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Bestyrelsen orienterer:

Lyse og mørke stunder i Frem
Så gik første halvdel af sæsonen 20132014. Det er gået stærkt, og vi har haft
en halvsæson, hvor der er sket rigtig
meget i vores lille klub. Både på
positiv- og negativsiden.
Til sidstnævnte kategori kan vi ikke
undgå at berøre Jonas Nilsson
pludselige død.

OM blev på ny en succes
Heldigvis har der da også været
positive oplevelser for Frem Skakklub.
På
den
konto
må
tilskrives
Odensemesterskabet 2013, som vi
afviklede den 4.-6. oktober på
Giersings Realskole. Med 72 deltagere
kom vi op på det højeste antal i det
nye årtusinde.

Det kom som et fuldstændigt
ubegribeligt chok for os alle, at det
skete. Omstændighederne kender vi
alle, så dem vil jeg ikke dvæle ved,
men tilbage står, at vi har mistet en
sand fremmer. En rigtig klubmand,
som nød at være i klubben og som
lagde en kæmpe arbejdsindsats – som
det også kan læses i nekrologen
andetsteds i Brikken.

Det vidner om, at vi havde en heldig
hånd, da vi ændrede turneringens
format sidste år. Mange skakspillere
synes at kunne overskue at tage en
weekend ud af kalenderen, og det er
bestyrelsens opfattelse, at turneringen i
forhold til deltagerantallet ikke
nødvendigvis har toppet endnu.
Kan vi opretholde et set-up med et
velfungerende køkken- og kantinehold
og liveskak/turneringslederhold, så har
vi både organisatorisk og fysisk
kapaciteten til at kunne afholde en
succesfuld turnering.

Jeg vil gerne benytte muligheden for
også i disse linjer at udtrykke klubbens
store taknemmelighed for Jonas’
indsats. Samtidig vil jeg gerne takke
jer medlemmer for på en god måde at
have været med til at tage afsked med
Jonas.
”Mindehøjtideligheden”
mandagen efter dødsfaldet var
naturligvis præget af sørgmodighed,
men med vores lille 1. b4
mindeturnering, der som bekendt var
Jonas yndlingsåbning, synes jeg, vi
fandt en god og opmuntrende måde at
mindes Jonas på i vores skakklub.
Samtidig var vi en bilfuld, der tog til
bisættelsen dagen efter og fik sagt
mere officielt farvel.

OM er en opgave, der trækker tænder
ud, men de mange positive
tilbagemeldinger og gode opbakning
vi får, gør det hele værd. Jeg vil i den
forbindelse gerne takke alle fremmere
for den store indsats. Uden en masse
frivillige hjælpere og medlemmer, der
siger ja til at tage en tørn, kan en
turnering som Odensemesterskabet
slet ikke lade sig gøre. Tusind tak – vi
håber, at I er klar igen til næste års
udgave af OM.
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mistet en lille håndfuld spillere, hvor
ikke mindst Frem 2 har været ramt.

Ny klubmester i Frem
Ellers har den første del af sæsonen
primært budt på klubmesterskabet.
Vores traditionsrige turnering har
været rigtig spændende i år. Ikke helt
så stærkt besat, som vi kunne ønske
os, men måske netop derfor har der
undervejs været flere bud på en vinder,
fordi folk har slået hinanden på kryds
og tværs.

Det rykker naturligvis lidt rundt på
holdene, idet flere spillere fra sidste
års Frem 3 nu er fast bestanddel af
Frem 2, og den tendens giver sig også
til udtryk på Frem 3, hvor flere fra
sidste års Frem 4 nu er med osv.
Summa summarum er, at flere af vores
hold er svækkede i forhold til sidste år,
så det bliver alt andet lige en sæson,
hvor vi holdmæssigt skal prøve at
holdet skindet på næsen.

Meget symptomatisk for dette sluttede
det også med en ligestilling. Thor
Bendix og Tobias Ilsøe fik begge 6 af
7 point og måtte afgøre titlen med en
hurtigskakomkamp over to partier,
hvorpå Tobias kunne kåres som ny
klubmester i Frem. Stort tillykke!

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

Også tillykke til André og Tobias
Hansen, som tog de øverste pladser i
vores nyskabelse i klubturneringen –
nemlig gruppen ”Frem 1300”, der var
forbeholdt spillere under 1300 i rating.

Husk at melde jer til Frem Julecup den
28. december.
På bestyrelsens vegne
Niels Henrik Sørensen
Formand

Samtidig har vi fået holdturneringen
fra land. I forhold til sidste år har vi
Mindeord:

Farvel til Jonas Nilsson
Af Niels Henrik Sørensen
Jonas Nilsson, FREM Skakklub, er
pludselig gået bort i en alder af blot 33
år.
Jonas havde sukkersyge, og dødsfaldet
skyldtes uheldige omstændigheder ved
et insulinchok.
Jonas var kendt blandt mange danske
skakspillere, idet han - ud over selv at
være meget turneringsaktiv - desuden

fungerede som turneringsleder og
dommer i mange sammenhænge også
uden for sin egen klub.
Jonas blev udnævnt til FIDE Arbiter i
2011 og fungerede som sådan i såvel
lokale som internationale turneringer.
Jonas Nilsson blev kåret som Årets
Fremmer
ved
klubbens
generalforsamling i april 2013.
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Det var ikke uden grund, for Jonas har
i sine godt 10 år i klubben vist et
engagement, som har været ganske
bemærkelsesværdigt.
Udover sit engagement i forbindelse
med turneringer var han gennem alle
sine år i klubben bestyrelsesmedlem,
holdleder og meget mere.
Jonas har i den grad været utrolig
vigtig for FREM Skakklub.
Jonas var glad og venlig som person,
og han bidrog på en god måde til det
sociale og til klublivet. Han
interesserede
sig
for
sine
medmennesker, og så var han bestemt
ikke uden humor.
Jonas Nilsson vil blive savnet i FREM
Skakklub og i dansk skak.

Jonas Nilsson

Æret være Jonas Nilssons minde.

Jonas Nilsson-partier:
Af Niels Erik Nielsen
Når Jonas klarede sig så godt i disse
discipliner, hænger det selvfølgelig
også sammen med, at han var i
besiddelse af en slutspilsteknik, som
en hel del højere ratede spillere godt
kunne misunde ham.
Det afspejlede sig naturligvis også i
åbningsvalget, hvor han meget bevidst
om egne forcer tilstræbte rolige
spilopbygninger og gerne afviklede til
stillinger med få brikker på brættet.
Jonas var kendt for at spille den
såkaldte orangutang-åbning, der opstår
efter 1.b4. Den har ikke det bedste ry,
men ideen om at skaffe sig terræn på
dronningefløjen tiltalte Jonas, der dog

I de godt 10 år, Jonas nåede at få i
FREM, var han i hver sæson fast
deltager i hold- og pokalturneringen,
ligesom han også deltog i mange
enkeltmandsturneringen. Jonas var
kendt for at bruge usædvanlig lidt tid i
almindelige partier, og den hurtige
tankegang gjorde ham til en frygtet
modstander i lyn- og hurtigskak.
Det var da også her, vor afdøde
klubkammerat opnåede et par af sine
største triumfer i skakkarrieren. Jonas
vandt basisgruppen ved DM i
hurtigskak i såvel 2009 som 2012, og
mens bedst korrektion første gang
sendte ham til tops, var der sidste år
tale om en udelt førsteplads.
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især anvendte den i lyn- og
hurtigskakturneringer.
Her følger en lille kavalkade med
Jonas Nilsson-partier i kronologisk
orden.

42.Kg5? f6+ 43.Kh4 Txf4+ og hvid
går mat; 42.Kf3 Dh1+ 43.Kf2 Dxh2+
osv.
42...Dxc3 43.Td3 Dc8+ 44.Kg2?
Dc2+ 45.Kh3 Te2! 46.Kh4 Txh2+
47.Kg5 f6#
0–1

Ved OM 2006 satte Jonas effektivt
punktum efter Viby-spilleren Jens Olaf
Foghs 47.Ta1:

Vi hopper et år frem til DSUkvalifikationsturneringen, hvor han for
FREM 2 var oppe mod Ove Matras.
Faaborg-spilleren har netop dækket det
truede tårn på c3 med Dc2, men nu
falder der for alvor brænde ned:
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47...La3! 0–1
Samme år mødte han i en fynsseriekamp
Læseforeningens
Brian
Kristiansen, der netop har spillet
41.Db5:
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1...Txa2! 2.Db3 Da4 3.S1e2 Ta1+
4.Kd2 Sxc4+! 5.Kc2?!
5.Dxc4 Lxc4 6.Txa1 Dxa1 7.Txc4
giver heller ikke nok træ for
dronningen.
5...Sa3+!?
5...Sxe3+! var endnu hurtigere.
6.Kb2 Lxb3 7.Txa1 Txd3! 8.Txd3
8.Txa3 Td2 9.Kc1 Dxa3+ 10.Kxd2
Db2+ holder heller ikke i længden.
8...Sc4+ 9.Kc3 Dxa1+ 10.Kxb3 Se5
11.Tc3 Dd1+ 12.Kb2 Sd3+ 13.Ka3
b5 14.Txc6+ Kb7 15.Sd4?? Da4#
0–1

41…h5+! 42.Kh3
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Ved Ribe EMT 2007 blev Jonas
mesterspiller for første gang, og hertil
bidrog gevinsten mod Richardt
Ebbesen, Springeren, hvis sidste træk
var 41.Lxg4:

Selv om det naturligvis er sjovest for
de fleste læsere af denne publikation,
at se spillere fra andre klubber få bank,
undgår Tom ikke at få offentliggjort
hele sit tabsparti og Thor stillingen,
hvor han stoppede uret.
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I Vinter 5’eren 2009 stillede Jonas op
som lavest ratet, men allerede i 1.
runde leverede han en af turneringens
største overraskelser, da han med de
sorte brikker fuldstændigt udspillede
klubkammeraten Tom Frantsen.
Hvid: Tom Frantsen, FREM
Sort: Jonas Nilsson, FREM
[noter: JN/NEN]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5 Sfd7
5.c3 c5 6.Dg4 Sc6 7.Sgf3?
Kan ikke være godt, da trækket
spærrer for dronningens hjemtur.
7...cxd4 8.cxd4

41...Tb1+! 42.Ld1?! Txd1+ 43.Kg2
Txh1 44.Kxh1 Kg4
0–1
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Ved OM 2007 var skibonitten Jakob
Glibstrup en færdig mand efter
21.Kh3:
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8…Sb4!
Der er bud efter c2; hvem skal dække?
9.Kd1 Dc7 10.Se1 Sb6 11.h4 Ld7
12.Th3 Tc813.a3
13.Tc3 La4+ 14.Sb3 Db8 løser ikke
hvids problemer.

21...Df2! 22.Dxf5 Th6+
0–1
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Mat i bunden
I en holdkamp mod Læseforeningen i
2009 vandt Jonas som den første, da
Jakob Grauslund med 33.Dg5?? tillod
mat i tre træk:
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13...Sa2! 14.Sd3?
Relativ bedst var 14.Sb3, men efter
14…Sxc1 15.Txc1 Sc4 har sort klar
fordel.
14...La4+ 15.Ke1
Nu bryder helvede løs i hvids bagerste
rækker. 15.b3 Dc2+ 16.Ke1 Sxc1
17.Txc1 Dxc1+! 18.Sxc1 Txc1+
19.Ke2 Lb5+ 20.Kf3 Lxf1–+.
15...Sxc1 16.Txc1

33…Dxf1+! 34.Kxf1 Ld3+
35.Kg1 Te1#
0-1
I FREM Schweizer 2010 nåede Jonas
aldrig med helt frem, men han kunne
hygge sig over afslutningen mod Thor
Bendix, der opgav efter 13…Sxd3+.
På 14.Dxd3 følger jo 14…Sxf2 osv.
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16…Dxc1+! 17.Sxc1 Txc1+ 18.Ke2
Ld1+ 0-1
Hvid opgav, da dronningen på g4 i
næste træk står til gratis afhentning.

0-1
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Kavalkaden med Jonas Nilsson-partier
afsluttes
med
et
parti
fra
divisionsturneringen. Som så mange
gange før stillede Jonas op for FREM
2, hvor han oftest var at finde i såvel
hold- som pokalsammenhæng. Jonas
var oppe mod Morten Madsen, der
repræsenterede oprykkerne fra Præstø,
som kun fik en enkelt sæson i 2.
division.
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Parterne mødte hinanden i 5. runde af
divisionsturneringen 2012-13.
Hvid: Jonas Nilsson, FREM 2
Sort: Morten Madsen, Præstø
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6
5.Sg3 Db6 6.c3 g6 7.Db3 Dxb3
8.axb3 Le6 9.Lc4 Lxc4 10.bxc4 Sbd7
11.Sf3 Lg7 12.0–0 0–0 13.Te1 e6
14.Lf4 a6 15.Se5 Tfd8 16.Lg5 h6
17.Sxd7 Txd7 18.Lxf6 Lxf6 19.Se4
Le7 20.c5 Kg7 21.Tad1 Tad8 22.f4
g5 23.g3 Td5 24.b4 gxf4 25.gxf4 Tf5
26.Tf1 Tg8 27.Sg3 Kh7 28.Kh1 Td5

36.Se7! f6? 37.Sxg8 Kxg8 38.Tfb1 b5
39.cxb5 cxb5 40.Txb5 Kf7 41.Tb7
Ke6 42.Txd7 Kxd7 43.Tb7+ Kc6
44.Tc7+ Kd5 45.Kg2 Ke4 46.Te7
Kd5 47.Txe5+
1–0
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29.f5! exf5 30.Sxf5 Lf8 31.c4 Td7
32.d5 a5 33.d6 axb4 34.Tb1 Lg7
35.Txb4 Le5
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Jonas Nilsson i gang med at vinde
basisgruppen ved DM i hurtigskak i
Middelfart 2012.

Divisionsturneringen
Af Niels Erik Nielsen
I 52. udgave af divisionsturneringen er klubben repræsenteret af FREM 1 i 1.
division, gruppe 2 og FREM 2 i 2. division, gruppe 2. Da førsteholdet både har
skiftet kreds og sagt farvel til Jan Nordenbæk, skal man vare sig for at komme med
al for skråsikre forhåndsvurderinger, men en placering midt i rækken bør være
mulig. Derimod kan andetholdet godt gå hen og få det svært, især hvis en hel del
afbud betyder, at det undervejs må afgive mange spillere til førsteholdet.
1. division, gruppe 2:
1. runde:
Silkeborg - FREM 1: 5-3
I sidste sæson førte FREM 1 efter de
første runder 1. division, gruppe 1,
men vi måtte efter en spændende
afslutning se Hillerød løbe med
Skakliga-billetten. I denne gælder det
så syv jyske hold startende med
udekampen mod Silkeborg, der burde
være til at tale med. I hvert fald stod
FREM til at vinde matchen 4,77-3,33,
hvilket naturligvis indikerede en
jævnbyrdig kamp. Det blev den også,
men desværre udnyttede vi ikke vores
muligheder, især fordi det trods
glimrende stillinger undervejs kun
blev til et halvt point på de fire
nederste brætter. Derfor måtte FREM
1 forlade Silkeborg med et nederlag på
3-5, hvilket var 1,7p. under forventet
score. Det blev til sejre for Mads og
Per, mens Torben ØstergreenJohansen og Tom Frantsen stod for
remiserne i matchen. På andetbrættet
brugte Kristoffer Dyrgaard al for
megen tid i starten af partiet. Det har
han prøvet før, uden at det har haft
negative konsekvenser, men denne

gang fandt han ikke de rigtige planer
og måtte ned. Simon Wilbrandt,
Tobias Ilsøe og Niels-Peter Nielsen
stod alle fint længe, men Simon brugte
for lang tid uden at finde
gevinstvarianten, mens Tobias i en
gunstig stilling glemte at forhindre
modstanderen i at få sit passive tårn i
spil. På førstebrættet vandt Mads
Hansen et fint positionelt parti over
Silkeborgs Per Knudsen.
Mads Hansen kommenterer:
Vi havde anset Silkeborg som et hold,
der burde kunne nedlægges, da vi var
stærkere på alle brætterne. Jeg skulle
møde en veteran, som jeg ikke kendte,
men som havde en vis spilstyrke, man
burde respektere. Som tilfældet også
var med de andre Fremmere, kunne
man ikke finde så mange partier på
sine modstandere. Men med de hvide
brikker og et proklameret mål med
7/7p. i holdturneringen, var det ikke
svært at bestemme sig; jeg skulle bare
ud at vinde den skakkamp! Dette gøres
selvfølgelig med 1.c4!
Hvid: Mads Hansen, FREM 1 (2331)
Sort: Per Knudsen, Silkeborg (2317)
[noter: MH]
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1.c4 c6 2.g3 Sf6 3.Sf3 d5 4.Lg2 Lf5
En meget solid måde at stille sig op på
- nem at spille med sort.
5.cxd5 cxd5 6.Db3
Som er måden, man får en fordel på
mod det tidlige løbertræk.
6...Db6 7.Sc3
Her er det vigtigt at forstå, at
dobbeltbonden for begge parter er
profitabelt for ens stilling, da
aktiviteten i a-linjen er en gave.
Dobbeltbonden vil også kunne dække
felter, som kan understøtte officerer.
Så begge parter venter på, at den
anden løser spændingen.
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7...Dxb3?!
For tidligt at frigøre spændingen, da
hvid nu kan plante sine brikker på
andre felter, hvis det nu skulle være
bedre. Hvis sort havde ventet med at
slå på b3, ville jeg have spillet d2-d3
og
Le3
for
at
fremtvinge
dronningeafbytning. Nu har jeg fået
muligheden for at gøre det anderledes.
8.axb3 Sc6 9.d3
Fleksibiliteten i Engelsk - jeg kan
bestemme hvor mine centrumsbønder
skal stå og bestemme hvilket

bondefremstød, stillingen kræver. Hvis
f.eks. at den hvide bonde stod på d4, er
stillingen låst og fleksibiliteten
mindre, og sort står sikkert fint. Det
gør han ikke helt endnu i partiet.
9...Ld7?
Han sagde, at han var lidt bange for
spillet på dronningefløjen, men det spil
er der ikke helt nu. Truslen er værre
end dets udførsel. Heromkring følte
jeg allerede at der kun var to resultater,
som vi spillede om (inderst inde følte
jeg, at der kun var ét). Nu må jeg
kunne bruge mit udviklingsforspring
på at få gang i noget. Det "noget" blev
et fremstød i centrum. Så den nemme
plan er 1. Udvikl så meget som muligt
2. Slå til med bondefremstødet e2-e4
3. Evt udvikle mere, eller høst
frugterne af det pres, der kommer af
fremstødet 4. = hvid fordel. Man kan
erobre centrum for en tid med 9...e5
10.0–0 Le7 11.Lg5, men "for en tid"
gør, at hvid kan angribe det og få felter
og måske svagheder.
10.Lf4
Bemærk at løberen fik mulighed for at
gå direkte til f4, fremfor et mellemstop
på e3, pga. at han løste spændingen for
tidligt med 7...Dxb3.
10...e6 11.0–0 Le7 12.e4 Sb4?!
Hellere prøve at catch-up i udvikling
med 12...0–0.
13.Se5
Dækker, truer og udvikler = dejligt!
Han havde overset trækket.
13...Lc6
Det, at han var nødt til at placere
løberen her, gør, at hvis hvid ikke
finder andre fordele i de næste par
træk, kan han altid bytte Se5 for Lc6.
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Det giver løberparret, en potentiel god
hvid-feltet løber, samt pres på c6bonden via c-linjen eller måske fra a6.
14.Tfc1
Her brugte jeg en del tid, 15-20 min,
for at finde en anden fordel end at tage
løberen på c6 om lidt. Fustrerende nok
fandt jeg ikke noget, men en fordel er
en fordel.
14...0–0 15.Le3?!
15.Sa2 havde været bedre, for at bytte
den gode sorte springer, samt åbne op
for pres i c- og a-linjen 15...Lb5
(15...Sxa2 16.Sxc6 bxc6 17.Txa2 med
lille hvid fordel) 16.Sxb4 Lxb4 17.Tc7
La6 var det jeg var bange for, men
18.exd5 Sxd5 19.Lxd5 exd5 20.Td7 f6
(20...Tfd8 21.Txd8+ Txd8 22.Sc6 er
udmærket for hvid) 21.Sc6 Lc5 22.b4
giver fordel. Den sidste bid fik jeg
ikke med under partiet.
15...Ld6 16.Sxc6 bxc6 17.Lf1
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Løberen skal med.
17...a6?
Kæmper ikke for initiativet. Hellere
17...Sg4 for at få noget spil med

...Sxe3/...Se5, der havde gjort den
hvide fordel mindre.
18.Sa4
18.Sa2!? var igen et spændende
alternativ, som jeg fik undervurderet
under partiet - jeg tænkte, at sort
hurtigt ville få spil i b-linjen med
tårnene, men det er vist ikke tilfældet
her.
18...dxe4 19.dxe4
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19…Sxe4
Bider på bonden; det var jeg glad for!
20.Sb6 Tad8 21.Lxa6 Sf6
Han kunne ikke tillade sig at nuppe
løberen, da bonde c6 falder hurtigt. Nu
vil han gerne placere en flot springer
på d5, og dens værdi skal ikke
undervurderes.
22.Lb7
22.Sc4!? Le7 23.Se5 var også
interessant.
22...Sfd5 23.Lxc6
Haps en bonde - men han har
muligheder for at bestemme, hvilke
brikker der skal byttes.
23...Le5?
Gør det nemt - afvikler til god springer
mod dårlig løber. Jeg var mere bange
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for 23...Sxe3 24.fxe3 Sd3 25.Tc2 Lc5,
hvor jeg havde planlagt det forcerede
26.Sd7 Lxe3+ 27.Kg2 Sb4 28.Tc4
Sxc6 29.Sxf8 Sb8 30.Kf3 efterfulgte at
slag på e6 og aktivering af tårnene på
7. og 8. række. Det ville stadig give
chancer for gevinst, mente jeg under
partiet.
24.Lxd5 exd5
24...Sxd5 25.Sc4!, hvor den står godt.
25.Lc5 Ld6 26.Lxb4 Lxb4 27.Ta4
Le7 28.Ta5 Lf6 29.Tc2?
29.Sxd5! var langt bedre, da det ikke
giver ham aktivt spil: 29...Lxb2
30.Tb1 Ld4 31.Td1 Lb2 32.b4+-.
29...d4 30.Sd5 Td6 31.Td2 Tfd8
32.Sxf6+ gxf6
32...Txf6 33.Txd4!
33.Td3 Tc8 34.Ta4 Tc2 35.Taxd4
Txd4 36.Txd4 Txb2 37.b4


+ + ++
+ + ++
 + +  +
+ + + + 
 
#) + +!
"+ + + 
%
& #$ + 
 '
(+ + +  *
+,-./01234
Stillingen er nemt vundet. Men hvis
sorts bønder ikke var dubleret, f6 stod
på g6, havde hvids vinder chancer
været små og teoretisk, ikke
tilstedeværende
37...f5 38.Kg2 Kg7 39.Tf4 Kf6
40.Kf3 Ke5 41.Ke3

Og han gav op, da den hvide konge
kan gå på dronningefløjen, og da det
hvide tårn gør alt og tilmed også kan
nuppe sorts bønder på sigt. Måske ikke
den bedste beslutning at bytte
dronninger med hvid mod en veteran i
træk syv, men den del af spillet har jeg
arbejdet meget med, og det kunne man
måske ane undervejs i partiet.
1–0
Per Stentebjerg sørgede for vores
anden sejr ved at besejre den tidligere
LF-spiller Michael Sørensen.
Per Stentebjerg kommenterer:
Hvid: Michael Sørensen, Silkeborg
Sort: Per Stentebjerg, FREM 1
1.d4 d5 2.Lg5 c6 3.e3 Lf5 4. Ld3 Lg6
5.h4 Sd7 6.h5 Lxd3 7.Dxd3 f6 8.Lh4
e5
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Simon havde før runden sendt mig en
mail
om,
at
min
tidligere
klubkammerat er aktiv på E-skak.
Michael boede en årrække frem til
2004 i Odense, hvor han var et stort
aktiv for Læseforeningen også på
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grund af hans store organisatoriske
talenter. Vi fik arrangeret mange gode
holdaftener i den tid. Jeg så i linket til
E-skak, at Michael på E-skak havde
spillet 2.Lg5 og havde overvejet om
jeg skulle spille 2…c5 eller 2…c6.
Michael og jeg plejer at spille lige op
på trods af vores forskellige
spilletyper, hvor Michael elsker skæve
stillinger med momentum, mens jeg er
old school med klassiske rolige
opstillinger og ofte først søger taktisk
spil senere i partierne. I partiet har jeg
fået, hvad jeg ønsker, og efter e5 er der
fuld udligning.
9.dxe5 Sxe5 10. Db3 Db6
Jeg overvejede også 10…Da5 11.Sd3
0-0-0 12.0-0-0, men besluttede mig for
den rolige udgang, også fordi jeg ikke
har spillet et nærskakparti, siden sidste
sæson sluttede i marts måned.
11.Sd2
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11…Sh6!
På h6 har springeren
muligheder, mens den på
en god mulighed, så
placeringen havde samme
et kinder-æg.

tre gode
e7 kun har
jeg mente
fordel som

12.0-0-0 0-0-0 13.Sf3 Ld6 14.Sxe5
Lxe5 15.Sf3 Dxb3 16.axb3 Lc7
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17.g4!?
Det træk havde jeg slet ikke overvejet,
men det er typisk Michaels kreativitet,
der viser sig her, og efter 17…Sxg4
18.Th-g1 er hvid med igen, fordi g7
falder, og der er tryk på f6, så jeg fandt
nu to gode træk, som giver sort en lille
fordel.
17…Td-e8! 18.Th-g1 Th-f8 19.g5??
fxg5 20.Sxg5
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20…Sf5!
Michael havde nu planlagt 21.Sxh7
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Sxh4?? 22.Sxf8 med en skæv stilling,
men 21…Th8! vinder en officer og
partiet. I partifortsættelsen taber hvid
hurtigt den svage bonde på f2, og så er
både e3 og h5 svære at forsvare, som
Per Andreasen siger om svage bønder
"de løse tænder falder ud af sig selv".
Partiet er reelt slut, uden at jeg har
været udfordret, og jeg havde da også
haft godt tid til at se på, at flere
holdkammerater
byggede
gode
stillinger op, for blot at spille sorgløst
videre. Den, som lever livet uden
bekymringer, lever livet farligt, fordi
faldgruberne ikke ses, hvilket er en
metafor på middelaldersprog.
21.Tg4 Sxh4 22.Txh4 Txf2 23.Td2
Tf1 24.Td1 Tf5 25.Tg4 h6 26.Sh3
Txe3 27.Sg1 Te7 28.Th4 Te-e5
29.Tg4 Tg5 30.Tf4 Te-f5 31.Txf5
Txf5 32.Te1 Kd7 33.Se2 Txh5
34.Sd4 Le5 35.Sf3 Lf6 36.c3 Tf5
37.Tf1 g5 38.Se5+ Ke6 39.Txf5 Kxf5
40.Sf7 h5
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Fribønderne
er
på
vej
mod
forvandlingsfeltet sammen med den
aktive sorte konge. 0-1

Michael blev før partiet hyldet med en
flaske vin som sidste års topscorer for
Silkeborg, og det venter jeg stadig på
som sidste års topscorer for Frem!
Resultater fra 1. runde: Silkeborg –
FREM 1 5-3, Esbjerg – SK 1968 2
4,5-3,5, Evans – Viborg 4-4, Aalborg
– Springeren 3-5.
2. runde:
FREM 1 – Evans: 5-3
Efter det skuffende 3-5 nederlag til
Silkeborg, var førsteholdet opsat på at
tage revanche mod gæsterne fra Evans,
der med 4-4 mod Viborg var kommet
langt bedre fra start. Vi var uden
Stefan Wiecker og Tom Frantsen, som
blev erstattet af Niels-Peter Nielsen og
Sophus M. Møller, og for sidstnævnte
var
der
samtidig
tale
om
førsteholdsdebut. Der var udsigt til en
jævnbyrdig kamp, hvor FREM var
svage favoritter i øverste halvdel,
mens det samme gjaldt for Evans på
de fire nederste brætter, hvor
forskellen dog var mere markant. Det
betød, at gæsterne efter rating stod til
at vinde 4.33-3.67, men de var på intet
tidspunkt i matchen foran. Parterne
fulgtes ad til 1-1, da først Tobias IlsøeHenrik Svane og siden Poulsten Holm
Grabow-Torben Østergreen-Johansen
endte med pointdeling efter nogle
forløb, hvor der så ud til at være
balance hele vejen.
Kristoffer kom på tavlen
Derpå bragte Kristoffer Dyrgaard os
foran ved på andetbrættet at vinde over
vores mangeårige førstebræt Kim
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Skaanning, der som sort undervejs
valgte at give en kvalitet for en bonde.
Det regnes som bekendt for at være
lige i materielt henseende, men alt
afhænger naturligvis af stillingen, og
da Kim ikke kunne skabe aktivt
modspil, kunne Kristoffer risikofrit
spille på gevinst. Sort fandt ikke den
bedste plan, og efter 25…h5?? var det
helt slut:


+ + ++
+ +  + 
+  ++
+ + ++
 + + + +!
"+  +9
%
& + + 
 '
(+)+ +  *
+,-./01234

varer det ikke længe, før han kan
skrive mesterspiller på sit visitkort.
Mads fik revanche
På førstebrættet mødtes Mads Hansen
og Carsten Bank Friis. Sidst det skete i
et seriøst parti var ved FM 2012, hvor
Carsten med en sejr i det indbyrdes
opgør reelt udsatte Mads’ første FMtitel med et år. Her var der altså
mulighed for revanche, og den fik han
relativ let, da Evans-spilleren havde en
udpræget offday. Med de hvide
brikker kom Carsten til at stå lidt
dårligere, men det har han jo prøvet
mange gange før og alligevel ved hårdt
arbejde hentet point. Partiet fik en brat
afslutning, da Carsten bukkede fælt
efter Mads’ 30…Sc5-d7:
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26.Tb6!
Kim taber en officer, uanset hvor den
truede løber går hen, da 26...Lc8
besvares med 27.Tc6 og 26...Ld3 med
27.Tb3.
1–0
Næste afgørelse faldt på ottendebrættet
mellem Sophus M. Møller og Mikael
Skjoldager, der efter at være endt i et
helt lige slutspil enedes om remis. Flot
klaret af 13-årige Sophus, der i 1.
runde bidrog til andetholdets uafgjorte
kamp mod BMS 2 ved at vinde over
Miriam Olsen. Dermed har Sophus
indledt divisionssæsonen med 1,5/2p.
mod langt højere ratede modstandere,
og kan det unge talent holde kadencen,

31.b4?? Sxd5 32.Db3 Sxb4 0–1
Dermed var FREM foran 3,5-1,5 og
med udsigt til 1,5 point i de resterende
tre opgør, så de to matchpoint ud til at
være hjemme. Udsigterne hertil kunne
dog være blevet minimeret, hvis Lars
Pedersen i parternes gensidige tidnød
havde fundet gevinsttrækket mod
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Simon Wilbrandt, der til gengæld
tidligere kunne have slået hvids angreb
tilbage med en officer i overvægt.
Inden Lars og Simon nåede til vejs
ende i deres tårnslutspil, havde Søren
Rix reduceret for Evans ved at vinde
over Niels-Peter Nielsen, der endte i et
tårn og ligefarvet løberslutspil med
bonde i undervægt. Selv om FREMspillerens bønder endvidere stod på
den forkerte farve, var der håb om at
kunne
redde
en
halv,
hvis
modstanderens
bønder
kunne
elimineres samtidig med at hans egen
løber kunne ofre sig på hvids fribonde
i c-linien. Et forkert kongetræk betød
imidlertid, at temaet aldrig blev
aktuelt, da NP derefter måtte se sin
konge fanget i et matnet.
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35.Tg6! Tf7 36.Kg2
Tgg7 38.a3 c5 39.dxc5
Dd6 41.Thh6 Kg8
43.Txg7+ Txg7 44.Tg6
Sg5
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Spillede næsten tiden ud
Tilbage sad to gange Per S. i skikkelse
af Stentebjerg og Skjoldager, og de
spillede ind i den sjette time, inden
FREM-spilleren efter 89 træk med en
sejr sørgede for slutresultatet 5-3 i
vores favør.
Hvid: Per Stentebjerg, FREM 1
Sort: Per Skjoldager, Evans 1
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.cxd5 exd5
5.Lg5 Le7 6.e3 Sbd7 7.Dc2 c6 8.Ld3
0–0 9.Sge2 Te8 10.0–0 Sf8 11.f3 h6
12.Lh4 Sh5 13.Lf2 Lh4 14.g3 Le7
15.g4 Sf6 16.Kg2 Ld6 17.h3 Se6
18.Tad1 Sg5 19.Sg3 h5 20.Sf5 hxg4
21.hxg4 Lc7?! 22.Lh4 Se6 23.Th1
Sf8 24.Df2 Lxf5 25.gxf5 Dd6 26.Th3!
Sh5 27.Se2 g6 28.Sg3 Tac8 29.Sxh5
gxh5 30.Tg1 f6 31.Lg3 De7 32.Kh1
Kh8? 33.Txh5+ Sh7 34.Lh4 Tf8

Tg8 37.Kf1
Dxc5 40.Dd2
42.Dg2 De5
Txg6 45.fxg6

46.Lxg5
46.f4! Dxe3 47.Dxd5+ De6 48.Dxe6+
Sxe6 49.Lxf6! og hvid vinder.
46...fxg5 47.Dh3! De7
47...Dxe3?? 48.Dh7+ Kf8 49.Df7#;
47...Df6? 48.Dh7+ Kf8 49.Dxc7
Dxf3+ 50.Ke1 Dxe3+ 51.Le2+-.
48.Dc8+ Ld8 49.Df5 Lb6 50.Dxd5+
Kg7 51.e4 Kxg6 52.Df5+ Kg7 53.e5
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Kh8 54.Dg6 Dc7 55.Dh6+ Kg8
56.Dxg5+ Kh8
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57.Dh4+!? Kg8 58.Lc4+ Kg7
59.Dg5+ Kh7 60.Ld3+ Kh8 61.Ke2
Dc5 62.Dh4+ Kg7 63.Dg4+ Kh8
64.Dh5+ Kg8 65.Dg6+ Kf8 66.Df6+
Kg8 67.Dg5+ Kf8 68.Dh6+ Kg8
69.Lh7+ Kf7 70.Df6+ Ke8 71.Lg6+
Kd7 72.Df5+ Kd8 73.Df6+ Kc7
74.Df7+ Kd8 75.Df6+ Kc7 76.e6
De3+ 77.Kd1 Lc5 78.Le4?
78.Dg7+! Kb8 79.Le4+-.
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78...b5??

78...Dd4+! 79.Dxd4 Lxd4 80.Kc2 Kd6
er en stensikker remis.
79.De5+ Kd8 80.Df6+ Kc7 81.Df7+
Kd6 82.Dd7+ Ke5 83.e7 Dg1+
84.Kc2 Df2+ 85.Kb1 Df1+ 86.Ka2
Dc4+ 87.Ka1!
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87…Lxa3
87...Dc1+ 88.Lb1+-.
88.e8D+ Kf4 89.Dd2+
1–0
Gruppen har indtil videre slet ikke
arter sig, som de fleste havde
forventet. Jævnbyrdigheden er meget
udtalt, således deler halvdelen af
rækkens mandskaber tredjepladsen
med en 50 procents score!
Resultater fra 2. runde: FREM 1 –
Evans 5-3, Viborg – Esbjerg 2,5-5,5,
Aalborg – Silkeborg 5-3, SK 1968 2 –
Springeren 4,5-3,5.
Stillingen efter 2. runde: 1. Esbjerg
10(4) 2. Springeren 8,5(2) 3-6.
Aalborg, FREM 1, Silkeborg og SK
1968 2, alle 8(2) 7. Evans 7(1) 8.
Viborg 6,5(1).
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Michaels parti mod Jacob Pallesen var
i balance indtil BMS-spilleren i
parternes gensidige tidnød ikke fandt
det bedste:

2. division, gruppe 2:
1. runde:
FREM 2 – BMS Skak 2: 4-4
Hjemme i Ungdomshuset havde
FREM 2 i 1. runde besøg af BMS 2,
der ligesom vores egen klub er kendt
for et godt juniorarbejde, hvad der da
også afspejlede sig i begges hold
startopstillinger. Vi havde tre afbud,
og de københavnske gæster stod til at
vinde 5,24-2,76. De tog da også teten
og bragte sig foran 4-2, men Michael
B. Madsen og Sophus M. Møller
sørgede for uafgjort, da de i matchens
sidste to partier med få sekunders
mellemrum
bragte
balance
i
regnskabet.
Sidstnævnte
mødte
Miriam Olsen,
der
efter en
fejlberegning måtte af med en officer
for to bønder. For hver afbytning
voksede Sophus’ fordel, og efter
30.Sc6-d4? var det helt slut:
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30...Td7!
Tvungen tårnafbytning er den letteste
vej til målet.
0–1

Michael B. Madsen kommenterer:
Hvid: Michael B. Madsen, FREM 2
Sort: Jacob Pallesen, BMS 2
[noter: MBM]
1.d4 f5 2.Lg5!
Hopton Angreb, hvem denne Hopton
så end var. Ifølge databasen var den
første til at spille det Emanuel
Schiffers i et remis-parti mod
Chigorin, og den første til at vinde
med det var Frank Marshall. Trækket
er også anvendt med succes af
Petrosian, og i de senere år af Bu,
Grischuk og Morozevich i lyn og
hurtigskak. Varianten er ikke så
normal som Klassisk/Fianchetto og
Dronningespringer varianterne, og får
således ofte modstanderen out of book.
Men modsat andre eksotiske 2.-træk er
2.Lg5 sundt. Det er et naturligt
udviklings træk, og den sorte løbers
mest
normale
placering
i
Dronningespringer varianten.
2…Sc6?!
Det kun ottende mest spillede træk i
stillingen. Min modstander var out of
book, og det var jeg også.
3.Sc3
Oftere spillet er 3.e3 g6 4.Sd2 Lg7
5.c3 Sf6 6.h4. Ofte skal Hvid dog
undlade e3, indtil Sort har spillet Sf6,
da Hvid helst vil spille løberen tilbage
til d2, hvis han ikke kan slå på f6 efter
g6, h6. Jeg spiller dog e3 i næste træk,
så det havde nok været bedre allerede
her.
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3…g6
Sort kan ikke deplacere min løber med
3…h6, da jeg stadig kan spille 4.Ld2,
da Sxd4? taber konge eller springer til
5.e3!
4.e3 Lg7 5.g4N!?
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I bedste Manhattan Gambit stil. Om
trækket rent faktisk er det bedste, ved
jeg ikke, men trækket er i variantens
ånd, og min modstander gik igen i
boksen.
5…fxg4 6.Dxg4 d6?! 7.Dg2 Sf6
8.Lxf6?!
Det er tematisk at afbytte sort-løber for
springer, for at kæmpe om de hvide
felter. Men når softwaren viser tæt på
vindende fordel, hvis Hvid bare
rokerer langt og fortsætter med Sg-e2f4 og h4, er trækket unøjagtigt. Min
modstander begynder dog at bruge
afsindig meget tid på at forsvare sig
imod det kommende angreb. Så
trækket er ikke all-bad.
8…Lxf6 9.h4 e5 10.0-0-0 exd4
11.exd4 Lf5
Slag på d4 besvares med dameskak på
e4.

12.Lb5 0-0 13.h5
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13…Sb4?
Stærkt var 13…Sxd4! - hvid spiller
bedst 14.Lc4+ Kg7 15.hxg6 hxg6
16.Ld3 med lille fordel, da sort opnår
trækgentagelse efter 14.Txd4? Lxd4
15.Dd5+ Tf7 16.Dxd4 Dg5+! 17.De3
Dg2 18.Df3 Dg5+.
14.Lc4+?! Kg7 15.Lb3 c6? 16.Se2?
16.hxg6 vinder. Heldigvis spillede min
modstander allerede her nærmest på
tillægstid, og jeg behøvede derfor ikke
selv spille de bedste træk for at vinde.
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16…d5?

16…g5! ville redde det meste. Et træk
jeg havde undervurderet.
17.Tdg1? g5! 18.Sd1?!
18.a3 først ville ikke give sort lov til
18…a5
18…h6?! 19.Se3 Lh7 20.a3 Sa6 21.c3
Sc7 22.Sg3 Le7 23.Lc2 Dd7?
Efter afbytning på c2 ville stillingen
være lige. Sort ville dog stadig skulle
spille 17 træk med kun ½ minut per
træk.
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24.f3?
24.Lg6! Lxg6? 25.hxg6 Kxg6 26.Dh2!
vinder.
24…De6? 25.Te1 Lc2 26.Dxc2
Ikke 26.Sef5+?? Lxf5 27.Txe6 Lxe6,
hvor sort pludselig vinder.
26…Df7 27.Sef5+
1-0
Resultater fra 1. runde: FREM 2 –
BMS Skak 2 4-4, Holbæk – Ringsted
4,5-3,5, Læseforeningen – Køge 3,54,5, Sdr. Nærå – Sorø 2,5-5,5.
2. runde:
Sorø – FREM 2: 4-4

FREM 2 drog grundet flere afbud samt
aflevering af to spillere til førsteholdet
til Sorø stærkt svækket, hvilket da
også afspejlede sig i holdets
forventede score, der var så lav som
2.02-5.98. Derfor var det en kæmpe
præstation, at det lykkedes at klare 44, men længe så det unægtelig ud til, at
værterne
ville
indfri
favoritværdigheden og sejre stort.
Ifølge min hjemmelsmand Yann Le
Besq var det den vildeste holdkamp,
han nogensinde havde deltaget i, idet
FREM 2 allerede efter en halv times
spil stod til at tabe på de tre nederste
brætter. De var besat med erfarne
Anton
Kjeldsen samt de to
juniorspillere Alexander Le Besq og
Jacob Foged Christensen, for hvem der
var tale om divisionsdebut. De tre
partier resulterede imidlertid i 2 point,
da Alexander vandt og de to andre
spillede remis. Så gik det mere
normalt for sig på de øvrige brætter,
hvor FREM 2 dog var heldig med en
af pointdelingerne. Sorø tog sig af de
to
øverste
brætter,
men
på
tredjebrættet vandt Michael B. Madsen
for anden kamp i træk, og han er
sammen med klubkammeraterne Mads
Hansen og Per Stentebjerg fra FREM
1 de eneste fynske divisionsspillere,
der efter to runder stadig har
maksimumpoint.
Michael B. Madsen kommenterer:
Hvid: Michael B. Madsen, FREM 2
Sort: Jørgen P. B. Hansen, Sorø
[noter: MBM]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
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Jørgen havde ikke mange partier på
databasen De partier, han havde på
databasen,
hvor
han
spillede
henholdsvis kongeindisk og Benkogambit, havde dog givet mig et billede
af, at han var mere taktisk end jeg, og
valget faldt derfor på ”The Quiet
Variation”.
4…e6 5.b3
Idéen med b3 er at kunne slå tilbage på
c4 med b-bonden, og således ikke tabe
tempo med løberen, hvis sort slår på
c4.
Samtidig
beholder
hvid
muligheden for, at kunne spille bspringeren til d2, hvor den vil stå
bedre i forhold til gennemførslen af et
senere e4.
5…Se4 6.Ld3 Lb4+ 7.Sbd2
Sorts spillemåde er kunstig, men Zhu
Chen har faktisk vundet mod Korchnoi
med den. Korchnoi spillede dog 7.Kf1,
hvor 7.Sbd2 er bedre.
7…Sd7 8.0-0 Sdf6?!
En nyhed. Oftere spillet er 8…f5
9.Lb2 0-0 10.a3 Ld6 11.Dc2, som i
Sliwa-Tarnowski 1952.
9.a3 Le7
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10.Lxe4?!

Stærkere havde været 10.Dc2!, men
jeg ville ikke give min modstander
chancen for at undgå den dårlige
struktur, han får efter teksttrækket.
10…Sxe4 11.Sxe4 dxe4 12.Sd2 f5
13.f3 ef3 14.Sf3 0-0 15.b4 Ld7
16.Db3 Lf6 17.Lb2 De7 18.Tad1?!
Spillet for at overdække min d-bonde
inden e4-fremstødet, men denne
overdækning er unødvendigt, hvorfor
det direkte 18.Tfe1 havde været bedre.
18…Tfd8?! 19.Tfe1?!
Sorts sidste træk tillod mig at spille
direkte 19.e4, hvor jeg efter 19…fxe4
20.Sd2 ville have stor fordel.
19…Le8 20.e4 fxe4 21.Txe4 Lg6
22.Te3 Dd6 23 Tde1 Te8? 24.Se5
Lxe5 25.Txe5 Lf7 26.Dc3 Df8 27.Tg5
Lg6 28.h4 Df6 29.Tf1 De7 30.Dg3
Tf8 31.Te1?!
31Txf8 Txf8 32.h5 Tf5? 33.hxg6!
vinder hurtigere, men i min
begyndende tidsnød så jeg ingen grund
til at gå ind i slagudvekslinger.
31…Tf5 32.Txf5 Lxf5
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33.d5! cxd5 34.cxd5 h5 35.d6! Df7
36.Tc1 Td8 37.Le5 Td7 38.Tc8+
Kh7 39.Tc7 a6 40.Df3! 1-0
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Resultater fra 2. runde: BMS Skak 2
– Læseforeningen 3,5-4,5, Ringsted –
Sdr. Nærå 4,5-3,5, Sorø – FREM 2 44, Køge – Holbæk 1,5-6,5.

Stillingen efter 2. runde: 1. Holbæk
11(4) 2. Sorø 9,5(3) 3-5. FREM 2,
Læseforeningen og Ringsted, alle 8(2)
6. BMS Skak 2 7,5(1) 7. Køge 6(2) 8.
Sdr. Nærå 6(0).

Holdturneringen
Af Niels Erik Nielsen
I sæsonen 2013-14 har klubben igen to
hold i fynsserien, hvilket hverken er
optimalt for tredje- eller fjerdeholdet,
der er oprykker. Det har vi prøvet flere
gange før, men aldrig med fjerdeholdet
involveret, idet det tidligere på skift
har været med deltagelse af vores tre
bedste mandskaber.
For nogle sæsoner siden udspillede der
sig, som mange sikkert stadig kan
huske, en drabelig oprykningsduel
mellem første- og andetholdet, hvor
sidstnævnte var tæt på at snyde
favoritterne, som imidlertid reddede
æren på målstregen.
Et sådant scenarie kommer vi til
gengæld til at kigge langt efter i denne
sæson, idet ingen af holdene ser ud til
at kunne blande sig med fremme.
Det var heller ikke ventet at se
fjerdeholdet der, men alle regnede med
at tredjeholdet ville snakke med om
oprykning. Efter en katastrofal
indledning på sæsonen kræver det
imidlertid storsejre i de fire resterende
kampe og hjælp fra andre hold, hvis
dén kabale skal gå op.
1. runde:
Som sædvanlig mødtes hold fra
samme klub i samme række i 1. runde,
således også tredje- og fjerdeholdet.

Fra Jess Nykjær er indgået følgende
referat, hvor han ganske vist forsøger
at gemme sig bag et alias, men nogle
medlemmer - i hvert fald klubbens
formand - har allerede luret, at
Sebastian er Jess’ mellemnavn.
Referatet bringes her krydret med et
par diagramstillinger.
Som aftalt på forhånd
Af Sebastian
Jeg indrømmer blankt, at vi på forhånd
havde aftalt samtlige partiers udfald,
hvorfor vi mødtes en time før til
smørebrød. Hvorefter vi på 3. holdet
spillede terninger om, hvem der skulle
have halve og hvem der skulle have
hele på 3. holdet. Vi vandt
holdkampen, da Yann og Aske lagde
arm om hvilket hold, der skulle gå af
med sejren. Hvorfor det endte med en
5,5-2,5 sejr til 3. holdet.
Hvilket alle kunne være tilfreds med.
4. holdet tabte ikke for stort, og 3.
holdet vandt, men fik ikke for mange
point. Vi går knaldhårdt efter 3.
pladsen til 3. holdet, der bør være den
stensikre ikke oprykningsplads. 4.
holdet skal tage det stille og roligt og
samle erfaring og ellers læne sig op af
Søren, Thor og Lene, der har masser af
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fynsserie-erfaring. De skal nok få flere
point i løbet af sæsonen. 3. holdet
vrimler med fynsserie-erfaring, vi har
dog besøg af to unge fyre Jacob og
Alexander, der lige siger hej på deres
vej til divisionen, de bliver et
ubehageligt møde for mangen en
erfaren fynsserie-spiller.
Alexander og Jacob var begge gået
hjem kl. 21.00, der havde de længe
været færdige. Sidstnævnte kunne dog
have fået det betydelig sværere, hvis
David Smit havde fundet det rigtige
træk efter 23.Tfd1:
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23...Ld3??
23...Lxg2! 24.Sb4 Sxb4 25.Td6 Dc8
26.axb4 Ld5=.
24.Txd3 Db6 25.Td4 g5 26.Sb4 Sxb4
27.axb4 a5 28.bxa5 Dxa5 29.Dxe6+
Kh8 30.De5+ Kg8 31.Td7 Tf7
32.De8+ Tf8 33.De6+ Kh8 34.De5+
1–0
Alfred fuldendte kort efter sit parti, så
var der ikke flere ettaller den aften.
Veteranen havde en fin vending klar
efter Anders Frederiksens 16.Tac1:
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16...Se5! 17.De2 Sxf3+ 18.gxf3
Dxf3?!
18...Dg5+! 19.Kh1 Df4 20.Kg2 Dg4+–
+.
19.Dxf3 Lxf3 20.Tc3 Ld5 21.f3 f5
22.Kf2 Lg5 23.Tg1 h6 24.Lc1 Lf6
25.Td3 Lh4+ 26.Kg2 Tac8 27.Kh3
g5 28.f4 Le4 29.Td2 Tc3+
0–1
Jens og Yann havde begge vundet
deres partier, hvis de ikke havde
overset deres gevinster med vilje, de
måtte jo kun score en halv. Jens
Rasmussen proklamerede flot inden
første runde, at i år ville han vinde alle
syv holdkampe, vi andre måtte nok
have haft rugbrød i ørene. For senere
påstod han, at han havde sagt, at han
ville gå ubesejret igennem.
Emma og Thor fik en remis ud af
deres parti, det ville overraske alle der
havde set slutstillingen, for hvem tror
på, at man ikke kan vinde med fem
fribønder på brættet. Tre til Emma og
to til Thor. Anton og Jess spillede
remis med Aske og Søren, men de
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partier var så kedelige, at vi ikke gider
skrive om dem.
Det var lidt fra første runde i
holdturneringen, det er så sandt, som
var jeg der selv.
Resultater: Odense – Ejby 6,5-1,5,
FREM 4 – FREM 3 2,5-5,5, Nr. Aaby
– Tårnet 2,5-5,5, Læseforeningen 2 –
Nyborg 4-4.
2. runde:
Ejby 1 - Frem 3
Af Niels Henrik Sørensen
Det blev til en sejr med smallest mulig
margin, da Frem 3 var på besøg hos
Ejby 1 i anden runde af Fynsserien.
Efter en aften der traditionen tro blandt
andet bød på værtsklubbens indlagte
kaffepause, var Yann sidst færdig, da
han hen mod midnatstid fik slidt sin
modstander op i et slutspil, hvor han
var en kvalitet og en bonde oppe.
Dermed sikrede Yann resultatet 4,53,5 til Frem 3. Begge hold havde flere
afbud, men sejren til Frem burde have
været større, når man tager i
betragtning, at Ejby er oprykker og
Frem 3 på papiret burde kunne spille
med i toppen af rækken. Men sådan
skulle det ikke gå.
Kort sagt, så var der sikre sejre i
bunden, hvor både Alfred og Thor
gjorde deres markant højere rating end
modstanderne gældende og vandt
relativt ubesværet. Jacob blev offer for
et voldsomt kongeangreb, som endte
med at koste partiet. Jens’ parti så jeg

ikke meget af, men det lignede en lige
forestilling, som fortjent sluttede
remis. Alexander snød sin modstander
i åbningen, hvor han vandt en bonde,
men gik galt i en afbytning som endte
med at koste materiale og partiet. Jess
spillede et stilfærdigt parti, vandt en
bonde i midtspillet og så ud til at være
på vej mod en sikker sejr. Men en
overseelse i slutspillet kostede en
officer og partiet.
Undertegnede blev udsat for en dårlig
sidevariant af den i forvejen
tvivlsomme Albins Modgambit. Det
gav hurtigt et par bønder og stor hvid
fordel, som blev konverteret til et
point.
I samme runde var FREM 4 en tur i
Svendborg, hvor nedrykkerne fra
Tårnet ventede. Værterne stillede op
som tårnhøje(!) favoritter, og på den
baggrund var et 1,5-6,5 nederlag et
udmærket resultat. Især falder det i
øjnene, at Søren Christensen på
førstebrættet vandt over Ulrik Larsen,
men det parti er desværre ikke indgået.
Resultater: Odense – Nyborg 4-4,
Tårnet
–
FREM
4
6,5-1,5,
Læseforeningen 2 – Nr. Aaby 4-4,
Ejby – FREM 3 3,5-4,5.
3. runde:
Begge
fynsserie-hold
havde
hjemmebane, men nogen fordel gav
den bestemt ikke, idet begge vores
mandskaber tabte 2-6.
Hvor FREM 4 via fire flotte remiser til
Søren, Thor, Aske og Willy scorede
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over forventet mod Læseforeningen 2,
er det svært at finde de rette ord til at
beskrive FREM 3’s indsats mod
Tårnet.

17.Db3 Tab8 18.h4 Sa5 19.Dc2 Tfc8
20.Db1 Db5 21.Lh3 Txc1 22.Txc1
Dxd3 23.Dxd3 Lxd3 24.Tc7 Sac6
0–1

En indgangsvinkel kan imidlertid være
den nøgterne, at vores tredjehold efter
rating stod til at tabe 3,52-4,48.
Parterne fulgtes ad til 2-2, hvorefter
den kvikke læser sagtens kan gætte sig
til resten.

Anton Kjeldsen var oppe mod Niels
Peter Mangor Jansen, der efter 23.Sf3d2 nok blev overrasket over svaret:


+$+ ++
+++
7+ 8++
 ++ + 
  $8 
+!
"


+ %
& 9 8 + +'
(#) #) +Q *
+,-./01234

På førstebrættet fik Niels Henrik
Sørensen en hjemmeforberedelse ind
mod Ulrik Larsen, der altså for anden
kamp i træk måtte bøje sig for en
FREM-spiller:
Hvid: Ulrik Larsen, Tårnet
Sort: Niels Henrik Sørensen,
FREM 3
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Sd2 c5 4.Sgf3 Sc6
5.g3 g6 6.Lg2 Lg7 7.0–0 Sge7 8.Te1
0–0 9.c3 Dc7 10.Sf1 b5 11.Lf4 e5
12.Le3?! d4 13.cxd4 cxd4 14.Ld2
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14…b4! 15.Tc1 Db6 16.Dc2 La6

23...Lxd4! 24.exd4
24.Sxc4 La7 25.Sxa5 Lxe3+ 26.Kh1
Lxc1 er ligeledes godt for sort.
24...T4c6 25.Dxa6 Txa6 26.Kf2 Sb6
27.Tab1 axb4 28.cxb4 Sbc4 29.Sxc4
Txc4 30.Txc4 Sxc4 31.b5 Ta5 32.Lc1
Sxa3 33.Tb3 Sc4 34.g4 Sd6 35.f5
gxf5 36.Lh6 fxg4 37.Tg3?? Se4+
0–1
Resultater: FREM 3 – Tårnet 2-6,
FREM 4 – Læseforeningen 2 2-6,
Nyborg – Ejby 3,5-4,5, Nr. Aaby –
Odense udsat.
Stillingen efter 3. runde: 1. Tårnet
18(6) 2. Læseforeningen 2 14(4) 3.
FREM 3 12(4) 4. Nyborg 11,5(2) 5.
Odense 10,5(3), (2 kampe) 6. Ejby
9,5(2) 7. Nr. Aaby 6,5(1), (2 kampe) 8.
FREM 4 6(0).
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Odensemesterskabet 2013
Af Niels Erik Nielsen
IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg
blev en overraskende, men yderst
fortjent vinder af Odensemesterskabet
2013, der med FREM som arrangør
blev afholdt på Giersings Realskole i
dagene 4-6. oktober. Med 72 spillere
til start blev Odensemesterskabet 2013
det mest velbesøgte i dette årtusinde,
og vi skal yderligere en hel del år
tilbage i tiden, for at finde et trecifret
antal.
Det glædede vores formand Niels
Henrik Sørensen sig da selvfølgelig
over i sin velkomst, som desuden var
præget af den store sorg, der ramte
klubben blot tre uger inden
turneringsstart, hvor vores mangeårige
bestyrelsesmedlem og ’Årets Fremmer
2013’Jonas Nilsson helt uventet gik
bort i en alder af blot 33 år. Derfor
blev Odensemesterskabet da også
indledt med et minuts stilhed til minde
om Jonas.
Afviklingsformen med fem partier
over tre dage blev søsat sidste år, hvor
vi samtidig kunne fejre klubbens 75
års jubilæum. 53 mødte frem til
premieren, så allerede i andet hug var
der tale om en voldsom fremgang.
Succesen med det ny koncept betyder
naturligvis, at det bliver gentaget
næste år. Der blev i løbet af de tre
dage spillet 180 partier, hvoraf de 60
blev sendt live. Det gjaldt under hele
turneringen for de tre øverste grupper
samt på skift fra en af de øvrige, der
inden hver runde blev fundet ved

afstemning på vores hjemmeside:
www.frem-skakklub.dk, hvor man ud
over masser af billeder også kan finde
tabeller fra samtlige 12 grupper.
Ud over den store tilstrømning, kunne
årets OM også bryste sig over at være
det hidtil stærkest besatte. De seks
deltagere i IM-gruppen bragte nemlig
ratingsnittet et godt stykke over 2400,
og
for
første
gang
i
traditionsturneringens historie var der
en stormester med i feltet. Det var GM
Allan Stig Rasmussen, Jetsmark, der
ved tilmeldingen oplyste, at hans
deltagelse i turneringen samtidig
skulle opfattes som en cadeau til
FREMs
store
og
mangeårige
ungdomsarbejde.
Mads måtte nøjes med
andenpladsen
Tilstrømningen af de mange stærke
udenøs spillere betød desværre, at
vores bedste kort, FM Mads Hansen,
akkurat
ikke
nåede
med
i
mesterskabsklassen.
Til
gengæld
stillede han op som højest ratet i
mester 1, der med et snit på 2260 også
var særdeles stærk besat. Gruppen blev
imidlertid fra start til slut domineret af
næstfavoritten
IM
Thorbjørn
Bromann, Brønshøj, som undervejs
blot afgav et halv point. Mads kunne
ikke rigtig få sit spil til at køre, men da
de
øvrige
sidste-runde-resultater
flaskede sig, lykkedes det ham med en
afsluttende sejr alligevel at komme fra
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baghjul og snuppe andenpladsen to
point efter vinderen.
Mads kom med en sejr over det ene af
turneringens to udenlandske islæt, FM
Olaf Steffens, Werder Bremen, ellers
godt fra start. Afgørelsen faldt, da
tyskeren med de hvide brikker i denne
stilling blev overoptimistisk:
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15.Sxe5! fxe5 16.Lxd5 Dxd5 17.Txc6
b5 18.Da6 bxa3 19.Tac1 Le7 20.Lc5!
Lxc5 21.T1xc5 Dd422.Tc8+ Txc8
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28.f4?? Lxb2 29.Dxb2 cxd5 30.Lg2
Te8 31.Td1 Dh4 32.Txd5 Sf5
33.Db5? Sxe3+ 34.Kg1 De1+ 35.Kh2
Tfe6 36.Th5+ Kg8 37.Dd3 Tg6
38.Le4 Df2+ 39.Kh1 Sf1
0–1
Derpå skulle vi helt hen til sidste
runde, før Mads igen kunne sætte et
helt point ind på kontoen, men det
skete til gengæld i overbevisende stil:
Hvid: FM Mads Hansen,
FREM (2324)
Sort: Dara Akdag, BMS (2266)
1.c4 c5 2.g3 Sf6 3.Lg2 d5 4.cxd5
Sxd5 5.Sc3 Sc7 6.Sf3 Sc6 7.0–0 e5
8.a3 f6 9.d3 Le6 10.Le3 Sd5 11.Sxd5
Lxd5 12.Da4 Dd7 13.Tfc1 b6 14.b4
cxb4?

23.De6+!
Der er mat i højest to træk.
1–0
God slutspilsteknik
I samme gruppe viste Jan Nordenbæk,
FREM i 2. runde mod Dara Akdag,
BMS på eksemplarisk vis, hvordan en
slutspilsfordel bedst realiseres. Vi
kommer ind efter Daras 42…Tc6-c7:
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var i store
18.Sg5-e4!:
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43.f4! Kf6
43...e4 44.Sd5+ Lxd5 45.Txd5 Ke6
46.Td6+ Kf7 47.g4! er håbløst for sort.
44.Td6 Tg7 45.Sd5+ Kf7 46.fxe5
Lxd5 47.Txd5 Ke6
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efter
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18...Lc8?
18...Sf5 19.Txh8+ Lxh8 20.Lg5 ser
heller ikke spor rart ud, men det ville
nok holde gryden lidt længere i kog,
end
det
blev
tilfældet
efter
partitrækket.
19.Sd6+ Kd7 20.Tb6!
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48.Kd4! Txg2 49.Td6+ Ke7 50.Th6
Der kunne følge: 50...Tg7 51.Tb6 Kd8
52.e6!
1–0
En dræberspringer på d6
I mester 2 fik Stefan Wiecker, FREM
en perfekt start, som han dog ikke
kunne følge op. Det gik ud over Viggo
Bové Quist, Springeren, der allerede

vanskeligheder

1–0
Simon vandt sin mestergruppe
Mester 4 endte som en stor triumf for
Simon Wilbrandt, FREM, der efter
remis i 1. runde mod klubkammeraten
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Tobias Ilsøe vandt sine resterende fire
partier. Hans 4,5p. var næsten to point
over forventet score, hvilket indbragte
ham 46 rare ratingpoint.

Runden efter ventede englænderen
Nick Savage, der måtte af med en
kvalitet efter 18.Sc3-e4:
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Simon (th.) og Rasmus Jørgensen.
Her vinder Simon i 2. runde over
Rasmus Jørgensen, K41, hvis forsøg
på kongeangreb allerede var løbet ud i
sandet efter 23…Txd6:
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24.f4! g4 25.Da3 Th6 26.Se6 Sf6
27.Sxg7 Kxg7 28.fxe5 De8 29.exf6+
Txf6 30.Dd3 Txf1+ 31.Txf1 Ta8
32.Dd4+ Kg8 33.Lc4 b5 34.Lb3
1–0

18...Sg4! 19.Txe6 Lxe6 20.Sfg5
Txf1+ 21.Lxf1 Dd5 22.Sxc5 Lg8
23.Sb3 Se3 24.Dxd4+ Dxd4 25.Sxd4
Sxf1 26.Kxf1 Kf6 27.Sgf3 Te8 28.b3
Ld5 29.Sd2 Ke5! 30.c3 Kf4 31.Kf2
a6 32.h3 Ke5 33.g3 Tc8 34.Se2 b5
35.Ke3
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35...Lg2! 36.h4 Tf8 37.Sf4 Lb7 38.c4
Kf5 39.cxb5 axb5 40.a4 bxa4
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41.bxa4 Ta8 42.Sc4 Ta6 43.a5 Lh1
44.Sd3 Ld5 45.Sde5 Lxc4 46.Sxc4
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Bedre 29...Tg8 30.gxf5 Lxf5 31.Lxe4
Sxe4 32.Txg8 Dxg8 33.Sxe4±.
30.gxf5 Lxf5 31.Sxe4 Lg6 32.Sf6+
Kh6 33.f5! Lxf5 34.Le4
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46...Kg4! 47.Kf2 Kh3 0–1
I mester 4 deltog endvidere Tobias
Ilsøe og Tommy Knoth. Sidstnævnte
var med fremme indtil sidste runde,
hvor han tabte til Simon. Tobias lagde
godt ud, men gik derpå i stå.
Her vinder han i 3. runde over
Thomine Stolberg-Rohr, Evans, der
måtte ned mod alle tre FREM-spillere.
Det gik helt galt for hende efter
Tobias’ 29.g3-g4:
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29...Df8?

34…Lxe4?? 35.De3# 1–0
Efter en lang skakpause gjorde
Tommy det fint i sin første
koordinerede turnering. Her viser han i
4. runde mod Nick Savage, at
teknikken stadig er intakt. Tommy har
netop spillet 17.f3xe4:
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17...Dd6?!
Upræcist - bedre var 17...cxd4 18.cxd4
e6=.
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18.Txf8+ Txf8 19.Dc4+ Kh8 20.dxc5
Dd7 21.h3! Db7 22.Tf1 Tc8 23.Tf2
h6 24.Td2 Kh7 25.Dd5 Dxd5
26.Txd5 Lxc3
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27.Td7! Kg7
27…Lf6? 28.e5! og hvid vinder.
28.Txe7+ Kf6 29.Txa7 Lb4 30.Ld4+
Kg5 31.a3!
1–0
Michael toer i mester 5
Mester 5 bestod af to nuværende og to
tidligere medlemmer af FREM, en
meget talentfuld juniorspiller i
skikkelse af Tobias Dreisler, SK 1968
samt Marie-Frank-Nielsen, der har fået
sin skakopdragelse i Nr. Aaby, men nu
stiller op for Philidor. Trods et
indledende nederlag endte Marie med
at vinde gruppen, men Michael B.
Madsen fulgte hende godt til dørs.
Michael B. Madsen kommenterer:
Når man ofrer en kvalitet i et liveparti, der foregår i 1. runde, og oven i
købet vinder, er man tvunget til at
kommentere det - korrekt eller ej. I

dette tilfælde var det ukorrekt. Jeg kan
måske undskylde mig med, at jeg ikke
havde haft et nærskakparti siden
divisionsafslutningen. Jeg havde dog
fulgt med i Kandidatturneringen og
World Cuppen, og var derfor ikke
rustet helt. Senere i turneringen
spillede jeg endda ganske pænt.
Hvid: Julia Almer, Brønshøj
Sort: Michael Bæhring Madsen,
FREM
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6
Den lukkede Tarrasch-variant i fransk.
4.e5 Sfd7 5.Ld3 c5 6.Sc6 7.Se2 cxd4
8.cd4 f6
Hovedvarianten.
9.exf6 Sxf6 10.0-0 Lxd6 11.Sf3 0-0
12.Lg5 Ld7 13.Tc1?! Db6! 14.Dd2?!
Kh8N 15.a3 Sg4?! 16.Lb1?!
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16…Txf3?!
16…e5! ville give stor sort fordel,
kvalitetsofret er derimod tvivlsomt.
17.gxf3 Sxh2 18.Dd3 g6 19.Tfd1
Kg7!
Sorts springer kan nu ikke længere
fanges af f4 efterfulgt af f3. Lidt havde
jeg da fået med …
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20.Sf4??
Det dårligste logiske træk. På 20.Sg3
spiller sort smart med 20…Lxg3
21.fxg3 Se5! med kompensation.
Interessant er 20.Lf4 Lxf4 21.Lxf4
Dd8! 22.Kxh2 Dh4+ 23.Sh3 e5!
24.Df1 Tf8 25.Dg2 Dh5! Lidt for
interessant er Thorbjørns 20.De3!, som
jeg tror vinder.
20…Dxd4! 21.Sh5+ Kf7 22.Sf6 Dxd3
23.Txd3 Se5 24.Kg2 Sxd3 25.Lxd3
Lxc6 26.f4 h6 27.Lh4 Lxf4 28.Te1 g5
29.Lg3 Kf6 30.Kxh2 e5 31.Lxf4 exf4
32.Kg2 Te8 33.Th1 d4+
0-1

Hvid: Michael Bæhring Madsen,
FREM
Sort: Brian Nielsen, Odysseus
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6
5.Sf3 0-0 6.Le2
Ortodoks Kongeindisk.
6…e5 7.0-0 Sc6!
Najdorf-Gligoric Mar del Plata 1953
0-1.
8.d5 Se7 9.Se1 Se8?! 10.Sd3!?
10.Kh1
Anses for afstraffelsen af 9…Se8, men
jeg var glad for, at vi kom ind i
hovedvarianten igen.
10…f5 11.Ld2 f4?! 12.c5!?
Kunne allerede her spille 12.Lg4!,
men
jeg
ville
gerne
spille
hovedvarianten.
12…g5?!
12…Sf6 ville transformere ind i
hovedvarianten.
13.Tc1!? Tf7?! 14.Lg4!
Når vi nu ikke længere kunne komme
ind i hovedvarianten, kunne jeg lige så
godt tage den fordelagtige afbytning af
de hvidfeltede løbere.
14…Sf6 15.Lxc8 Txc8 16.f3 Lf8?!

Efter at have tabt topopgøret til Marie
i 3. runde, kom Michael tilbage på
gevinstsporet runden efter mod exFremmeren Brian Nielsen, der - efter
at
have
vundet
et
meget
underholdende parti mod Marie i 1.
runde - trods et nederlag til gruppens
Benjamin Tobias Dreisler i 3. runde,
stadig var inde i billedet til
gruppesejren.
Michael B. Madsen kommenterer:
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17.cxd6?!
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17.Db3! b6 18.cxd6 cxd6 19.Sb5
havde været stærkere.
17…cxd6 18.g4?!
Troede jeg mere eller mindre havde
vundet partiet på dronningefløjen, og
det derfor gav god mening at lukke
kongefløjen af. Da det faktisk ikke er
så klart endnu, havde det været bedre
at fortsætte med 18.Da4.
18…fxg3 e.p.?!
Brian var af samme opfattelse som jeg,
så han gør, hvad han kan for at åbne
stillingen op. Bedre havde været
18…h5 19.h3 Sg6 20.Le1 med faktisk
kun lille hvid fordel.
19.hxg3 Sh5? 20.Kg2 Tg7 21.Th1
De8 22.Da4! Dg6 23.g4 Sf4+ 24.Lxf4
gxf4 25.Dxa7 h5 26.Sf2 Tc4 27.Kf1?!
Td4?! 28.Txh5 Td2
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29.Dxb7! Th7 30.Td1! Txf2+
31.Kxf2 Txh5 32.gxh5 Dg3+ 33.Ke2
Dg2+ 34.Kd3 Dxf3+ 35.Kc2 De3
36.Db5!
1-0
Jeg førte herefter min gruppe på deling
inden sidste runde, hvor jeg tog en

hurtig halv med Johnny. Da Marie
samtidig vandt med sort mod Tobias,
gik hun forbi mig, og jeg måtte nøjes
med en udelt andenplads. Fortjent
eftersom hun vandt vores indbyrdes
parti.
Sophus vandt basis 1
Basis 1 blev vundet af 13-årige Sophus
M. Møller, FREM, der efter OM står
noteret for 1824. Sophus gav flere
prøver på sit talent; her holder han i 2.
runde hovedet koldt mod Claus
Marcussen, Fredericia, der i stedet for
48…Ta2+ med lige spil, begår
harakiri:
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48…Tg3+?? 49.Kh2 Tc3
49...Sxf6 50.Tf5++-.
50.Tf5+ Ke3 51.f7 Tc2+ 52.Lg2 Sf2
53.f8D
1–0
Når man kan afvikle til et vundet
bondeslutspil, skal man naturligvis
gøre det. Sophus rystede heller ikke på
hånden i sidste runde efter Aalborgspilleren Morten Thor Rasmussens
44…Kd6-c5:
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Jannik, Odense Skakklub, som efter
24…T5d7 blev udsat for en lille
kombination:
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45.Txb6! 1–0

25.Txa7! Txa7 26.Lxb6 Tad7
27.Lxd8 Txd8 28.Tc1 g6 29.h4 Tb8
30.b4 Ld6 31.Tc4 Kf8 32.Sd2 Ke7
33.Se4 Le5 34.a4 Ld6 35.b5 Tb7
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Sophus med 1. præmien.
I basis 3 var klubben repræsenteret af
Jens Rasmussen og Lene Kuntz. Efter
et indledende nederlag spillede
sidstnævnte remis i de øvrige fire
partier, mens Jens efter en skidt start
sluttede af med to gevinster. Her går
det i 5. og sidste runde ud over Morten

36.Tc6! Lc7?! 37.Sc5 1–0
I basis 4 lagde Jacob F. Christensen,
FREM ud med tre remiser, men to
afsluttende
gevinster
mod
klubkammeraten Aske Graulund og
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Simon
Rise
Madsen,
ØBRO
resulterede i en andenplads. I 4. runde
pressede Jacob med de hvide brikker
ØBRO-manden
og
havde stor
terrænovervægt efter 23…Te8-d8:

Aske fik den bedst mulige start i
gruppen, og igen var det Simon Rise
Madsen, der måtte holde for. I en
presset stilling smed ØBRO-spilleren
en officer med 30.Lc1-b2??:
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24.Le4! c5? 25.Sb5! Tcc8 26.Sxa7
Tb8 27.Sc6 cxd4 28.Sxd8 Txd8
29.Txd4

30…T1d2+ 31.Txd2 Txd2+ 32.Kf3
Txb2 33.Ta3 Lc5 34.Ta1 Txb3
35.Tc1 Lb6 36.Kg4 Txe3 37.Kg5 Te4
38.Tc6+ Ke7 39.Th6 Txa4 40.Txh7
Le3 41.g3 Tb4 42.Th8 c5 43.h4 c4
44.h5 Tb5+ 45.Kg4 Tc5 46.Kf3 Ld4
47.Ta8 Txh5 48.Ke4 La1 0–1
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At André Møller har blik for spillets
taktiske finesser, fik klubkammeraten
Peter Sørensen at føle allerede i 1.
runde, hvor parterne krydsede klinger i
basis 5:

29...Lxa2?? 30.Tcd1!
Der kunne følge: 30…Le6 31.Lc6 med
officersgevinst.
1–0

Hvid: André Møller, FREM
Sort: Peter Sørensen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.c3 dxc3
5.Sxc3 d6 6.Lb5 Ld7 7.0–0 h6 8.Te1
Sf6 9.Sd5 Le7 10.Sxe7 Dxe7 11.Da4
a6 12.Ld2 0–0 13.Ld3 Se5 14.Dd4
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kvartetten måtte se sig overhalet af
Frederik Fjellerad, Fredericia, som
blot afgav en remis til Henrik Hansen,
der sammen med sin kun 5-årige
klubkammerat Albert Møller delte
andenpladsen halvandet point efter.
Endvidere deltog Alberts storesøster
Elisabeth og Henriks søn Tobias
Aagaard Hansen, så her var der tale
om et rigtigt familietræf! Albert lagde
ud med at vinde søskende-opgøret, da
Elisabeth undlod at parere lillebrors
trussel efter 14…Le6:
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14…Sxf3+?!
14...c5! 15.Dc3 Sxd3 16.Dxd3 Lb5,
hvorefter sort har de bedste udsigter.
15.gxf3 De5 16.De3 Dh5 17.Kh1 Lh3
18.Tg1 Kh8 19.Tg3 Dh4 20.Tag1
Sh5 21.Lc3 Sxg3+ 22.Txg3?
22.fxg3 var langt bedre.
22...Tg8 23.f4 Lg4 24.f5 Tae8??
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15.h5?? Dxa2+
Med mat i næste træk.
0–1

25.Txg4! Dh5
25...Dxg4?? 26.Dxh6#.
26.Le2 f6 27.Lxf6! Df7 28.Dxh6#
1–0
4 af de 6 deltagerne i den nederste
gruppe, basis 6, kom fra FREM, men
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Spillestedet Giersings Realskole.

Elisabeth
kom
tilbage
på
gevinstsporet, da hun i 4. runde vandt
over gruppens ratingfavorit Henrik
Hansen, der kom galt af sted efter
25.Tg1-g7!:
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33...Tb8! 34.Sf3 Tb2 35.Sxh4 gxh4
36.Kg1

25...Lc8?
Sort er stadig med efter 25...h4!
26.Sf3 f5?? 27.Sg5! Tf6 28.Sf7+ Txf7
29.Txf7 h4?
29...Kg8 30.Tc7+-.
30.Tf8#
1–0
Tobias beviste i 3. runde mod
Elisabeth, at han havde fulgt godt med
i timen, da der blev undervist i
vigtigheden af at sætte sig på de åbne
tårnlinjer. Det skete efter 33.Lb1-a2:
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36…Txg2+ 37.Kxg2 Tb4! 0–1

OM havde besøg af en journaliststuderende fra SDU, der har skrevet en artikel om
skak anno 2013 set fra en lidt anden vinkel, end vi som en del af gamet er vant til:

Skak overlever den digitale tidsalder
Af Martin Hessellund Petersen
Selvom langt de fleste danskere vil kunne nikke genkendende til reglerne i skak,
falder medlemstallet i de organiserede skakklubber herhjemme år efter år. Det er
dog langt fra ensbetydende med, at spillet er ved at uddø.
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Trådte man i oktober måneds første
weekend ind i gymnastiksalen på
Giersing Realskole, ville man have
svært ved at forestille sig, at lokalet til
daglig blev brugt af larmende
folkeskoleelever.
Frem Skakklub havde nemlig ligesom
sidste
år
valgt
at
afholde
Odensemesterskabet i skak her og
derfor befolket det med et hav af
skakbrætbesatte
borde,
hvorved
spillere fra hele landet var inviteret til
at dyste i en sand opvisning af
koncentration og taktik.
Fra det øjeblik, man trådte ind i
lokalet, kunne man fornemme den
statiske energi, det syntes at strømme
ud fra hver enkelt duel. Undervejs blev
der hverken udvekslet høflighedsfraser
eller eder blandt de mange mure af
tavshed, der i stedet med dirrende
anstrengelse hver især forsøgte at
gennemskue
modstanderens
kommende træk. Denne tavshed alene
gjorde, at man næsten følte sig skyldig
ved blot at trække vejret. Kun af og til
blev den larmende stilhed afbrudt af
den dumpe lyd af en brik, der blev
sluppet, hvorefter skakuret med en
stemplende lyd gjorde opmærksom på,
at presset nu lå på manden på den
anden side af brættet.
Med denne indtagende ramme kan det
måske undre, at de organiserede
skakklubber i Danmark igennem en
længere årrække har oplevet faldende
medlemstal, og det er da heller ikke,
fordi der er blevet færre skakspillere –
de bliver bare i stigende grad hjemme.

”Det gode ved de teknologiske
fremskridt er, at hvor man før lærte om
skak gennem bøger, så er det nu blevet
mere interaktivt i form af eksempelvis
træningsvideoer på YouTube,” beretter
Niels Henrik Sørensen, der er formand
for Frem Skakklub. ”Omvendt har det
også gjort det lettere at være en doven
skakspiller.”
Med doven skakspiller menes der en,
som foretrækker at spille skak over
eksempelvis computeren i stedet for at
melde sig ind i en klub, hvor der ellers
i høj grad brydes med forestillingen
om den typiske skakspiller som
værende en isoleret personlighed.
”Skak er jo grundlæggende et
egoistisk spil, men i en klub får man
det sociale element med, så spillet
appellerer
også
til
foreningsmennesker,” vurderer Niels
Henrik Sørensen.
Han fortæller videre om, hvordan man
i klubberne, efter et parti er bragt til
ende, ofte analyserer de finere detaljer
over en øl eller to. Noget, man med
garanti kan nikke genkendende til i
andre former for foreninger rundt om i
landet.
Fordi så mange spiller skak over
nettet, mener formanden for Fyns Skak
Union, Hans Milter Pedersen, heller
ikke, at der er tale om en egentlig
nedgang i antallet af spillere, men blot
en forskydning af platformen. Han ser
den generelle samfundsudvikling som
en udfordring for skakklubberne, da et
typisk skakparti let kan have flere
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timers varighed og derfor ikke just
harmonerer med travlheden i den
moderne verden.
”Det hele skal gå stærkere i dag,” siger
Hans Milter Pedersen. ”For de
organiserede klubber er det et
problem, men hvis det samtidig
betyder, at der er flere, der kan hygge
sig med det, så er det jo fint. Det er
godt, at skak kan følge med
udviklingen.”
Og Odensemesterskabet anno 2013
havde intet problem med netop det, da
et bredt udvalg af turneringens partier
eksempelvis undervejs kunne følges
live
på
nettet
for
eventuelt

interesserede, som på den ene eller
anden måtte være forhindrede i at
dukke op personligt. Efter et smut
forbi turneringen står man således ikke
tilbage med fornemmelsen af, at skak
er et spil, der er ved at forsvinde fra
danskernes bevidsthed. Formanden for
Fyns største skakklub beskriver da
også ganske glimrende, hvorfor skak, i
hans optik, fortsat vil blive ved med at
fange interessen hos folk:
”Man bliver aldrig færdig med skak,
man bliver aldrig den perfekte
skakspiller,” reflekterer Niels Henrik
Sørensen. ”Det er en kilde til evig
fordybelse.”

FREM Schweizer 2013
Af Niels Erik Nielsen
Årets klubturnering havde desværre
kun tilslutning fra 16 spillere, hvilket
er det laveste antal i mange, mange år.
10 af de tilmeldte spillede en syv
runders schweizer-turnering, mens de
seks andre deltog i en fem runders
monrad for spillere under 1300,
hvilket var et nyt tiltag fra bestyrelsens
side. Hensigten var naturligvis, at give
nogle af vores yngste medlemmer lidt
erfaring i at spille ratede turneringer.
Her følger nogle parti-nedslag fra de to
turneringer i kronologisk orden
begyndende med schweizeren:

parti, som kunne være gået begge
vegne. Vi kommer ind efter Eriks
33.g2-g3:

1. runde:
Her mødtes to af klubbens veteraner i
skikkelse af Erik Pedersen og Alfred
Andersen, og de spillede et spændende
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33...e5?

Åbner frivilligt sluserne mod den sorte
kongestilling; efter 33...b3! kan hvids
deplacerede tunge officerer ikke
forhindre sorts b-bonde i at gå i mål.
34.fxe5 fxe5 35.Lxe5+ Kg8
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36.Tg5+! Kf8
36...Lxg5?? 37.Dxg5+ Kf8 38.Dd8#.
37.Dh6+ Ke8 38.Dc6+
1–0
I samme runde var Thor Bendix oppe
mod Jens Rasmussen, der netop har
spillet 28…Kf7:
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29.Lxb5! Sf5 30.Lxa4 Sxd4 31.Td2
Se6 32.Lb3 Sc5
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33.Se4
Rækker til at fastholde en vis fordel,
men 33.Lxd5+! var helt afgørende; fx
33…cxd5 34.Sb5 Tad7 35.Sxd6+
Txd6 36.b4+-.
33...Sxe4 34.Txe4 f5 35.Tb4 Kf6
36.Tb6 Ta5 37.Tc2 Tb5 38.Txb5
cxb5 39.Tc5 Ke5 40.Txb5 Ke4
41.Lxd5+! Kd3 42.b3 Kc3 43.a4 Td8
44.a5 Kd2 45.a6 Te8 46.g3 Te1+
47.Kg2 Ta1 48.Lb7 g5 49.Txf5 g4
50.Tf4 h5 51.Te4 Tb1 52.a7 h4
53.gxh4
1–0
Partiet mellem Tobias Ilsøe og
Alexander Le Besq fra 1. runde var
udsat og blev først spillet mellem 6. og
7. runde.
Her nåede forhåndsfavoritten Tobias
på omgangshøjde med turneringens
helt store positive overraskelse Thor
ved at vinde et langt parti, der endte i
et ligefarvet løberslutspil:
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Hvid: Alexander Le Besq, FREM
Sort: Tobias Ilsøe, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Le2 e5 7.Sb3 Le7 8.Le3
Le6
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9.Tg1!? Sc6 10.g4 d5 11.exd5 Sxd5
12.Sxd5 Lxd5 13.Dd2 Lxb3 14.axb3
Dxd2+ 15.Lxd2 Sd4 16.Ld1 0–0–0
17.c3 Se6 18.Le3 Td6 19.Lc2 Thd8
20.Lf5 Kc7 21.Lxe6 Txe6 22.Ke2
Ted6 23.Tgd1 Kc6 24.Txd6+ Txd6
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25.Kf3

25.Td1?! Txd1 26.Kxd1 Lc5! 27.Ke2
Lxe3 28.Kxe3 Kd5! er bedst for sort.
25…Kd7 26.Ke4 Ke6 27.Ta5 f6
28.Tc5 Tc6 29.Txc6+ bxc6 30.b4 g6
31.f3 Ld6 32.h3 f5+ 33.gxf5+ gxf5+
34.Kd3 Kd5 35.b3 e4+ 36.fxe4+
fxe4+ 37.Ke2 Ke5 38.Kf2 Kf5
39.Kg2 Lf4 40.Lc5 Ld2 41.Kf2 Lxc3
42.Ke3 Ke5 43.Le7 Ld4+ 44.Ke2
Lb6 45.Lf8 Lc7 46.Ke3 Kf5 47.Lc5
Lf4+ 48.Ke2 Kg5 49.Le7+ Kh5
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50.h4? Kg4 51.Ld8 h5 52.Le7 Lg3
53.Kf1 Lxh4 54.Lc5 Kf3 55.Lf2??
Lxf2
0–1
2. runde:
Søren Christensen lagde ud med to
gevinster. Her går det ud over hans
gode ven Thor, og ingen kunne på
dette tidspunkt vide, at det ville blive
det eneste point sidstnævnte afgav i
hele turneringen:
Hvid: Søren Christensen, FREM
Sort: Thor Bendix, FREM
[noter: NEN]
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1.d4 Sf6 2.Lg5 g6 3.Lxf6 exf6 4.c4
Lg7 5.Sc3 0–0 6.g3 c6 7.Lg2 f5 8.e3
Db6 9.Db3 Sa6 10.Sge2 Te8 11.0–0
d6 12.Dxb6 axb6 13.Sa4 Sb4 14.Sec3
Ta6 15.a3 Sd3 16.Tfd1 b5 17.cxb5
cxb5 18.Sxb5
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4. runde:
Derpå vandt Thor over David Smit,
mens Tobias vandt over Søren, og med
Tobias’ udsatte parti in mente, gik
Erik, Søren, Thor og Tobias alle ind til
runden med 2p.
Thor og Steen Jacobsen, der modsat
flere af de tidligere udgaver var eneste
deltager fra en anden klub, spillede et
kompliceret parti:
Hvid: Steen Jacobsen, LF
Sort: Thor Bendix, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.Lf4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6
5.Ld3 0–0 6.Dd2 Te8 7.Sf3 Lg4
8.Lh6 Lh8 9.Lc4


$8 67$+
 +
 +  89
+ + + + 
 +9
++!
"+ 8 ++ %
& 
6Q 
 '
(#) +  +)*
+,-./01234

18...Ld7?
Bedre var 18...Txa4.
19.Sc7 Sxf2 20.Kxf2 Lxa4 21.Sxe8
Lxe8 22.Tdc1 Lf8 23.Tc7 b5 24.Ld5
b4 25.a4 Ta5 26.Lc6 Lxc6 27.Txc6
Kg7 28.Tb6 d5
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29.Tb5! Ta6 30.a5 Kf6 31.Tb6+
1–0

9...Sxe4!? 10.Lxf7+ Kxf7 11.Sxe4
Dd7 12.Seg5+
Den forkerte springer - efter 12.Sfg5+
Kg8 13.f3 Lf5 14.0–0 står hvid lidt
bedre.
12...Kg8 13.Df4?! e5! 14.dxe5 Lxe5
15.Sxe5 Txe5+ 16.Se4 De7 17.f3 Lf5
18.0–0 Sd7 19.Lg5 De6 20.Tae1
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20...Tf8! 21.Dh4 Lxe4 22.fxe4 Txf1+
23.Kxf1 Sc5 24.Lf4 Dc4+ 25.Kg1
Te8!
25...Txe4? 26.Dd8+ Kf7 27.Dxc7+±.
26.Ld2 Dxc2
0–1

10.Da4?!
En anden mulighed havde været
10.Sb5 Da5+ 11.Dd2 Dxd2+ 12.Kxd2
Se4+ 13.Ke3 0–0 med et lidt bedre
slutspil for hvid.
10...a6? 11.Sb5!
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Søren måtte for anden runde i træk
ned. Denne gang tabte han til
Alexander, og selv om han forblev
ubesejret i de sidste tre runder, måtte
han se såvel sin overmand som Thor
og Tobias lægge afstand.
Mødet mellem Alexander og Søren
blev en af klubturneringens mest
kortvarige affærer. Efter et par
gevaldige brølere fra sorts side endte
det nemlig med at blive en ægte
miniature:
Hvid: Alexander Le Besq, FREM
Sort: Søren Christensen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sc6
5.Sc3 Sf6 6.Lf4 e6 7.Sf3 Ld6 8.Lxd6
Dxd6 9.c5 Dc7?

11...Da5+??
I stedet kunne sort have forsøgt sig
med 11...Df4, men efter 12.Sd6+ Ke7
13.Lb5 Ld7 14.Lxc6 Lxc6 15.Da5 står
hvid klart bedst.
12.Dxa5 Sxa5 13.Sc7+
1–0
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5. runde:
Alexanders gevinstserie blev stoppet
af Thor, der var klar til at høste
frugterne efter 31…Sxf4:
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Hvid: Jens Rasmussen, FREM
Sort: David Smit, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Lc4 g6 4.Sf3 Lg7
5.a3 a6 6.d3 b5 7.Ld5 Lb7 8.Lf4 e6
9.Lxc6 Lxc6 10.Dd2 d5 11.e5 d4
12.Se4 f5 13.Sd6+ Ke7? 14.Lg5+ Sf6
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32.Sxd7! Dh4 33.Sf6+ Kh8
34.Sf7+ Kg7 35.Tg1+ Sg6 36.Td7 b6
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15.Df4! Da5+?? 16.b4! cxb4 17.0–0
bxa3 18.Sxd4 Ld5 19.c4 b4 20.Sb3
Dc7 21.cxd5 Dc3 22.Sd4 exd5
23.exf6+ Lxf6
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37.Txg6+! Kxg6 38.Dg1+ 1–0
I samme runde hentede Jens
Rasmussen sin anden sejr, og det gik
ud over David Smit, der som feltets
klart lavest ratede deltager var kommet
på en svær opgave:

24.De5+! Kd7 25.De6+
1–0

~ 46 ~

6. runde:
Med en sejr i 6. og næstsidste runde af
klubmesterskabet over indtil da
ubesejrede Tobias sikrede Thor
spænding
til
det
sidste
i
klubturneringen.
Da
Tobias
efterfølgende vandt det udsatte parti
mod Alexander, gik begge T’er ind til
sidste runde med 5/6p.
Hvid: Tobias Ilsøe, FREM
Sort: Thor Bendix, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6
5.Sf3 0–0 6.Le2 Lg4 7.Le3 Sbd7 8.0–
0 Te8 9.Db3 c5 10.Dxb7 Tb8
11.Dxa7 Txb2 12.Tab1 Db8 13.Da3
Txb1 14.Txb1 Da8 15.Dxa8 Txa8
16.h3 cxd4 17.Lxd4 Le6 18.Td1 Ta5
19.Sd2 Sc5 20.f3 Lh6 21.Lxf6 Le3+
22.Kf1 exf6 23.Sb3 Ta3 24.Tb1 Sa4
25.Sb5 Txa2
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26...Sc3! 27.Te1 Lf4 28.Sb5 Sxe2
29.Txe2 Lxc4 30.Sc3 Lxe2+ 31.Sxe2
Le3 32.g3 Ta3 33.Sbd4 Lxd4
34.Sxd4


+ + ++
+ + ++
 + + +
+ + + + 
 + 8 + +!
"#$ + + 
%
& + + + +'
(+ + ++ *
+,-./01234
34...Td3! 35.Sb5 Txf3+ 36.Kg2 Td3
37.Kf2 h5 38.Sc7 h4 39.Sd5 Txg3
Og sort vandt i få træk.
0–1
7. runde:
Ingen af de to førende spillere gav ved
dørene i sidste runde, men hvor Thor
kom relativ let til sit point, måtte
Tobias ud i et større drama mod Jens,
før han kunne gøre ham følgeskab:

26.Sxd6??
Taber på stedet; efter 26.Ta1 Txa1+
27.Sxa1 Lf4 kan hvid kæmpe videre,
selv om det også her er sort, der har fat
i den lange ende!

Hvid: Aske Graulund, FREM
Sort: Thor Bendix, FREM
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6
5.f3 0–0 6.Le3 Sbd7 7.Sge2 c5 8.d5
Da5 9.Dd2 Se5 10.Sc1 Td8 11.Le2 a6
12.0–0 Tb8 13.Sb3 Db4 14.Tab1
Sxc4 15.Lxc4 Dxc4 16.Kh1 Sd7 17.f4
Lxc3 18.Dxc3 Dxe4 19.f5 Sf6 20.fxg6
hxg6 21.Lh6 Dh4 22.Lf4 Sxd5
23.Dd2 Sxf4 24.Txf4 Dg5 25.Df2 Le6
26.Te1 Lxb3 27.axb3 Tf8 28.h4 Dd5
29.Txe7 Tbe8 30.Tfxf7
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30...Txf7 31.Txe8+ Kg7 32.Dg3 Dd4
33.h5 Tf1+ 34.Kh2 Dg1+ 35.Kh3
Dh1+ 36.Kg4 Dxh5#
0–1
Hvid: Jens Rasmussen, FREM
Sort: Tobias Ilsøe, FREM
[noter: NEN]
1.d4 c5 2.e3 cxd4 3.exd4 d5 4.Sf3 Sf6
5.Ld3 Lg4 6.Sbd2 Sc6 7.c3 e6 8.h3
Lh5 9.Db3 Dc7 10.0–0 Ld6 11.Dc2
0–0 12.Te1 Tfc8 13.a3 Tab8 14.Sg5
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14...Sxd4 15.Lxh7+ Kh8 16.Dd3 Sc6
17.g4 Sxg4 18.hxg4 Lxg4 19.Kg2 Se5

20.Df1?
20.Dd4!+-.
20...g6 21.f4 Sc6 22.Dh1 Kg7
23.Lxg6?
23.Dh4! Lh5 24.Sf1±.
23...Th8! 24.Lh7 Lxf4 25.Sdf3?!
25.Dh4! Lf5 26.Th1 Lxg5 27.Dxg5+
Kf8 28.Lxf5 Tg8 29.Dxg8+ Kxg8
30.Lh7+ Kg7 31.Sf3=.
25...Lxf3+ 26.Kxf3 Lxg5
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27.Tg1??
27.Lxg5 var et langt bedre forsøg.
27...Se5+ 28.Ke2 Txh7 29.Txg5+ Sg6
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38.Kc2 Tg2+ 39.Kb3 De2 40.Tb1
Dc2+
0–1
Både Thor og Tobias Tobias scorede
flotte 6/7p., og titlen skulle derpå
afgøres ved to hurtigskakomkampe
mandag den 9. december.
Med en forventet score på kun 3,5p.
vandt Thor 100 ratingpoint og står
efter turneringen noteret for 1671.

30.Dxh7+?
30.Df3 kunne prøves..
30...Kxh7 31.Th5+ Kg8 32.Le3 Sf4+
33.Lxf4 Dxf4 34.Tg1+ Kf8 35.Tgh1
Ke7 36.Th7 De5+ 37.Kd2 Tg8

Alexander sikrede sig med 5 point den
udelte tredjeplads, og han kunne
derudover glæde sig over yderligere
57 point til kontoen. Alexander er med
klubturneringen overstået nået op på
1662.

FREM 1300
Af Niels Erik Nielsen
Sideløbende
med
schweizerturneringen blev der afviklet en fem
runders monrad-turnering for spillere
med maksimum 1300 i rating.
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Det endte dog med, at André Møller
(1316) fik en plads i feltet, og han
viste sig ikke uventet at være en for
hård nød at knække for feltets øvrige
deltagere, der for de flestes
vedkommende var temmelig uerfarne
med at spille med i en koordineret
turnering.
André vandt over alle, bortset fra
Albert, men partiet findes desværre
ikke i partibunken. Her gør André i
næstsidste runde kål på Henrik
Hansen, hvis sidste træk var 21.Ta1c1:

21...Td2! 22.Sf2?
Efter 22.Tf2! har hvid stadig visse
muligheder for at holde sammen på
stillingen.
22...Txb2 23.Td1?? Sc3! 24.Td3??
Te2# 0–1
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I sidste runde mødtes André og Tobias
Aagaard Hansen, der med 3,5/4p. førte
gruppen på det tidspunkt:
Hvid: André Møller, FREM
Sort: Tobias Aagaard Hansen,
FREM
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Lc4
Le7 5.c3 dxc3 6.Dd5 Sh6 7.Lxh6 0–0
8.Lc1?

8...Sb4! ser meget grimt ud for hvid;
fx. 9.Da5 Sc2+ 10.Ke2 Sxa1 eller
9.Dh5 d5! 10.exd5 Sc2+ 11.Kd1 Sxa1
12.Sxc3 g6; i begge tilfælde med klar
sort fordel.
9.Dh5 c2 10.Sc3 Le6 11.Sd5 Lxd5
12.Lxd5 Se5 13.Sg5 Lxg5 14.Lxg5
De8 15.0–0 c6 16.Lb3 c1D 17.Taxc1
Sd3 18.Tc3 Sc5 19.Th3 Dxe4 20.Te3
Df5 21.Tf3 De5?? 22.Lxf7+ Kh8
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23.Dxh7+!! Kxh7 24.Th3# 1–0

8...d6?

FREM Schweizer: Thor og Tobias.

FREM 1300: André og Tobias.
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Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen
Når der spilles kvartfinaler i vores
lokaler mandag den 20. januar, må vi
sætte vores lid til de forsvarende
mestre fra FREM 1, som er klubbens
eneste tilbageværende hold. Vi havde
denne gang fire mandskaber til start,
men da der i sæsonen 2013-14 kun var
tilmeldt 24 mandskaber, sad første- og
tredjeholdet over i 1. runde, som blev
afviklet i Nyborg.
FREM 2 trak Nr. Aaby 2 og gjorde
rent bord, mens FREM 4 var ude i et
både spændende og jævnbyrdigt opgør
mod Læseforeningen 2, der endte med
at vinde 2,5-1,5. Det kunne meget vel
være gået stik modsat, thi både Lene
Kuntz og Anton Kjeldsen havde
undervejs gevinststillinger, men de to
partier indbragte kun et halvt point,
hvilket også var, hvad både Johnny
Holler Johansen og Peter Kinggaard
drev det til.
FREM 2 røg ud mod Trekanten
De 16 resterende hold afviklede 2.
runde i Læseforeningen torsdag den
28.
november,
og
hvor
forhåndsfavoritterne behændigt undgik
hinanden i 1. runde, løb et par af de
klart stærkeste hold til gengæld ind i
hinanden i Bolbro Brugerhus.
Det drejede sig om Trekanten og
FREM 2, mens de fleste af de øvrige
opgør havde en klar favorit. Bortset fra
Nr. Aaby 1 og Sdr. Nærå 1, der måtte
ud i lynomkamp, blev der da heller
aldrig tvivl om udfaldet i de resterende
matcher. FREM 2’s første- og
tredjebræt Jan Nordenbæk og Niels-

Peter Nielsen udgjorde i sidste sæson
halvdelen af det succesrige Peixemandskab, der først i semifinalen
måtte bøje for de senere vindere fra
FREM 1. Jan og NP blev denne gang
suppleret af Stefan Wiecker og Jesper
Knudsen, og den formation var
sammen med FREM 1’s og
Trekantens de værste at trække.
Trekantens styrkeliste kan opvise en
perlerække af stærke mesterspillere,
og i Læseforeningen var det Carsten
Bank Friis, Per Skjoldager, Viggo
Bové Quist og Gert Aagaard, der
skulle sørge for en kvartfinale-plads.
Helt som forventet blev det en tæt
affære, men da førstebrættet mellem
Carsten og Jan som det første endte
remis, svandt troen på at FREM 2
kunne sikre sig en plads de sidste otte.
NP var nemlig kommet i defensiven
mod Viggo, mens Jesper godt nok
havde vundet en løber mod Gert, der
imidlertid fik tre bønder og FREMspillerens åbne kongestilling for
officeren. Holdets hovedproblem var
dog udviklingen på andetbrættet, hvor
Per Skjoldager tidligt neglede en
bonde fra Stefan Wiecker, der brugte
megen tid uden at finde tilstrækkelig
kompensation. Partiet endte med at gå
tabt, og da de to andre opgør endte
remis, var FREM 2 ude.
Kattens leg med musen
Førsteholdet trak Middelfart, der ikke
fik mange ben til jorden. Først færdig
var Jannick B. Skow, og efter nogen
tid fik han følgeskab af førstebrættet
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Kristoffer Dyrgaard, der gjorde kort
proces
efter
Jacob
Klochs
34...Txe4+??:
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35.Kf3! Sh2+ 36.Kxe4 Sxf1 37.Sd5+
Txd5 38.Txd5 f5+ 39.Txf5 Sg3+
40.Ke5 Sxf5 41.Kxf5
1–0
Per Stentebjerg sørgede for 3-0, inden
Tobias Ilsøe gjorde det slutresultatet 40. Han havde de hvide brikker mod
Leif Kristoffersen, der allerede var i
problemer efter 15…Dg6:
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16.Le7?!

Endnu stærkere var 16.Ld3!, fx
16...Db6 17.Tb4 Dc6 18.Tc1!+-.
16...Sc6 17.Lxf8 Sxd4 18.Sxd4 Kxf8
19.Te1 Sc5 20.Da3 Dd6 21.Sb5 Db6
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22.Te5! g6 23.Sd4 Kg7 24.Txc5 Dd6
25.Dc3 f6 26.Td5 De7 27.De3 Dxe3
28.fxe3 b5 29.Le2 Kf7 30.Lf3 Le6
31.Tc5
1–0
Nyborg var for stor en mundfuld
Tredjeholdet trak Nyborg, der med
Stig Gorm Jensen og John Frederiksen
på de to øverste brætter vil være
favoritter mod de fleste modstandere.
Til gengæld er de til at tale med i
bunden, og efter de forventede
nederlag til Yann Le Besq og Jens
Rasmussen i toppen, var det ikke langt
fra, at Jacob Foged Christensen og
Anton
Kjeldsen
sørgede
for
lynomkamp.
Jacob kom til at stå klart bedst mod
Svend Veise, men desværre endte
parterne i et uligefarvet løberslutspil,
som den erfarne Nyborg-spiller holdt
remis.
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Dermed var løbet kørt for tredjeholdet,
men Anton pyntede på slutresultatet
ved at vinde over Jan Saxtorff, der var
kommet skidt fra åbningen, og
15…e5?? hjalp bestemt ikke på
tingene:


$+ ++#$
 ++
+ + 67+
+ +  + 
  + 9 +!
"+9+ + 8 %
& 
6Q 
 '
(#) + +) *
+,-./01234

25.La6+ Txa6 26.Dxa6+ Kb8
27.Db6+ Kc8 28.Se2 Le4 29.Sc3 Lc6
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 + + + 
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+ 
 '
(+ + +  *
+,-./01234
30.a3! Sxd6 31.Dxa5 Te8 32.f3 Te6
33.b4 f6 34.b5 Lb7 35.a4
Og Anton vandt i få træk.
1–0

16.Tae1!?
16.Lxe5! Dxe5 17.Tfe1+-.
16...Lb8 17.Lxe5
17.d6!
17...Lxe5 18.Txe5+ Dxe5 19.Te1
Dxe1+ 20.Dxe1+ Kd8 21.Dxb4 Sf6
22.d6 Se8 23.Db6+ Kc8 24.Lc4 a5

Følgende hold er videre til
kvartfinalerne i uge 4, 2014:
Læseforeningen 1 og 2, Faaborg,
FREM 1, Nyborg 1, Sdr. Nærå 1,
Sydøstfyn og Trekanten.

AKTIVITETSKALENDER
Januar

mandag
torsdag
søndag
mandag
mandag
torsdag
søndag
mandag

06
09
12
13
20
23
26
27

Klubmesterskab i lyn
FM i LF (1)
Kl. 12-18: Divisionsskak (4)
Hold (4)
Pokal (3)
FM i LF (2)
Kl. 12-18: Divisionsskak (5)
Undervisning (1)
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Februar

Marts

April

Maj

Juni

mandag
mandag
Uge 07
torsdag
søndag
mandag
mandag
søndag
mandag
torsdag
mandag
torsdag
mandag
mandag
torsdag
mandag
torsdag
mandag
mandag

03
10
07
13
16
17
24
02
03
06
10
13
17
24
27
31
03
07
14

Hold (5)
Undervisning (2)
Pokal (4)
FM i LF (3)
Kl. 12-18: Divisionsskak (6)
Vinterferie
Hold (6)
Kl. 12-18: Divisionsskak (7)
FREM OPEN (1)
FM i LF (4)
FREM OPEN (2)
FM i LF (5)
Hold (7)
FREM OPEN (3)
FM i LF (6)
FREM OPEN (4), BRIKKEN nr. 1
FM i LF (7)
Undervisning/udsatte partier
Påskeferie

mandag

21

mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
lørdag
mandag
mandag
lørdag

28
05
12
19
26
31
02
09
14

2. påskedag – klubben er lukket
FREM OPEN (5)
Generalforsamling
FREM OPEN (6)
FREM OPEN (7)
Hurtigskak (1)
Havnekulturfestival
Hurtigskak (2)
2. pinsedag – klubben er lukket
Sommerfest

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

~ 54 ~

FREM JULECUP 2013
FREM Skakklub indbyder til den årlige julehurtigturnering.
Spillested:
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C
Spilledag:
Lørdag d. 28. december 2013
Spilletid:
Kl. 10.00 til ca. 18.30
Turneringsform: 8 deltagere i hver gruppe opdelt efter rating, som spiller alle
mod alle.
Betænkningstid: 25 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 i vores kantine være mulighed for at købe en varm ret i
middagspausen. Retten kan forudbestilles ved tilmelding og koster 45 kr.
Der kan købes franskbrød med ost og pålæg ved turneringens start.
Øl, vand, kaffe, frugt, slik m.m. kan købes på spillestedet.
Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 26/12 2013 kl. 20.00.
Tilmelding: Kristoffer Dyrgaard, kristoffer@frem-skakklub.dk eller tlf.: 25
75 76 78.
Tilmelding kan også ske via tilmeldingsformularen på Frems hjemmeside:
www.frem-skakklub.dk

VEL MØDT I FREM!
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FREM OPEN 2014
Traditionen tro indbyder FREM Skakklub hvert forår til Frem
Open.
Spillested:
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C.
Spilledage:
Mandagene 3., 10., 24. & 31. marts, 28. april, 12. & 19. maj.
Alle dage med start kl. 18.30.
Udsatte partier:
Mandag den 7. april. Desuden er der god mulighed for at spille i Læseforeningen
om torsdagen, såfremt man melder sin ankomst inden.
Bemærk:
Det er stadig tilladt at komme én time for sent til partiet fra starttidspunktet.
Betænkningstid:
FIDE-tid: 90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten af partiet
med 30 sek. tillæg pr. træk fra træk ét.
Grupper:
8-mandsgrupper alle-mod-alle efter rating - evt. monrad i nederste gruppe.
Kvalificerede grupper elo-rates.
Indskud:
Kr. 125,- Indskud betales inden første runde (kl. 18.15).
Præmier:
I alle grupper er præmiefordelingen: 1. 500,- 2. 300,Tilmelding:
Senest den 24. februar til Kristoffer Dyrgaard, kristoffer@frem-skakklub.dk eller
tlf.: 25 75 76 78.
Turneringsleder: Kristoffer Dyrgaard.

VEL MØDT I FREM!
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Fynsmesterskabet 2014
9. januar - 3. april 2014

Læseforeningens
Skakklub
indbyder
Fynsmesterskabet/16. Årsskifteturnering.

hermed

til

Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V.
Spilledage: Torsdagene d. 9.1, 23.1, 13.2, 6.3, 13.3, 27.3 og 3.4.2014.
Starttidspunkt: Kl. 19:00.
Turneringsform: Koordineret og ELO-ratet FIDE-Schweizer med seedning de to
første runder.
Betænkningstid: 90 min. til 40 træk + 30 min. til resten + 30 sek. per træk fra træk
1.
Fremmøde: Det er tilladt at komme op til 60 minutter for sent.
Afbud: Et udsat parti skal af hensyn til rundelægningen og de øvrige spillere så vidt
muligt afvikles senest mandagen før den følgende runde.
Indskud: 100 kr. som skal betales inden 1. træk.
Præmier: 1. plads 2000 kr. 2. plads 1000 kr.
Præmiegrupper: Der vil være rating præmiegrupper med ca. 10 spillere i hver.
Korrektion: Ved ligestilling vil der blive spillet omkamp om 1. pladsen over to
aftener.
Øvrige ratingpræmier vil blive delt mellem ligestillede.
Skønhedspræmier: I lighed med de andre år udloves der skønhedspræmier
undervejs i turneringen.
For at komme i betragtning til disse præmier skal deltageren selv kommentere
partiet og indlevere det på en spilleaften eller per mail til klr@saxonet.dk.
Tilmeldingsfrist: 3. januar 2013 til Alex Sørensen tlf.: 61 14 27 87, e-mail:
also@mail-online.dk eller via hjemmesiden: www.lfskak.dk.

Vel mødt i Læseforeningen!
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Medlemsoversigt
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
66115869
Jwan Bakr, Bøgevej 100, 2. mf., 5450 Otterup
71502268
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C
21676241
Thor Bendix, Kragsbjergstrædet 18, lejl. 2, stuen 5000 Od. C 60110673
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
66111326
Jesper Bruun, Snogegårdsvej 142, 2. th., 2860 Søborg
21283615
42700108
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
42700108
Robert Crawford, Rylevej 4, 5000 Odense C
26149768
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 Od. SØ 23963287
Kristoffer Dyrgaard, J.C. La Cours Vej 5, 1. tv, 5000 Od. C
25757678
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
Aske Scott Graulund, Toften 4, 5560 Aarup
28731103
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
65912145
Henrik Malig Hansen, Vægtens Kvarter 262, Odense SØ
22103960
Jonathan A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ
22103960
Tobias A. Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ
22103960
Mads Hansen, Slåenhaven 50, 5240 Odense NØ
41280069
Willy Hansen, Nørregade 26, 5492 Vissenbjerg
60684591
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C
24262675
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
Mathias Dyreborg Jørgensen, Majsmarken 28, 5260 Od. S
40233255
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
20744863
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
22593955
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup
31745140
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Medlemsoversigt
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2A, 2. sal, 5000 Od. C
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Michael B. Madsen, Skeltoftevej 4, 4. tv., 2800 Lyngby
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Søborg Hovedgade 87, 2. th., 2860 Søborg
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Niels-Peter Nielsen, Peder Skrams Gade 22, 4., 1054 Kbh. K
Jan Nordenbæk, Horsehøj 93, 4000 Roskilde
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Erik Pedersen, Norddalen 8, 5260 Odense S
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Jens Rasmussen, Banevænget 9, st., 5270 Odense N
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl
Jannick Benneth Skow, Eyvinds Allé 12, 5250 Odense SV
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N
Peter Sørensen, Dagmargade 6, 1. th., 5000 Odense C.
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV
Simon Wilbrandt, Knarrebjergvej 9, 5762 Vester Skerninge
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup
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51427177
22300077
26197999
26197999
26197999
23325877
61305945
65371093
65371093
65371093
66175561
61310196
66147674
61272250
28558032
28622832
61731784
66108610
29823270
66126472
66147615
23808033
61667961
61709191
22401914
27575081
40826492
28939067
28972264
42376442
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