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interesse. 
 

BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer 3-4 gange årligt og 
uddeles gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden 
medlemslisten beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister 
m.v. 
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Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 
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BESTYRELSEN ORIENTERER: 
 

Jubilæum kickstarter nyt turneringskoncept 
 
Så kom vi i den grad i gang med en ny sæson i Frem Skakklub!  
Klubbens helt store fokus har i starten af sæsonen været vores jubilæum. Mange 
ressourcer var sat ind på, at markeringen af klubbens første 75 år skulle blive så 
vellykket som muligt. Og lad det være sagt med det samme: Alle i og omkring Frem 
Skakklub kan ranke ryggen over det, der skete den 5.-7. oktober 2012!  
Bestyrelsen er ovenud tilfreds med weekendens forløb, og der skal også i disse 
spalter lyde en kæmpe tak til alle de mange medlemmer, som på den ene eller anden 
måde bidrog til, at jubilæet blev mindeværdigt, og at et nyt turneringskoncept for 
Odensemesterskabet samtidig blev sat i søen med succes. 
 
Weekendens åbning med jubilæumsreception fredag blev lige så hyggelig og 
uformel, som bestyrelsen havde håbet. Fremmødet fra de fynske skakklubber og 
andre interessenter var hæderligt, folk fik et par gode timer med lidt vådt og tørt til 
halsen, klubben blev behørigt lykønsket, og så kunne vi ikke mindst glæde os over 
det flotte jubilæumshæfte, som Niels Erik til lejligheden havde sat sammen med 
nedslag i klubbens farverige historie. Der ligger et stort arbejde bag, og Niels Erik 
skal have al mulig tak for sin store indsats med hæftet, som vi nok er mange, der 
gemmer på et sikkert sted, så det kan trækkes frem i ny og næ til et lille smil og en 
erindring om, at vores dejlige klub bygger på nogle stolte traditioner og solide 
rødder. 
 
Selve turneringen forløb gnidningsfrit, og den stressende optakt, hvor spillestedet i 
sidste øjeblik måtte skiftes fra Odense Katedralskole til Giersings Realskole, var 
hurtigt glemt. Med 54 tilmeldte deltagere havde vi en heldig hånd med at ændre 
Odensemesterskabets format fra 7 til 5 runder og fra 4 til 3 dage, samtidig med at vi 
hev turneringen ud af de trygge rammer i Nørregade for på den måde at skabe de 
bedst mulige faciliteter. Og vi må sige, at den tidligere skoleskak-højborg Giersing 
var et glimrende sted at afholde vores turnering. Stedet har sjæl, og der var noget 
retro-agtigt over at spille i en gymnastiksal og på en skole, hvor også overnatning på 
stedet var genopfundet til lejligheden. 
 
Med hensyn til antallet af deltagere opnåede vi mere end en fordobling i forhold til 
sidste års Odensemesterskab. Det lagde rent skakligt grundstenene til et meget bredt 
felt – lige fra en mesterskabsgruppe med IM’ere til en nederste gruppe med flere 
forholdsvis nye ansigter i skakken. 
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Turneringens deltagerantal betød samtidig, at der kontinuerligt var godt med kunder 
i kantinen, hvor vi med et tilfredsstillende salg af diverse mad og anden forplejning 
sikrede turneringen sorte tal på bundlinjen. Det er så absolut også et væsentligt 
element for en turneringsarrangør. 
 
Slutteligt skal det blot konstateres, at det naturligvis altid er sjovest at arrangere en 
turnering, når den møder opbakning både internt og eksternt. I den ånd kan vi godt 
glæde os til næste års Odensemesterskab og drømme om en endnu højere tilslutning, 
da mange deltagere uopfordret sagde ”på gensyn næste år” og gav Frems 
arrangement roser med på vejen. Herudover synes en stærk kultur godt på vej i 
Frem, hvor alle medlemmer tilbyder deres assistance i det omfang, man har 
mulighed for det. Det er noget, der glæder bestyrelsen, for det er hele fundamentet 
for at klubben kan eksistere. 
 

En spændende tid for Frem 
Der er naturligvis også sket meget andet i Frem end lige vores jubilæum. Således 
har vi fået afviklet klubturneringen henover efteråret – en turnering som heldigvis 
møder god opbakning år efter år, for titlen som klubmester i Frem er naturligvis 
værd at stræbe efter. Hvem der løber med laurbærrene i år er i skrivende stund 
endnu ikke afgjort. 
 
Samtidig har vi fået holdturneringen godt fra land. Flere stærke spillere fra andre 
klubber meldte sig inden turneringsstart ind i Frem, og det skal blive spændende om 
blandt andet tilgangen til førsteholdet kan skabe den sidste slagkraft, så flere 
andenpladser i 1. division kan veksles til den forjættede førsteplads og dermed 
oprykning til Skakligaen.  
 
Kort tid inden sæsonstart blev Frem 2 noget overraskende tilbudt en divisionsplads, 
da Sydøstfyn trak sig fra Skakligaen, hvormed der blev skabt forskydninger ned 
gennem rækkerne. Den pludselige divisionsstatus for holdet, der ellers rykkede ned i 
sidste sæson, er naturligvis glædelig, da også dette hold er blevet forstærket og må 
formodes at kunne holde sig oppe denne gang. Samtidig giver det mulighed for, at 
flere af klubbens talentfulde juniorer kan få en masse god divisionserfaring. 
I det hele taget må vi konstatere, at de mange nye spillere i toppen har betydet, at 
alle klubbens fem hold er forstærkede og må formodes at kunne spille med om 
topplaceringerne.  
Nye spillere giver også altid ny dynamik og nye input i en klub, og bestyrelsen vil 
gerne benytte lejligheden til at byde alle nye ansigter velkommen i Frem! 
 
I efteråret har vi også været vidne til en stærk nyskabende aktivitet i kalenderen – 
Transparent Minds. Konceptet, der er godt udtænkt af Jesper Knudsen, går i alt sin 
enkelthed ud på, at to stærke spillere fortæller om deres tanker og planer undervejs i 
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deres indbyrdes parti. Tilskuerne sidder i et andet lokale, men kan følge partiet via 
livetransmission. Aktiviteten var en succes i september og vil helt sikkert blive 
gentaget efter nytår – ikke mindst takket være et fremragende parti mellem Torben 
Østergreen-Johansen og Kristoffer Dyrgaard. 
 

Farvel til Jesper 
Apropos Jesper Knudsen, så er der fra bestyrelsens egne rækker forandringer på vej. 
Jesper har desværre valgt at indstille sine aktiviteter i klubben fra nytår for at give 
bedre plads til andre ting i tilværelsen. Den øvrige bestyrelse har stor respekt for 
Jespers beslutning, og kan blot give Jesper den allerstørste anerkendelse med på 
vejen. Jesper har i sin tid i klubben lagt en enorm indsats og har været et fyrtårn i 
både klubbens udvikling og i bestyrelsens arbejde. Vi håber naturligvis alle, at 
Jesper engang i fremtiden er at finde i Frem igen. 
 

Alle medlemmer ønskes en fortsat god sæson samt en glædelig jul og et godt nytår! 
 

På bestyrelsens vegne 
 
Niels Henrik Sørensen 
Formand 

 

Divisionsturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

FREM har to hold med i 51. udgave af 
divisionsturneringen, idet vores ellers 
nedrykkede andethold fik pladsen i 2. 
division, gruppe 2 tilbage, da 
Sydøstfyn grundet masseafvandring 
fra klubben så sig nødsaget til at 
trække deres skakliga-mandskab. Da 
sidste sæson samtidig betød 
nedrykning til 2. division for 
Læseforeningen, er FREMs førstehold 
det bedst placerede fynske mandskab. 
Med tilgang af topspillere fra såvel 
Læseforeningen som Sydøstfyn er det 
oven i købet blevet væsentligt 
forstærket. Da den på papiret værste 
konkurrent til oprykning, BMS Skak, 
samtidig har overtaget Sydøstfyns 
Skakliga-plads, ligner FREM i 75 året 

for klubbens stiftelse sammen med 
nedrykkerne fra Hillerød de bedste 
kandidater til den enlige Skakliga-
plads. 
 

1. division, gruppe 1: 
 

1. runde: 
 

FREM 1 – Taastrup: 6-2 
 

Førsteholdet lagde ud hjemme mod 
oprykkerne fra Taastrup, som i sidste 
sæson vandt samtlige syv matcher i 2. 
division, gruppe 2. Derfor skulle 
gæsterne bestemt ikke undervurderes, 
og man skulle da også langt hen i 
kampen, før den formodede 
styrkeforskel – efter rating 5,26-2,74 i 
vores favør – begyndte at vise sig. 
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Faktisk var eneste parti med en klar 
tendens længe mødet mellem Martin 
Lee Lauritsen og Stefan Wiecker, hvor 
sidstnævnte med de sorte brikker kom 
meget skidt fra åbningen. FREM-
spilleren brugte desuden masser af tid, 
og da der var gjort 15 træk, var han 
nede på blot fem minutter plus 
tillægstid til de næste 25! 
 

Balance 
Den første afgørelse faldt på 
syvendebrættet, hvor nytilkomne Per 
Stentebjerg-Hansen spillede remis 
med Carina Jørgensen. I 
efteranalyserne blev der fundet 
skarpere fortsættelser, men som det 
kom, var en pointdeling en logisk 
udgang. Op mod tidskontrollen gjorde 
Torben Østergreen-Johansen, som 
ligeledes er kommet til fra 
Læseforeningen, Per følgeskab og 
spillede remis. Ganske vist stod 
modstanderens bønder på den forkerte 
farve i et tårn og løberslutspil, men to 
meget aktive tårne gjorde, at det aldrig 
blev et tema. FREMs nye førstebræt 
Mads Hansen gjorde de to tidligere 
LF-spillere følgeskab ved at dele med 
Alexander Rosenkilde efter et parti, 
der vist aldrig kom over remisgrænsen. 
 

Tom fik fat 
Hjemmeholdets veteran Tom Frantsen 
var oppe mod reserven Ebbe Strøm, 
der efterfølgende viste sig at være 
overmatchet, idet han kun stillede op 
med 1545 mod Toms 2081. 
Styrkeforskellen var nu længe svær at 
få øje på, men så kom de små 
unøjagtigheder, og den slags er Tom 
som bekendt ikke sen til at udnytte: 

Hvid: Tom Frantsen, FREM 1 
Sort: Ebbe Strøm, Taastrup  
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 
Le7 5.Sc3 d6 6.Le3 Sf6 7.Le2 Ld7 
8.0–0 Sxd4 9.Dxd4 Lc6 10.Tad1 0–0 
11.Lf4 Sd7 12.Sd5 Lf6 13.Db4 Te8 
14.f3 a5 15.Da3 b5 16.Lc1 Db8 
17.Sxf6+ Sxf6 18.Dc3 Db7 19.Tfe1 
Te6 20.Ld3 a4 21.Db4 Tae8 22.Kf1 
d5 23.exd5 Sxd5 
��������	
 
�++�+�+� 
�+���+����� 
�+�+�++� 
�+�+�++� 
���Q+++  
!++"+#+$ 
%#�##++#�#& 
'+(")*)++, 
-./0123456 

 

24.Dh4 h6 25.Txe6 Txe6 26.Te1 
Txe1+ 27.Kxe1 Dc8 28.De4 De6= 
29.Ld2 
��������	
 
�+++�+� 
�+��+���� 
�+�+�+��� 
�+�+�++� 
��++Q++  
!++"+#+$ 
%#�##("+#�#& 
'++7++, 
-./0123456 

29...Dxe4+?! 30.Lxe4 Se7 31.Ld3 f5? 
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32.La5 Ld5 33.Lxc7 Lxa2 34.Lxb5 
Sd5 35.Le5 Se3 36.Lxa4 Sxg2+ 
37.Kf2 
1–0 
 

Nordenbæk fulgte trop 
Hjemmeholdet har også fået tilgang af 
Jan Nordenbæk, som efter mange 
sæsoner i Sydøstfyn går direkte ind på 
tredjebrættet. Her var han oppe mod 
Jan Mose Nielsen, der ikke fandt den 
præcise trækfølge i en kompliceret 
stilling, og herfra gik det stejlt mod 
afgrunden: 
 

Hvid: Jan Mose Nielsen, Taastrup 
Sort: Jan Nordenbæk, FREM 1 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.Dxd4 
dxe4 5.Dxe4 Sf6 6.Lb5+ Sbd7 7.De2 
a6 8.La4 e6 9.Sf3 Le7 10.0–0 0–0 
11.c4 Dc7 12.Sbd2 b5 13.Lc2 Lb7 
14.b3 Tac8 15.Lb2 Da5 16.Tfd1 
Tfd8 17.a3 bxc4 18.Sxc4 Dh5 
19.Tac1 Sd5 20.Sd4 Dh6 21.g3 S7f6 
��������	
 
�+�*�+�+� 
�+�+(������ 
��++�8���� 
�++�++� 
�+989++  
!�##++�#$ 
%(""+Q�#�#& 
'+*))+7+, 
-./0123456 
22.Sxe6!? fxe6 23.Dxe6+ Kh8 

24.Txd5? 

Rigtig var 24.Se5 Tf8 25.Le4! Txc1 
26.Lxc1 Dh5 27.Lf3! De8 28.Txd5=; 
derimod ikke 25.Sf7+?? Txf7 26.Dxf7 
Tf8 (26...Dh3 var også godt; fx 27.Lf5 
Dxf5 28.Txc8+ Dxc8 29.Txd5 Lxd5 
30.Dxe7 Kg8–+) 27.De6 Lc5!–+.  
24...Lxd5 25.Dxe7 Dh3 26.Se3 
��������	
 
�+�*�+7�� 
�++�Q���� 
��++8�+� 
�++�++� 
�++++  
!�##+89�#�$ 
%(""+�#�#& 
'+*)+7+, 
-./0123456 

26...Te8! 27.Lf5 Txc1+! 28.Lxc1 Dh5 
29.g4 Dh3 

På grund af truslen Txe3 og 
efterfølgende matsætning på g2 er 
hvids dronning nu fortabt. 
0–1 
 

Simon sikrede sejren 
Op fra andetholdet er rykket 
juniorspilleren Simon Wilbrandt, og 
han viste straks hvorfor ved at vinde et 
stilrent parti over Bo Henriksen, der 
som eneste Taastrup-spiller stillede op 
som ratingfavorit: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 1 
Sort: Bo Henriksen, Taastrup  
[noter: NEN] 
1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.Sc3 c5 4.Sge2 
cxd4 5.Sxd4 Sc6 6.Le3 Sf6 7.Lc4 
Da5 8.0–0 0–0 9.Lb3 d6 10.f3 Dh5 
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11.Dd2 Ld7 12.Sce2 Tfd8 13.Sf4 De5 
14.Sd3 Dh5 15.c3 Da5 16.Tfd1 Tac8 
17.Sc2 Le6 18.Df2 b6 19.Scb4 Sxb4 
20.Sxb4 Sd7 21.Ld5 Lxd5 22.exd5 
Sb8 23.a4 Tc4 24.Kh1 Tdc8 25.Lg5 
T8c7 26.De2! Le5? 
��������	
 
�8�++�+� 
���*����+�� 
�����+�+� 
���+#(�("� 
�#89�+++  
!+�#+#+$ 
%�#+Q+#�#& 
'*)+)+++, 
-./0123456 
27.Lxe7! Txb4? 28.cxb4 Dxb4 

29.Lg5 Dxb2 30.Ta2 Db4? 31.f4! f6 
31...Lxf4 32.De8+ Kg7 33.Lxf4 Dxf4 
34.Dxb8+-. 
32.Lh6 Te7 33.fxe5 Txe5 34.Dd2 
Dxd2 35.Taxd2 g5 
��������	
 
�8�++�+� 
���+++�� 
�������("� 
�++#*���� 
�#++++  
!++++$ 
%+*)+#�#& 
'++)+++, 
-./0123456 

36.Tc2! Sa6 37.Tc8+ Kf7 38.Lf8! 
1–0 
 

Tabte tråden 
Det blev 5,5-2,5, da Stefan lukrerede 
af, at modstanderen trods fordel på 
både brættet og uret op mod 
tidskontrollen lukkede ham ind i 
kampen: 
 

Hvid: Martin Lee Lauritsen, 
Taastrup 
Sort: Stefan Wiecker, FREM 1  
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lb5 e6 
5.Lxc6 dxc6 6.0–0 Dc7 7.e5 Sd7 
8.Te1 h6 9.De2 g5 10.h3 Lg7 11.d3 
b6 12.b3 Lb7 13.Lb2 0–0–0 14.a4 a6 
15.De3 Thg8 16.Tad1 Kb8 17.g3 Lh8 
18.Sb1 b5 19.Sbd2 g4 20.hxg4 Txg4 
��������	
 
�7�*�+(�� 
�+����+�+� 
��+�+�+��� 
�+����#+� 
�#+++�+  
!+#+#�Q9�#$ 
%("#89�#+& 
'++)*)7+, 
-./0123456 

21.c4?! 
21.Dxh6 Lg7 22.De3 var en bedre 
fortsættelse. 
21...Tdg8 22.Kg2 f5 23.Dxh6 
23.exf6 Txg3+ 24.Kf1 ville give sort 
visse modspilschancer. 
23...Sf8 24.Sh4? 
24.Kf1 med cirka lige spil. 
24...Lg7 25.Dh5 
25.De3 Txh4!–+. 
25...Dd7 
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Der truer nu Th8 med 
dronningegevinst.  
26.f3 
��������	
 
�7�+8��+� 
�+�+�+(�� 
��+�+�++� 
�+����#�+Q� 
�#+#++�89  
!+#+#+#�#$ 
%("89+++& 
'++)*)+, 
-./0123456 

 
26...Txg3+! 27.Kxg3 Lxe5+ 28.Kf2 
Lxb2 29.Sf1 Th8 30.Dg5 Dd4+ 
31.Kg3 f4+ 32.Dxf4+ Dxf4+ 33.Kxf4 
Txh4+ 34.Kg5 Th7 35.Se3 Tg7+ 
36.Kh5 Sg6 37.Tg1 Sf4+ 38.Kh6 
Txg1 39.Txg1 Sxd3 40.Kg6? 
40.Td1 var et bedre forsøg. 
40...Ld4 41.Td1 Sf4+ 
1–0 
 
Tilbage sad Kristoffer Dyrgaard som 
hvid mod veteranen Peter Birk 
Petersen. FREM-spilleren valgte at 
give kvalitet for løber og bonde. Med 
tårn og løber mod Taastrup-spillerens 
dronning samt tre bønder overfor 
hinanden, enedes parterne efter 
yderligere nogle træk om remis.  
 

Resultater fra 1. runde: FREM 1 – 
Taastrup 6-2, Næstved – K41 2 3,5-
4,5, Frederiksberg – Furesø 4,5-3,5, 
Hillerød – Allerød 4-4. 
 

2. runde: 
 

K41 2 – FREM 1: 2,5-5,5 
 

Efter en sikker udesejr over K41 2 er 
FREM 1 stadig tophold i 1. division, 
gruppe 1, men der er kun et enkelt 
point ned til Næstved, der gav Allerød 
en snitter på 7-1. FREM var igen i 
stærkeste opstilling, og med 16 partier 
afviklet, er holdet stadig ubesejret. Vi 
stillede op som knebne favoritter 
(3,41-4,59) mod københavner-
klubben, der gennem mange sæsoner 
har ført sig frem i toppen af rækken, så 
der var tale om en rigtig god skalp, der 
lover godt i bestræbelserne på at vinde 
rækken og rykke op i Skakligaen. 
 

A-bonden var trumf 
Klubbens nye førstebræt, FM Mads 
Hansen, gik forrest ved at vinde et 
stilrent parti over Henrik Andreasen, 
hvor en fribonde i a-linjen kom til at 
spille en hovedrolle: 
 
Hvid: Mads Hansen, FREM 1 
Sort: Henrik Andreasen, K41 2 
[noter: NEN] 
1.c4 Sf6 2.g3 e6 3.Lg2 d5 4.Sf3 Le7 
5.0–0 0–0 6.b3 c5 7.Lb2 Sbd7 8.e3 a6 
9.a4 b6 10.d4 Lb7 11.Sbd2 Ld6 
12.Tc1 Db8 13.De2 Te8 14.Tfd1 Lc6 
15.e4 dxe4 16.Sg5 cxd4 17.Lxd4 e5 
18.Lb2 Sc5 19.Sdxe4 Scxe4 20.Sxe4 
Sxe4 21.Lxe4 Lxe4 22.Dxe4 Ta7 
23.Td5 Tae7 24.Tcd1 Lc5 25.Lc3 a5 
26.Kg2 Dc7 27.Ld2 f5 28.Dh4 Te6 
29.Lc3 Le7 30.Dh5 g6 31.De2 Lf6 
32.c5 Kh8 33.Dc4 Tc8?? 
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��������	
 
�+�++7�� 
�+��++�� 
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34.f4!? 
Godt nok til en pæn fordel, men 
34.Td8+! Txd8 (34...Te8 35.De6!+-) 
35.Dxe6 Tf8 36.Dxb6 vandt på stedet. 
34...bxc5 35.fxe5 Lg7 
35...Lxe5?? 36.Txe5 Txe5 37.Te1+--. 
36.Td8+ Txd8 37.Dxe6 Db7+ 38.Kh3 
Tb8 
38...Txd1?? 39.De8+ Lf8 40.Dxf8#. 
39.Dd5 
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39…Dxb3? 
At tage et lufthul med 39...h6 var nok 
bedre. 
40.Lxa5 h6? 

Her var 40...Dxa4! til gengæld 
stærkere. 
41.Lc7 Dxd5 42.Txd5 Tb2 43.e6 Te2 
44.Txc5 Txe6 45.a5 Te2? 
45...Ta6 eller 45...Ld4 var bedre 
forsvarsforsøg. 
46.a6 Ta2 47.Ta5! Txa5 48.Lxa5 
Ld4 
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49.Lc3! 
1–0 
 

Kvalitetsoffer gendrevet 
Stefan Wiecker mødte veteranen Eric 
Brøndum, der diskede op med det 
klassiske kvalitetsoffer på c3 i 
siciliansk med lang rokade, men netop 
i denne stilling var det fejlanbragt: 
 

Stefan Wiecker kommenterer: 
 
Hvid: Stefan Wiecker, FREM 1 
Sort: Eric Brøndum, K41 2 
[noter: SAW] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8.Lc4 
Ld7 9.Lb3 0–0 10.Dd2 Tc8 11.h4 
Er efter min opfattelse mere fleksibelt 
end 11. 0–0–0. 
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11...Se5 12.Lh6 Sc4 
12...Lxh6 er typisk bedre, når hvid 
ikke har rokeret endnu. 13.Dxh6 Da5 
14.0–0–0 Txc3 15.bxc3 Dxc3 16.Kb1 
a5 17.h5 med angreb. 
13.Lxc4 Txc4 14.Lxg7 Kxg7 15.h5 
Da5 16.0–0–0 
��������	
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16...Txc3? 
Giver ikke rigtig mening, da sort ikke 
kan svække hvids bondestruktur uden 
at bytte dronninger. 16...Tfc8 17.Sb3 
De5 18.hxg6 fxg6 19.Kb1 med lille 
hvid fordel. 
17.h6+ Kg8 18.Dxc3 Dxa2 19.b3 Tc8 
20.Db2 Dxb2+? 
Efter dronningafbytning kommer 
hvids fordel hurtigere til kende. 
20...Da5 21.Kb1 Dg5 22.g4 a5 og hvid 
står lidt bedre. 
21.Kxb2 Kf8 22.Ta1 a6 23.Ta5! 
Tårnet står fint her i forhold til at støtte 
et c4-c5 eller e5 fremstød og 
forhindrer samtidigt sort i at 
mobilisere sine brikker.  
23...e5 24.Se2 Ke7 25.c4 g5 26.Td1 
g4 27.Sc3 Le6 
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28.Sa4? 
Bedre havde været Ta4.  
28...Sd7?! 
28...Tg8! 29.c5 d5 30.c6 gxf3 31.gxf3 
bxc6 32.Sc5 Tg2+ 33.Kc1 Tf2 
34.Txa6 Txf3 med uklart spil. 
29.Sc3 Sf6 30.Ta4 
Hvordan skal sort dække b7-bonden? 
Efter 30…Tc7 har han ingen aktive 
planer mere. 
30...Kd7 31.Tc1 Tg8 32.Tb4 Kc7 
33.c5?! dxc5 34.Sa4 Sd7 35.Sxc5 
Sxc5 36.Txc5+ 
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36…Kb8? 
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36...Kd6! 37.Ta5 gxf3 38.gxf3 b5! 
Sort havde rig mulighed for at komme 
tilbage her, da jeg ikke havde set b5, 
hvorefter Txa6+ løber ind i problemer 
pga. Kc5. 
37.Txe5± gxf3 38.gxf3 Tg2+ 39.Ka3 
Th2 40.f4 Txh6 41.f5 Lc8 42.Te7 
Hvid spiller Tc4, hvorefter sort er 
hjælpeløs over for de mange trusler. 
1–0 
 
Per Stentebjerg-Hansen kommenterer: 
 
Det var ikke noget godt parti, idet jeg 
undlader en fordelagtig bondegevinst i 
åbningen, og sejren kom i hus på 
grund af en stor fejl af min 
modstander, men det er som følger: 
 

Hvid: Per Stentebjerg-Hansen, 
FREM 1  
Sort: Michael Nielsen, K41 2 
1.d4 f5 2.c3 d5 3.Lg5 c6 4.e3 Sf6 
5.Lxf6 exf6 6.Df3 Lb4 7.Ld3 Sa6 
8.Se2 Sc7 9.h4 Dc7 10.a3 Ld6 
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11.Sg3? f4! 
Mine holdkammerater havde fra træk 
7 til 11 kredset om mit parti, fordi jeg 

kunne slå bonden på f5 stort set gratis, 
men jeg ville først gøre nogle nyttige 
træk i den fordelagtige stilling, men 
her forregnede jeg mig, fordi sort nu 
står udmærket efter 11…f4! 
12.Sf5 Lxf5 13.Lxf5 g6 14.Ld3 0-0-0 
15.0-0-0 fxe3 16.Td-e1 f5 17.fxe3 h5 
18.Se2 Se8? 19.Sf4 Df7?? 20. Sxg6 
Th6 21.Dxf5 Dxf5 22.Lxf5 Kc7 
Summa summarum: jeg har vundet 2 
bønder uden store anstrengelser. Hvis 
sort havde flyttet kongen til b8 i træk 
18, havde der ikke været meget på 
færde. På dette tidspunkt tænkte jeg 
mig godt om, fordi jeg følte det skulle 
spilles præcist, og selv om jeg så sorts 
svar, valgte jeg alligevel det forkerte 
tårn! 
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23.Th-f1? Lg3 24.Te2 Sd6 25.Ld3 
Tg8 26.Sf4 Lxh4 27.Th1 Lg5 
28.Sxh5 Te8 29.Kd2 Se4 30.Lxe4 
Txe4 31.Kd3 b6 32.Sg3 Txh1 33. 
Sxh1 c5 34.b3 Tg4 35.g3 Lf6 36.Tf2 
Lg7 37.c3 a5 38.a4 Tg5 39.Tf3 Kc6 
40.Sf2 b5 
Tidskontrollen er overstået, og jeg har 
stadig 2 merbønder i en afklaret 
stilling. 
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41.axb5 Kxb5 42.dxc5 Le5 43.g4, 
opg.  
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1-0 
 
Ikke noget prangende parti, men en 
meget vigtig gevinst for både holdet 
og for mig personligt, fordi det er min 
første gevinst, efter jeg skiftede til 
Frem Skakklub denne sommer efter 25 
år i Læseforeningen. 
 
Da de fem øvrige partier endte remis, 
blev det til en samlet sejr på 5,5-2,5, 
hvilket var næsten et helt point over 
forventet score. 
 
Resultater fra 2. runde: K41 2 – 
FREM 1 2,5-5,5, Næstved – Allerød 
7-1, Furesø – Hillerød 4,5-3,5, 
Taastrup – Frederiksberg 4,5-3,5. 
 
3. runde: 
 

FREM 1 – Furesø: 4-4 
 

I 3. runde udbyggede FREM 1 
forspringet til Næstved, men det 
skyldtes ikke så meget egne bedrifter, 
men snarere den omstændighed, at 

sjællænderne samtidig tabte til 
oprykkerne fra Frederiksberg.  
 
Selv formåede FREM nemlig kun at 
spille lige op med Furesø, hvilket må 
betegnes som en skuffelse, da 
førsteholdet efter rating stod til en sejr 
i omegnen af 5-3.  
 
Det var der også udsigt til undervejs, 
men skønt foran 4-2 måtte vi se 
gæsterne løbe med det ene matchpoint. 
 

Simon vandt igen i opvisningsstil 
På syvendebrættet var Per Stentebjerg-
Hansen klar favorit mod Furesøs Bo 
Oemig, men med de sorte brikker 
valgte FREM-spilleren en forkert plan, 
og som det kom, var der ikke noget at 
sige til pointdelingen, der var en 
kendsgerning efter mindre end to 
timers spil.  
 
Den næste afgørelse faldt på 
sjettebrættet, hvor Simon Wilbrandt 
ligesom i 1. runde vandt i 
opvisningsstil.  
 
Denne gang gik det ud over veteranen 
Carsten Juul Nielsen, der selv 
fremprovokerede en alvorlig 
svækkelse af kongefløjen med g5 og 
øjeblikkeligt blev straffet hårdt for 
den: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 1 
Sort: Carsten Juul Nielsen, Furesø 
[noter: NEN] 
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 0–0 
5.e4 Lxc3+ 6.bxc3 d6 7.Ld3 e5 8.Se2 
Te8 9.0–0 Sbd7 10.Lg5 h6 11.Lh4 
Sf8 12.f4 exf4 
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13.e5! dxe5 14.dxe5 g5 
14...Txe5?? 15.Lh7+! koster 
dronningen. 
15.exf6 gxh4 16.Sxf4 Dxf6 17.Sd5! 
De5 18.Sf6+ Kg7 19.Sxe8+ Dxe8 
20.Df3 De7 21.Tae1 Le6 22.De4 
Dc5+ 23.Kh1 Td8 24.Df3 Txd3 
25.Dxd3 Lxc4 
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26.Tf5! 
1–0 
 

Stefan har stadig maksimumpoint 
Det blev 2-1 til FREM, da Torben 
Østergreen-Johansen spillede remis 
mod Jacob Høyer efter et forløb, hvor 

der så ud til at være balance hele 
vejen. Det var der også længe mellem 
Klaus Nielsen og Stefan Wiecker, der 
sædvanen tro brugte en masse tid i 
åbnings- og midtspilsfasen. 
Tænketuren var dog atter givet godt 
ud, da FREM-spilleren for alvor fik fat 
efter 32.Te3-e1: 
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32...Lxf3! 33.gxf3 Dxf3 34.Le4 Dg4 
35.Kg2 Td2 36.Lf3 Db4 37.b3 Txa2 
38.Dd3?? Dxe1 39.opg. 
0-1 
 

Det var Stefans tredje gevinst i rap, og 
han har som holdets eneste spiller 
lavet maksimumpoint. 
 

Mads kom til kort 
Mads Hansen kom i stormvejr mod 
Søren Bogø, og hjemmeholdets 
førstebræt kunne trods opfindsomt 
forsvarsspil ikke forhindre Furesø-
manden i at afvikle til et klart vundet 
bondeslutspil. Dermed reducerede 
gæsterne til 2-3, men de resterende tre 
brætter så ud til at indbringe os mindst 
1,5p., hvorefter sejren og de to 
matchpoint ville være hjemme. 
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Fik hjemmeforberedelse ind 
På andetbrættet var Kristoffer 
Dyrgaard oppe mod Kasper Damm, og 
med de hvide brikker kom FREM-
spilleren ind i en hjemmeforberedelse 
mod Sveshnikov-varianten i siciliansk. 
Selv om Kristoffer efter eget udsagn 
ikke spillede det bedste, fastholdt han 
alligevel jerngrebet om stillingen og 
vandt i sikker stil: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1 
Sort: Kasper Damm, Furesø  
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 
8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.Sd5 f5 
11.Ld3 Le6 12.c3 Lg7 13.Sxb5 axb5 
14.Lxb5 Ld7 15.exf5 Tb8 16.a4 0–0 
17.0–0 Kh8 18.b4 e4 19.f4 exf3 
20.Dxf3 Se5 21.De2 Lxb5 22.axb5 
Sd7 23.Tad1 Sf6 24.c4 Sxd5 25.Txd5 
Le5 26.f6 Lxf6 27.c5 Le5 28.cxd6 
Lxd6 29.Db2+ f6 30.Dd4 Tb6 31.Td1 
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31...Lxh2+!? 
31...Te8 var også en mulighed. 
32.Kxh2 Db8+ 33.Kg1 Txb5 34.Txb5 
Dxb5 35.Dd6 Db8 36.b5 Dxd6 

37.Txd6 Tb8 38.b6 Kg7 39.Td7+ 
Kg6 40.b7 h5 41.Kf2 Kf5 42.Td5+ 
Ke4 43.Tb5 h4 44.Ke2 Kf4 45.Tb4+ 
Kg3 46.Kf1 f5 47.Kg1 f4 
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47...Te8?? 48.b8D+ SKAK! 
48.Tb3+ Kg4 49.Kf2 Kf5 50.Kf3 Ke5 
51.Tb2 Kd6 52.Kxf4 h3 53.gxh3 Kc7 
54.Tb5 Tf8+ 55.Tf5 Th8 56.Tf7+ 
Kb8 57.Kg3 Tg8+ 58.Kh2 Td8 59.h4 
Td3 60.Kg2 Tb3 61.h5, opg. 
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Efter 61...Tb6 62.Kg3 Th6 63.Kg4 
tager hvid kongen med frem, og det 
har sort intet forsvar imod. 
1–0 
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Det endte i nedtur 
FREM var nu foran 4-2, men på det 
tidspunkt havde Jan Nordenbæk spillet 
forkert mod Peter Thorsboe og endte 
med at tabe. Med tre bønder for en 
officer kunne Jan tidligere have 
fremtvunget en evigskak, men han 
valgte at gå efter hele pointet, og det 
kom til at koste dyrt, da Furesø-
spilleren fandt en smart afvikling, 
hvorefter hans fribønder afgjorde. 
Tom Frantsen var nok den af 
hjemmeholdets spillere, som kom 
allerbedst fra åbningen; ikke alene 
vandt han en bonde, men sorts stilling 
lignede også noget, katten havde slæbt 
med ind! Det så tilsyneladende ikke ud 
til at anfægte Furesøs Knud 
Overgaard, som i det følgende fik 
dæmmet op for det værste. Han fik 
oven i købet bonden tilbage, og selv 
om Tom senere fik mulighed for at 
gribe initiativet, burde han - 
matchstillingen taget i betragtning – 
nok have trukket i nødbremsen, da 
modstanderen virkede indstillet på 
remis. I stedet for endte parterne i 
gensidig tidnød, og her satte Tom et 

tårn direkte i slag og opgav 
umiddelbart efter. Dermed blev 
matchens ældste spiller, den 77-årige 
Knud Overgaard, Furesøs store helt, 
mens vores oprykningskandidater 
naturligvis ikke kunne være tilfredse 
med udfaldet. 
 
Heldigvis flaskede de øvrige resultater 
sig, og forspringet ned til Næstved 
blev endda udbygget med et halvt 
point, men da Hillerød også er begyndt 
at røre på sig, er der næppe råd til 
mere gavebod efter nytår, hvis 
drømmen om en plads i Skakligaen 
skal indfries. 
 
Resultater fra 3. runde: FREM 1 – 
Furesø 4-4, Allerød – K41 2 3-5, 
Hillerød – Taastrup 5,5-2,5, 
Frederiksberg – Næstved 4,5-3,5. 
 
Stillingen: 1. FREM 1 15,5(5) 2. 
Næstved 14(2) 3. Hillerød 13(3) 4. 
Frederiksberg 12,5(4) 5. K41 2 12(4) 
6. Furesø 12(3) 7. Taastrup 9(2) 8. 
Allerød 8(1).  

 
2. division, gruppe 2: 
 

Da der skulle gøres plads til 
Sydøstfyns Skakliga-mandskab i 
fynsserien, overtog FREM 2 den 
ledige plads i 2. division, gruppe 2. 
Med tilgang af mange nye spillere 
samt en ungdomsafdeling i rivende 
udvikling, ville det også have været 
synd og skam, hvis andetholdet skulle 
have brugt den kommende sæson til at 
spille sig tilbage, hvor de kom fra. 
 

1. runde: 
 

Spillede lige op med Holbæk 
At FREM 2 har styrken til at begå sig i 
rækken, blev straks understreget, da de 
spillede lige op mod sidste sæsons 
nummer tre Holbæk. Undervejs var 
der oven i købet udsigt til en sikker 
udesejr, men de lovende stillinger 
indbragte slet ikke, hvad de burde. 
Sander Ehmsen gik ellers foran ved at 
vinde i blot 19 træk: 
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Hvid: Sander Ehmsen, FREM 2 
Sort: Samuel Eddy, Holbæk  
[noter: SE] 
1.c4 Sf6 2.g3 e5 3.Lg2 d5 4.cxd5 
Sxd5 5.Sc3 Sb6 6.Sf3 Sc6 7.0–0 Le7 
8.d3 Le6 9.Ld2 Dd7 10.Sg5 Lg4 
11.Db3 0–0–0 
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12.Sb5!? 
12.Sxf7! Le6 13.Lxc6 bxc6 14.Sxe5 
Dd6 15.Da3!+-. 
12...f6 13.Se4 Lxe2 14.Tfc1 Dxd3 
15.Sxa7+ Sxa7 16.Dxb6 Sc6 
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17.Txc6! bxc6 18.Lh3+ Td7 19.Dxc6 
1–0 
 

Holdets anden sejherre var Michael B. 
Madsen, som fik lejlighed til at sætte 
modstanderen mat: 
 

Hvid: Peter Holst, Holbæk 
Sort: Michael B. Madsen, FREM 2 
[noter: MBM] 
1.e4 c5  
Jeg havde bemærket, at de i Holbæk 
spillede afbytningsvarianten i fransk 
og kedelige g3 systemer imod spansk. 
Så for at vinde, måtte jeg konsolidere 
med en sicilianer. 
2.Sf3 d6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 a6 
Najdorf, noget jeg har spillet meget 
tidligere, men spillede først a6 efter 
megen betænkningstid. Jeg kunne ikke 
huske varianterne og overvejede at 
spille klassisk. 
6.Le3 e5?! 
Trækket er jo det stærkeste, men det er 
tvivlsomt, at jeg spiller det, når jeg 
ikke kunne huske, hvor sorts hvide 
løber skulle stå. Overvejede også at 
spille Schvenigen med 6.e6.  
7.Sb3 Le7 8.f3 Dc7 9.Dd2 0-0 10.0-0-
0 b5 11.g4 
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11…Lb7?! 
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Problemet med at huske løberens 
placering er, at den ikke deltager 
direkte i sorts angreb, men blot nogle 
gange slår en springer på d5. Under 
partiet tænkte jeg, den måtte stå bedst 
på b7, så den ikke kom i problemer 
efter 11…Le6 12.Kb1 Tc8 13.Sd5!? 
12.g5 b4?!13.Se2?! 
Normalt er 13.gxf6 bxc3 14.Dxc3 
Dxc3 15.bxc3 Lxf6. 16.Txd6 er ikke 
noget værd, men der står løberen også 
bedre på e6 end på b7. Med løberen på 
b7 er det væsentligt svagere at være 
sort. Eksempelvis kunne følge 
16…Le7 17.Tb6 Lc8 18.Lc4 Sd7 
19.Tc6 a5 20.Td1 a4 21.Sc5 Sxc5 
22.Lxc5 Lxc5 23.Txc5 Le6 24.Lxe6 
fxe6 +/=. Men både jeg selv, inden jeg 
spillede b4, min modstander og Tobias 
afviste det kategorisk. 
13…Sfd7 14.Sg3 Tfc8!? 
14…g6! havde været endnu bedre. 
15.Sf5 Lf8 16.Kb1?! a5 17.Sd6 Lxd6 
18.Dxd6 Dxc2+ 19.Ka1 a4 20.Tc1?? 
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20…axb3! 21.Txc2 Txa2+ 22.Kb1 
Txc2 23.Ld4? 

Min modstander havde rørt sin løber 
med ideen at dække bonden med 

24.Lc1?; men havde han spillet for 
eksempel 23.Dxb4, var fulgt 
23…Tcxb2+ 24.Kc1 La6! og sort 
vinder alligevel. 
��������	
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23…Ta1+! 24.Kxa1 Tc1# 
0-1  
 
Resultater fra 1. runde: 
Holbæk – FREM 2 4-4, Sydøstfyn – 
Svendborg 6-2, Præstø – Køge 5-3, 
Læseforeningen – Ringsted 4-4. 
 

2. runde: 
 

Knebent nederlag til Ringsted 
FREM 2 var en tur i Ringsted, som har 
været fast inventar i rækken i snart 
mange sæsoner, men i de seneste har 
sjællænderne ført en noget 
tilbagetrukket rolle, så vores 
andethold, der stillede op som knebne 
favoritter, håbede at hente sæsonens 
første sejr.  
 

Sådan skulle det dog ikke gå, idet en 
meget tæt affære endte med, at 
hjemmeholdet vandt med mindst 
mulig margin. Fem af partierne endte 
remis, Ringsted vandt to, mens 
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debutanten Sofia Henriques var ene 
om at vinde for FREM 2, men hendes 
parti er desværre ikke kommet 
redaktionen i hænde. 
 

Resultater fra 2. runde: Ringsted – 
FREM 2 4,5-3,5, Sydøstfyn – Køge 
5,5-2,5, Tårnet – Holbæk 1,5-6,5, 
Læseforeningen – Præstø 6,5-1,5. 
 

Storsejr over Køge 
Det var noget af en streg i regningen, 
at turen til Ringsted runden før ikke 
kastede matchpoint af sig, men 
andetholdet tog i den grad revanche i 
3. runde hjemme mod Køge, som blev 
besejret med hele 6-2.  
 

Når man vinder så stort, falder der tit 
lidt ekstra af undervejs, og det var da 
også tilfældet her, hvor de to 
nytilkomne spillere fra 
Læseforeningen, Morten Rud og 
Jannick B. Skow, fik vendt to truende 
nederlag til 1,5p.  
På et tidspunkt så det ud til, at 
førstebrættet Niels-Peter Nielsen 
kunne holde en halv mod gæsternes 
klart stærkeste mand, Sandi 
Stojanovski, men en svær stilling 
endte desværre med at gå tabt.  
Mathias Meunier følte sig ikke helt på 
toppen og tog remis i en helt lige 
stilling, hvorimod Jannick måtte 
arbejde virkelig hårdt for at opnå det 
samme i matchens længste parti. 
 

Grimme overseelser 
Flere af Køge-spillerne gjorde arbejdet 
lettere for hjemmeholdets spillere ved 
at bukke fælt, således fik klubbens 

formand Niels Henrik Sørensen 
foræret en officer efter 17.0-0: 
��������	
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17…Lg4?? 18.Lxf6!, opg. 
1-0 
 

Tobias Ilsøe stod allerede klart bedst, 
men derfor var der jo ingen grund til at 
forære dronningen væk efter 20.Df4: 
��������	
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20…f6?? 21.exf6+, opg. 
 

Kæmpeoverseelser var der ikke tale 
om i Michael B. Madsens parti, men 
bonde ned i en positionel håbløs 
stilling var mere end modstanderen 
ønskede at spille videre på.  
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Morten satte mat 
Så var underholdningsværdien 
betydelig større i Mortens parti, hvor 
det ellers længe var svært at få øje på 
kompensationen for to ofrede bønder. 
Hans Dahl Pedersen fandt dog ikke de 
bedste træk, og langsomt fik FREM-
spilleren stablet et kongeangreb på 
benene. Efter 32…Tac8?? var sort en 
færdig mand: 
��������	
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33.Lxg7! Dc1 34.Dg3 Dg5?? 
35.Dxg5! 

35...hxg5 36.Lf6! er uundgåelig mat i 
næste træk. 
1–0 
 

Sofia brillerede 
Matchens i særklasse mest velspillede 
parti stod Sofia Henriques for. Hun er 
kommet til fra Portugal og har et Elo-
tal på 2008, og det skal man bestemt 
ikke kimse ad. Hun debuterede med en 
sejr i Ringsted, og mod Køge 
udviklede det sig til spil til et mål: 
 
Hvid: Jesper Pondal, Køge 
Sort: Sofia Henriques, FREM 2  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sc3 a6 4.a4 e5 
5.d5 Sf6 6.e4 Lb4 7.Lg5 c6 8.Lxc4 
cxd5 9.exd5 Da5 10.Sge2 Se4 11.Ld2 
��������	
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11...Sxf2! 12.Kxf2 Dc5+ 13.Le3 Dxc4 
14.Tc1 0–0 15.h3 Dh4+ 16.g3 De7 
17.Se4 Sd7 18.Lg5 f6 19.Le3 f5 
20.S4c3 f4 21.gxf4 exf4 22.Ld4 Dh4+ 
23.Kf3 Dh5+ 24.Kf2 Sf6 25.Dg1 
Dh4+ 26.Kf3 Lxh3 27.Sxf4 Lg4+ 
28.Kg2 Dg5 29.Le3 Lh5+ 30.Kf2 
Sg4+ 31.Ke1 Tae8! 
��������	
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Et flot sluttræk, der straks fik hvid til at 
opgive. 
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Nu gik det nemlig op for Jesper 
Pondal, at 32.Txh5 strander på 
32...Dxf4 osv. 
0–1 
 
Resultater fra 3. runde: Holbæk – 
Læseforeningen 5-3, Tårnet – 

Ringsted 4,5-3,5, Præstø – Sydøstfyn 
1-7, FREM 2 – Køge 6-2. 
 

Stillingen: 1. Sydøstfyn 18,5(6) 2. 
Holbæk 15,5(5) 3-4. FREM 2 og 
Læseforeningen, begge 13,5(3) 5. 
Ringsted 12(3) 6. Tårnet 8(2) 7. 
Præstø 7,5(2) 8. Køge 7,5(0). 

 

Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

FREM havde fem hold med i den 
fynske pokalturnering, som i sæsonen 
2012-13 kunne mønstre hele 32 
mandskaber, hvilket ikke er set i 
mange år. Efter de første to runder er 
afviklet, er der nu kun 8 hold tilbage, 
og blandt dem finder vi såvel FREM 1 
som FREM 2. 
 
1. runde: 
 
Turneringen blev indledt med to 
stævner i hhv. Middelfart og Nyborg. I 
Lillebæltsbyen tabte FREM 4 1-3 til 
Nr. Aaby 2, mens FREM 2 
ekspederede Ejby 2 ud via en 4-0 sejr. 
 
De tre øvrige hold var i Nyborg, og 
herfra gik FREM 1 og 3 videre, mens 
FREM 5 trak de gamle 
divisionsspillere fra Søndersø, som 
kalder sig Sidespringerne. Peter 
Kinggaard fik et gratis point, da Kaj 
Rosells mobil gav lyd fra sig, mens 
Jakob Frederiksen spillede sig til en 
helt regulær remis mod Henning Lund. 
Det rakte dog ikke til videre 
avancement, da de to andre på holdet 
tabte. 
 

FREM 3 mødte Læseforeningen 4, og 
her var der aldrig tvivl om resultatet, 
idet vores tredjehold vandt så sikkert 
som 3,5-0,5. 
 

Aftenens mest spændende kamp stod 
mellem FREM 1 og Nyborg 1, som i 
pokalturneringens lange historie har 
mødtes et utal af gange, blandt andet i 
mindst en finale. De fleste gange har 
FREM vundet, men det så det bestemt 
ikke ud til, at de ville gøre denne gang. 
Ganske vist bragte Tobias Ilsøe 
planmæssigt favoritterne foran, men 
på de tre resterede brætter stod 
nyborgenserne bedst: 
 

Hvid: Sefik Pandzic, Nyborg 1 
Sort: Tobias Ilsøe, FREM 1 
[noter: TI] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.h3 e5 7.Sf3 Le7 8.Lc4 Le6 
9.De2 h6?! 
Den eneste unøjagtighed jeg laver i 
mange træk. men det er kun 0,08 
dårligere end det bedste træk. Det er 
en anelse for passivt.  
10.a4 0-0 11.0-0 Dc7 12.Sd5 Sxd5 
13.Lxd5 Lxd5 14.exd5 Sd7 15.Le3 f5 
16.c4 Tae8 
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Vi skal forbedre vores dårligst 
placerede brikker, først tårnet og så 
løberen, som ikke er aktiv.  
17.a5 Lf6=/+. 
Jeg har spillet meget præcist indtil 
videre, og med små unøjagtigheder fra 
min modstanders side bliver det lige så 
stille nemmere for mig  
18.Tfb1 
18.Dc2 f4 19.La7! Ta8 20.Lb6 Sxb6 
21.axb6 Dxb6=/+, vinder en bonde, 
men hvids springer kommer ind og 
dominerer løberen på f6. 
18...f4 
��������	
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19.Lc1?-+ 
19.Lb6! giver igen bonden. 
19...e4 20.Lxf4?? 
20.Sh2 Ld4 21.Ta3 Se5! 22.Sg4 
(22.Dxe4 Lxf2+ 23.Kxf2 Sg4+ 24.hxg4 
Txe4) 22...e3 23.fxe3 fxe3 -5. Det er 
umuligt at stoppe bonden, og hvis man 
tager den, flytter man sin springer, og 
der kommer en dødelig binding. 
20...exf3 21.Dxf3 Le5 22.g3 g5 
23.Dh5 gxf4 24.gxf4 Lg7 25.b3 Lxa1 
26.Txa1 Sf6 27.Df5 Dg7+ 28.Kh1 
Sg4 

28...Se4!? ville bare være nemt 
vundet. 
29.Dxg4 Dxg4 30.hxg4 Txf4 
Jeg blev påmindet om, at det sjældent 
er godt at lave passive træk som h6 i 
åbningen, og at det er vigtigt at lægge 
pres på modstanderen. Jeg skal spille 
åbenlyse træk noget hurtigere. Men jeg 
spillede en rigtigt flot kamp, hvor jeg 
var meget tæt på kun at spille de 
bedste træk. Så jeg lærte ikke så 
meget. 
0-1 
 

Stig Gorm Jensen stod længe bedst 
mod Simon Wilbrandt, men mens uret 
tikkede ned, slap han grebet. Simon 
havde pludselig mindst remis ved 
evigskak, men tog hele pointet.  
Tom Frantsen havde i mellemtiden 
tabt til Svend Veise, men 
lynomkampen var hjemme.  
Kristoffer Dyrgaard sørgede dog med 
gevinst mod John Frederiksen for, at 
det ikke blev aktuelt. Partiet lignede 
remis, da John fejlede fælt efter 
Kristoffers 45.Kg2: 
��������	
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45...Tg5?? 



 

 
24 

45...Kg7! giver gode remischancer. 
46.Th7++- Kf6 47.Txb7 Txf5 
48.Txa7 Tb5 49.Ta8 Kf7 50.Kh3 
Kg7 51.Kh4 Tc5 52.g4 Tb5 53.Ta6 
Tc5 54.g5 Tc1 55.Td6 Ta1 56.a6 Ta2 
57.Kg4 Ta1 58.Kf5 Tf1+ 59.Ke5 Ta1 
60.Kd5 Ta5+ 61.Kc4 Txg5 62.Td5 
Tg1 63.Ta5 Kf6 64.a7 
1–0 
 
2. runde: 
 
På nær en enkelt match, var det så som 
så med spændingen i 2. runde af 
pokalturneringen, som blev afviklet i 
FREM mandag den 26. november. 
Således endte fire af de syv opgør med 
favoritsejre på 4-0, heriblandt 
Trekanten-FREM 3 og FREM 1-Nr. 
Aaby 2, begge naturligvis i 
førstnævntes favør.  
 
FREM 2 fik mulighed for at 
revanchere FREM 3, idet de trak 
Sidespringerne. Det resulterede i et 
rigtigt pokaldrama, hvor der måtte 
lynomkamp til, før vinderen var 
fundet. 
 
Jonas Nilsson og Arne Rasmussen fik 
afviklet til et slutspil, der tydeligvis 
ville ende remis ved korrekt spil, så 
derfor var det logisk nok, at Jonas 
tilbød remis.  
Det hører dog med til historien, at 
Sidespringer-spillerens ur viste 0.02, 
da tilbuddet blev fremsat! Jonas har 
uden tvivl satset på, at Mathias 
Meunier ville vinde over Otto K. 
Larsson, hvis tid var ved at løbe ud, og 
at Per Stentebjerg-Hansen ville holde 
remis mod Kaj Rosell.  

Til gengæld så det på det tidspunkt 
ikke ud til, at Johnny Holler Johansen 
ville komme på tavlen mod Carsten 
Frederiksen. Sådan kom det også til at 
gå, men første parti tog undervejs en 
dramatisk vending:  
 
Hvid: Mathias Meunier, FREM 2 
Sort: Otto K. Larsson, 
Sidespringerne 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 
9.0–0–0 Sc6 10.f5!? 
10.Sxc6! var bedre. 
10...e5?! 11.Lxf6 Sxd4 12.Txd4! 
Lxf6 13.Sd5 Lg5+ 14.Kb1 Da5 
15.b4!? 
15.Td1! 0–0 16.h4 med mægtigt 
angreb. 
15...Dd8 16.Tc4! b5 17.Tc7 Tb8 
18.h4 Lf6 19.Dh5 Ld7 20.Ta7?! 
20.g4! g6? 21.Dh6+-. 
20...0–0 
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21.Txa6? 
21.Sxf6+! gxf6 22.Dh6 Kh8 23.Txd7! 
Dxd7 24.Dxf6+ Kg8 25.Th3!+-. 
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21...Lc8 22.Ta7 Lb7 23.Txb7?! Txb7 
24.Df3 Dd7 25.g4 Ta8 26.Ld3 Tba7 
27.Sc3 Dc8?! 
27...Ta3!–+. 
28.Lxb5 Ta3 29.Kb2 
��������	
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29...d5?! 
29...Txc3! 30.Dxc3 Txa2+–+. 
30.g5 d4 31.gxf6 dxc3+?! 
31...Dxc3+! 32.Dxc3 dxc3+ 33.Kc1 
Txa2–+. 
32.Kc1 Txa2 33.Kd1 Dd8+ 34.Ld3 
Ta1+?! 
34...Txc2! 35.Kxc2 Ta2+ 36.Kc1 
(36.Kb3 Tb2+ fører til mat i få træk) 
36...Da8!–+. 
35.Ke2 Txh1 36.Dxh1 gxf6?? 
Efter 36...Dxf6 står sort klart bedst, 
men hans manglende tid er naturligvis 
stadig et stort problem. 
37.h5 Df8 38.h6 
1–0 
 

Et virkelig smart forsvar 
Vi var mange, der troede at Kaj Rosell 
var i færd med at vinde, men Per 
Stentebjerg havde set længst og fandt 
en smart kontramulighed, der sikrede 

remis. Vi kommer ind efter Pers 
31…Ke7: 
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32.Txf8!? 
Fører til remis; en anden mulighed var 
32.Lxe4!? Txf5 33.Lxf5 Le1+ 34.Kg2 
c5+ 35.Kh2 Lf2! 36.Tc1 Lg1+ 
37.Lxg1 Txc1 38.Lxg4 med gensidige 
chancer. 
32...Le1+! 33.Kg1 Ld2+ 
Og parterne enedes om remis; fx 
34.Kh2 Lxe3 og hvid kan ikke både 
redde tårnet og undslippe 
evigskakkerne med Lg1+ etc. 
½–½ 
 

Carsten Frederiksen sikrede 
Sidespringerne lynomkamp ved at 
vinde over Johnny Holler Johansen, 
men i en ujævn affære præget af 
masser af fejl fra begge sider på alle 
fire brætter, endte FREM 2 med at 
vinde 3-1. 
 

FREM 2 er sammen med FREM 1, 
Læseforeningen 1, Nyborg 2, 
Sydøstfyn, Sdr. Nærå, Peixe og 
Trekanten klar til kvartfinalerne, som 
finder sted i uge 4 næste år. 
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AKTIVITETSKALENDER

 
December mandag 10 Klubmesterskab (8), BRIKKEN nr. 3 

 mandag 17 Juleafslutning 

 fredag 28 Kl. 10-18: FREM JULECUP 

Januar lørdag 05 Kl. 10: Juniorweekend 

 søndag 06 Kl. 10: Juniorweekend 

 mandag 07 Klubmesterskabet i lyn 

 torsdag 10 FM i LF (1) 

 søndag 13 Kl. 12-18: Div. (4), FREM 1-FS 

 mandag 14 Hold (4), FREM 3, 4 og 5 

 mandag 21 Pokal (3) 

 torsdag 24 FM i LF (2) 

 søndag 27 Kl. 12-18: Div. (5), FREM 1 og 2 

 mandag 28 Transparent Minds 

 torsdag 31 FM i LF (3) 

Februar mandag 04 Hold (5) 

 mandag 11 Pokal (4) 

 torsdag 14 FM i LF (4) 

 søndag 17 Kl. 12-18: Div. (6), FREM 2-Tårnet 

 mandag 18 Vinterferie 

 mandag 25 Hold (6), FREM 3 og 4 

Marts søndag 03 Kl. 12-18: Div. (7) 

 mandag 04 FREM OPEN (1) 

 torsdag 07 FM i LF (5) 

 mandag 11 FREM OPEN (2) 

 torsdag 14 FM i LF (6) 

 mandag 18 Hold (7), fællesafslutning i Serie 2  
 mandag 25 Påskeferie 

April mandag 01 2. påskedag (klubben lukket) 
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AKTIVITETSKALENDER

 
April torsdag 04 FM i LF (7) 

 mandag 08 FREM OPEN (3) 

 mandag 15 Generalforsamling 

 mandag 22 FREM OPEN (4) 

 mandag 29 Træning 

Maj mandag 06 FREM OPEN (5) 

 mandag 13 FREM OPEN (6) 

 mandag 20 2. pinsedag (klubben lukket) 

 mandag 27 FREM OPEN (7) 

Juni mandag 03 Hurtigskak (1) 

 mandag 10 Hurtigskak (2) 

 lørdag 15 Sommerfest 
 

Derudover er der juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30. 
 

FREMs 75 års jubilæumsturnering 
Af Niels Erik Nielsen 

 

FREMs 75 års jubilæumsturnering, der 
samtidig gjaldt Odensemesterskabet 
2012, blev indledt med en velbesøgt 
jubilæumsreception.  
 

Undervejs kørte et billedshow, hvor 
medlemmernes mange aktiviteter fra 
2006 frem til i dag passerede revy.  
 

FREMs nyvalgte formand Niels 
Henrik Sørensen drog i sin tale blandt 
andet paralleller til rivaliseringen 
mellem de store klubber i fodbold- og 
skakverdenen i den fynske hovedstad. 
FREM er oprindelig en 
arbejderskakklub og kunne derfor 

sammenlignes med B 1909, mens 
lokalrivalerne fra Læseforeningen og 
Odense Skakklub kunne 
sammenlignes med OB og B 1913.  
 

Her stopper lighederne så i øvrigt, for 
hvor OB igennem snart mange år har 
været byens ubestridt stærkeste 
fodboldklub, har FREM og 
Læseforeningen indtil denne sæson 
begge spillet i landets næstbedste 
række. Lokalrivalerne rykkede som 
bekendt ned, og styrkeforholdet de to 
klubber imellem er i øjeblikket klart i 
vores favør. 
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Succes med ny afviklingsform 
Med 53 deltagere til start kunne vi 
være særdeles godt tilfredse med 
fremmødet. Det var oven i købet første 
gang, en turneringsform med 5 runder 
hen over en weekend blev afprøvet på 
Fyn i en så traditionsrig turnering. De 
gode erfaringer fra især Sondex Cup i 
Kolding var en stærkt medvirkende 
årsag til bestyrelsens valg af nyt 
koncept.  
 

Igor Odensemester for 3. gang 
Igor Teplyi, Nordre blev 
Odensemester 2012, og det var tredje 
gang, idet han også vandt turneringen i 
2008 og 2009. Inden 5. og sidste runde 
var Attila Gergacz, Ungarn og Martin 
Matthiessen, SK 1968 ellers alene i 
front med 3/4p. Igor, der var et halvt 
point efter, sluttede af med at vinde 
over Martin, og samtidig rakte 
færingen John Arni Nilssen ham en 
hjælpende hånd ved at slå ungareren.  
 

Slutstillingen i mester 1: 1. FM Igor 
Teplyi 3,5p. 2-3. IM Attila Gergacz og 
FM Martin Matthiesen, begge 3p. 4-5. 
IM John Arni Nielsen, K41 og IM 
Jonathan Carlstedt, Tyskland, begge 
2p. 6. Jan Nordenbæk, FREM 1,5p. 
 

Turneringens flotteste træk 
I Mester 2 lagde vores gamle medlem 
Tobias Rostgaard, BMS ud med 4/4p., 
men med sejr i det indbyrdes opgør 
nåede Lars René Andersen, SK 1968 
på ligestilling. Begge scorede for 
øvrigt kandidatresultat, hvilket også 
var tilfældet for de tre præmietagere i 
mester 1. Tobias Rostgaard diskede 
allerede i 1. runde op med et af 

turneringens flotteste træk. Det gik ud 
over Thorkild B. Nielsen, Holstebro, 
der netop har spillet 22.Lb3-c2??: 
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22…Sf3+!! 23.gxf3, Dg5+ 24.opg.  
Både Kf1 og Kh1 besvares med exf3, 
hvorefter matten ikke kan pareres. 
0-1 
 

Simon vandt det interne klubopgør 
De to klubkammerater Stefan Wiecker 
og Simon Wilbrandt mødtes i 1. runde. 
Prestigeopgøret så længe lige ud, men 
så begik den mest erfarne spiller en 
fatal fejl efter 32…Td4!: 
��������	
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33.Sxd4?? 
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Og hvid opgav i samme ombæring, da 
han fik øje på 33...Lxd4+, hvor sort 
ender med at være foran med en løber. 
0–1 
 

Giftig fribonde 
Halvdelen af deltagerne i mester 2 
kom fra FREM. I 2. runde 
indkasserede Thorkild B. Nielsen 
endnu et nederlag. Skarpretteren var 
Stefan Wiecker, der hurtigt kom op på 
hesten igen efter nederlaget til Simon 
og slog til efter 36.Dg1?: 
��������	
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37…c2! 
Hvid opgav, da 38.Lxc2 strander på 
38…Dc3+. 
0-1 
 

Ofrede sig igennem til kongen 
I samme gruppe fik Niels-Peter 
Nielsen i 3. runde endelig gang i 
målscoringen, og det skete med manér, 
idet klubkammeraten Simon Wilbrandt 
blev fejet af banen: 
 

Hvid: Niels Peter Nielsen, Frem 
Sort: Simon Wilbrandt, Frem 
1.f4 c5 2.Sf3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 
5.c3 Sf6 6.d3 d6 7.0–0 0–0 8.h3 Tb8 

9.Kh2 Dc7 10.Sa3 b5 11.Sc2 Sd7 
12.e4 f5 13.De2 Sf6 14.Ld2 fxe4 
15.dxe4 Sxe4 16.Dxe4 Lf5 17.De1 
Lxc2 18.Sg5 Sd8 19.Ld5+ Kh8 
20.Tc1 Lf5 21.g4 Lc8? 
��������	
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22.Sxh7! Kxh7 23.Dh4+ Lh6 24.f5! 
g5 25.Lxg5 Tf6 26.Tce1 Sf7 27.Lxf6 
exf6 28.Dxf6 Se5 
��������	
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29.Txe5! dxe5 30.Dg6+ Kh8 31.Dg8# 
1–0 
 

Noget af en fejlberegning 
I mester 3 blev førstepladsen delt 
mellem Johnny Holler Johansen, 
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FREM og vores B-medlem Brian 
Nielsen, Odysseus. I et af sidste rundes 
længste partier fik Brian lov til at bytte 
et tårnslutspil i underkanten ud med et 
totalt vundet bondeslutspil. 
Vendepunktet kom, da Rasmus 
Thøgersen, Skive gik helt galt i byen 
efter Brians 54.Tc2-c5: 
��������	
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54…Kd6?? 
Efter 54.-Tf6+ 55.Ke5, Td6 ville sort 
stadig have de bedste udsigter. 
55.Txc6+!, Kxc6 56.Kxe6, Kb5 
57.Kf6, Kxa5 58.Kg6, opg.  
Hvid vinder bondekapløbet efter 58.-
Kb4 59.Kxh6, a5 60.Kxg5, a4 61.h6. 
1-0 
 

Michael strøg til tops 
Basis 1 blev vundet af Michael B. 
Madsen, FREM med 4 point, mens 
Jens Ramsdal, Åbyhøj og Martin 
Becker, Tyskland delte andenpladsen 
et helt point efter.  
Sådan så det slet ikke ud til at gå efter 
de første tre runder, idet Jens Ramsdal 
førte med maksimumpoint. Michael 
beretter her om forløbet: ”Jeg havde i 
runde 1 og 3 smidt gevinststillinger 

væk. Særligt i partiet mod Richard 
Ebbesen, hvor jeg havde kvalitet og to 
bønder, burde den ikke være glippet. 
Men efter at have vundet over Jens 
Ramsdal i runde 4, var vi pludselig á 
point inden sidste runde. Partiet mod 
Jens var grimt. Jeg stod til gevinst 
efter åbningen, men da jeg ikke fik 
spillet h6 og a6, var det pludselig mig, 
som var i problemer. Jeg valgte at give 
en officer for tænkt kompensation, og, 
da han spillede lige ind i min 
tankestrøm, endte jeg ufortjent med at 
vinde partiet”: 
 

Hvid: Jens Ramsdal, Åbyhøj 
Sort: Michael B. Madsen, Frem 
[noter: NEN] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7 
5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Se2 cxd4 8.cxd4 
f6 9.exf6 Sxf6 10.Sf3 Ld6 11.Lf4 
Lxf4 12.Sxf4 0–0 13.0–0 Sg4 14.Sh3 
e5 15.dxe5 h6 16.Te1 Le6 17.Tc1 
Dd7 18.Lb5 Tac8 19.Sd4 
��������	
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19...Sxh2!? 20.Sxe6 Sf3+ 21.gxf3 
Dxe6 22.Lf1 Tf5 23.f4 Tcf8 24.Lg2 
Se7 25.Te3 Kh8 26.Tg3 Db6 27.Dg4 
g5 28.Sxg5?! 
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Hvorfor give officeren tilbage? 28.Tb3 
var stærkere. 
28...Txf4 29.Dh3? Dxf2+ 30.Kh2 Sf5 
��������	
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31.Tg4?! Txg4 32.Dxg4 Se3! 
33.Dh3?! 

33.Dg3 ville afvikle til et lige slutspil. 
333...Df4+ 34.Kh1 Dxg5 
Nu er tingene fuldstændig vendt på 
hovedet - sort står til gevinst. 
35.Lxd5?? Sxd5 36.Tg1 Df4 37.e6 
De4+ 38.Tg2 Tf1+ 39.Kh2 De5+ 
40.Dg3 Dh5+ 41.Dh3 
��������	
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41…Th1+! 
0–1 
 

I sidste runde ventede Alex. Jeg følte 
mig smadret, og var indstillet på fred. 
Efter åbningen blev jeg dog mere 
optimistisk: 
 

Hvid: Michael B. Madsen, FREM 
Sort: Alex Sørensen, LF 
[noter: MBM/NEN] 
1.e4 g6?!  
Alex vælger ikke at spille 
skandinavisk mod mig og er allerede i 
ukendt farvand. 
2.d4 Lg7 3.Sf3 c6 4.Ld3!? Db6? 
Et dårligt træk, selv hvis jeg bare 
rokerer, har han ikke lyst til at tage 
bunden på d4; for eksempel: 5.0-0 
Lxd4 6.Sxd4 Dxd4 7.Sc3 d6 8.Le3 
med kæmpe udviklingsforspring. 
5.c3 d6 6.Sbd2 Lg4?! 7.h3 Ld7 8.0-0 
Sh6 9.Sc4 Dc7 10.Lf4!? b5?! 11.Se3 
e5?! 
Den taktiske lampe lyser. 
12.dxe5 dxe5 13.Sxe5! 
��������	
 
��8�+�+*�� 
������+�(��� 
�+�++�8�� 
�+�+89+� 
�++#("+  
!+�#"89+#$ 
%#�#+�##+& 
'*)+Q+)7+, 
-./0123456 

13…g5?? 
13…Lxe5 14.Lxh6 var at foretrække, 
men hvid står naturligvis også her klart 
bedst. 
14.Sxf7! 
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Og resten er let. 
14…Df4 15.Sxh6 
��������	
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15…g4? 
15…Lxh6 16.Dh5+ Df7 17.Dxh6+-. 
16.Shxg4 h5 17.Sh2 Le5 18.g3 Tg8 
19.Dxh5+ Kd8 20.Sexg4 Lxg4 
21.Sxg4 Df3 22.Dxe5 Sd7 23.Df5  
Og sort opgav. 
1-0 
 

Og da Jens samtidigt tabte, vandt jeg 
gruppen med 1 points forspring. 
 

Tobias gjorde rent bord 
Partierne fra de to øverste grupper blev 
alle sendt LIVE, og derudover blev der 
forud for hver runde afholdt en 
afstemning på www.frem-skakklub.dk 
om, hvem den sidste gruppe skulle 
være. I 1. runde blev basis 2 udvalgt, 
og det viste sig at være et rigtigt godt 
valg, selv om en arrangørklubbens 
yngste deltagere nok vil være af en 
anden mening! I en skarp sicilianer var 
Sophus M. Møller nemlig godt på vej 
til at vinde over klubkammeraten 
Tobias Ilsøe. Da frugterne af det gode 
åbningsspil skulle høstes, valgte han 
imidlertid at give en nærliggende skak 

i stedet for det superhiv, Fritz 11 straks 
får øje på: 
 
Hvid: Sophus M. Møller, Frem 
Sort: Tobias Ilsøe, Frem 
[noter: NEN] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Df3 g6 7.h3 Lg7 8.Le3 0–0 
9.0–0–0 Dc7 10.g4 Sc6 11.Le2 e5 
12.Sb3 Le6 13.Dg2 Sd7 14.h4 b5 
15.h5 Tad8 16.hxg6 hxg6 17.Dh2 f6 
��������	
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18.Dh7+?!  
18.Lxb5! axb5? (18...Kf7 19.Le2+-) 
19.Sxb5 Db8 20.Dh7+ Kf7 21.Sxd6+ 
vinder på stedet. 
18...Kf7 19.Th6? 
Efter 19.Lh6 Tg8 20.Lxg7 Txg7 
21.Dh4 er der tale om cirka lige spil. 
19...Se7! 20.Txg6 Sxg6 21.Lh6 Tg8 
22.g5? Sdf8! 
0–1 
 
Herefter var Tobias Ilsøe Jensen helt 
ustyrlig og endte med at score 
maksimumpoint! Det 15-årige talent 
vandt samtidig over 100 ratingpoint og 
er nu oppe på 1878. Andenpræmien 
blev delt mellem Sophus Mechlenburg 
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Møller, FREM og Ib Lynæs Hansen, 
Tårnet, der mødte Tobias i 3. runde:  
 

Hvid: Tobias Ilsøe, FREM 
Sort: Ib Lynæs Hansen, Tårnet 
[noter: TI/NEN] 
1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Sg4 4.Sf3 Sc6 
5.Lf4 Lb4+ 6.Sbd2 De7 7.a3 
��������	
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7…Lc5?!  
7...Sgxe5! 8.Sxe5 Sxe5=, og nu ikke 
9.axb4?? Sd3#. 
8.e3 a5 9.Sb3 La7 10.Sbd4 Sgxe5 
11.Sxc6 Sxf3+ 12.Dxf3 bxc6 13.Lxc7 
0–0 14.Td1 Te8 15.Ld6 De6 16.c5 
��������	
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16…Da2? 

16...Lb8! var langt bedre, man får 
måske ikke chancen igen. 
17.Df4! 
Man kan begynde at beskytte bonden 
nok så meget, men det er ikke det, 
partiet handler om. Df4 er et super 
godt træk. 
17...Dxb2 18.Lc4 Dc3+ 19.Ke2 Df6 
20.Dxf6 gxf6 21.Tb1 
Sort har svært ved at rykke nu og har 
en svækket bondestruktur. 
��������	
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21...Te4 22.Kd3 Tg4 23.g3 Lxc5?! 
Sort prøver at bryde ud af den trækløse 
stilling. 
24.Lxc5 d5 25.La2 Lf5+ 26.Kc3 
Lxb1 27.Txb1 Te4 28.Tb6 Te6 
29.Lb1 f5 30.Lxf5 Tf6 31.g4 Th6 
32.h4 Txh4 33.Txc6 Th2 34.f4 Tb8 
35.g5 Th1 36.Kd4 Td1+ 37.Ke5 
Te8+ 38.Kf6 Th1 39.Tc7 h6 40.Txf7 
hxg5 41.fxg5 Tc1 42.Tc7 Tf1 43.g6 
Ta8 44.Ke5 Te8+ 45.Le6+ 
1–0 
 

Emma suveræn 
I basis 4 var Emma Le Besq helt 
suveræn og vandt gruppen med 
4,5/5p., mens der var bunkebryllup på 
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andenpladsen, hvor 9-årige Filip Boe, 
Hinnerup, Mehrad Ameli, FREM og 
Mikkel Manosri Jacobsen, AS04 alle 
endte på 2,5p. 
 

Der var topopgør i 3. runde, da Per 
Madsen, Evans og Emma Le Besq, 
FREM mødtes. Evans-spilleren mødte 
frem med maksimumpoint, men hans 
gevinstserie fik en brat ende efter 
26…Tc7: 
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27.Txf5! gxf5 28.g6! fxg6 29.De6 Tc4 
30.Lxc4 bxc4 31.Dxd6 Ke8 32.Ld4 
Dd7 33.Dxg6+ Tf7 34.Lc5 Kf8 
35.Dh6+ 
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35…Ke8 
Det går endnu stærkere efter 35...Kg8? 
36.Tg1+. 
36.Dh8+ Tf8 37.Dxh5+ Kd8 
38.Lxe7+ 
1–0 
 

Kim Skaanning vandt OM i lyn 
Lørdag aften afvikledes 
Odensemesterskabet i lynskak. Efter 
skiftende føringer i øverste gruppe 
endte både Lars Borbjerggaard, 
Sydøstfyn og Kim Skaanning, Evans 
på 7,5/9p. Kim vandt omkampen 2-0. 

 

DM i hurtigskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Middelfart Skakklub var vært for hele 
to danmarksmesterskaber i weekenden 
29-30. september.  
 

Lørdag blev der spillet DM i 
hurtigskak for kvinder, og søndag 
gjaldt det så den åbne række, hvortil 
både mænd og kvinder havde adgang.  
 

Den blev vundet af forhåndsfavoritten 
IM Jakob Vang Glud, Philidor, men 
først efter lynskakomkamp mod 
turneringens store positive 
overraskelse, FM Kaare Kristensen, 
Nordkalotten, der tabte en klar 
gevinststilling i det første, hvorpå 
Glud gjorde kort proces i det andet. 
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Kristoffer med i opløbet 
Et par af vores spillere gjorde sig 
yderst positiv bemærket. Ikke mindst 
18. seedede Kristoffer Dyrgaard, der i 
sidste runde spillede finaleparti mod 
den senere danmarksmester Jakob 
Vang Glud. Kristoffer viste straks fra 
start stor giftighed, og det fik 
modstanderen i 1. runde at mærke. 
Partiet blev ikke vist LIVE, men det er 
lykkedes vinderen at rekonstruere det: 
 
Hvid: Jan Rosenberg, Ribe (1910) 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
(2201) 
[noter: NEN] 
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Lf4 Lg7 4.Sbd2 
d5 5.e3 0–0 6.c3 b6 7.h3 c5 8.Ld3 
La6 9.Lxa6 Sxa6 10.De2 Sc7 11.Se5 
Se4 12.0–0–0 Se6 13.Lh2 Sd6 14.Kb1 
cxd4 15.cxd4 b5 16.Sc6 Dd7 
17.Sb4?! 
17.Lxd6 var at foretrække. 
17...Sc4! 18.Sb3 Tfc8 19.Sd3 a5 
20.Sbc5 Sxc5 21.Sxc5 Txc5! 22.dxc5 
Sxb2 23.Tc1 Sc4 24.Dd3?? Df5! 
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Hvid opgav. Der er jo mat efter 
25.Dxf5 Sa3#.  
0–1 
 

Det forkerte bondetræk 
Runden efter vandt Kristoffer med de 
hvide brikker over Jørn Sloth, Nordre. 
Stillingen var kun svagt bedre efter 
31.Kf3: 
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31...a5? 
31...d6 var nødvendigt. 
32.bxa6 Txa6 33.Txa6 Sxa6 34.Sc6! 
Tf8 35.Txd7+ Kf6 36.Se5 Sc5 37.Tc7 
g5?? 38.Txc5! g4+ 39.Sxg4+ 
1–0 
 

Et sammenbrud af dimensioner 
I 3. runde ventede IM Thorbjørn 
Bromann, Brønshøj, hvis stilling faldt 
sammen som et korthus efter få træk: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, Frem 
Sort: IM Thorbjørn Bromann, 
Brønshøj 
[noter: NEN] 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 a6 
5.Dd2 Sd7 6.h4 h5 7.0–0–0 b5 8.Sh3 
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Lb7 9.Sg5 e6?! 10.f4 Sgf6 11.Ld3 
d5? 12.f5! b4? 13.fxe6 
��������	
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13...bxc3 
13...fxe6 14.e5! (14.Sxe6 bxc3 
15.Dxc3 De7 16.Sxc7+ fejlede 
naturligvis heller ikke noget) 14...0–0 
15.Se2+-. 
14.exf7+ Ke7 15.Dxc3 Sb6? 
Sorts stilling var under alle 
omstændigheder helt forfærdelig, men 
dette gør kun ondt værre. 
16.e5 Se4 17.Lxe4 dxe4 18.Dc5+ Kd7 
19.e6+ 
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Der kunne følge: 19...Kc8 20.e7 Dd7 
21.f8D+ Lxf8 22.exf8D+ Txf8 
23.Dxf8+ og hvid fører med tårn og 
bonde. 
1–0 
 

Den afgørende fejl 
Derpå fulgte et nederlag til Jackie 
Andersen, Skanderborg, men runden 
efter var der igen kombinationer i 
luften. Det gik ud over veteranen Bo 
Jacobsen, Århus/Skolerne, som begik 
den afgørende fejl med 24…Th7??: 
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25.Sxd6! 
Den er naturligvis tabu på grund af 
mat i et træk, og efter fx 25...Dd8 
26.Sxe8 Dxd5 (26...Dxe8?? 27.Dxc5+ 
De7 28.Tg8+ koster dronningen) 
27.exd5 Txe8 28.Txc7 vinder hvid let. 
1–0 
 
I næstsidste runde vandt Kristoffer et 
interessant slutspil på tid over IM 
Steffen Pedersen, og parterne var 
efterfølgende enige om, at FREM-
spilleren under alle omstændigheder 
havde de klart bedste udsigter. 
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Tidsforbruget blev kostbart 
Dermed var Kristoffer i front sammen 
med IM Jakob Vang Glud og FM 
Kaare Kristensen, og sidste rundes 
modstander blev førsteseedede Glud, 
som allerede i åbningen spillede 
forkert med g6 og siden blev tvunget 
til at spille Le7. Ikke den bedste 
opstilling, og Kristoffer tog sig en lang 
tænkepause for at finde noget 
afgørende. Han fandt ikke den klare 
gendrivelse, og snart blev den 
manglende tid kostbar.  
Favoritten fik mulighed for at slå 
kontra, og herfra var det spil til et mål, 
og det var Kristoffers, men det ændrer 
ikke på, at der var tale om en stor 
præstation, så fjerdepræmien var 
yderst velfortjent. 
 

Slutstillingen i mesterklassen (36 
deltagere): 1-2. IM Jakob Vang Glud, 
Philidor og Kaare Kristensen, 

Nordkalotten, begge 6p. 3. Jackie 
Andersen, Skanderborg 5,5p. 4-5. 
Kristoffer Dyrgaard, FREM og Jørn 
Sloth, Nordre, begge 5p. … 17. Jan 
Nordenbæk, FREM 3,5p. 18. Per 
Stentebjerg-Hansen, FREM 3,5p. … 
23. Jesper Knudsen, FREM 3p. … 34. 
Johnny Holler Johansen, FREM 2p. 
 

Jonas suveræn i basisklassen 
Basisklassen blev suverænt vundet af 
topseedede Jonas Nilsson fra FREM 
med 6/7p., et halvt point foran anden 
seedede Graham Taylor, SK1968, der 
vandt samme gruppe tilbage i 2010.  
 
Slutstillingen basisklassen (32 
deltagere): 1. Jonas Nilsson, FREM 
6p. 2. Graham Taylor, SK 1968 5,5p. 
… 9. Jess Nykjær, FREM 4p. 10. Jens 
Rasmussen, FREM 4p. … 18. Anton 
Kjeldsen, FREM 3,5p.  

 

Transparent Minds 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Mandag den 1. oktober havde klubben 
premiere på et velbesøgt Transparent 
Minds-arrangement, hvor Torben 
Østergreen-Johansen og Kristoffer 
Dyrgaard dystede. Formålet med 
arrangementet var at give 
medlemmerne et unikt indblik i, 
hvordan et par af klubbens stærkeste 
spillere tænker.  
Partiet blev afviklet i ét lokale, mens 
publikum kunne følge det på LIVE-
skærm i et andet. De to kombattanter 
kom på skift ind til publikum, der hele 
aftenen hyggede sig med analyser og 
snak om partiet. Det blev vundet af 

Torben, som hvid i en Grünfeld-inder, 
og han har sat udførlige kommentarer 
til forløbet. 
 

Torben Østergreen kommenterer: 
 

Hvid: Torben Østergreen (2161)  
Sort: Kristoffer Dyrgaard (2201)  
[noter: TØJ] 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5 
Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 c5 
8.Se2 0–0 9.Le3 Sc6 10.Tc1!? 
Jeg vidste, at Kristoffer gerne spiller 
Grünfeld-indisk, og i dagens anledning 
havde jeg planlagt en skarp og 
publikumsvenlig variant. Det meste af 
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min åbningsteoretiske viden stammer 
fra mine juniorår, og jeg huskede 
noget skarp syre fra starten af 
1990'erne med et hurtigt Tc1 fulgt af 
h4 for at åbne h-linjen. Hvid lader 
kongen stå i centrum og håber at 
etablere et matangreb. I 
publikumslokalet blev der meget 
fornuftigt spurgt, hvorfor hvid ikke 
straks spiller 10.h4. Det er skam også 
blevet forsøgt, men anses for dårligt 
pga. 10...cxd4 11.cxd4, Dd6! med 
truslen 12...Db4+, og efter 12.Tc1, 
Td8 13.d5, Se5 14.Db3, Ld7 stod sort 
allerede bedst i partiet Naranja - 
Portisch, OL 1970. Hovedvarianten er 
selvfølgelig det sikre og rolige 10.0–0, 
men der er jo publikum på! 
10...cxd4 11.cxd4 
Glem alt om at slå tilbage med andet 
end c-bonden i denne variant. Hvids 
grundlæggende koncept i 
afbytningsvarianten i Grünfeld-indisk 
er at etablere et stærkt bondecentrum. 
Desuden er idéen bag Tc1, at sort før 
eller siden må slå på d4 for at skabe 
modspil mod hvids centrum, og så står 
tårnet fint i c-linjen, ligesom c-bonden 
er klar til at marchere frem, uden at 
tårnet står i slag på a1. 
11...Da5+ 12.Kf1!? 
12.Dd2 er absolut også en mulighed, 
men generelt opnår sort 
tilfredsstillende modspil i disse 
Grünfeld-indiske midtspil/slutspil efter 
dronningafbytning. Jeg kendte dog et 
par tricks efter 12. Dd2, som ville give 
sort nogle konkrete problemer at løse, 
inden udligningen er i hus, men 
slutspillet er ikke særlig 
publikumsvenligt, så... 

12...Da3! 
Som jeg sagde i publikumslokalet, 
havde jeg en klar fornemmelse af, at 
Kristoffer ville finde det stærkeste 
træk. Mit indtryk inden partiet var, at 
han har et godt kendskab til finesserne 
i Grünfeld-indisk, og teksttrækket 
bærer faktisk skylden for, at 
hvidspillerne omkring midten af 
1990'erne droppede varianten. 
Hovedidéen bag dronningetrækket er 
at spille 13…Lg4 med kraftigt tryk 
mod d4, da løberen på e3 står i slag 
efter f2-f3.  
13.Tc3 
Ikke kønt, da tårnet står lidt klodset på 
c3, bl.a. fordi det nu igen står på 
samme diagonal som den mægtige 
løber på g7, men jeg må jo gøre noget 
mod sorts ovennævnte plan.  
13...Dd6 14.h4 
Har man sagt A, må man også sige B! 
14...h5! 
Det ser måske lidt risikabelt ud at 
svække bondestillingen på denne 
måde, men efter dronningen er 
kommet fra a5 til d6, har sort etableret 
yderligere tryk mod d4, og samtidig 
holder dronningen sorts kongestilling 
under opsyn. Hvid må derfor foreløbig 
skrinlægge alle idéer med Sf4 (som 
truer Sxg6 i de varianter, hvor sorts 
dronning stadig står på a5), da d4 skal 
holdes dækket, og da der end ikke 
truer slag på g6.  
15.f3 Sxd4?! 
Bang! Den havde jeg IKKE set 
komme! Trækket udnytter bl.a., at 
dronningen står udækket på d1, 
således at 16.Lxd4 eller 16.Sxd4 kan 
besvares med 16...e5, der straks vinder 



 

 
39 

officeren tilbage med fint spil. 16.Td3 
ser umiddelbart stærkt ud, men 
besvares køligt med 16...e5, og efter 
masseafbytninger i centrum får sort 
igen fint spil.  
I de varianter ser det ikke smart ud, at 
hvid har spillet Kf1 og h4, tværtimod. 
Meget skarpsindigt set af Kristoffer, 
og det kræver også mod at fyre sådan 
et træk af.  
Jeg var rystet i et par minutter (som en 
bokser, der lige er løbet ind i en 
uppercut), men heldigvis fandt jeg en 
hage ved teksttrækket. 
��������	
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16.e5! 
Meget stærkt, og eneste chance for 
fordel. Idéen bag trækket er, at sorts 
koordination bliver forstyrret ved, at 
sort i tilfælde af slag på e5 med 
løberen forhindres i at dække 
springeren på d4 med bondetrækket 
e5. Og slag på e5 med dronningen 
duer selvfølgelig ikke, fordi hvid bare 
spiller 17.Lxd4.  
16...Sxe2? 
Endnu en overraskelse - men denne 
gang samtidig en lille lettelse, da jeg 
mente, at sorts bedste chance måtte 

være 16...Lxe5, og på både 17.Lxd4 
og 17.Sxd4 følger 17...Lf5!, som 
forhindrer hvid i at understøtte 
springeren med Td3, og som bringer 
alle sorts officerer i spil, mens hvid 
skal bruge tid på både at løse den 
gordiske knude på d4 og samtidig 
rydde op i sit møbellager på 
kongefløjen. Ikke nogen let opgave i 
praktisk spil og med begrænset 
betænkningstid (90 minutter til hver 
spiller til hele partiet). Mine analyser 
(godt hjulpet af Houdini!) ender i 
begge tilfælde med kun en lille hvid 
fordel.  
17.exd6 Sxc3 18.Dd2! 
Min umiddelbare indskydelse var 
18.Db3 for at trykke mod b7 og f7, 
men det fører ikke til noget konkret, 
og teksttrækket er langt stærkere og 
gendriver reelt Kristoffers idé med at 
give dronningen for tårn, springer og 
et par bønder.  
18...exd6 19.Ld4! 
Idéen med hvids foregående træk og 
nærmest afgørende. Pointen er, at sorts 
stilling bliver holdt sammen af løberen 
på g7, og at koordineringen mellem de 
sorte officerer bryder sammen efter 
løberafbytningen, ligesom de sorte 
felter bliver enormt svage.  
Jeg brugte nogle minutter på at 
overveje, om løberen skulle til h6 eller 
d4, men mente at dronningen ville 
blive en kæmpe på centrumsfeltet d4. 
Som jeg sagde i publikumslokalet, er 
det i en sådan stilling strengt forbud 
overhovedet at tænke på at slå den 
ligegyldige bonde på d6, da hvids 
eneste tanke bør være at koordinere 
sine brikker bedst muligt. Kongen på 
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f1 og tårnet på h1 er stadig ikke noget 
skønmaleri.  
19...Lxd4 20.Dxd4 b5!? 
Et rimeligt forsøg på at forvirre den 
hvide mand. Måske vil han være så 
venlig at lade sin løber gå i bytte for 
springeren. Og ellers vil hvid måske 
begynde at spekulere over, om løberen 
skal til b3 eller d3.  
21.Ld3 
Det sikre valg. Umiddelbart så 21.Lb3 
vældig stærkt ud, da hvid f.eks. truer 
22.Df6 fulgt af 23.Dxg6+, men jeg 
besluttede mig for ikke at tillade 
21...b4!?, f.eks. 22.Dxb4, La6+ 
23.Kf2, Tac8, og sort har pludselig 
fået alle sine officerer i spil, omend 
hvid stadig står til gevinst.  
21...Sxa2 
Der er ikke længere nogen reelle 
redningschancer. Sorts officerer 
samarbejder ikke, og kongestillingen 
er dødeligt svækket. 
22.g4! 
Min oprindelige plan var 22.Df6 eller 
22.Lxg6 med idéen 22...fxg6 23.Dd5+, 
men jeg fandt ud af, at teksttrækket er 
stærkere, da sort nu ikke kan 
forhindre, at der bliver åbnet linjer på 
kongefløjen. Det betyder, at hvids 
sidste officer, tårnet på h1, kommer i 
spil med afgørende virkning.  
Det er en rigtig god vane løbende at 
stille sig selv spørgsmålet, hvilken 
officer der er dårligst placeret, og 
derefter overveje, hvordan problemet 
kan løses. Med det tankesæt er det 
nemt at finde 22.g4!, som dels åbner 
linjer for det ellers deplacerede tårn på 
h1 og dels river sorts kongestilling op.  
22...Lb7 

Et fornuftigt praktisk forsøg, omend 
jeg i første omgang var mere optaget 
af at finde en stærk medicin mod det 
drilsomme forsøg på at bringe 
springeren i spil med 22...Sc1, der 
truer med at afbytte den stærke løber, 
og som samtidig åbner mulighed for at 
spille springeren til b3, hvor den dels 
truer dronningen på d4 og dels har kig 
på felterne d2 og c5. Jeg stoppede dog 
mine beregninger, da jeg havde fundet 
23.Le4, Tb8 24.De3 med fuld kontrol. 
Jeg begyndte derefter at regne på 
22...Lb7, og da Kristoffer spillede 
netop dette træk, havde jeg heldigvis 
lige fundet finessen i træk 24.  
23.gxh5 Lxf3 24.h6! 
Et stærkt mellemtræk, der fremhæver 
svaghederne på de sorte felter omkring 
sorts kongestilling, og som samtidig 
fremtvinger den afgørende svækkelse. 
24...f6 25.Tg1 
Så kom den sidste officer i spil, og på 
grund af den tvungne svækkelse i 
forrige træk bryder kongestillingen nu 
sammen på g6. Sort kunne opgive her, 
men tvinger hvid til at bevise, at det 
vitterlig er helt slut.  
25...Lh5 26.Lxg6 Lxg6 27.Txg6+ 
Kh7 28.Tg7+ 
På 28...Kxh6 bliver sort sat mat på g6 
efter 29.Dg4, og på 28...Kh8 havde jeg 
planlagt 29.De4, f5 30.Dd4, og sort 
kan ikke længere afværge 
mattruslerne. 
1–0 
 

Bestyrelsen har allerede besluttet sig 
for at gentage succesen i den 
kommende sæson. Den næste seance 
er programsat til mandag den 28. 
januar 2013.  
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Træk af klubbens historie 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Frem Skakklub kunne 1. november fejre 75 års jubilæum, og såvel grundlæggerne 
som de mange medlemmer der kom til i de følgende år, er naturligvis for længst 
gået bort. Heldigvis er det stadig muligt at danne sig et indtryk af klubbens tidlige 
år, idet den første protokol er bevaret.  
 

Stiftelsen 
På første side i protokollen, som er en solidt indbundet sag, står der: Protokol for 
Skakklubben ”Frem” stiftet November Aar 1937. Den dækker perioden fra 
stiftelsesdatoen til generalforsamlingen den 26. april 1950. På den følgende side kan 
man læse følgende: ”Den 1/11 1937 samledes nogle faa interesserede Skakspillere 
for at starte en selvstændig Skakklub; starten lykkedes og man enedes om at kalde 
Klubben ”Frem” og at sortere under ”Arbejderskak”. Klubbens første Medlemmer 
bestod af følgende: Karl Petersen, Rudolf Christensen, Andersen, og Klubben fik 
lokale i Sct. Hans Skole. K. Petersen blev valgt til Formand, R. Christensen blev 
næst Formand og Andersen Kasserer. Senere kom flere Medlemmer til, og på en 
provisorisk Generalforsamling blev de ovenfor nævnte Herrer genvalgt og Frederik 
Andersen valgt til Sekretær. Klubben talte da femten Aktive Medlemmer som ved en 
god gennemført Turnering, som lededes af Hr. Rudolf Christensen, blev delt i tre 
Klasser, og vi begyndte snart at indlede os i Kamp med andre Klubber”. 
 

Opstartsfasen 
I begyndelsen benyttede medlemmerne sig af gamle brikker fra diverse rodekasser, 
men allerede året efter stiftelsen vandt klubben tre spil og købte selv to, så den 
rådede over 5 originale spil. I januar 1938 kunne kassereren fremlægge det første 
regnskab, og heraf fremgik det, at der var et underskud på 15 kr. Kontingentet var 
indtil da kun på 1 kr. månedligt, men for at få gammel gæld af vejen, være i stand til 
at købe spil, samt betale afgift til Arbejder Skakbladet, blev det besluttet at fordoble 
kontingentet for februar måned. Først på dette tidspunkt blev den første sekretær-
protokol anskaffet, så ”alt dette som her er nedskrevet er hvad der i Korte Træk er 
sket i Klubbens Babytid efter hvad der huskes”. Den 9. marts afholdtes den første 
klubmatch. 13 medlemmer besøgte Ebberup Skakklub, og som det fremgår af 
protokollen, fik de kam til deres hår: ’Resultatet af Matchen blev for vort 
Vedkommende ret sørgeligt, thi vi maatte gaa Hjem med et Nederlag paa 3 vundne 
og 10 tabte Partier.’ I samme måned fik klubben en indbydelse til at deltage i en 
turnering mod Tårnet i Bolbro, Tarup Skakklub og Dalum Hjallese Skakklub. 
Klubberne skulle spille på skift hos hinanden over et helt år og alle møde hinanden 
to gange. Præmierne var et skakur og et komplet skakspil. Klubben tog mod 
tilbuddet og stillede med 14 mand, men udfaldet af denne dyst fremgår ikke af 
protokollen. I april måned blev medlemmerne på en almindelig spilleaften enige om 
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at melde foreningen ud af ”Arbejder Skak Unionen”, da valget stod mellem at spare 
det store beløb, eller forhøje kontingentet endnu en gang, hvilket sikkert ville koste 
mange medlemmer. Godt et år efter stiftelsen, nemlig 23. november 1938, blev der 
indkaldt til klubbens første ekstraordinære generalforsamling, idet formanden havde 
meldt sig ud. Øverst på siden i protokollen henvises til den forrige, hvor der har 
været en omtale af den ordinære generalforsamling den 21. september 1938, men 
den er med sirlig hånd klippet ud! Derfor var det kassereren, der bød velkommen. 
Han oplyste, at en af grundene til formandens farvel var for få mand i bestyrelsen. 
Forslaget om at udvide den til 5, samt vælge to suppleanter, vandt gehør. Der var 
kampvalg om formandsposten, hvortil Niels Sørensen og N.P. Larsen kandiderede, 
og sidstnævnte opnåede flest stemmer.  
 

Afslutningsfest på Skibhuskroen 
I referatet fra den ordinære generalforsamling 11. oktober 1939 kan man læse, at 
klubben holdt to måneders sommerpause, hvilket har været mere eller mindre fast 
praksis siden. Formanden kom i sin beretning ind på afslutningsfesten på 
Skibhuskroen, hvor præmierne fra den sidste turnering var blevet uddelt. Den var 
forløbet vellykket og var bestemt værd at gentage til næste forår. Det blev vedtaget, 
at bestyrelsen skulle afholde møde den første klubaften i hver måned, ligesom der 
skulle ophænges meddelelser til medlemmerne i klublokalet. Kassebeholdningen 
var gået frem fra 34,15 kr. til 89,30 kr., og regnskabet blev da også enstemmig 
godkendt. 
 

Lokaleproblemer 
På generalforsamlingen dukkede et evigt tilbagevendende problem op, nemlig 
spillelokaler. I de første år blev klubben tvunget til at skifte spillested flere gange. 
Fra Sct. Hans Skole gik turen til Ungarsk Vinstue, men efter få måneder her, holdt 
den flyttedag til Restaurant Assam på Nørrebro. Her blev man indtil oktober 1940, 
hvor klubben flyttede til Den ny Forsamlingshusbygning (DNF), hvor man blev helt 
frem til 1964, inden varslingen af en kæmpe huslejestigning, samt almindelig 
utilfredshed med lokalerne, i de følgende år sendte Frem godt rundt i byen. 
 

De første love 
Den 29. november 1939 var der på ny indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, 
men denne gang skyldtes det et påbud fra sidste generalforsamling. Her blev der af 
flere medlemmer efterlyst trykte love, og bestyrelsen fremlagde et fuldt udarbejdet 
lovsæt for klubben, og det blev med et enkelt ændringsforslag vedtaget. De 11 
punkter har stor lighed med klubbens nuværende love, men af iøjnefaldende 
forskelle kan det nævnes, at det dengang blev fremhævet, at skak var det eneste 
tilladte spil i klubbens lokaler! Endvidere var generalforsamlingen, som blev afholdt 
halvårlig, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Indkaldelsen skulle foregå 
med 14 dages varsel ved opslag i klublokalet. En ekstraordinær af slagsen kunne 
afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis 5 medlemmer krævede det. 
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Kassebeholdning på over 30 kr. skulle indsættes på bankbog, og i § 9 bliver det efter 
råd fra forsamlingen indføjet: ’at Bankbeholdningen kun kan hæves af Kassereren i 
Følge med et Bestyrelsesmedlem.’ Klubben kan ej opløses, så længe den består af 5 
medlemmer. En uventet passus bliver man præsenteret for i § 10: ’I Tilfælde af 
Klubbens Opløsning kan Materialer samt eventuelle Penge aldrig blive Genstand 
for Deling, men vil være at skænke til Soldaterhjemmet i Odense’. 
 

Medlemsfremgang og indmeldelse i DSU 
De følgende år var fremgangsrige for klubben, der i april 1940 kunne mønstre 22 
medlemmer. Besættelsen fik for alvor gang i foreningslivet, og det nød skakklubben 
også godt af. Efter flere tilløb kom forslaget om indmeldelse i Dansk Skak Union op 
på generalforsamlingen 9. oktober 1940. Til stede var også en dyrlæge Hansen, som 
orienterede forsamlingen om unionen samt gav en kort historisk gennemgang af 
hele dens virke. Derpå fulgte en spørgerunde, og da dyrlægen svarede 
tilfredsstillede for sig, besluttedes det enstemmig at søge optagelse i DSU. På 
generalforsamlingen den 16. april 1941 nægtede formanden M.P. Larsen at modtage 
genvalg. Efter kampafstemning med Rudolf Christensen blev Gønget valgt som 
hans efterfølger. Det blev vedtaget at afholde et amerikansk lotteri til fordel for 
klubbens kasse. Det viste sig efterfølgende at indbringe 164,46 kr. Der blev 
ligeledes nedsat en festkomite på 3 mand til at forberede klubbens 5 års jubilæum 
den 1. november 1942, og der var stor stemning for en jubilæumsfest med damer. På 
den efterfølgende generalforsamling 22. oktober udtrådte kassereren og sekretæren 
af bestyrelsen, der følgelig var blevet skiftet næsten helt ud i løbet af bare et halvt 
år. På efterårsgeneralforsamlingen i 1942 blev muligheden for to spilleaftener pr. 
uge drøftet, ligesom anskaffelse af skaklitteratur samt oprettelse af et bibliotek var 
på tapetet. Det overlodes til bestyrelsen at arbejde videre med tingene. 
 

I krigens skygge 
På forårsgeneralforsamlingen i 1944 oplyste formanden, at ellers planlagte 
turneringer måtte aflyses på grund af de vanskelige forhold, ligesom det på grund af 
spærretiden havde vist sig umuligt at afholde diverse møder. Gønget blev genvalgt 
som formand med akklamation, mens Karl Pedersen takkede for sine 2,5 år som 
kasserer. Festudvalget lovede både fest og kegleturnering, når tiderne tillod det! 
Generalforsamlingen i efteråret 1944 bød på en nyskabelse, idet der blev valgt en 
materialeforvalter, som, ud over ansvaret for klubbens materialer, også skulle føre 
en ajourført fortegnelse over det hele. Desuden blev det vedtaget, at nye medlemmer 
skulle have et sæt trykte love. Klubben havde på dette tidspunkt 32 medlemmer, og 
kassebeholdningen var på 287,52 kr. 
 

Matcher mod andre klubber 
Aktiviteter med klubber uden for den fynske hovedstad var det småt med i 
efterkrigstidens første år, hvor de andre Odense-klubber var de foretrukne 
modstandere. Her rakte gåben, cykel og sporvogn, hvorimod ture til landklubber 
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som Indslev og Kassemose krævede biler, som ingen af klubbens medlemmer var i 
besiddelse af! Protokollerne vrimler med invitationer til matcher, som ikke er blevet 
til noget på grund af de store udgifter, der var forbundet med at hyre en vognmand. 
Problematikken gik naturligvis begge veje, således kan man så sent som i 1955 
læse, at Indslev afslog en invitation om at komme til Odense med den begrundelse, 
at sæsonen dårligt var kommet i gang, og at det desuden krævede meget mere 
træning, før de turde indlade sig på en match mod Fyns stærkeste klub! 
 

 

Medlemslisten ved udgangen af 1954. 
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Alfred Andersen – et langt og aktivt liv i klubben 
Af Niels Erik Nielsen 

 

For godt et år siden fyldte klubbens æresmedlem Alfred Andersen 90 år, og han 
kunne ved samme lejlighed fejre sit 65 års jubilæum som medlem af klubben. Det 
blev markeret på behørig vis med en velbesøgt reception og efterfølgende turnering. 
Her, hvor klubben kan fejre sit 75 års jubilæum, er det utroligt at tænke på, at vi i 
vores midte har et medlem, der næsten har været med fra starten. Jeg har talt med 
Alfred om hans mange år i klubben, men vi begynder et helt andet sted, thi den 
gamle kæmpes tilgang til spillet er så usædvanlig, at det kalder på et historisk rids. 
 

Lærte skak i fangenskab 
Alfred voksede op i Vejle, hvor han under anden verdenskrig sammen med sine tre 
brødre var politisk aktiv i den kommunistiske ungdomsbevægelse. De fremstillede 
og uddelte illegale blade, men i 1941 blev 20-årige Alfred snuppet af tyskerne og 
indsat i Horserød-lejren. Her kom han i selskab med mange spændende 
personligheder, hvoraf en del dyrkede det ædle spil. Alfred fortæller, at han 
simpelthen lærte reglerne at kende ved at følge de andres udfoldelser ved brættet! 
Lejren var også udstyret med et bibliotek, og det rådede også over en enkelt lærebog 
i skak, skrevet af Nissen, og den nåede han også at stifte bekendtskab med. De 
forholdsvis fredelige forhold fik imidlertid en brat ende, da Alfred i oktober 1943 
sammen med mange medfanger blev deporteret til koncentrationslejren Stutthof. 
Trods de umenneskelige vilkår, der rådede her, blev der overraskende nok 
arrangeret landskampe mellem de forskellige nationers over 100.000 indsatte i 
forskellige discipliner, heriblandt skak. Alfred deltog på det danske fem-mandshold, 
der måtte tage imod store tæv mod især de russiske, polske og ungarske 
mandskaber. Dermed tog de så at sige forskud på den østeuropæiske dominans i 
efterkrigstiden. At Alfred allerede dengang var en snu rad fremgår af følgende: For 
at alting kunne fungere til tyskernes tilfredshed i lejren, havde de opbygget et 
benhårdt hierarki, hvor de såkaldte ’blokældste’ fanger mod privilegier håndhævede 
disciplinen. Dem skulle man naturligvis ikke komme på tværs, så hvad gjorde 
Alfred, når han mødte dem ved skakbrættet? Trods gevinststillinger undervejs lod 
den unge mand nederst i rangordenen dem alligevel vinde indimellem, så de ikke 
følte sig helt ydmygede! 
 

Indmeldt i Frem 
Halvandet år efter hjemkomsten fra Stutthof flyttede Alfred til Odense, hvor han 
den 1. september 1946 meldte sig ind i Frem. Det skete på anbefaling af hans bror 
Svend Aage, der allerede var medlem. Han kom til en klub, der rådede over flere 
stærke spillere, og medlemstallet havde - ligesom i mange andre foreninger - været 
støt stigende i hele krigsperioden. Ved udgangen af 1945 var der 43, og små tre år 
senere nåede det op på 56, inden det i en længere periode begyndte at gå den anden 
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vej. Som alle andre nytilkomne skulle Alfred naturligvis prøves af, og det skete 
blandt andet mod to af klubbens skrappeste spillere i skikkelse af brødrene Rudolf 
og Hans Christensen. Selv om han klarede sig meget godt, var det i første omgang 
ikke nok til at komme på førsteholdet – noget spillere med mange år på skakbagen 
nok kan nikke genkendende til. Dengang måtte især unge spillere kæmpe sig frem 
på styrkelisten. Talent kan heldigvis ikke holdes nede, og der gik da heller ikke lang 
tid, før Alfred blev en del af holdet. Han gjorde store fremskridt, og allerede i 
sæsonen 1949-50 kom det første klubmesterskab i hus – en bedrift han gentog i 
1955 og senest i 1969. Alfred var det første medlem fra klubben, der spillede 
udenlandsk. Han deltog i 1948 i en stærk international turnering i Örebro, Sverige, 
og det fremgår af protokollen, at klubben betalte indskuddet på 13 kr.! 
 

 
Alfred Andersen (th.) i aktion i Örebro 1948, mens Alfreds kone Helga kigger på. 

 

Fynsmester 1953 
Alfred vandt i 1948 1. klasse ved FM, og 1953 kom den store triumf, da han som 
det første medlem i klubbens historie blev fynsmester. Straks efter krigen gik Alfred 
ind i politisk arbejde, og de organisatoriske færdigheder han lærte her, kom snart 
klubben til gode. Kun to år efter sin indmeldelse blev han første gang valgt til 
kasserer - en post han bestred de følgende fem år, men blev nødt til at frasige sig 
grundet manglende tid. Senere vendte Alfred imidlertid stærkt tilbage, og fra han 
første gang blev valgt til posten i 1949, var han i de følgende 50 år over flere 
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perioder klubbens kasserer i næsten halvdelen af tiden. Utallige er desuden de 
gange, hvor Alfred har været dirigent på klubbens generalforsamlinger. Da Frem 
kunne fejre 50 års jubilæum i 1987, blev Alfred udnævnt til æresmedlem, og få år 
senere modtog han også Dansk Skak Unions hæderstegn. 
 

Divisionsturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Da divisionsturneringen så dagens lys i 1962, blev Frem placeret i 3. division, men 
allerede i andet forsøg spillede førsteholdet sig op i landets næstbedste række, hvor 
det blev til to fjerdepladser. I slutningen af 1960’erne gik det dog stærkt ned ad 
bakke, og i 1973 endte det med nedrykning til fynsserien. Efter fem sæsoners 
ophold her lykkedes det i 1978 atter at opnå divisionsstatus, og positionen blev 
fastholdt de følgende år. I Fynsk Skak nr. 4 1996 skriver John Rendboe således efter 
endnu en kikset oprykning: ”Bortset fra 1 gæsteoptræden i 2. division har Frem 
været i 3. division de sidste 18 år. Der er så vores plads …”. Denne triste 
konstatering blev der hurtigt lavet om på, thi allerede sæsonen efter blev rækken 
vundet med et 2,5 points forspring til Haderslev. Det blev i første omgang kun til en 
enkelt sæson i 2. division, men allerede året efter var førsteholdet tilbage i den 
næstbedste række. Her måtte det imidlertid lide den tort, at tabe samtlige syv 
matcher! Det blev til andenpladser i 3. division de følgende år, indtil katastrofen 
indtraf i sæsonen 2003-04, hvor holdet igen måtte en tur ned i fynsserien. Efter kun 
en enkelt sæson i den bedste lokale række vandt førsteholdet oprykningskampen i 
Nyborg mod Kolding og var tilbage i landets tredjebedste række, der nu hed 2. 
division. 

 
Vinderne af oprykningskampen: Fra venstre er det: Mathias, Jesper B., Brian, Niels 

Erik, Jesper K., Per Arnt, Kristoffer, Tom og Jonas. (foto: Hans Milter Pedersen). 
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I de følgende to sæsonen var det tæt på endnu en oprykning, men i første omgang 
snød Sydøstfyn os endnu en gang. Få år tidligere hentede lokalrivalerne i sidste 
runde vores tre points forspring, og denne gang kunne vi blot stå og kigge på, mens 
en Dianalund-spiller tabte en klokkeklar remisstilling til Sydøstfyns Arne Andersen. 
Det var fællesafslutningens sidste parti, og med remis her var vi rykket op. Året 
efter var der ikke så meget at ærgre sig over, idet vi tabte den direkte 
oprykningsduel til Næstved så klart som 2,5-5,5. I 2008 lykkedes det endelig at 
bryde forbandelsen. 4-4 mod nærmeste konkurrent, Dianalund, var akkurat nok. De 
involverede husker sikkert endnu, at Mads B. Svendsen i matchens sidste parti var 
nødt til at holde et vanskeligt tårnslutspil remis. Det blev dog slet ikke nødvendigt, 
da hans modstander blevet fanget ude på gangen i fuld gang med at snakke i 
mobiltelefon. Dianalund-spilleren blev dømt som taber, og dermed var oprykningen 
en kendsgerning. 

 
Mads B., Yann, Baldur, Lene, Tom, Kristoffer, Michael A., Mathias og Kim. 

 

Siden har klubbens bedste hold haft fast ophold i 1. division, og med tilgangen af 
det norske par Ellen Hagesæther og Alf R. Andersen blev det forstærket i en sådan 
grad, at porten til forjættede land, Skakligaen, næsten åbnede sig. To gange var det 
meget tæt på at lykkes, men i sidste sæson var vi i stor fare for at ryge den modsatte 
vej. Den kommende sæson tegner uhyre spændende, og vi bør være en seriøs bejler 
til den enlige oprykningsbillet. Dels er vi sluppet af med stærke BMS, der har 
overtaget Sydøstfyns Skakliga-plads, dels har vi hen over sommeren fået tilgang af 
mange stærke spillere, så måske lykkes det i jubilæumssæsonen for første gang i 
klubbens historie at rykke op i landets bedste række! 
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FREM JULECUP 2012 
 

FREM Skakklub indbyder til den årlige julehurtigturnering. 
 

Spillested:  
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C  
 

Spilledag:  
Fredag den 28. december 2012  
 

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. - samme præmiestørrelse i alle grupper.  
Ved ligestilling deles præmierne.  
 

Forplejning:  
Der vil være mulighed for at købe svensk pølseret i middagspausen. Den lune ret 
kan forudbestilles ved tilmelding og koster 40 kr. Der kan købes franskbrød med ost 
og pålæg ved turneringens start. Øl, vand, kaffe, frugt, slik m.m. kan købes på 
spillestedet. 
 

Tilmeldingsfrist:  
Onsdag den 26/12 2012 kl. 20.00. 
 

Tilmelding: Jonas Nilsson, jonas.g.nilsson@gmail.com - tlf.: 23 20 70 31, eller 
via Frems hjemmeside www.frem-skakklub.dk 
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Medlemsoversigt 

 
 
Julia Almer, Kongensgade 11, 1 tv, 5000 Odense C  60276937 

Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Hooman Arshadi, Østerdalen 9 EF, 5260 Odense S 66154793 
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C 21676241 
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C 60110673 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Jesper Bruun, Snogegårdsvej 142, 2. th., 2860 Søborg 21283615 
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  62271030 
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  62271030 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Od. C 50543251 
Emil Deleuran, Palnatokesvej 62, 2. th., 5000 Odense C 21171742 
Kristoffer Dyrgaard, J.C. La Cours Vej 5, 1. tv, 5000 Od. C 25757678 
Sander Ehmsen, Pæregrenen 2, 2. tv. 5220 Odense SØ  30241559 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Jakob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
Aske Scott Graulund, Thornbæks Allé 26, 8270 Højbjerg 28731103 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Jonathan Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 41280069 
Tobias Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Sofia Henriques, Nedergade 40, st. th., 5000 Odense C 
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C 24262675 
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ 21854140 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 21495258 

Michael A. Jensen, Holsteinsgade 29 A, 1. tv., 2100 Kbh. Ø. 27280144 
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ 28790216 

Johnny Holler Johansen, Saxovej 12, st. Mf., 5210 Od. NV 66104157 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
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Medlemsoversigt 

 
 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2A, 2. sal, 5000 Od. C 51427177 
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V 22300077 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S 23325877 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C 61305945 
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Søborg Hovedgade 87, 2. th., 2860 Søborg 61310196 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Niels-Peter Nielsen, Peder Skrams Gade 22, 4., 1054 Kbh. K 61272250 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M 23207031 
Jan Nordenbæk, Horsehøj 93, 4000 Roskilde 28558032 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Erik Pedersen, Norddalen 8, 5260 Odense S 61731784 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Jens Rasmussen, Banevænget 9, st., 5270 Odense N 29823270 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
Jannick Benneth Skow, Eyvinds Allé 12, 5250 Odense SV 23463983 
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ  61709191 
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N 22401914 
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV 40826492 
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV 28939067 
Simon Wilbrandt, Knarrebjergvej 9, 5762 Vester Skerninge 28972264 
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup 42376442 
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