 e4 59.b5

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-+-+pzpp'
6pzpR+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+-+-+$
3+N+l+-+-#
2P+-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mk-+-+&
5+P+-+-+-%
4-+-+pzpp+$
3+-sN-+l+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

35…a5?
Computeren hurtigt finder 35...Lb5!
36.Txd8 Lxc6! 37.Td6 Tc8–+.
36.Txb6 axb4 37.Sc5?! Lc4! 38.Txd8
Txd8 39.Sb3 h5 40.Txb4 Le6 41.a3
Tvungent, da 41.a4?? Td1+ 42.Kh2
Tb1 taber springeren, og andre træk
taber bonden via 41...Ta8.
41...Td1+

59...e3??
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Med remis. 59...g3!–+ vinder enkelt,
da hvid er bundet til kongefløjen,
mens sort spiser bonden på b5. Fx
60.fxg3 fxg3 61.b6 e3 62.Kf1 Kc6
bemærk igen, hvorledes springeren er
totalt domineret af løberen.
60.fxe3 fxe3 61.Se2!
Finessen, jeg havde overset.
61...Kc5 62.Sg3 Kd4 63.Sf5+ Ke5
64.Sg3 Kf4 65.Sh5+ Kg5 66.Sg3 Kf4
67.Sh5+ Ke5 68.Sg3
Og hvids blokade holder vand. Flot
kæmpet af Mads i en svær stilling,
hvilket beviser, at det altid kan betale
sig at kæmpe trods en tabt stilling!
½–½

turneringssejren.
I sidste runde stod Nicolai Brondt på
programmet. Eftersom han var
logerende hos mig under hele
turneringen, var dette en lidt prekær
situation, for hvorledes tackler man
sådan en situation? Vi aftalte dog at
spille et regulært parti, eftersom mine
turneringschancer
alligevel
var
minimale. Den beslutning blev
beseglet med en god bytur for at sige
farvel for denne gang. Svært ramt af
tømmermænd
fik
vi
præsteret
følgende:
Hvid: Nicolai Brondt, BMS Skak
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM
[noter: KD]
1.Sf3 g6 2.d4 Sf6 3.c4 Lg7 4.Sc3 d5
5.Lg5 Se4 6.cxd5 Sxg5 7.Sxg5 e6
8.Sf3 exd5 9.e3 0–0 10.Le2 Dd6
Som Mads Hansen senere bemærkede,
er jeg her blevet "fanget" i en for mig
ukendt stillingstype. Det hænder
næsten aldrig, at minoritetsangreb er et
væsentligt tema i mine partier.
11.0–0 c6 12.Se1 Sd7
Nu hvor b4 er forsinket, er det tid til at
aktivere brikkerne.
13.Sd3 a5 14.Dd2 h5
Eftersom jeg ikke fandt nogen anden
plan, placerer jeg bonden på h5, som
en lille provokation, som hvid konstant
skal forholde sig til.
15.Tac1?!
Virker forkert, når hvid gerne vil støde
b4.
15...Sf6 16.h3 Lf5 17.a3 Sh7
Igen uden en egentlig trussel, men
med håbet om fremprovokerede
svækkelser som i tilfældet med h3.

Claus Rossen og Bjørn Oschner vandt
samtidigt deres partier mod hhv. Janus
og Iver, hvormed der var 1½ point til
førstepladsen med to runder igen. Men
hvis jeg tog noget med fra partiet mod
Mads, var det præcist, at det er netop i
sådanne umulige situationer, man skal
tro og kæmpe, ellers falder appelsinen
aldrig i din turban.
Topopgøret Bjørn Oschner-Claus
Rossen kunne endegyldigt give Claus
mesterskabet, han havde været tæt på
så mange gange. Dette opgør forsøgte
jeg dog efter bedste evne at ignorere
og fokusere på partiet mod Iver
Poulsen, som igen skulle vindes. Dette
betød lidt ekstra risikovillighed, hvor
specielt en "svag" bonde i a-linjen
pådraget med håbet om, at denne
senere ville blive den afgørende vægt
på skålen. Det blev tilfældet, og da
Claus samtidigt tabte til Bjørn, var der
stadig
et
spinkelt
håb
om
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18.Tfe1 De7
Her troede jeg faktisk, at Dg5 med
idéer med at slå på h3 eller d4 var en
trussel, hvilket langt fra er tilfældet.
19.Lf1 h4 20.Kh1 Sg5 21.f4!?
Interessant måde at forsøge at straffe
sorts struktur på. Den sorte løber er
simpelthen svag og e3 bliver aldrig en
reel svaghed.
21...Se4 22.Sxe4 Lxe4

Nu er svagheden på e3 fastlagt, og sort
har angiveligt styr på stillingen,
hvilket får mig til at slappe for meget
af i det følgende uden fokus på hvids
sprællen.
31.Dd2 a4 32.Dd1 Te4

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+p+-wq-+k'
6-+p+-+-+&
5+-+p+p+-%
4p+-+rzP-zp$
3zP-+-zP-+P#
2-zP-+R+P+"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-wqpvl-'
6-+p+-+p+&
5zp-+p+-+-%
4-+-zPlzP-zp$
3zP-+NzP-+P#
2-zP-wQ-+P+"
1+-tR-tRL+K!
xabcdefghy

33.g4??
Virker ikke i den konkrete stilling,
men var et forsøg på at straffe sorts
tidnød og muligvis også desperation
over en udsigtsløs stilling.
Et udfald, som ofte ske, når spilleren
med positionel fordel tager sig god tid
for blot at undgå taktiske modangreb.
Hvid håber naturligvis på evigskakker
startende på h5.
33...hxg3?!
33...Txe3! vinder selvfølgelig, men i
tidnøden kunne jeg ikke overskue, om
der var evigskakker på baglinjerne
efter 34.Tfe1, hvor jeg havde overset
det vindende 34...De4+.
34.De1 Tg8 35.Tf3 g2+
35...d4; 35...Dh4 36.Kg2 Te6 var to
andre fornuftige fortsættelser.
36.Txg2 Txg2 37.Kxg2 d4 38.Da5?!
Deplacerer dronningen.
38…c5 39.exd4 Te2+!

23.Se5?!
Giver pludselig sort muligheder for at
bryde
stillingen
op.
Nicolai
indrømmede senere, at han i det
følgende havde regnet et tempo
forkert. 23.Sc5 var nok at foretrække.
23...Lxe5
Løberen var alligevel ikke brugbar.
24.dxe5
24.fxe5?! giver problemer i g- og flinjen for hvid.
24...f6 25.exf6 Txf6 26.Ld3 Te6
27.Te2 Kh7 28.Tf1 Lf5
For at forhindre fremstødet f5, men
computeren finder naturligvis lidt
mere effektfulde afværge-manøvrer.
29.Dc2 Tf8 30.Lxf5 gxf5
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40.Kf1 taber også efter 40...Th2
41.Db5 Td2 42.d5 c4! lokker
dronningen væk fra dækningen af b2
43.Dxc4 Td1+ 44.Kg2 Dg7+ 45.Tg3
Dxb2+.
40...De4+ 41.Kg1
41.Kf1 Te3–+, mens 41…Txf2 også
giver et vindende slutspil;
41.Kg3 De3+ 42.Tf3 Dg1+ 43.Kh4
Tg2–+.
41...Te1+ 42.Kh2 Dh1+ 43.Kg3 Tg1+
44.Kh4 Tg4+ 45.Kh5 Dxh3#
0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-wq-+k'
6-+-+-+-+&
5wQ-zp-+p+-%
4p+-zP-zP-+$
3zP-+-+R+P#
2-zP-+r+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
40.Tf2

Kristoffer (th.) vinder i sidste runde over Nicolai Brondt og sikrer sig sit første OM.
Da efterfølgende både Claus og Bjørn
måtte give fortabt, lykkedes "Mission
Impossible", hvilket blev fejret på
behørig og tiltrængt vis (læs: en
omgang i klubben og 12 timer i
sengen!).

om den. Hvorledes vi tiltrækker flere
udefrakommende
spillere
de
kommende år, er så det store
spørgsmål. Det håber jeg vi får løst, så
bestyrelsens store arbejde bliver
belønnet som fortjent.

Odensemesterskabet blev dermed en
personlig succes, og jeg er glad for, at
klubbens medlemmer bakker trofast op

Tak for en god turnering skal i hvert
fald lyde til alle hjælpere undervejs!
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Andre OM-højdepunkter

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 d6 6.Lc4 Le7 7.Lb3 a6 8.Lg5
Sbd7?

Af Niels Erik Nielsen

Ud over en meget spændende
finalerunde, bød turneringen også på
flere eksempler på flot offerspil.
Således fik Simon Wilbrandt i 2. runde
lejlighed til at skære igennem Jan
Kargaard Jensens utilstrækkelige
forsvarsparader efter Svogerslevspillerens 17.Kg1:

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+nvlpzpp'
6p+-zppsn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-sNP+-+$
3+LsN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+pvl-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+PsN-zP-zPq#
2PvL-+Q+-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

9.Lxe6! fxe6 10.Sxe6 Da5?! 11.Sxg7+
Kf7 12.Sf5 Sf8??= 13.Lxf6! Lxf6
13...Kxf6 14.Dd4+ De5 15.Sd5++-.
14.Dh5+ 1–0
Skulle hans klubkammerat og
ligeledes OM-deltager Michael B.
Madsen være kommet forbi under det
korte forløb, ville det uvægerligt have
givet anledning til grimme minder. Det
er nemlig kun godt et år siden, at
Johnny i FREM Schweizer 2010
udsatte Michael B. for et tilsvarende
offer på e6 i nøjagtig den samme
åbning. Dette parti var også slut få
træk senere.

17...Lxg3! 18.Dg2
18.hxg3 Dh1+ 19.Kf2 Th2+–+.
18...Lxh2+ 19.Kh1 Dxe3 20.Dxg7 0–
0–0 21.Txf6 Lf4+
0–1
Deja-vu
Genkendelsens glæde var uden tvivl
den mest fremherskende følelse hos
Johnny Holler Johansen, da han i 5.
runde fik lejlighed til at gentage et
chancerigt officersoffer på e6 i en
skarp sicilianer:

Tom greb ikke chancen
Claus Rossen var flyvende de fem
første runder, men hans sejrsrække
kunne sagtens være brudt allerede i 2.
runde. Efter Viborg-spillerens alt for
optimistiske 10…e5? fik Tom
Frantsen nemlig en gylden mulighed
for at straffe sorts manglende

Hvid: Johnny Holler Johansen,
FREM
Sort: Christian Iversen, Evans
[noter: NEN]

51

14.Lf4! e5?? (14...Kf7 15.Lc7 b6
16.c4±) 15.Lxe5! Sxe5 16.Dxd5+-.
14...dxc4 15.Lxc4 a6 16.Ld2 Dd8
17.Sc3 Dd4 18.Lb3 Lb4 19.Tc1 0–0
20.De2 De5 21.Dg4 Ld6 22.Dh4 Dd4
23.Dg5 Se5 24.Le3?! Dg4 25.h3??

udvikling, men FREM-spilleren overså
den lovende fortsættelse:
Hvid: Tom Frantsen, FREM
Sort: Claus Rossen, Viborg
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 Sf6 4.Le2 Sc6
5.d4 cxd4 6.cxd4 Sxe4 7.d5 Da5+
8.Sc3 Sxc3 9.bxc3 Sb8 10.0–0 e5?
11.dxe6 fxe6 12.Sd4 Sc6 13.Sb5 d5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+-zpp'
6p+-vlp+-+&
5+-+-sn-wQ-%
4-+-+-+q+$
3+LsN-vL-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-+n+p+-+&
5wqN+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

25...Sf3+! 0–1
Du kan se præmietagerne og tabellen
med alle enkeltresultaterne samt
masser af fotos fra OM på: wwwfrem-skakklub.dk.

14.c4!?

Mads Hansen klubmester
Af Niels Erik Nielsen

Mads Hansen og Stefan Wiecker var i
særklasse i årets klubturnering, som
samlede
30
deltagere.
Deres
suverænitet understreges af, at de blot
afgav et point hver i de otte runder.
Stefan vandt det indbyrdes opgør i 6.
runde, og derudover afgav han
undervejs remis til Sander Ehmsen og
Alfred Andersen. Der skulle derfor
spilles omkamp, og 18-årige Mads
vandt begge hurtigskakpartier. Han tog
dermed titlen for anden gang, efter at
han i 2009 blev klubbens hidtil yngste

klubmester. Sander scorede 2,55p.
over forventet og endte på en flot
tredjeplads med 6p. Præstationen
indbragte
ham
endvidere
78
ratingpoint, og han er nu over 1900.
Jesper Knudsen tog fjerdepladsen et
halvt point efter.
1. præmiegruppe:
1.
Sophus
Møller
5p.
(+91
ratingpoint!)
2. Tobias Ilsøe Jensen 4,5p.
3. Thor Bendix og Jens Rasmussen,
begge 4p.
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2. præmiegruppe:
1-2. Alexander Le Besq (+77
ratingpoint!)
og
Jacob
Foged
Christensen, begge 3,5p.
3-4. Peter Kinggaard og André Møller
(+77 ratingpoint!), begge 3p.

Her burde der følge en masse
partieksempler, men dem må I
desværre have til gode til næste
klubblad, idet det af trykmæssige
årsager er umuligt at gå over de 60
sider, som dette nummer ender på.

Alfred 90 år

Af Niels Erik Nielsen
Lørdag den 3. september afholdt
FREM reception og hurtigturnering for
klubbens
æresmedlem
Alfred
Andersen, der dagen før fyldte 90.
Trods et uheldigt sammenfald med et
andet skakarrangement i byen var over
30 mødt frem for at hylde den gamle
kæmpe, der har været en del af det
odenseanske skakliv i man fristes til at
sige flere menneskealdre!

meldte han sig ind i FREM. Det skete
nærmere bestemt 1. september samme
år, så det er ikke alene Alfreds 90 års
fødselsdag, vi fejrer i dag, men også
noget så sjældent som hans 65 års
jubilæum som medlem af FREM. Du
markerede dig snart som en af
klubbens stærkeste spillere, og din nok
største bedrift kom i 1953, hvor vi på
evighedslisten over fynsmestre finder
navnet Alfred Andersen. Ud over at
spille, fornægtede din lyst til
organisatorisk arbejde sig heller ikke i
skaksammenhæng. Fra du kom ind i
klubben og næsten 50 år frem, var du i
forskellige perioder klubbens kasserer
næsten halvdelen af tiden. Utallige er
desuden de gange, hvor du med din
store erfaring fra det politiske liv har
været en god dirigent på klubbens
generalforsamlinger. Da FREM kunne
fejre 50 års jubilæum i 1987, blev du
udnævnt til æresmedlem for din store
indsat. Dit lange liv i klubben har
været præget af store op- og nedture
på
medlemsfronten.
På
nogle
tidspunkter
var
medlemstallet
faretruende tæt på det encifrede, men
hver gang gik det på ny fremad. Du
har været en trofast deltager i klub- og
holdturneringen, og har især i
sidstnævnte sammenhæng oftest været

Et langt liv i skakkens tjeneste
Som den i klubben, der har kendt
Alfred længst, var jeg af bestyrelsen
blevet opfordret til at sige et par ord
ved denne festlige lejlighed. Da Alfred
via sit politiske arbejde var en kendt
skikkelse i Odense, indtil han for knap
20 år siden trådte ud af byrådet, tog
jeg det for givet, at den lokale avis
ville bringe en fyldig omtale i
anledning af hans 90 års dag, men det
skete desværre ikke. Derfor var første
del af min tale helliget Alfreds
begivenhedsrige liv fra Danmark blev
besat i 1940, og indtil han stoppede
som aktiv politiker for knap 20 år
siden. Derpå gik jeg over til hans
skaklige bedrifter:
”I 1946 flyttede Alfred til Odense,
hvor han har boet siden, og på sin
storebror Svend Aages anbefaling
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en af de sidste, der var færdig. Remis
findes ikke i din ordbog, og din energi
er mangen en gang blevet belønnet
med hele pointet. Således blev du i
sidste sæson tredjeholdets suveræne
topscorer ved kun at afgive et halvt
point i de syv runder. Så sent som ved
DM i påsken i år opnåede du en flot
fjerdeplads i et felt, hvor du sagtens
kunne være far til flere af deltagerne!”

Det lykkedes at oprette en Monradgruppe med 14 deltagere, som spillede
syv runder med 15 minutter pr. spiller
pr. parti. Med i feltet var flere af
klubbens nuværende og tidligere
førsteholdsspillere; specielt glædeligt
var det at se Kim Skaanning, der nu
spiller for Evans, ved denne lejlighed.
Ligeledes var det rigtig godt, at så
mange af klubbens helt unge spillere
mødte frem og var med til at fejre
Alfred.

Selv om Peter Kinggaard endnu
mangler fem år i at have alderen, var
han så venlig at træde ind i
veterangruppen, der desuden bestod af
fødselaren Alfred Andersen, Cipriano
Sande, Niels Justesen, Jens Rasmussen
og Hans Hansen. De seks deltagere
spillede
alle-mod-alle,
men
spændingen
om
førstepladsen
forsvandt tidligt, da en på dagen
aldeles suveræn Jens Rasmussen vandt
samtlige fem partier.

De deltog alle i den efterfølgende
turnering, hvor der var over 1000
ratingpoint mellem top og bund.
De bedst placerede i Monradgruppen:
1. Kristoffer Dyrgaard 6,5/7p. 2. Tom
Frantsen 5,5p. 3. Kim Skaanning 4,5p.
4-6. Michael B. Madsen, Sander
Ehmsen og Tobias Ilsøe, alle 4p.

Alfred i aktion i veteranklassen.
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FREM JULECUP
Skakklubben FREM indbyder til den årlige julehurtigturnering.
Spillested: Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C
Spilledag: Onsdag d. 28. december 2011
Spilletid: Kl. 10.00 til ca. 18.30
Turneringsform: 8 deltagere i hver gruppe, som spiller alle mod alle.
Betænkningstid: 30 minutter pr. spiller pr. parti.
Indskud: 125 kr.
Betales senest kl. 9.45. (W)GM og (W)IM gratis.
Præmier: 1.pr.: 500 kr. 2.pr.: 300 kr. 3.pr.: 200 kr.
NB: Samme præmiestørrelse i alle grupper.
Ved ligestilling deles præmierne.
Forplejning:
Der vil blive serveret lune frikadeller med kartoffelsalat i middagspausen.
Den lune ret skal forudbestilles ved tilmelding og koster 35 kr.
Desuden vil der forefindes franskbrød med ost ved turneringens start.
Øl, vand, kaffe m.m. kan købes på spillestedet.
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 26/12 2011 kl. 20.00!!
Tilmeldingsfristen vil blive overholdt!!
Tilmelding: Lene Kuntz , e-mail: lene.skak@sol.dk, tlf.: 22 30 00 77

VEL MØDT I FREM!!
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Fynsmesterskabet 2012
Fyns Skak Union og Læseforeningens Skakklub indbyder herved til
Fynsmesterskabet for 2012, der samtidig er Læseforeningens 14. årsskifteturnering.
Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V.
Spilledage: Torsdagene d. 12.1, 26.1, 2.2, 16.2, 8.3, 15.3 og 29.3 2012.
Starttidspunkt: kl. 19.00
Turneringsform: Der spilles i en stor gruppe efter schweitzersystemet.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½ time til resten af partiet.
Elo-rating: Turneringen vil blive ELO-ratet
Afbud: Et udsat parti skal af hensyn til rundelægningen og de øvrige spillere
afvikles senest mandagen før den følgende runde. Dette krav vil blive strengt
håndhævet.
Præmier: Læseforeningen betaler alle afgifter og garanterer en førstepræmie på
2000 kr. Mere end 100% af indskuddet går til præmier. Øvrige præmiestørrelser
bekendtgøres senest før starten af runde 2. Pengepræmier deles.
Korrektionsberegning (bucholz) ved tingspræmier. Man kan kun vinde en præmie.
Skønhedspræmier: I lighed med de andre år udloves der skønhedspræmier
undervejs i turneringen. Kriteriet for at komme i betragtning til denne præmie består
som minimum i, at deltageren selv kommenterer partiet og indleverer det på en
spilleaften eller via peterchristiangrau@hotmail.com
Fynsmester: Vinderen af turneringen får titel af fynsmester under forudsætning af,
at vedkommende er medlem af en fynsk skakklub. Såfremt vinderen ikke opfylder
dette kriterium, går titlen til højest placerede fynske medlem. Ved ligestilling
anvendes korrektionsberegning (Bucholtz).
Præmiegrupper: Mester, bedst under 1900, bedst under 1700, bedst under 1500,
bedst under 1300
Indskud: 100 kr.
Tilmeldingsfrist: mandag den 9. januar 2012 kl. 20.00 via online-tilmelding på:
www.lfskak.dk

Alle er velkomne – Vel mødt til Fynsmesterskabet
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FREM OPEN 2012
Traditionen tro indbyder FREM Skakklub igen til FREM OPEN.
Spillested: Skakklubben Frem: Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. etage, 5000
Odense C
Betænkningstid: FIDE-tid: 90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til
resten af partiet med 30 sek. tillæg pr træk fra træk et.
Grupper: 8-mandsgrupper alle-mod-alle - evt. monrad i nederste gruppe.
Turneringen elo-rates.
Indskud: 125,- Indskud betales inden første runde (kl. 18.15). Hele indskuddet går
til præmier.
Præmier: I alle grupper er præmiefordelingen: 1. 500,- 2. 300,- 3. 200,Datoer: mandage – 12. & 26. marts, 16. & 23. april, 7. & 21. maj og 4. juni. Alle
dage med start kl. 18:30.
Udsatte partier: 14. maj. Desuden er der god mulighed for at spille i
Læseforeningen om torsdagen, såfremt man melder sin ankomst inden.
Bemærk: Det er stadig tilladt at komme én time for sent til partiet fra
starttidspunktet.
Tilmelding: senest d. 5. marts til Jonas Nilsson, e-mail: jonas.g.nilsson@gmail.com
eller tlf.: 23 20 70 31).
Turneringsledere: Jonas Nilsson og Sander Ehmsen

Vel Mødt i Frem Skakklub!
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