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Bestyrelsen orienterer

December 2014

Tak for et glimrende OM!
de, der kommer, også får en god
oplevelse. Vi er kun det samme antal
medlemmer til at stå for alt det
praktiske, og for at det ikke skal blive
en uoverstigelig opgave ved et fortsat
stejlt stigende deltagerantal, og at
deltagerne som følge heraf vil få en
ringere oplevelse, så påtænker vi altså
nu en grænse, hvor vi mener, at vi også
fremadrettet
vil
kunne
løfte
arrangementet med det nuværende
antal hjælpere. OM er en opgave, der er
meget arbejde i. 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. Det
er
fuldstændig
afgørende
for
turneringens succes!

Første halvdel af sæsonen 2014-2015
går på hæld. Det synes næsten, som var
det i går, at vi indledte sæsonen med
grill på Ungdomshusets terrasse. Tiden
flyver af sted, og vi har da også haft
fuld skrue på aktivitetsfronten. Klarest i
erindringen står nok for manges
vedkommende OM 2014 i den første
weekend af efterårsferien. Det er
suverænt klubbens største opgave, hvor
der er flest medlemmer i gang med den
ene eller anden opgave, for at
turneringen skal glide bedst muligt, så
de mange deltagere får sig en god
oplevelse med hjem. Og lad det være
sagt med det samme, det var der
mange, der fik igen i år!
Med 96 skakspillere fra nær og fjern
satte vi ny rekord for antallet af
deltagere i OM. Det er intet mindre end
24 ekstra deltagere i forhold til 2013 –
et år hvor vi vel at mærke var
overordentlig tilfreds med tilslutningen.
Samtidig har turneringen nu bevæget
sig op blandt de allerstørste
skakturneringer i Danmark. Det er vel
kun Politiken Cup, Horsens Lang
Weekend og Sondex Cup, som med
rette kan kalde sig større.
Vi kan som klub være stolte af, at OM
nu er oppe i ”Superligaen” blandt
skakturneringer, men det er dog ikke i
sig selv et mål, at turneringen skal blive
ved med at vokse så eksplosivt. Derfor
går
bestyrelsen
med
seriøse
overvejelser om, at der næste år bliver
et deltagerloft på formentlig 108
deltagere. Det sker netop for at sikre, at

Tobias Ilsøe tog titlen igen
Ellers byder efteråret i Frem jo
traditionelt på klubmesterskabet. Endnu
engang havde vi en spændende
turnering, som endte nærmest som
seedningerne havde forudset. Tobias
Ilsøe og Simon Wilbrandt var klare
favoritter, og de tog sig da også sikkert
af de to øverste podiepladser. Jess
spillede også en stærk turnering og blev
en lige så sikker treer. I den anden
præmiegruppe løb Peter Morling med
sejren og Tobias Aagaard tog sig af
andenpladsen. Stort tillykke til alle
præmietagerne!
Den næste større turnering i klubben er
vores
hurtigskakturnering
Frem
Julecup den 28. december, og næste
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koordinerede turnering er Frem Open,
som starter midt i februar. Invitationer
til begge turneringer findes bagerst i
Brikken.
Bestyrelsen glæder sig til at se så
mange af jer som muligt ved de to
turneringer. Slutteligt ønskes alle

medlemmer og deres familie en rigtig
glædelig jul og et godt nytår!
På bestyrelsens vegne
Niels Henrik Sørensen
Formand
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Juleafslutning, BRIKKEN nr. 3
FREM JULECUP
Klubmesterskab i lynskak
Kl. 12-18: Divisionsskak (4)
Hold (4)
Pokalkvartfinaler i klubben
Kl. 12-18: Divisionsskak (5)
Undervisning/Transparent Minds
Hold (5)
Vinterferie
Kl. 12-18: Divisionsskak (6)
FREM OPEN (1)
Hold (6)
Kl. 12-18: Divisionsskak (7)
FREM OPEN (2)
FREM OPEN (3)
Hold (7)
FREM OPEN (4)
Påskeferie
2. påskedag – klubben er lukket
Undervisning + udsatte partier
FREM OPEN (5), BRIKKEN nr. 1
FREM OPEN (6)
Generalforsamling
FREM OPEN (7)

Derudover er der juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30.
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FREM Schweizer 2014
Af Niels Erik Nielsen
Årets klubturnering samlede 20
deltagere, hvilket var fire flere end
2013-udgaven, som markerede et
absolut lavpunkt i de mange år,
turneringen har været blandt sæsonens
vigtigste omdrejningspunkter. I de
forrige udgaver har det mere været
reglen end undtagelsen, at spillere fra
andre klubber deltog, men det var ikke
tilfældet i år, idet Bo Sørensen nåede at
skifte fra Ejby til FREM, inden
turneringen gik i gang. Sidste år var de
tilmeldte opdelt i to grupper, hvor de
10 højest ratede spillede en syv runders
schweizer-turnering, mens de seks
øvrige spillede en fem runders monrad.
Denne gang deltog alle 20 i én stor 7
runders schweizer-gruppe, og de var
placeret i to præmiegrupper.

med remis mod 20. seedede Markus
Maagaard, der således fik en god start
på sin første koordinerede turnering.
2. runde:
Tendensen fortsatte i 2. runde, hvor
topseedede Simon Wilbrandt vandt et
nydeligt parti over 6. seedede Erik
Pedersen:
Hvid: Simon Wilbrandt, FREM
Sort: Erik Pedersen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.g3 c6
5.Lg2 d5 6.Sh3 Ld6 7.Lf4 0–0 8.Db3
Sh5 9.Lxd6 Dxd6 10.0–0 f4 11.Tac1
dxc4 12.Dxc4 Sd7 13.Se4 De7
14.Shg5 Sb6 15.Dd3 h6
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+
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*++++,-.
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Forhåndsfavoritter var sidste års
klubmester Tobias Ilsøe samt vinderen
af FREM OPEN 2014 Simon
Wilbrandt. De to mesterspillere var
ikke alene feltets eneste af slagsen,
men med danske ratingtal på 2000+
havde de endvidere langt over 100
point ned til tredjeseedede Jess Nykjær
(1891).
Denne turneringsform plejer at blive
indledt med et større udskilningsløb,
hvor fårene lynhurtigt bliver skilt fra
bukkene. Det var også tilfældet her,
hvor så godt som alle favoritter lagde
ud med at leve op til værdigheden.
Eneste lille undtagelse var, at 10.
seedede Peter Kinggaard måtte nøjes

16.Sh7! Tf7
16...Kxh7?? 17.Sf6+ Kh8 18.Dh7#.
17.Lf3 g5 18.Shxg5 hxg5 19.Lxh5
Th7 20.Lf3 Dg7 21.Tfd1 Dh6 22.Kf1
Sd5 23.Db3 fxg3 24.hxg3 g4 25.Lg2
Ld7 26.Dxb7 Tf8 27.Ke1 Dh2 28.Lf1
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Temmelig forpligtende, især fordi hvid
stadig er bagud i udvikling og mangler
at få sin konge i sikkerhed.
Lg4 11.Dc2 Td8 12.Dc3 Sc6 13.b5
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28...Se3?! 29.fxe3 Txf1+ 30.Kd2!
30.Kxf1?? Dh1+ 31.Kf2 Th2#.
30...Txd1+ 31.Txd1 Dg2 32.Sf6+ Kh8
33.Sxh7
1–0

13...Sd4! 14.Lc4 Sxf3+ 15.gxf3
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Her blev klubmesteren fundet
Vi hopper let og elegant over 3. runde
og går videre til 4. runde, hvor de to
forhåndsfavoritter
mødtes.
Begge
mødte frem med 3/3p., og en vinder
ville derfor stå med et fantastisk godt
udgangspunkt for at sikre sig
klubmesterskabet. Det blev en ganske
seværdig forestilling, hvor sort allerede
i åbningen greb teten:
Hvid: Simon Wilbrandt, FREM
Sort: Tobias Ilsøe, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2
De7 5.c5 Lxd2+ 6.Sbxd2 d6 7.Tc1 0–
0 8.e3 e5 9.dxe5?!
Årsagen til flere af hvids kommende
problemer skal nok søges her. Efter
9.cxd6 cxd6 10.dxe5 dxe5 11.Lb5 ser
der ud til at være balance.
9...dxe5 10.b4?!

15...Txd2! 16.Dxd2 Lxf3 17.Tg1 Se4
18.Dc2 Dh4! 19.Tg3!?
19.Ld3 Td8 20.Lxe4 Lxe4 21.Dc4
Dxh2 22.Txg7+ Kxg7 23.Dxe4 Dg1+
24.Ke2 Dg5 med lille sort fordel
(24...Dxc1 25.Dxe5+=).
19...Sxg3 20.fxg3 Df6 21.Ld3 g6
22.Le2 Td8 23.Db2 Lxe2 24.Kxe2
De6 25.Dc2?! e4
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5. runde:
Tobias spillede remis mod Jess, og det
udnyttede Simon straks til at reducere
konkurrentens forspring til blot et halvt
point. Det skete med en sejr over Jens
Rasmussen, som nok ikke havde
ventet, at Simon turde åbne diagonalen
ned til egen konge med 30.b2-b4!:
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26.Tf1?!
26.Td1 Txd1 27.Kxd1 Dd7+ 28.Ke1
Dxb5 29.Dxe4 Dxc5 30.Dxb7 Dxe3+
31.Kf1 Db6–+.
26...Dg4+ 27.Ke1 Td3 28.Dc1 De6
29.Tf2 Dd5 30.Te2 h5 31.Tf2 Dg5
32.Tf4 Dd5 33.Tf2 Dd7 34.a4 Dd5
35.Tb2 Dg5 36.Te2 h4! 37.Kf2 hxg3+
38.hxg3 Dg4 39.Dh1?

30...Sxd5 31.bxc5+! Ka8 32.Thc1 Tb8
33.exd5 e4+ 34.Sb2 e3 35.Le1 dxc5
36.Lc3 Ld4 37.Lxd4 cxd4 38.Tc4 Tb7
39.Txd4 g5 40.Sd3 Tc8 41.d6 Ta7
42.d7 Td8 43.Se5 Tb7 44.Sc6 Txb1+
45.Kxb1 e2
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39...Df5+ 40.Ke1 Ta3! 41.Dh4 Ta1+
42.Kd2 Dd5+ 43.Kc3 Dd3+ 44.Kb4
Tb1+ 45.Ka5 Dc3#
0–1
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De3 45.Db2 Tc3 46.Db1+ Td3 47.Tg2
h5 48.Df1 Tc3 49.Dd1 Kh6 50.Dd6

46.Ta4+ Kb7 47.Sxd8+ Kc7 48.Se6+
Kxd7 49.Sc5+ 1–0
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Turneringens største overraskelse
I samme runde blev et af turneringens
mest spændende partier spillet. Det
stod mellem 13. seedede Peter Morling
og 6. seedede Erik Pedersen. Med de
sorte brikker opbyggede Erik, der
stillede op med en ratingfordel på ikke
mindre end 493 point, en klar
gevinststilling, for derpå at kunne have
sat alt over styr med 37…f4-f3??:
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50...Tc1?
Nu har hvid remis ved evig skak.
Rigtigt var 50...Dg5!, fx 51.Dxe6+ Kh7
52.Dd5 Te3 53.Dd4 Dxe5 54.Dxe5
Txe5 55.Ta2 a5 og sort vinder.
51.Dxe6+ g6 52.Df6 Te1 53.Dh8+
Kg5 54.Df6+ Kg4 55.Dh4+ Kf5
56.Df6+
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38.Dxf3?
Her kunne Peter have vundet forceret
med 38.Dd7!, fx 38…Db7 39.Dd8+
Kf7 40.Txf3++-.
38...h6 39.Df7+?
Rigtigt var 39.Tc6! Da5 40.g3!, hvorpå
kan følge 40…Td4 41.Df7+ Kh7
42.Txe6 Td1+ 43.Kh2 Dd5, som kan
ende med remis ved evig skak efter
44.Dg6+ Kh8 45.Te8+ Txe8 46.Dxe8+
Kh7 47.Tg2 Td2! 48.Txd2 Dxd2+
49.Kh3 Dc1! 50.c8D Dh1+ 51.Kg4
De4+.
39...Kh7 40.g3 Tg4 41.Kh2 De3
42.Df3 Dxc1 43.Dxg4 Txc7 44.Dxb4

56...Ke4??

56…Kg4 ville føre til remis ved
trækgentagelse efter 57.Dh4+ Kf5
58.Df6+ osv.
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57.e6 Kd5 58.Dxg6 Dxe6 59.Td2+
Kc6 60.Dc2+ Kb7 61.Db2+

29...Txc7 30.Txc7 Td8 31.Tc6 Tb8
32.Kd3 f5 33.Kc4
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I denne stilling stoppede notationen,
men hvid endte med at vinde. Sorts
konge er da også fanget i et matnet
efter såvel 61...Ka6 som 61...Kc7.
1–0
Samtidig mødtes David Smit og André
Friis Møller; vi kommer ind efter
sidstnævntes 28…Tac8?!:
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29.Ke2?!
Her kunne hvid have sikret sig klar
fordel med 29.Txe7!±.

33...b5+?!
Hjælper blot hvids konge til et endnu
bedre felt.
34.Kc5! Td8 35.Kxb5 Td2 36.a4!
Txf2 37.Kxa5 Txg2 38.b4 g5 39.fxg5
f4 40.b5 Txg5 41.Kb4 f3 42.Tc1 Ke8
43.b6 Kd7 44.a5 f2 45.b7 Tg1 46.b8D
Txc1
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47.Da7+! Tc7 48.Dxf2 Tb7+ 49.Ka4
e5 50.a6 Tc7 51.a7
1–0
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Turneringens næststørste
overraskelse
I næstsidste runde måtte Simon nøjes
med remis mod Jess, mens Tobias igen
udbyggede forspringet til et helt point
ved at vinde over Jens.

22...cxd4 23.Sxc4 Txc4 24.Txd4 Txd4
25.cxd4
Sc6
26.Lc7?!
Txa4
27.Lxb6??
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Rundens mest bemærkelsesværdige
resultat indtraf mellem Anton Kjeldsen
og Alfred Andersen, hvor sidstnævnte
trak det længste strå.
At turneringens 93-årige nestor kunne
vinde dét parti var en stor overraskelse,
ikke mindst når man tager i
betragtning, at Anton stillede op med
358 flere point i dansk rating:
Hvid: Anton Kjeldsen, FREM
Sort: Alfred Andersen, FREM
1.d4 g6 2.Lf4 Lg7 3.e3 c5 4.c3 cxd4
5.exd4 d5 6.Sf3 Sc6 7.Lb5 Db6
8.Lxc6+ bxc6 9.Db3 La6 10.Sbd2 e6
11.0–0–0 Se7 12.Ld6 Sc8 13.Dxb6
axb6 14.La3 Sa7 15.Ld6 Sb5 16.Lf4
0–0 17.Se5 Lxe5 18.Lxe5 c5 19.a4
Sa7 20.Ld6 Tfc8 21.Sb3 Lc4
22.Sd2?=
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0–1

27…Ta1+

Bondetræk tabte på stedet
I mødet mellem David Smit og Willy
Hansen var der ikke det store på færde,
indtil førstnævnte bukkede fælt med
34.g3-g4??:
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34...Df3! 35.Lxf2 Txc1 36.Sxc1 Dxf2+
0–1
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Fejltræk blev ikke udnyttet
At et enkelt træk kan gøre hele
forskellen mellem sejr og nederlag,
blev vi vidne til i sidste runde, hvor
Markus Maagaard tog en forgiftet
bonde mod David Smit:
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23.Lxc7? Txc7??
Efter 23...Sd6!, der både dækker
bonden på f7 og forhindrer afbytning
på d6 grund af det udækkede tårn på
c1, vinder sort.
24.Txf7+ Kd6 25.Tcxc7
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25...Txh2??

25…Kd5 26.Th7! er naturligvis også
håbløst for sort i længden.
26.Tfd7#
1–0
Far tabte til søn
I sidste runde mødtes Henrik og
Tobias, som begge havde chance for en
præmie. Farmand stod længe klart
bedst, men ungdommen viste sig
stærkest på de sidste meter og
snuppede med sejren samtidig nederste
gruppes andenpræmie:
Hvid: Henrik Malig Hansen, FREM
Sort: Tobias Aagaard Hansen,
FREM
[noter: NEN]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5
5.Lg5 c6 6.Dc2 Le6 7.e3 Sbd7 8.Ld3
Le7 9.Sge2 Dc7 10.0–0 Ld6 11.Sf4 h6
12.Lxf6 Sxf6 13.g3 Lxf4 14.exf4 Lh3
15.Tfe1+ Kd8 16.Lf1 Dd7 17.Te3
Lxf1 18.Txf1 Kc7 19.Tfe1 Tae8 20.b4
Sg4?
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21.Te7! Kc8
21...Txe7 22.Txe7 Dxe7 23.Sxd5++-.
22.Txe8+?
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22.Txd7! Txe1+ 23.Kg2 Kxd7
24.Df5++-.
22...Txe8 23.Txe8+ Dxe8 24.Sxd5
De1+ 25.Kg2 Kd7?! 26.Df5+ De6
27.Dxe6+ fxe6 28.Se3 Sf6 29.h4 g6
30.f3 Kc7 31.g4 Sd5
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32.Kf2?? Sxf4 33.Kg3? Se2+ 34.Kf2
Sxd4 35.f4 Kb6 36.Sc4+ Kb5 37.Sd6+
Kxb4 38.Ke3 Sb5 39.Sxb7 c5 40.Kd3
c4+ 41.Kc2 c3 42.Sd8 Sd4+ 43.Kc1 c2
44.Sxe6 Sxe6 45.Kxc2 Kc4 46.f5
Sd4+ 47.Kd2 gxf5
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48.gxf5

48.g5 hxg5 49.h5 hjælper ikke efter
49…Se6 50.h6 Sf8–+.
48...Sxf5 49.h5 Sg3
0–1
En kendt åbningsfælde
Sidste runde bød på endnu et offer for
en kendt fælde i dronningegambit, der
ligesom åbningen har flere hundrede år
på bagen. Jeg skal undlade at nævne,
hvem der førte de hvide brikker, men
stillingen opstod efter 5…exd5:
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6.Sxd5?? Sxd5 7.Lxd8 Lb4+ 8.Dd2
Lxd2+ 9.Kxd2 Kxd8
Og Peter Morling vandt i yderligere en
halv snes træk, hvilket sikrede ham
førstepræmien i gruppe 2.
0–1
Jess vandt prestigeopgøret
Da Tobias og Simon satte sig sikkert på
de to eneste præmiegivende pladser i
gruppe 1, var tredjepladsen uden den
helt store betydning. Men Jess Nykjær
sikrede sig med en afsluttende gevinst
status af mesterspiller. Det var over
hans gode ven Anton Kjeldsen, hvilket
var mindst lige så vigtigt! Opgøret bød
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på ikke færre end seks remistilbud,
ligeligt fordelt mellem de to parter:
Hvid: Anton Kjeldsen, FREM
Sort: Jess Nykjær, FREM
[noter: NEN]
1.e4= c5 2.Sf3= e6 3.d4= cxd4 4.Sxd4
a6 5.Sc3 Dc7 6.Le2 Sf6 7.0–0 Lb4
8.Ld2 Lxc3 9.Lxc3 Sxe4 10.Lb4 Sc6
11.Sxc6 Dxc6 12.Lf3 a5
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15...0–0 16.Tfe1 f5 17.Dxb4 Ta4=
18.Db3 Ld7= 19.Te3 Th4= 20.Tae1
b5 21.a3 Th6 22.Le2 Tb8
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23.a4? Dd6 24.Tg3 bxa4 25.Dc3 Tg6
26.Th3 Db4 27.Dxb4 Txb4 28.b3= e5
29.Ta1 Tgb6 30.Ta3 e4 31.Tc3 Kf7
32.h3 Ke6 33.Kf1 Kd6 34.Ke1 g5
35.f3 axb3 36.Taxb3 Txb3 37.Txb3
Txb3 38.cxb3 d4 39.fxe4 fxe4
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13.Dd4! axb4 14.Lxe4 d5
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15.Ld3?!
15.Dxg7! Tf8 16.Lxh7+-.

0–1

Peter Morling blev turneringens
suveræne ratingtopscorer ved at gå fra
1282 til 1435, en bedrift ingen af de
øvrige deltagere var i nærheden af.
~ 14 ~

Divisionsturneringen
Af Niels Erik Nielsen
I 53. udgave af divisionsturneringen er klubben atter repræsenteret med to hold, idet
FREM 1 igen turner ud i 1. division, gruppe 2, mens FREM 2 ligesom sidste sæson er
at finde i 2. division, gruppe 2. Med en tredjeplads gjorde førsteholdet det over
forventning i 2013-14 udgaven, men i mellemtiden er holdets førstebræt FM Mads
Hansen skiftet til Skakliga-klubben Skanderborg. Da der ikke er kommet nye spillere
til, er tidligere sæsoners målsætning om at spille med om oprykning nedtonet til en
placering midt i rækken. Ganske som det var tilfældet for andetholdets vedkommende
i sidste sæson, bliver denne nok én lang kamp om at undgå nedrykning. Med Mads’
farvel og Sophus’ indlemmelse i førsteholdstruppen er FREM 2 på papiret svagere
besat, end det var tilfældet i sidste sæson, hvor holdet kun med det yderste af neglene
sikrede sig fortsat divisionsstatus.
1. division, gruppe 2:

og Simon Wilbrandt alle vandt, mens
fire partier endte remis.
Jwan Bakr fortsatte de gode takter fra
sidste sæson ved på førstebrættet at
vinde over Bent Sørensen:

1. runde:
Nørresundby - FREM 1: 3-5
FREM 1 indledte sæsonen med en
langtur til Nørresundby. Det lignede på
forhånd en vanskelig opgave mod
nedrykkere fra Skakligaen, men vi
vandt overraskende opgøret 5-3. Det
hører dog med til historien, at
hjemmeholdet var stærkt afbudsramt.
Nørresundby har i årtier rådet over en
førsteholdstrup, der kun sjældent har
haft brug for reserver, men ved
ankomsten til spillestedet fik FREM sig
noget af en overraskelse, da halvdelen
af modstandernes ordinære spillere var
fraværende. Det skyldtes et samspil af
flere uheldige omstændigheder, hvor
det på forhånd kun var kendt, at
Nørresundbys normale førstebræt Jens
Kølbæk var til senior-VM i
Grækenland.
Det
betød,
at
favoritværdigheden overgik til FREM,
for hvem Jwan Bakr, Stefan Wiecker

Jwan Bakr kommenterer:
Hvid: Jwan Bakr, FREM 1
Sort: Bent Sørensen, Nørresundby
[noter: Jwan]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3
Sbd7 6.Ld3 Ld6 7.b3 e5 8.cxd5
Faktisk har jeg ikke så meget erfaring i
denne variant med b3 mod semi-slav,
men jeg ved godt, at jeg skal prøve at
placere min springer på d5, hvilket
selvfølgelig kræver at jeg slår d5 og e5bønderne.
8...cxd5 9.dxe5 Sxe5 10.Sb5 Sxf3+N
10...Lb4+ 11.Kf1 Sxd3 12.Dxd3 a6
13.Lb2 0–0 14.Sbd4 Te8 15.Se2, og
sort vil hele tiden være bekymret over
den svage d5-bonde.
11.gxf3
Efter 11.Dxf3?? har hvid et stort
problem efter 11...Le5! 12.Sd4 Lg4.
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11...0–0 12.Lb2 Te8
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13.Sxd6!
Sort må ikke få lov til at spille Le5.
13...Dxd6 14.Tg1!?
Jeg synes, at dette træk er lidt
dumdristigt og upræcist. Ideen er, at
sort ikke må nå at spille Sd7-Se5, men
problemet er, at sort har gode chancer
for modangreb efter Dxh2. Meget
bedre var 14.Dd2!! Lh3 15.Tg1 Dxh2
16.0–0–0.
14...g6??
Det er meget farligt at åbne b2-g7diagonalen på den måde. 14...Dxh2!?
15.Kd2 Dxf2+ 16.De2 Dxe2+ 17.Kxe2
Te6 18.Tac1 Ld7 19.Tc7 Lc6 20.Lf5
Td6 21.Le5 giver hvid en lille fordel.
15.Dd2 Sh5 16.0–0–0 Le6 17.Kb1
Tac8 18.Lb5 Ted8 19.Dd4 f6 20.Dh4
Kf7 21.Ld3 a6??
21...d4! var meget bedre, men hvid står
bedst efter 22.Lxd4 Lxb3 23.axb3 Db4
24.Lc2 Txc2 25.Kxc2 Tc8+ 26.Kb2
Tc3 27.Dxf6+! Sxf6 28.Lxc3.
22.f4 Dd7 23.Le2 Lf5+ 24.Ka1 De6
25.Lxh5 gxh5 26.Dxh5+ Lg6

27.Txg6!
Det er også muligt at spille 27.Dh4 og
hvis 27...Tc2, så 28.Txg6 hxg6
29.Dh7+ Ke8 30.Dxg6+ Df7 31.Dxc2
og hvid vinder.
27...hxg6 28.Dh7+ Ke8 29.Dxg6+ Df7
30.Df5 Tc6 31.Tg1 Tdd6 32.h4!
Min plan er meget tydelig, og det er
meget svært for sort, at gøre noget mod
den.
32...Kd8 33.h5 d4 34.Lxd4 Td5
35.Dg6 Ke7 36.De4+ Kd8 37.f5 Ta5
38.Dd3 Td5 39.h6 Td7 40.Tg7
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40…Dh5
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40...De8 41.Lb6+ Kc8 42.Dxd7+
(42.Txd7 Dxd7 43.h7 De8 44.Dd5 Kb8)
42...Dxd7 43.Tg8+.
41.Lb6+
1–0

17...hxg4 18.h5 Th8? 19.h6 gxf3
20.hxg7+ Kxg7 21.Lxf6+ Kxf6
22.Dxd6+ Kg7 23.Dxe5+ f6 24.De7+
Kg8 25.Txh8+ Kxh8 26.Dxf6+ Kg8
27.Dxg6+ Kf8 28.Df6+ Ke8


++++
+++
+Q+
++++
!++"++#
$+"++&
'""+++)
*++,-+.
/012345678

Stefan Wiecker kommenterer:
Hvid: Stefan Wiecker, FREM 1
Sort: Niels Henrik Willumsen,
Nørresundby
[noter: SW]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2
Sc6 9.Lc4 Ld7 10.Lb3 Sa5 11.h4
Sxb3?! 12.axb3 h5 13.Sde2 Kh7
14.Sf4 e5?
Hvis dette træk nogensinde skal
retfærdiggøres, skal sort have en form
for kompensation - hvilket aldrig blev
tilfældet. 14...a6 15.g4! hxg4 16.h5
gxf3 17.hxg6+ Kg8 18.Dh2 fxg6
19.Sxg6 Te8 20.0–0–0+-.
15.Sfe2! Lc6 16.Lg5 Db6
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29.Sd5! Dd8 30.De6+ Kf8 31.Df5+
Ke8 32.Dh5+ Kd7 33.Df7+ Kc8
34.Se7+ Kc7 35.Sd4! f2+ 36.Ke2 Kb6
37.Sdxc6 bxc6 38.Dxf2+ c5 39.Df6+
Kc7 40.Dc6+ Kb8 41.Ta5 Dxa5
42.Dc8#
1–0
Simion Wilbrandt kommenterer:

17.g4!
Efter 17.Dxd6?! Tfd8 18.Da3 a5
19.Sa4 Lxa4 20.bxa4 er hvids fordel
kun mikroskopisk.

Hvid: Lars Nielsen,
Nørresundby (2000)
Sort: Simon Wilbrandt,
FREM 1 (2023)
[noter: Simon]
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 d5
5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sxc3 7.bxc3 c5
8.Le3 Da5 9.Dd2 cxd4 10.cxd4
Dxd2+ 11.Kxd2
Man kan slå med alle brikker, men han
vælger ikke at fjerne en dækning fra
d4.
11...0–0 12.Tb1 Sc6 13.Lb5?!
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Første upræcise træk. Det harmonerer
ikke med at tårnet står på b1, for når
løberen forsvinder ved at slå på c6
forsvinder svagheden på b7 også.
13...Td8 14.Lxc6 bxc6 15.Thc1 e5
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16.Lg5?
Han skal slå på c6, mens han kan. Nu
ryger der bare en bonde.
16...Td7
Nu kan han ikke slå på c6 pga ...Lb7
som også truer på e4.
17.Tc5 exd4 18.h3
For langsomt! Hans eneste aktive
ressource er 18.Se5.
18...Lf8 19.Txc6 Lb7 20.Tc4 Lxe4
21.Tbc1 f6
Gratis at spille, da 22. Lxf6 strander på
22...Lxf3 23. gxf3 Lh6.
22.Lf4 La3 23.Tc8+ Txc8 24.Txc8+
Kg7 25.Tb8 Lxf3?
Jeg tror, at jeg vælger et sikkert slutspil
med en bonde mere og bedre struktur,
men at bytte mit aktive løberpar er helt
forkert!
26.gxf3 Kf7 27.Kd3 Ke6
Begge spillere aktiverer kongerne.
28.Ld2 Lc5 29.Tc8 Lb6 30.Tc6+ Td6
31.Tc8

Hvis han bytter tårne kan han aldrig slå
på d4 og sorts konge bryder nok ind på
kongefløjen.
31...Td5 32.Te8+ Kf7 33.Te1 Th5
34.Th1 Ke6 35.Te1+ Kd5 36.Th1
Jeg har holdt fast på min bonde og fået
pres på hvids svage bønder, som jeg
regnede med, da jeg byttede min løber.
36...Tf5
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37.f4
37.Ke2 d3 og hvids stilling falder
sammen.
37...g5?
Dette træk vinder endnu en bonde, men
det gjorde 37...Lc7 også. Det jeg
spiller, afvikler til et slutspil, som
muligvis er remis.
38.Tb1 gxf4 39.Tb5+ Ke6 40.Txf5
Kxf5 41.f3
Nu er der ingen indbrudsfelter, og en
masse bønder jeg skal dække.
41...Ke5 42.Le1 Lc7 43.Lf2 Lb6
44.Le1 Kd5 45.Lh4 f5 46.Le1 Lc7
En god ide i et slutspil, hvor
modstanderen skal spille præcist for at
holde det, er bare at rykke lidt rundt.
Jeg har indtil nu forsøgt at få løberen til
e5, så jeg kan spille min konge til a4.
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47.Lf2 Le5 48.Le1 Kc5 49.Ld2 Kb5
50.Lc1 Kb4 51.Lb2
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51…a5!
Her skal der tælles, men det går alt for
langsomt for hvid at tage bonden på d4.
52.Lc1 Lf6 53.Ld2+ Ka4 54.Lc1 Le5
55.Lb2 Lh8 56.Lc1 Lf6 57.Lb2
Grunden til mit tempotab med løberen
var, at jeg ville have hvids løber på b2,
når jeg spillede ...Ld8, så han ikke kan
slå på d4 med kongen. Lxd4 taber efter
Ka3.
57...Ld8 58.Lc1 Lb6 59.Lb2 Kb4
60.Lc1 Lc5 61.Ld2+ Ka4
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62.Kc4?
Så kom fejlen endelig! Det er svært at
komme videre efter 62.Lc1, men nu
taber hvid.
62...Lb4 63.Lc1 Lc3
Træktvang.
64.a3 La1 65.h4 h5 66.Kd3 Kb3
67.Ld2 Lc3 68.Lc1 a4 69.Lxf4 Kxa3
En hård kamp, hvor jeg smed gode
stillinger væk et par gange, men fik
pointet med hjem.
0–1
Da rækken efter 1. rundes resultater
tegnede yderst jævnbyrdig, var det
ekstra vigtigt at komme godt fra start.
Resultater fra 1. runde:
Nørresundby – FREM 1 3-5, Viborg –
Evans 5-3, SK 1968 2 – Bov 3-5,
Aalborg – Herning 4-4.
2. runde:
SK 1968 2 – FREM 1: 2,5-5,5
Med afbud fra Jwan og Stefan var der
forudset en vanskelig match, og
hjemmeholdet stillede da også op som
svag ratingfavorit. Ret tidligt i forløbet
begyndte det imidlertid at se lovende
ud for FREM, der kom til at stå bedst
på halvdelen af brætterne, mens der var
balance i resten. Matchen begyndte
med tre remiser, men op mod
tidskontrollen kom der for alvor skred i
tingene, og det var vores yngste spillere
i skikkelse af Tobias Ilsøe, Sophus M.
Møller, Simon Wilbrandt og Kristoffer
Dyrgaard, som med fire sejre i rap
sørgede for, at stillingen blev ændret
fra 1,5-1,5 til 1,5-5,5! Tobias var først
til at komme på tavlen, da hans
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modstander Tobias Dreisler gik galt i
byen i en skarp sicilianer. Vi kommer
ind efter Århus-spillerens 17.Sb3-c1:
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på at spille 1.d4 2.Sc3, og det brød jeg
mig ikke om. Den eneste måde at
undgå det er 1...c5, men da jeg ikke er
god til benoni, valgte jeg at gå all in.
3.g4?!
En uskarp gambit. 3.e4 fxe4 4. Sc3 Sf6
5. g4 er en skarpere måde at give en
bonde.
3...fxg4 4.e4 d6 5.Sc3 Sf6 6.Lg5 e5
Et træk jeg ofte godt kan lide, fordi det
fjerner hvids pres mod det svage felt
e6, men her er det nok bedre at udvikle
sig med ...Db6 eller ...g6.
7.dxe6 Lxe6

17…d5! 18.Lxb6 Sxb6 19.Sd3 Sc4
20.Sxe7+ Dxe7 21.Dxb4 Df6! 22.exd5
Lxd5 23.Se1?? Tfb8 24.Dc3? Sxb2
25.Kc1 Sxd1 26.Kxd1 Lxa2 27.Ld3
Ld5 28.Ke2 a3 29.Le4 Lxe4
0–1
Sophus fortsatte de gode takter fra
ungdoms-EM, og det gik ud over Niels
Danstrup. Simon vandt næsten
samtidig over Jens Ramsdal, der ikke
kunne holde nallerne fra en forgiftet
bonde.
Simon Wilbrandt kommenterer:
Hvid: Jens Ramsdal,
SK 1968 2(2050)
Sort: Simon Wilbrandt,
FREM 1(2023)
[noter: Simon]
1.d4 c5 2.d5 f5
Jeg bryder mig egentligt ikke om at
spille den slags i en holdkamp, men jeg
blev overrasket af 1.d4 og kom i tanke
om, at min modstander vist kunne finde
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8.Lg2?!
Den forkerte vej med løberen. Den
ligger ikke rigtigt pres på noget, og
kigger ind i bonden på e4.
8...Sc6 9.Sge2 Le7 10.Sf4 Dd7
11.Scd5 0–0–0
Jeg er endeligt færdigudviklet og
bonden på g4 er nu et stort problem for
hvid.
12.Lxf6 Lxf6 13.c3 Le5?
Misser en chance for at lægge
yderligere pres på med ...Lh4 og
...Tdf8. Hvid kan ikke få kongen i
sikkerhed uden at sort bryder ind på f2.
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14.Sxe6 Dxe6 15.De2 Kb8 16.0–0–0
Tdf8 17.Kb1 h5 18.Tdf1 g5
Jeg prøver at skabe en fribonde eller i
hvert fald åbne stillingen.
19.f3 Lf4
Upræcist. 19...gxf3 20.Txf3 Txf3
21.Dxf3 g4 22.Df2 Se7 er en god måde
at afvikle. Sort har stadig kontrol over
de vigtige felter og er kommet af med
dobbeltbonden.
20.h4 gxf3 21.Txf3 Se5 22.Tff1 Dh6
Min løber er kommet lidt på afveje, og
dette træk gør at løberen og g-bonden
nu kan flytte igen.
23.hxg5 Dxg5 24.Sxf4?
Starten på en forkert afvikling.
24...Txf4 25.Txf4 Dxf4 26.Txh5?
Txh5 27.Dxh5
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Afgørelsen på topbrætterne trak ud
Dermed var FREM 1 foran 4,5-1,5,
mens afgørelsen på topbrætterne trak
længe ud.
Kristoffer Dyrgaard kommenterer:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1
Sort: Torben Kyhl Sørensen,
SK 1968 2
[noter: KD]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 e5
Torben Kyhl og jeg er begge kyndige
Sveshnikov-spillere og har tidligere
dystet i teorikunnen med remis som
udbytte. Som optakt til partiet har jeg
derfor blot tænkt at spille en
sidevariant, hvor mulighederne for at
forhindre sorts sædvanlige spil var
gode.
6.Sdb5 d6 7.a4
Sidevarianten! Johnny Holler har
tidligere spillet den mod mig af flere
omgange, hvorfor jeg allerede inden
havde en god praktisk forståelse for
planerne for hvid og sort.

27…Dd2!

Pointen.
28.Lf1
Alt taber. Sorts konge er i sikkerhed,
og trusler som ...Sd3 og ...Sc4 er for
meget for hvid. Læg desuden mærke
til, hvordan e4-bonden stadig lukker
løberen inde.
28...De1+ 29.Kc2 Dxf1 30.Dg5
0–1
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7...h6?!

Muligvis upræcist (bedre er 7...a6), da
det bl.a. tillader hvid en forbedret
variant af 7.Sd5, Sxd5 8.exd5, Sb8. Tro
mod forberedelsen valgte jeg dog en
mere pragmatisk løsning.
8.Lc4 a6 9.Sa3
9...Lg4!? for at fremprovokere 10.f3.
9...Le7 10.0–0 0–0 11.Ld5
Spillet i forhåbning om at kunne erobre
feltet b6, inden sort får etableret
modspil med enten f7-f5 eller
løberafbytning ved Lg5.
11...Sb4 12.Le3 Sfxd5
Muligvis en forhastet beslutning. Hvids
eneste reelle trussel er Sa3-c4, hvilket
kan forhindres mere proaktivt med
Dc7. En anden mulighed for sort er
12...Sbxd5, hvor bondeofret med 13.
Sxd5, Sxe4 giver rigelig kompens for
hvid jf. computeren.
13.Sxd5 Sxd5 14.Dxd5
Afbytningerne
har
sikret
hvid
kontrollen over den halvåbne d-linje,
hvor den svage d-bonde står for skud.
14...Tb8 15.a5 Le6 16.Dd2 Lg5
Hermed fik sort sikret sig afbytning af
sin dårlige løber.

Et stærkt træk, som i første omgang
ikke var blandt mine kandidattræk. Det
har den fordel, at fremstødet d6-d5
forhindres, da bonden på e5 vil falde.
17...b5 18.axb6 Lxe3 19.Txe3 Txb6
20.b3
Stillingen er umiddelbart i balance,
men sort har heldigvis stadig nogle
begrænsninger grundet bønderne på a6
og d6.
20...Dc7 21.Td1 f5?!
I stedet for passivt forsvar vælger
Torben - tro mod Sveshnikov-ånden at sikre sig modspil på kongefløjen.
Heldigvis for hvid er denne manøvre
fejlagtigt, da hvid nu kan sikre sig
afbytning af de lette officerer!
22.exf5 Txf5 23.Tc3 Db7 24.Sc4 Lxc4
Torben havde kalkuleret med at
24...Tg5 sikrede modspil. Dog har hvid
i så fald en snedig parering i form af
f2-f4, som vinder en kvalitet.
25.Txc4
Med de lette officerer af brættet kan
sort få svært ved at afvikle den svage
bonde på d6. Hvid har derfor fordel men er det nok til gevinst?


  +
+++
++
"+9
!++"++#
$+9(+&
'""Q""")
*++++,-.
/012345678


++++
+++
 +
++ +
!+++++#
$+"+++&
'+"Q""")
*++++,-.
/012345678

17.Tfe1!

25...e4 26.Dc3
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Nu
er
truslen
Tc7
med
dronningegevinst.
26...Df7
26...Tf7 er muligvis et bedre forsøg.
27.De3 Db7 28.Txe4
En bonde til hvid og svagheden på d6
er stadig i spil. I modstanderens tidnød
begyndte jeg at slappe af og tænkte
partiet var vundet - en fejl man for ofte
begår:). De næste træk fra hvids hånd
er et godt eksempel på, hvordan man
IKKE skal udnytte en stor fordel.
28...d5 29.Te8+ Tf8 30.Txf8+ Kxf8
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31.Te1?
31.Df3+ vinder bonde nummer to, men
desværre så forfatteren til disse linjer
en fatamorgana-mat.
31...Kg8
Kunne han bare det??
32.h4
Spillet med håbet om at stillingen
måske vandt sig selv efter tidnøden.
32...Tf6 33.Dd4 Df7 34.g3
Nu skal Hvid for første gang i partiet til
at parere modstanderens trusler - en
svær mental indstilling at finde, når
man vidste, at man havde ren gevinst
for få træk siden.

34...Te6
Tårnafbytning?
35.Td1
Med tanken om at få afviklet forkert,
valgte jeg at undvige afbytninger indtil
tidskontrollen. Dette giver dog sort for
mange muligheder for at forplumre
vandene - bedre ville måske være
35.Txe5, Dxe5 36. c4 med et
fordelagtigt dronningeslutspil.
35...Te2
Endnu en trussel
36.c4?!
36. c3 er et bedre forsøg for at forsøge
at vinde bonden på d5.
36...dxc4 37.bxc4 Df3
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38.Dd5+
Stillet over for truslen Txf2 valgte jeg
at søge tårnslutspillet - efteranalyserne
viser, at dette nok også er sidste reelle
håb om at vinde stillingen.
38...Dxd5 39.cxd5 Te7
Et interessant tårnslutspil er opstået,
hvor de næste træk har stor betydning
for stillingsvurderingen. Uden arbejdet
med juniorafdelingen (bl.a. et tema om
tårnslutspil) ville jeg nok have haft
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sværere ved at spille det efterfølgende.
Morale?: Det betaler sig at træne:).
40.Kg2 Kf7 41.Kf3 Kf6 42.Ta1 Ke5?!
Nok et tvivlsomt træk. Nu kan hvid
'problemfrit' spille på gevinst på
kongefløjen, mens den sorte konge er
afskåret fra løjerne! Bedre for sort
havde været at sikre sig potentiale for
modspil ved at beholde den fjerne abonde
43.Txa6 Kxd5 44.Kg4 Tf7 45.f4
I det følgende spiller hvid langsomt,
men sikkert bønderne frem.
45...Ke4 46.Te6+ Kd5 47.f5 Kd4
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61.h5 Ta1 62.f7 Ta7 63.Tf4 Ke5
64.Tf1 1–0
Tilbage sad Lars Andersen-Torben
Østergreen-Johansen, og her gik det
langsomt nedad bakke for FREMspilleren, der trods flere bønder i
overskud i et tårnslutspil intet kunne
stille op mod modstanderens konge,
tårn og fremskudt e-bonde, som endte
med at opstille udækkelige mattrusler.

48.Kf4
Computeren ser her en hurtigere
gevinst startende med 48.Kh5, Txf5+
49.Kg6 (pointe: man kan tillade sig
meget, når fjendens konge er forment
adgang).
48...Kd5 49.g4?!
49.Tg6! er vist mere præcist.
49...Ta7 50.Te5+ Kd6 51.g5 Ta1
52.Te6+ Kd5 53.gxh6 gxh6 54.Txh6
Tf1+ 55.Kg5 Tg1+ 56.Kf6 Ke4
57.Tg6 Th1 58.Tg4+ Kd5 59.Kg7 Tf1
60.f6 Ke6

Dermed endte matchen 2,5-5,5, og da
FREMs forventede score kun var 3,74,
var der naturligvis stor glæde i den
odenseanske lejr.
Resultater fra 2. runde:
Evans – Nørresundby 2,5-5,5, SK 1968
2 – FREM 1 2,5-5,5, Aalborg – Viborg
2,5-5,5, Bov – Herning 6,5-1,5.
Stillingen efter 2. runde:
1. Bov 11,5(4) 2-3. FREM 1 og
Viborg, begge 10,5(4) 4. Nørresundby
8,5(2) 5. Aalborg 6,5(1) 6. Herning
5,5(1) 7-8. Evans og SK 1968 2, begge
5,5(0).
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2. division, gruppe 2:
1. runde:
Læseforeningen – FREM 2: 7,5-0,5
Der var aldrig tvivl om udfaldet, da
sæsonen blev indledt med et
odenseansk
lokalopgør
mellem
Læseforeningen og FREM. Værterne
var tårnhøje favoritter, og den status
levede de i den grad op til ved at
lammetæve vores andethold 7,5-0,5. På
de fleste brætter kunne man tidligt se,
hvad
vej
vinden
blæste,
og
Læseforeningen var foran 3-0, inden
Renè Rauer Hansen og Niels Henrik
Sørensen tog remis i en materielt helt
lige stilling. Matchens dramatiske
højdepunkt indtraf på førstebrættet,
hvor Morten Topholm og Mathias
Meunier krydsede klinger. Her havde
vor mand en forceret gevinstvariant,
men i gensidig tidnød så han den ikke
og tabte kort efter.
Resultater fra 1. runde:
Læseforeningen – FREM 2 7,5-0,5,
Sydøstfyn – Tårnet 6-2, Holbæk 1 –
Holbæk 2 6-2, Køge – Sorø 8-0.
2. runde:
Sorø – FREM 2: 4-4
FREM 2 tog til Sorø uden det ordinære
førstebræt Mathias Meunier, som var
rykket op på førsteholdet, og blandt
andet derfor stillede værterne op som
knebne favoritter. En ukendt faktor var,
hvordan de to hold ville reagerede på
de store klø i den indledende runde,
men da matchen endte uafgjort, blev vi

ikke meget klogere, hvad det
anbelanger. Sikkert er det derimod, at
begge mandskaber kommer til at
kæmpe mod nedrykning sæsonen ud,
men til gengæld er der trøst at hente i
den omstændighed, at Holbæk 2 gør
dem følgeskab i bunden. Michael B.
Madsen og Yann Le Besq stod for
holdets to gevinster, mens Tommy
Knoth, Jess Nykjær, Emil Deleuran og
Anton Kjeldsen alle spillede remis.
Michael B. Madsen kommenterer:
At bruge meget tid på en
åbningsfadæse er måske overdrevet,
men bommerter kommer ikke af
ingenting. Det har sine billige pointer
at vente med at spille Sf6 i Nimzo/dronningindiske systemer, men at
undlade at spille det, når a1-h8
diagonalen er i spil, er sjældent klogt. I
dette partis åbningsfase har jeg
mulighed for at falde for en af disse
billige pointer, da jeg har mulighed for
at spille 3.e4?!; samtidig ser vi, hvor
hurtigt en mesterspiller kan stå til tab,
når han forvirret af sit eget kreative
spil, med at udskyde Sf6, glemmer at
spille det, da han absolut skal.
Hvid: Michael B. Madsen, FREM 2
Sort: Jørgen Bredahl Hansen, Sorø
1.d4
Jeg havde samme modstander som
sidste år, og så ingen grund til at skifte
første træk
1...e6!? 2.c4!
Ingen underlig franskmand.
2...b6 3.Sc3
Det er forkert at spille 3.e4?!, da man
efter 3...Lb7 ikke har nogen god måde
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at dække bonden på; 4.Ld3 besvares
for eksempel med 4...Sc6!, der vinder
løberparret.
3...Lb7 4.Sf3
4.a3 er den anden mulighed. Idéen er,
at man, når c3-springeren ikke er
bundet, har mulighed for at besvare
4...f5 med 5.d5, men hvis Sort ikke
spiller 4...f5 har jeg svært ved at se
værdien af 4.a3, og ville derfor gerne
tillade 4...Lb4 og en Hollandsk
opstilling.
4...Lb4 5.Dc2
Jeg spiller for bondestruktur! Spiller
man derimod for hurtig rokade med
5.e3 Sf6 6.Ld3, skal man have styr på
St. Petersborg/Three knigths/Duchamp
varianten i Nimzoindisk. Blandt andet
skal man kigge på 6...Se4!?.
5...c5 6.a3 Lxc3 7.Dxc3 d6??
Efter 7...Sf6 ville jeg enten kunne spille
8.dxc5 bxc5 9.b4!?, eller gå efter mere
gængse vande med 8.e3, der efter 8...00 ville være main-line Keres. Nu blev
partiet derimod et spørgsmål om teknik
fremfor en teoretisk diskussion.
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8.dxc5 bxc5 9.Dxg7

Simpelt.

9...Df6 10.Dxf6 Sxf6 11.Lf4 e5 12.Lg3
Se4
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13.Sd2?!
Tårnet skulle have været til d1 først!
Det lykkedes mig dog alligevel, med
merbonden i overvægt, at vinde efter
72 træk.
1-0
Yann havde sort mod Ernst Østergaard
og greb initiativet fra start. Vi kommer
ind efter Sorø-spillerens 29.Kf2-e3:
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29...f5! 30.exf5
30.f4+ Kf6 hjælper ikke hvid.
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30...gxf5 31.Kd3 Kf4 32.a4 e5 33.Tf1
d5 34.g3+ Kg5 35.h4+ Kf6 36.axb5
axb5 37.Ta1 e4+ 38.fxe4 fxe4+
39.Kd2?! d4! 40.Ta6+ Kf5 41.Ta5
dxc3+ 42.Ke3 Txb4 43.Ta7 h5
44.Tf2+ Kg4 45.Tf4+ Kh3 46.Ta1
Tb2 47.Tff1 Kxg3 48.Kxe4 Tg2
49.Th1 b4 50.Taf1 Te8+ 51.Kd3
Td2+ 52.Kc4 Te4+ 53.Kb3 Tb2+
54.Ka4 Tg2 55.Tf5 Txh4 56.Thf1 Tg4
57.T5f3+ Kh2 58.Kb3 h4 59.Te3 c2
60.Kb2 T4g3! 61.Tee1 Tg1 62.Kxc2
Txf163.Txf1 Kg2

0–1
Resultater fra 2. runde:
Holbæk 1 – Sydøstfyn 3,5-4,5, Køge –
Læseforeningen 3,5-4,5, Sorø – FREM
2 4-4, Tårnet – Holbæk 5,5-2,5.
Stillingen efter 2. runde:
1. Læseforeningen 12(4) 2. Køge
11,5(2) 3. Sydøstfyn 10,5(4) 4. Holbæk
1 9,5(2) 5. Tårnet 7,5(2) 6. FREM 2
4,5(1) 7. Holbæk 2 4,5(0) 8. Sorø 4(1).

Fynsserien
FREM 3 – Sydøstfyn 2: 5,5-2,5
Af Peter Sørensen
Mandag den 20. oktober var starten på
den ny sæson for FREMs tredjehold i
fynsserien. Aftenens højdepunkt var
udover selve skakken, lækker Pizza fra
Pizza Pizza i Nørregade. Som blev
hentet af undertegnede og Kristoffer en
time før kampstart.

at se og høre på. Thor og Bo spillede
lange partier, men vandt også sikkert
med en kvalitet til sidst.
Sidstnævnte straffede på stedet Jan
Nielsens 24.Sf3-e5??:
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Derudover var der også holdmøde,
hvor Jess Nykjær gjorde det klart, hvad
der forventes af hver spiller. Blandt
andet at alle har overblik over
kampdagene, og at alle remistilbud skal
gå igennem holdlederen.
Selve kampen var en overbevisende
sejr på 5,5-2,5 til FREM 3. (Stærkt!).
Undertegnede var den eneste, der
spillede af lort, og den eneste som tabte
(Skidt!). Jess, Yann og Aske spillede
alle remis. Anton vandt overbevisende
mod en blindskakspiller på et
blindskakbræt, hvilket var interessant

24...De6! 25.g4 Lg6 26.c3? Dxd6
27.Sxg6 hxg6 28.d4 Dd7 29.Kg1 Te8
30.Txa7 Txe2 31.Txd7 Te3 32.c4
Lxd4 33.Kg2 bxc4 34.bxc4 Te5
35.cxd5 Txd5 36.Txd5 cxd5 37.Kf3
Lc3 38.Ke3 d4+ 39.Kd3 Kf7 40.h4
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Ke6 41.Ke4 Lb2 42.h5 gxh5 43.gxh5
Kf6
0–1
Lene kom bagud med en kvalitet
midtvejs i partiet, men kæmpede sig
flot tilbage og fik til sidst foræret mat i
ét træk af sin modstander. Det skete
efter 31…Lg7-f6??:
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1–0

Kjeldsen, som begge fik remis efter at
have haft små fordele.
Selvom det bestemt ikke var med god
vilje - der blev således tilbudt
adskillige remiser og flere af kampene
trak ud til sent på aftenen - så tabte
resten af holdet, hvilket vil sige Jess,
Aske, Bo, Peter Sørensen og Peter
Morling til et velspillende hold fra
Odense Skakklub.
For mit eget vedkommende tabte jeg,
fordi jeg var uopmærksom i
midtspillet. Pludselig gik det op for
mig, at modstanderen kunne ofre sin
løber mod min kongestilling, og det
gjorde han! Selvom det er pinligt at
indrømme, så sad jeg faktisk samme
eftermiddag og læste om profylakse og
om, hvordan man får et angreb på h7,
g7 og f7 i gang ved at ofre en løber
efterfulgt af en hurtig dronning, tårn
eller anden officer.

32.Dxf8#

Alt i alt en god aften og en god
sæsonstart for tredjeholdet!
Resultater fra 1. runde:
Odense 1 – Ejby: 7-1 Frem 3 –
Sydøstfyn 2: 5½-2½ Nyborg 1 – Nr.
Åby 1: 3-5 LF 2 – Middelfart: 6-2.

Derfor vil jeg klog af skade ydmygt
tilføje: Vær altid opmærksom, når en af
modstanderens officerer peger imod
din kongestilling.

Odense – FREM 3: 6-2
Af Peter Morling

Resultater fra 2. runde:
Odense – FREM 3 6-2, Middelfart –
Nyborg 5,5-2,5, Sydøstfyn 2 –
Læseforeningen 2 3-5, Ejby – Nr. Aaby
1-7.

Mandag den 11. november tabte FREM
3 med 2-6 til førsteholdet fra Odense
Skakklub. Eneste sejr kom fra den
rutinerede strateg Lene Kuntz. Det
andet point blev hevet hjem af de to
fightere Emil Deleuran og Anton

Stillingen efter 2. runde:
1. Odense 13(4) 2. Nr. Aaby 12(4) 3.
Læseforeningen 2 11(4) 4-5. FREM 3
og Middelfart, begge 7,5(2) 6-7.
Nyborg og Sydøstfyn 2, begge 5,5(0) 8.
Ejby 2(0).
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Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen
Når kvartfinalerne i den fynske
pokalturnering
afvikles
i
Ungdomshuset mandag den 19. januar,
kommer to af de otte tilbageværende
hold fra FREM. Der var i alt tilmeldt
23 mandskaber, og med fire hold til
start
var
vi
sammen
med
Læseforeningen
den
bedst
repræsenterede klub. Efter de første to
runder er det endnu ikke lykkedes for
andre klubber at besejre os. Hvordan
kan det så være, at halvdelen af vores
hold allerede er røget ud?
Det skyldes, at FREM 2 i 1. runde var
så uheldig at trække FREM 4, som de
vandt 3,5-0,5 over. Dermed var
uheldigheds-kvoten dog langt fra
opbrugt,
idet
FREM
3
blev
modstanderen i 2. runde.
Det avancerede hertil ved at vinde 2,51,5 over Læseforeningen 2. Det blev
udslagsgivende, at Erik Pedersen vandt
over Kurt Ploug. FREM-spilleren satte
trumf på med 30.e4!:
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30…Tcf8?!

Herfra går det stejlt ned ad bakke, men
også efter 30...dxe4 31.dxe4 g5
32.Thxg5 Dh7! 33.Td1+ Kc6 34.Dxh7
Lxh7 35.Txe5 har hvid klar fordel.
31.exf5 exf5 32.Thg5 Tb8 33.Dg3
Ke6 34.Tg6+ Tf6 35.Txf6+ Kxf6
36.Dg6+ Ke7 37.Dxf5
1–0
2. Runde:
Holdleder Bo Sørensen beretter:
På papiret var FREM 2 klare favoritter,
men som bekendt er rating kun et tal,
og derfor ikke nødvendigvis det, der er
afgørende for, hvem der vinder over
hvem, og slet ikke i lynskak. Den
ordinære match endte 2-2 efter sejre til
Erik Pedersen og Alexander Le Besq
og nederlag til Johnny Holler og
undertegnede.
Derfor var der dømt lynomkamp med
modsatte farver. Her trak Johnny det
længste strå mod Tommy Knoth, mens
Erik
fremtvang
remis
ved
trækgentagelse mod Niels Henrik
Sørensen. Selv tabte jeg endnu en gang
til Anton Kjeldsen, men da Alexander
igen vandt over sin far Yann, var
FREM
3
videre.
Med
et
ratinggennemsnit på 1836 var FREM 2
ellers klar favorit mod FREM 3, der
kun kunne mønstre 1654.
Sidste sæsons pokalfinalister fra FREM
1, der var oversidder i 1. runde, gjorde
rent bord mod Nr. Aaby 2 og er således
også klar til kvartfinalerne.

~ 29 ~

Ungdoms-EM
Af Sophus Mechlenburg Møller
Prolog:
Danmark var repræsenteret med 11
spillere ved ungdoms-EM, der fandt
sted fra 19-28. oktober i Batumi,
Geogien. De omkring 1000 deltagere
fra 43 nationer spillede ni runder med
et parti om dagen med en enkelt fridag
indlagt efter 6. runde. Det bedste
danske bud på en topplacering var 10årige Jonas Bjerre, Skanderborg, som
var ratingfavorit i U10, men han måtte
tage til takke med en 16. plads. Jeg var
eneste fynbo i truppen og stillede op i
U14.
Rejse og indkvartering
Fredag d. 17. oktober rejste den danske
delegation af sted til EM i Batumi i
Georgien. Vi skulle rejse om aftenen,
og ville ankomme til vores hotel lørdag
klokken 15. Rejsen var ret lang, men
ved at sove på flyturene og i bussen gik
det lidt hurtigere.
Da vi ankom, forsvandt meget af
trætheden dog, da vi sprang i poolen,
og fik prøvet boblebadet. Vi skulle bo
på Sheraton Hotel, som er et 5* hotel,
så alt var selvfølgelig tiptop. Hver dag,
før klokken blev 10.00, nød vi alle
sammen hotellets lækre morgenmad.
Det var en kæmpe buffet, hvor man
kunne få alle mulige slags kager,
masser af frugt, pølser og bacon, og
endda cocopops, hvis det var det, man
havde lyst til.

Spillelokalet var Sheraton hotellets 1.
sal, som var en kæmpe hal, hvor der
var plads til alle aldersgrupper. Der var
vedtaget en interessant regel til
stævnet, nemlig at man ikke måtte tage
remis før træk 40, medmindre der var
tale om trækgentagelse.
Godt fra start
Da det blev søndag, mødtes alle
danskerne klokken 10.00 oppe på Mads
Boes værelse, for at forberede os på
vores modstandere. I 1. runde skulle
jeg med hvid møde en russer ved navn
Egor Eliseev. Han havde 1690 i rating,
og ingen partier i databasen, så jeg
kunne ikke rigtig forberede mig på
ham. I stedet løste jeg taktikopgaver og
spillede lidt lyn. Jeg var rigtig opsat på
at gøre alt, hvad jeg kunne for at vinde
første runde, for en god start på
turneringen er vigtig. Alle runderne
startede klokken 15.00 undtagen den
sidste, som startede klokken 13.00.
Arrangørerne var desuden rigtig gode
til at få startet runderne præcist.
Jeg spillede 1.e4 og han spillede
Taimanov-varianten i siciliansk. Det
virkede dog ikke til, at han kendte
åbningen ret godt, for han spillede
tidligt Lb4 i stedet for hovedvarianten
Se5. Det var dog stadig fint for ham,
men efter at jeg flyttede min c3springer væk, lavede han en grov
positionel fejl ved at spille b5.
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Problemet med trækket var, at jeg
kunne svare a4, og når hans løber stod
på b4, blev han nødt til at slå min abonde med sin b5-bonde. Nu havde han
fået en elendig bondestruktur, fordi at
han sad tilbage med den svage a6bonde. Lidt senere regnede jeg lidt
længere end ham, og vandt en bonde.
Da han snuppede en forgiftet bonde for
at udligne materialet, fik jeg et dødeligt
angreb ind på hans konge og vandt kort
efter.
Næste dag skulle jeg møde en dreng fra
Cypern ved navn Mikis Theocharous.
Han havde 0 i rating, og havde fået sit
første point ved at sidde over, så igen
på andendagen kunne jeg ikke
forberede mig. Jeg var sort i dagens
runde, og havde igen trænet lidt taktik
før runden.
Han spillede 1.e4 og jeg spillede
dragevarianten i siciliansk. Under
partiet var jeg glad for, at han gik ind i
dragen, for det gav mig gode
muligheder for at prøve at vinde. Han
rokerede langt uden at spille Lc4, så jeg
svarede d5. Han spillede varianten,
hvor han slår min springer på c6, og
derefter slår en masse gange inde på
d5, sådan at han vinder en bonde.
Da jeg så, at han spillede dette, var jeg
godt tilfreds med åbningen. På
topniveau spilles det meget sjældent
med hvid, fordi sort har så meget
kompensation for bonden, og det derfor
er ret svært at spille for hvid. Min

modstander spillede da også hurtigt lidt
unøjagtigt, ved først at bruge et
unødvendigt tempo på dronningen, og
da han herefter snuppede en giftig
bonde, mistede han først en officer, og
gik derefter mat. Jeg havde altså spillet
to udmærkede runder og fået en god
start på EM med 2/2p.
Remis mod europamesteren
I 3. runde skulle jeg møde den
kommende vinder af ungdoms-EM. Jeg
havde hvid, og var kommet op på
livebrætterne. Der var 5 livebrætter i
min gruppe. Min modstander kom fra
Rusland og hed Timur Fakhrutdinov.
Han havde 2290 i rating, og var dermed
seedet nummer 7 fra start.
Så tirsdag forberedte jeg mig godt og
grundigt. Hans partier i basen viste, at
han spillede accelereret drage. Hvis han
spillede det, havde jeg forberedt
Maroczy, fordi jeg tænkte, at det er
meget solidt, og at han derfor ville få
svært ved at vinde. Det er samtidig
behageligt for hvid, så det var jeg glad
for, hvis han ville gå ind i. Jeg havde
også kigget på, hvis han spillede Sf6
før g6, sådan at han forhindrede
Maroczy varianten. Han spillede dog
noget, som han ikke havde spillet
tidligere, og som jeg derfor heller ikke
havde forberedt:
Hvid: Sophus M. Møller, DK (2018)
Sort: Timur Fakhrutdinov,
Rusland (2290)
[noter: SMM]

~ 31 ~

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 d6 6.Lc4
6.Lg5 er hovedvarianten, og så kan det
typisk komme sådan her: 6...e6 7.Dd2
a6 8.0–0–0 Ld7 9.f4 b5 10.Lxf6 gxf6
11.Kb1 Db6 12.Sxc6 Lxc6 13.f5!? b4
14.Se2 e5 (14...Lxe4 15.fxe6 fxe6
16.Df4 og hvid har absolut kompens
for den ofrede bonde.) 15.Sg3.
6...Ld7 7.Lb3 g6 8.f3 Sxd4 9.Dxd4
Lg7 10.Le3 0–0 11.Dd2 b5 12.0–0 a5
13.a3 Dc7 14.Ld4 Lc6 15.Tac1=.
Pointen med det træk er, at på Sd5
hænger der nogle gange nede på c2.
15...Tfd8 16.Tfd1 e6 17.Df2 Db7
18.Td2 b4
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28...h5?!
Nu begynder jeg at stå rigtig godt.
28…Da8 var i stedet ret smart.
28...Da8!? 29.Dxb4 e4 30.Sc3 Lxc3
31.Dxc3 exf3 32.gxf3 Lxf3=.
29.Dxb4 Da8 30.Sg3?
30.Sc3 var bedre. 30.Sc3! Da1+ 31.Kf2
Lc6 32.Le3± og hvid har stor fordel
med sin ekstra bonde.
30...Da1+ 31.Sf1 Kh7 32.c4 Lc6
33.Lf2 e4 34.Dd6 Da6 35.b3 exf3
36.gxf3 Db7 37.Sd2 Lc3?

19.axb4?!
19.Sa4! og stillingen ville stadig være i
balance. 19...Lxa4 20.Lxa4 d5 21.e5=.
19...axb4
Nu har sort en lille fordel.
20.Se2 e5?!
20...d5 var lidt bedre. Efter e5 er
stillingen igen tæt på lige.
21.Le3 d5 22.exd5 Sxd5 23.Tcd1 Td7
24.Lc5 Tad8 25.Lxd5 Txd5 26.Txd5
Txd5 27.Txd5 Lxd5 28.Dh4!
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Her giver han mig en mulighed for at

få en rigtig god stilling med Ld4.
37...Lxf3 38.Sxf3 Dxf3=.
38.Se4?!
38.Ld4! Lxd4+ (38...Lxd2?? 39.Df6+-)
39.Dxd4 Lxf3 40.b4 Lh1 41.Df2. De to
fribønder bliver hurtigt farlige.
38...Lxe4 39.fxe4 Dxe4 40.Dd5 Dg4+
41.Kh1 Df4 42.Kg2 Dg4+ 43.Kh1 Df4
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dog også på muligheden for, at han
ville gøre noget af den art, så jeg
kiggede også på Lc4-varianten.
Da runden begyndte, spillede han en
rigtig skarp variant, hvor jeg vandt en
bonde, men jeg skal spille præcist, for
ikke at tabe. Hvis sort spiller præcist,
så kommer man til at stå ret godt, med
sin merbonde. I sådanne tilfælde er
hvid nødt til at håbe på, at der er en
evig skak.
Han gik ud af teorien, men det var
tydeligt, at det var forberedelse, for han
spillede trækkene relativt hurtigt. Jeg
kom til at spille et upræcist træk, og så
fik han fordel. Han udnyttede heldigvis
ikke sin fordel, og det lykkedes mig at
komme tilbage i partiet.

Et fint parti, hvor jeg ikke spillede
åbningen helt optimalt, men holdt
midtspillet nogenlunde, og med en fejl
fra hans side, kom jeg til at stå rigtig
godt.
½–½
Nederlag til hviderusser
I 4. runde skulle jeg igen møde en
stærk spiller på 2295. Han var fra
Hviderusland, hed Mihail Nikitenko og
endte med at blive nummer 6. Jeg
havde sort denne gang, og jeg kunne
se, at han spillede åbent siciliansk. I
dragevarianten stod der, at han spillede
0-0-0 før Lc4, så det forberedte jeg
selvfølgelig, men i partiet spillede han i
stedet Lc4-varianten, så der snød han
mig. Under forberedelsen tænkte jeg

Jeg stod fint i et stykke tid, men med 5
min. tilbage på uret, overså jeg i en
variant en skak i bunden, som vandt
min springer. Et lidt ærgerligt tab, men
han spillede også godt. Jeg havde
dermed 2,5/4p. og var trods tabspartiet
fint tilfreds med min indsats.
Optur mod englænder
I 5. runde skulle jeg møde en
englænder. Han havde 2135 i rating, så
det var en perfekt parring. Både fordi at
han havde 100 point mere end mig, så
jeg havde mulighed for at overraske, og
også fordi, at han kom fra England i
stedet for Rusland eller et andet østligt
land, hvor mange spiller bedre end
deres ratingtal. Det var også godt, fordi
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jeg kunne forberede en variant i fransk,
som jeg kunne se han havde spillet
ofte, mens han ikke anede noget om
mig, fordi at der ikke er så mange
partier under mit navn. Jeg vandt
partiet og havde dermed 3,5/5p.
Hvid: Sophus M. Møller, DK
Sort: Matthew J. Wadsworth,
England
[noter: SMM]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3
Lxc3+ 6.bxc3 Da5 7.Ld2 Da4
Jeg havde også forberedt denne variant,
men han kunne modsat ikke forberede
det her mod mig, fordi at det ikke
ligger under mit navn.
8.Dg4 Kf8 9.Dd1 b6 10.c4 Se7 11.Sf3
11.cxd5 Dxd4 12.dxe6 Dxe5+ 13.Le2
er også en mulighed for hvid.
11...Sbc6
11...La6 12.dxc5 Lxc4 13.cxb6 axb6.
12.dxc5 bxc5
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13.c3!?
Jeg kan godt lide dette træk for hvid,
fordi jeg synes, at hvid kommer ud en
behagelig stilling, hvor sort har lidt
problemer.

13...Dxd1+ 14.Txd1 La6 15.Le3 Lxc4
16.Lxc4 dxc4 17.Lxc5 Ke8
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18.Tb1!
Jeg tænker, at Tb1 er et vigtigt træk,
fordi man får b-linjen, og kan komme
ned på 7. række. Det betyder, at Sd5
ideen ikke er så vigtig længere.
18...Sd5
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19.Tb7?!
Computeren kan ikke så godt lide det
her træk, fordi sort kan spille Sa5, som
han også gjorde. 19.Kd2!? Sa5 20.Sd4
a6 21.Lb4±. Hvid har en noget bedre
stilling.
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19...a6
19...Sa5 20.Tb5 Sb3 21.Ld6 a6 22.Tb7
h6=.
20.0–0 Sa5 21.Tb2 Sb3 22.Ld6 Kd7
23.Sd4 Sxd4 24.cxd4 Thc8 25.Tb7+
Ke8
Jeg ville rigtig gerne spille f4-f5, og
bruge f-linjen til at angribe hans konge,
men hans fribonde løber for hurtigt.
26.Tc1 c3 27.Kf1 Td8 28.Lb4 Tac8
29.Ke2 Tc6 30.g3
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Dækker lige fremtidige skakker på f4.
30...Ta8?
Det virker måske logisk nok at spille
a5, for at jage løberen væk fra b4, men
det er bare ikke dét, som stillingen
handler om. For at kunne få lige spil,
som computeren mener at stillingen er,
så skal sort spille Tdc8 i stedet.
30...Tdc8! 31.Kd3 Sxb4+ 32.Txb4 c2=,
og sort når at få modspil mod d4
bonden, hvis hvid angriber c2.
31.Kd3
Nu står hvid klart bedst. Ved bare at
være ligeglad med a5, så når min konge
op på d3, og så kan sort ikke nå at
spille c2-ideen længere.

31...a5
31...Sxb4+ med ideen Tac8 og c2
ligesom før. 32.Txb4 Tac8 33.Tc2! og
hvid får c3-bonden og har rigtig gode
gevinstchancer i slutspillet med en
bonde over.
32.Lc5 Tcc8 33.Tcb1
33.Txc3 virker ikke her, fordi 33...Sxc3
34.Kxc3 g6 og Te7+ ikke er en trussel.
35.Te7+? Kf8 36.Txe6+?? Txc5+–+.
33...h5 34.T1b3 Tc6 35.f4 a4 36.Txc3
Indtil nu har jeg rykket lidt rundt med
brikkerne, men nu ser jeg en mulighed
for et smart kvalitetsoffer.
36...Sxc3 37.Te7+ Kd8 38.Txf7
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Pointen.

38...Ta5?+-.
Nu står jeg bare til gevinst. Sort havde
én chance for stadig at holde stillingen
lige. 38...Tac8 39.Kxc3 T6c7 40.Txc7
Txc7 41.Kc4 og stillingen er nok lige.
Det er dog klart sjovest at være hvid,
og det er også kun mig, som kan spille
på gevinst.
39.Kxc3 Tb5 40.Txg7 Tb3+ 41.Kc4
Tb2
41...Txa3? 42.Kb5+-.
42.h4 Tc7 43.Tg8+ Kd7
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partiet, mens han blev nødt til at sidde
og forsvare sig.
1–0
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44.f5!
Får lavet to farlige fribønder, og
kombinerer det med trusler mod
kongen.
44...exf5 45.Kd5
Truer mat.
45...Txc5+ 46.Kxc5 Ke6 47.Tg6+ Ke7
48.d5 Tc2+ 49.Kd4 Td2+ 50.Kc4
Tc2+ 51.Kd3 Ta2 52.d6+ Kd7
53.Tg7+ Kc6 54.d7 Txa3+ 55.Kc4
Kc7 56.e6 Te3 57.Tg8 Te4+
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Teknikken fejlede heldigvis
ikke noget
I 6. runde, som var sidste runde før
fridagen, skulle jeg med sort møde en
bulgarer, som havde 2244. Han hed
Martin Petrov, og jeg havde en smule
at forberede. Også han spillede
hovedvarianten i drage. Han havde før
spillet 0-0-0 før Lc4, og jeg kiggede
også på den samme variant, som jeg
havde tabt imod Mihail Nikitenko.
Da runden startede, viste det sig, at han
spillede den samme variant, som jeg
havde mødt i 4. runde. Det var jeg godt
tilfreds med, fordi jeg følte, at jeg
havde godt styr på varianten, efter at
have kigget grundigt på den med
computeren.
Han spillede det lidt mærkeligt, og jeg
spillede et træk, som så rigtig godt ud,
fordi det ville afvikle til et
dronningeslutspil med en fribonde
mere til mig. Han tænkte i 50 min. og
spillede derefter det træk, som jeg
tænkte var det bedste.
Da jeg analyserede partiet bagefter med
computer, viste det sig dog, at han
kunne være kommet til at stå rigtig
godt med et udspekuleret officersoffer.

58.Kd5
Et godt parti, hvor det egentlig kun var
mig, som havde spillet gennem hele

Det var dog meget dybt, og rigtig svært
at se i praksis, men hvis han havde set
det, ville han have stået rigtig godt.
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Efter at have spillet et træk, som
byttede tårnene, tænkte han igen i 30
minutter, så det endte med at han efter
to træk kom ned på 5 min. og oven i
købet stadig kom ind i det dårlige
slutspil med en bonde mindre.
Det var dog ikke nemt at vinde, fordi
min konge kun havde én bonde til at
dække for skakkerne, og det var også
den bonde, som var min ekstra
fribonde, så det var den, jeg blev nødt
til at skubbe.
Jeg spillede slutspillet rigtig godt, og
fik lige så stille skubbet min bonde
frem, og stoppet alle skakker. Til sidst
gav han op, da jeg ville få en ny
dronning. I det parti, var jeg rigtig godt
tilfreds med min teknik, som ikke
fejlede noget:
Hvid: Martin Petrov,
Bulgarien (2244)
Sort: Sophus M. Møller,
DK (2018)
[noter: SMM]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8.Dd2 0–
0 9.Lc4 Ld7 10.0–0–0 Tc8 11.Lb3 Se5
12.Kb1 Te8 13.h4 h5 14.Lh6 Sc4
15.Lxc4 Txc4 16.Lxg7 Kxg7 17.g4
hxg4 18.h5 Th8 19.hxg6 fxg6 20.b3
Tc5 21.fxg4 Lxg4 22.Sd5 e5?
Ser ud til at være rigtig fint for sort,
men hvid har en smart taktisk pointe.
22...De8!? 23.Txh8 Dxh8 24.Tg1 Dh5
25.Sxf6 exf6=.
23.Txh8 Dxh8
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24.Sxf6?!
Hvid kunne have fået afgørende fordel
her med: 24.Se6+! Lxe6 25.Sxf6 Tc6
(25...Kxf6 26.Dxd6 Dc8 27.Tf1+ Kg5
28.De7++- og sorts konge kommer i
alvorlige problemer) 26.Tf1 Lh3
27.Tf2 Le6 28.Dg5 Dh1+ 29.Kb2+-.
24...Lxd1 25.Se6+ Kxf6 26.Sxc5 dxc5
27.Dxd1 Df8 28.Dd5 De7 29.a4 Kg7
30.Dd1
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30…c4! 31.Ka2 cxb3+ 32.cxb3 g5
33.Dg4 Df6 34.Dd7+ Df7 35.Db5 Kf6
36.Df1+ Kg6 37.Db5 De7 38.Dc4 Kh5
39.Dc8 g4 40.Dh8+ Kg5 41.Dh2 Df6
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42.Dd2+ Kg6 43.Dd5 g3 44.Dg8+ Dg7
45.De6+ Kg5
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46.Dh3 Kf4 47.Dg2 Dg4 48.Dd2+
Kxe4 49.Db4+ Kf3 50.Dc3+ Kf2
51.Dc5+ Kf1 52.Dc1+ Kg2 53.Dd2+
Kh3 54.Dh6+ Kg2 55.Dd2+ Kf1
56.Dc1+ Kf2 57.Dc5+
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hvor vi kunne sove længe. Jesper
Thybo og jeg kiggede desuden også en
masse på drage. Så mødtes vi alle også,
og fulgte med i Xtracon-skakligaen,
hvor vi diskuterede live-partierne.
Remis mod italiener
og aserbajdsjaner
I 7. runde skulle jeg igen møde en
rigtig stærk modstander. Han hed Luca
Moroni, kom fra Italien og havde 2334
i rating. Jeg havde de hvide brikker, og
vi kom ud i fransk. Han spillede et
træk, som jeg ikke lige kendte, og han
fik næsten udlignet. Jeg prøvede at
gøre hans løber rigtig dårlig ved at
fastlægge nogle af hans bønder på
hvide felter, og det gik også godt. Han
havde desværre noget modspil, så jeg
fik aldrig rigtig fordel.
Pludselig vandt jeg så en bonde, men
fandt desværre ud af, at jeg var nødt til
at give den tilbage, for ikke at blive
kørt over af to fribønder.

57…Dd4! 58.Dc2+ Ke3 59.Dc8 g2
60.Dh3+ Kf2 61.Df5+ Ke2 62.Dh5+
Kf1 63.Dh3 Ke1
0–1
Dermed havde jeg før fridagen 4,5/6p!
Den var en rigtig dejlig afveksling,

Vi har haft tårnslutspil som tema i
Frem til juniortræning, og det kunne
jeg bruge her, ved at afvikle til et
slutspil, hvor han havde en bonde mere,
men slutspillet var bare remis. Jeg
spillede det fint, og vi aftalte en remis.
Jeg havde derfor 5/7p.
I 8. runde mødte jeg Nail Bashirli
(1992) fra Aserbajdsjan, og jeg havde
sort. Vi kom igen ud i dragevarianten,
og min forberedelse gik fint ind. Jeg
kunne blitze trækkene, mens han sad
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og tænkte. Desværre blev han ved med
at spille præcist, og jeg kunne ikke
rigtig finde en plan, så vi tog remis ved
trækgentagelse. Jeg havde nu 5,5/8p.
Afsluttende nederlag
til stærk israeler
I sidste runde skulle jeg møde Ariel
Erenberg fra Israel. Han havde ført
turneringen med 5/5p. og 5,5/6p., så
han var ret stærk. Han var FM’er og
havde også ratingtallet i orden med
2308.

der ikke meget at gøre, da han fik et
farligt angreb mod min konge.
Jeg endte derfor på 5,5/9p. og en
slutplacering som nummer 20 i det 99mands store felt. Derudover vandt jeg
en masse ratingpoint (76), og er nu
oppe på 2113 i elo. Det var desuden en
både spændende og sjov oplevelse at
være med ved ungdoms-EM.

Han spillede desværre 1.d4 og ville
derfor ikke ind i dragen, som jeg ellers
har scoret overraskende godt med i
turneringen. Det blev derfor i stedet
Grünfeld-indisk, hvor han spillede
5.Ld2 i stedet for det normale 5.e4.
Jeg blev dog ikke overrasket, da det
også var det, som jeg havde forberedt.
Han spillede desværre noget andet end
hovedvarianten lidt senere, ved at spille
f3 i stedet for Sf3. Jeg skulle have
svaret med f5, men det er ikke det man
plejer, så jeg tænkte desværre ikke lige
på det.
Efter at jeg missede den chance, fik jeg
kun en enkelt mulighed for at holde
partiet lige. Den chance var, at lave et
bondeoffer med c4. For bonden ville
jeg få noget spil, sådan at han var nødt
til at give bonden tilbage, og så ville
stillingen være i balance. Jeg overså
desværre muligheden, og efter det var

Sophus Mechlenburg Møller.
Efterfølgende er jeg sammen med
Jesper Thybo, Jetsmark, Jonas Bjerre,
Skanderborg,
Mikkel
Manosri
Jacobsen, BMS og Freja Vangsgaard,
VRS blevet udtaget til det danske hold
ved ungdoms-OL, som finder sted i
Györ, Ungarn fra 12. december til 22.
december 2014. Holdet består af fire
spillere og en reserve, og der skal være
en pige på holdet.
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Odensemesterskabet 2014
Af Niels Erik Nielsen
Årets Odensemesterskab, der med
FREM som arrangør blev afholdt på
Giersings Realskole fra 10-12. oktober,
satte rekord med 96 deltagere. De var
fordelt på 16 ratinggrupper, og der blev
afviklet fem runder over tre dage. I alt
blev der produceret 240 partier, hvoraf
de 60 kunne følges direkte på
internettet. Der kom et nyt navn på
pokalen, idet IM Jonathan Carlstedt,
Tyskland blev en overraskende vinder
af turneringen. Den forsvarende mester
IM Jens Ove Fries Nielsen samt IM
Klaus Berg gik ellers ind til sidste
runde med et halvt points forspring til
en forfølgertrio, men de måtte begge se
sig overhalet på målstregen af
Carlstedt, som sluttede af med at vinde
over Berg. Samtidig vandt IM Igor
Teplyi over IM Steffen Pedersen.
Dermed endte Jonathan, Jens Ove og
Igor på ligestilling med hver 3/5p., og
her var førstnævnte bedst.
Mange gengangere
Deltagerne kom fra hele Danmark, men
turneringen havde også et internationalt
islæt, idet fire andre nationer også var
repræsenteret. Blandt de mange
deltagere var der fire tidligere vindere
af turneringen. Ud over den
forsvarende mester Jens Ove Fries
Nielsen, Viborg, gjaldt det Igor Teplyi,
Nordre, som strøg til tops i 2008, 2009
og 2012, Steffen Pedersen, der som
Sydøstfyn-spiller blev Odensemester i
2006, og endelig John Rendboe,
Århus/Skolerne, der som medlem af

FREM sikrede sig titlen tilbage i 2001
og 2002. Odensemesterskabet har
aldrig før været så stærkt besat. Ud
over IM-gruppen lykkedes det nemlig
at oprette seks andre mestergrupper,
men da kun seks ud af de 42
mesterspillere kom her fra øen, fyldte
de ikke så meget i det samlede
landskab. Det gjorde de lokale spillere
til gengæld i basisgrupperne, idet ikke
færre end 31 af de 54 deltagere i de ni
basisgrupper til daglig slår deres folder
i en fynsk skakklub.
Flot opbakning
Et så stort arrangement, der ud over at
skabe gode rammer for afviklingen af
mesterskabet, også indbefattede et
overnatningstilbud til de udenøs gæster
samt kantinedrift med tilbud om varm
mad både lørdag og søndag, kræver
mange medlemmers aktive medvirken
for at fungere, og en hel del af dem vil i
sagens natur være afskåret fra at
deltage i turneringen. På den baggrund
var det faktisk imponerende, at 18 af
klubbens medlemmer spillede med. Det
var Jwan, Tobias Ilsøe, Tom, Sophus,
Johnny, Anton, Jens, Jacob Foged, Bo,
Peter S., Elisabeth, Peter M., Albert,
Willy, Robert, Tobias Aagaard,
Jonathan og Henrik Malig.
Jeg har kigget den store partibunke
igennem og udvalgt de bedste af
klubkammeraternes gevinstpartier til
klubbladet. Andre er fravalgt på grund
af ulæselig notation, mens enkelte
tilsyneladende er forsvundet ud i den
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blå luft, så samlingen er ikke komplet.
Den begynder fra toppen og bevæger
sig langsomt ned gennem rækkerne.
Tom straffede svækkelserne
Halvdelen af deltagerne i mester 4 kom
fra fynske klubber, og højst
usædvanligt for en seksmands-gruppe
var de fælles om at få en aktie i
andenpræmien, som blev delt mellem
fire spillere med hver 2,5p. Blandt dem
var Tobias Ilsøe og Tom Frantsen, og
udfaldet svarede stort til deres
forventede scorer. Tobias spillede alle
sine partier remis og var efter eget
udsagn ret heldig med et par af dem,
mens Tom fra baghjul. Da han mødte
Jesper Knudsen i næstsidste runde,
havde de derfor et temmelig forskelligt
udgangspunkt. Jesper havde nemlig
ikke tabt, mens Tom endnu havde sin
første sejr til gode. Det blev der
imidlertid lavet om på, da LF-spilleren,
i stedet for afventede spil med
sandsynlig remis til følge, valgte at
spille sine bønder på kongefløjen frem.
Vi kommer ind efter Jespers 30…Tf3f2:
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30...d4! 31.cxd4 Dd5 32.Kg3 Txd4
33.De2 Td3+ 34.Kh4 Db3 35.Th2 Tf3
36.Dd2 Dc4 37.Tf2 Td3 38.Dc2??
Nødvendigt var 38.De2! Dd5 39.g5,
men på grund af hvids udsatte
kongestilling, har sort også her de klart
bedste udsigter.
38...De4 39.De2
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39...g5+! 40.Kxg5
40.fxg5 Dh7#.
40...Dg6+
Og hvid opgav trækket inden matten
efter 41.Kh4 Dh6#.
0–1
Sophus forblev ubesejret
Klubbens sidste mesterspiller i aktion
var Sophus M. Møller, som stillede op i
mester 5. Det 14-årige talent, var også
den i flokken, som gjorde det relativt
bedst. Ikke alene gik han ubesejret
gennem de fem runder, men to
afsluttende gevinster indbragte ham
også med 3,5p. en udelt andenplads
efter Gert Aagaard, Springeren, der
lavede et halvt point mere. Da Sophus’
forventede score kun var 2,6p., gik han
fra 2020 til 2038 i dansk rating. Den
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første gevinst kom mod Christian
Iversen, Evans, der gik galt i byen efter
FREM-spillerens 29.Tc7-c4:
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29...Td8?= 30.Tbxb4+ Ka5 31.Tb3
Td3+ 32.Ke4 Txg3
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24...Txb3+ 25.Kc1
25.axb3?? Da1#.
25...Dxa2 26.Kd2 Tc3 27.Dxc3 Lxc3+
28.Kxc3 Dxc2+ 0–1
Anton Kjeldsen stillede op i basis 3,
hvor der var stillinger til mere, end de
2,5p., han endte på. I 2. runde mod
Knud Aage Rasmussen, enkeltmedlem,
var der dog ingen slinger i valsen. Her
udnytter
Anton
effektivt
modstanderens graverende fejl efter
18.dxc5:

33.Tc8! Ka4 34.Tb7 Te2+ 35.Kd4
Td2+ 36.Kc4 Ka3 37.Ta8# 1–0
Som det fremgår af ovenstående, er
Sophus i besiddelse af en god
slutspilsteknik, men at han også har
blik for spillets taktiske aspekter, måtte
Ellisiv Reppen, Norge sande i sidste
runde efter kæmpefejlen 24.Lf3-c6??:
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18...bxc5? 19.Lxd6 cxb4 20.axb4 Sf6

21.Lxe7 Dxe7 22.Da4 Se4 23.Se5!?
Dc7 24.Sf3 [24.Sd3!] 24...e5 25.Da5
Dxa5 26.bxa5 Tfe8 27.Tfd1 Sf6?
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28.Td6! Kg7 29.Tb1! 1–0

Jacob sikrede sig andenpladsen
I basis 5 var Jacob Foged Christensen,
med i opløbet om førstepladsen, men
den sikrede Steen Jacobsen, LF sig
efter sejr i deres indbyrdes opgør. Da
Jacob vandt sine fire øvrige partier,
blev det til en udelt andenplads. Her
har Jacob i 2. runde mod Peter Frank
Jørgensen, LF netop spillet 25.c2-c4:
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25...Sxf4?!

Efter 25...Le6 er sort stadig rimelig
godt med.
26.cxd5! Sxd5 27.Dxc6 Dxc6 28.Sxc6
Lf6?! 29.Lc4! Kh8??
Det samme som at opgive, men hvid
vinder også efter 29...Tad8!? 30.Sxd8
Txd8 31.Txa7 Lxd4+ 32.Kg2+-.
30.Lxd5 Tac8 31.Txa7 b5 32.Tb7
1–0
Peter Morling ratingtopscorer
I basis 7 spillede Peter Morling,
FREM, der først på året gjorde
comeback til koordineret skak efter
flere
års
pause,
sin
første
weekendturnering, og det slap han
umanerlig godt fra, idet han efter en
indledende
remis
sikrede
sig
førstepladsen ved at vinde sine fire
første partier.
Med en forventet score på blot 2,45 var
der også bonus til FREM-spilleren, der
gik fra 1282 til 1399, hvilket samtidig
gjorde ham til Odensemesterskabets
ratingtopscorer.
Peter Morling lagde ud med at vinde
over de to brødre fra Springeren,
Kolding, som var eneste udenøs islæt
blandt fire fynboer. Med en remis i
sidste runde kunne han ikke hentes.
Her er Peters første gevinst:
Hvid: Henrik Clausen, Springeren
Sort: Peter Morling, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 e6 4.Sc3 Sf6
5.d3 Le7 6.h3 0–0 7.e5 Se8 8.0–0 a6
9.a3 f6 10.Te1 fxe5 11.Sxe5 Sxe5
12.Txe5 d5 13.Lb3 b5 14.a4 Lh4
15.g3 b4 16.Se2 Df6 17.Lf4
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Overså krydsbinding
I samme gruppe vandt Elisabeth M.
Møller over FSU-formand Hans Milter
Pedersen, som i en stilling med
gensidige angrebschancer overså en
fatal krydsbinding. Vi kommer ind i
partiet efter Elisabeths 19.Thg1:
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17...g5! 18.d4 gxf4 19.gxh4 Dxh4
20.dxc5
Dxh3?!
21.Tg5+
Sg7
22.Df1?!
Begyndelsen til enden, i stedet for
kunne hvid stadig forsøge at sprælle
videre med 22.Sd4!
22...Dh4 23.Tg2 Tf5 24.f3 Tg5 25.Sd4
Ta7 26.Txg5 Dxg5+ 27.Dg2 Dh5
28.a5 Tf7 29.La4 Tf6
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19...Db6??
Efter 19...cxd4! 20.Lxd4 Sf4 21.Dc2
Lxd4 22.Txd4 Se5 står sort klart bedst.
20.Txg6! cxd4 21.Lxd4 Dc7 22.Lxg7
Sxg7 23.Dg2 Txb2

30.Dh2??
30.Sc6!
30…Dg5+ 31.Kh1 Th6 32.Tg1 Txh2+
0–1
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24.Kxb2

Rækker så rigeligt, men der var
forceret mat efter 24.Txg7+! Kh8
25.Dh3+ Kxg7 26.Tg1+ Kf6 27.Df5#.
24...e6 25.Txg7+ Kh8 26.Tg1
1–0
En fejlkombination
I basis 9 deltog far og søn i skikkelse af
Henrik Malig Hansen og Tobias
Aagaard Hansen. Indbyrdes møder er
de vant til, og efterhånden peger pilen
entydigt i ungdommens favør. Hverken
ved OM eller i efterårets klubturnering
har der dog været tale om
overbevisende sejre, snarere tværtimod,
så måske lurer der en revanche, næste
gang den står på familie-opgør i en
koordineret turnering?
Ved Odensemesterskabet mødtes de
allerede i 1. runde, og her førte sønnike
de hvide brikker. Stillingen var helt
lige, indtil farmand gik helt galt i byen
efter 28.Ld2xc3:
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28...Tbxb3?? 29.Dxb3! Sd7??
Relativt bedst var 29...Txb3 30.Txa7
Txc3.
30.Txa3 Lxa3 31.Ta1
1–0
Tabeller fra samtlige 16 grupper,
masser af billeder samt de 60 bragte
LIVE-partier kan ses på vores
hjemmeside: www.frem-skakkklub.dk.

Peter Morling (tv.) sikrede sig førstepladsen i basis 7 med
remis i sidste runde mod Hans Milter Pedersen, Nyborg.
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DM i hurtigskak for seniorer
Af Niels Erik Nielsen
DM i hurtigskak for seniorer blev
afholdt i Fredericia torsdag den 28. og
fredag den 29. august, og for første
gang foregik det i to aldersklasser, idet
seniorerne nu er opdelt i hhv. 50+ og
65+. I alt var der 51 deltagere, hvoraf
23 spillede i 50+ klassen, mens de
resterende 28 var med i 65+ klassen.
Fyn var repræsenteret af 8 i den yngste
og 5 i den ældste gruppe, og flere af
dem endte med at komme i præmierne.
I 50+ gruppen var IM Jens Ove Fries
Nielsen, Viborg helt suveræn og vandt
alle sine otte partier. Spændingen om
førstepladsen forsvandt hurtigt, især
fordi han i fredagens to første runder
besejrede sine nærmeste konkurrenter
Per Stentebjerg-Hansen, FREM og
Carsten Bank Friis, Fredericia. Derfor
førte Jens Ove med to point inden de
sidste to runder, men det afholdt ikke
Viborg-spilleren fra også at vinde sine
sidste to partier.
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26.Lxh5! gxh5 27.Dxh5+ Kg8 28.g6
fxg6 29.fxg6 Sxg6 30.Dxg6+ Lg7
31.Lg5! Db6
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Flot andenplads til Per
Per Stentebjerg-Hansen, FREM kom
med 6 point ind på en flot andenplads
et helt point foran FM Carsten Bank
Friis, der i årtier var førstebræt for
Læseforeningen, men nu stiller op for
Fredericia.
Per Stentebjerg beretter:
De første 5 partier havde jeg spillet
usikkert med flere store fejl. I 6 runde
vandt jeg imidlertid et godt parti med
hvid over Niels Nybo Jakobsen.
Afgørelsen faldt efter 25…Lg7-e5:

32.Sa4! Sxa4 33.Lf6! 1–0

2. pladsen er jeg meget tilfreds med,
dels fordi resultaterne har været meget
svingende de seneste år, og dels fordi
det var et officielt seniormesterskab i
50+ gruppen. Dog ville jeg gerne have
spillet mod nogle af de gode spillere i
+ 65 gruppen. Jens Ove Fries Nielsen
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var suverænt bedst i vores gruppe med
maksimumpoint, og han holdt torsdag
aften efter et godt måltid mad et
glimrende indlæg med om sin unikke
tilgang til skakspillet, som bygger på
profylakse. Vi kan passende kalde ham
for Jensowitsch fremover! Mod mig
spillede Jens Ove med sort således: 1.
d4 b6 2.Sc3 La6!? 3.g3 d5 4.Lg2 Sf6
5.e4 e6 med en dynamisk stilling.
Peter Kinggaard, Johnny Holler og jeg
kørte sammen derover begge dage, og
vi havde to gode dage med gode
skakkammerater
og
pæne
spilleforhold. Gevinsten mod Niels
Nybo Jakobsen gav måske lidt
selvtillid før 7. runde, som i realiteten
afgjorde kampen om 2. pladsen:
Hvid: Per Stentebjerg-Hansen,
FREM (2195)
Sort: Carsten Bank Friis,
Fredericia (2224)
[noter: PSH
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.cxd5 exd5
5.Lg5 Sbd7 6.e3 c6 7.Ld3 Le7 8.Dc2
0–0 9.f3 Te8 10.Sge2 Sf8 11.0–0 Sh5
12.Lxe7 Dxe7 13.e4 dxe4 14.fxe4
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14...Dg5? 15.Tae1! Le6 16.e5 Ld5
17.Sxd5 cxd5
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18.Dc1! Dxc1 19.Txc1
Efter en standard åbning har jeg
opnået en rigtig god stilling, hvor jeg
erobrer c-linien med mit tårn, fordi
sort skal reagere på truslen g4, der
vinder springeren. Carsten mente, at
14…Dg5 var en fejl.
19…g6 20.Tc7 f5 21.exf6 Te3
22.Sc1?! Se6 23.Te7 Tf8 24.f7+ Kg7
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25.Kf2! Txd3 26.Sxd3 Sxd4 27.Se5
Sc6 28.Sxc6 bxc6 29.Txa7 Txf7+
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30.Txf7+ Kxf7 31.Tc1 Ke6 32.Txc6+
Ke5 33.a4 Sf4 34.a5!

28.Da4 Txb6 29.Txc8 Dxc8
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30.Sd7?? Ta6! 31.Sf6+ Kg7 32.Le5
Txa4

A-bonden kan ikke stoppes. Carsten
mente efter partiet, at han aldrig før
havde tabt så nemt mod mig, og det
kunne jeg kun give ham ret i!
1–0
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I sidste runde havde Per StentebjergHansen
sort
mod
Margarita
Baliuniene, Evans, og der var længe
ikke det store på færde. Vi kommer
ind efter Pers 24…Lg7-f8:
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Og da afdækkerskakken let pareres,
opgav hvid. Fx a). 33.Sxd5+ f6!
34.Sxf6 Sf7! b). 33.Sd7+ f6! 34.Sxf6
Kf7 c). 33.Se8+ Kh6 34.Lf4+ g5!
0–1

25.b5?! axb5 26.axb5 Ta5 27.b6 Tb5

Johnny Holler Johansen, FREM tog
med 4,5p. andenpladsen i 50+ for
spillere
under
1950,
mens
klubkammeraten Peter Kinggaard i
samme gruppe blev nr. 22 med 2,5p.
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Ungdoms-DM 2014
Af Niels Erik Nielsen
Ungdoms-DM 2014, der blev afholdt i
Skanderborg i weekenden 3-5.
oktober, samlede 84 deltagere fordelt
på seks aldersgrupper.
Heraf kom de syv fra FREM, som var
ene om at repræsentere 3. HK. De
yngste årgange spillede syv runder,
mens de ældste nøjedes med fem.
Det blev til et enkelt fynsk
danmarksmesterskab, idet 6-årige
Albert M. Møller vandt U-8 med
maksimumpoint 7/7p., hvilket var
halvandet point over hans forventede
score. Sin unge alder til trods var
Albert gruppens ratingfavorit!

halvt point over forventet, vandt han
samtidig lidt rating.
I U-14 havde topseedede Sophus M.
Møller til det sidste mulighed for at
blive danmarksmester, men et
afsluttende nederlag til anden seedede
Bjarke Hautop Kristensen, Sorø,
betød, at FREM-spilleren måtte nøjes
med fjerdepladsen.
Sophus lagde ud med at besejre 10.
seedede Jacob Clausen, Springeren,
som kom i problemer allerede i
åbningen.
Vi kommer ind efter Sophus’ 11.Kg1h1:

I U-10 var Jonathan Aagaard Hansen
kun seedet 10 blandt de 21 deltagere,
men efter at have scoret 2,2p. over
forventet, sikrede han sig med 5/7p.
bronze.
Jonathan tabte kun til gruppens
suveræne vinder Jonas Bjerre,
Skanderborg, der stillede op med 2077
i rating, hvilket var 820 mere end den
nærmeste konkurrent.
Jonas lagde ud med 6/6p. og tog i
sidste runde en hurtig remis mod
tredjeseedede Elisabeth M. Møller,
FREM, der endte på en femteplads
med 4,5p.
I U12 var Tobias Aagaard Hansen
seedet 20, men med 3,5/7p. endte han
på en 14. plads, og da scoren var et
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11…Se4?
Sort står allerede skidt, men det var
nok bedre at bide i det sure æble og
spille springeren hjem.
12.De2 Sf2+ 13.Txf2 Lxf2 14.Dxf2
0–0 15.Sc3 d6 16.Le3 dxe5?! 17.Lc5!
Te8 18.Lxe8 Dxe8 19.fxe5 Dxe5??
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1.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Lg5 Sbd7 4.f3 e6
5.e4 h6 6.Lh4 dxe4 7.fxe4 Lb4 8.Df3
c5 9.0–0–0 Da5


++++
++
++++
+9(+
!++++#
$+++&
'"""+Q"")
*++++-.
/012345678
1–0


+++ 
++
++
++
!9""+9(#
$++Q+&
'"""++"")
*+,-++(+.
/012345678

20.Te1!

I samme gruppe blev sjetteseedede
Alexander Le Besq nummer fem med
3/5p., hvilket stort set svarede til hans
forventede score.
Tobias Ilsøe Jensen deltog i ældste
gruppe U-18, hvor der var fire spillere
på ligestilling inden sidste runde. Her
tabte Tobias til Rasmus Thøgersen,
Skive, som sikrede sig DM-titlen,
mens FREM-spilleren måtte tage til
takke med fjerdepladsen.

10.Sb5!? cxd4 11.a3 Le7 12.e5 Sxe5
13.Dg3 a6 14.Dxe5 axb5 15.Lxb5+
Kf8 16.Le1?!
16.Txd4 var bedre.
16...Db6 17.Txd4?!
17.Lf2=.
17...Sd5! 18.Tg4 Lg5+ 19.Kb1 Dxb5
20.c4

Tobias lagde ud med at tabe i 1. runde,
men han kom stærkt tilbage og vandt i
3. runde over en af sine nærmeste
konkurrenter til førstepladsen:
Hvid: Jens Ramsdal,
SK 1968
Sort: Tobias Ilsøe Jensen,
FREM
[noter: NEN]
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20...Db3! 21.cxd5 Dd1+ 22.Ka2
Dxg4 0–1
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Lundeborg
Af Niels Erik Nielsen
34. udgave af Lundeborg-turneringen
samlede 64 spillere, hvoraf de 9 kom
fra FREM, hvilket endnu en gang
betød, at vi sikrede os specialpræmien
til klubben med flest deltagere.
Med et snit på omkring 2320 satte
årets mesterskabsklasse rekord for
turneringen, og den markerede
samtidig noget af et spring fremad i
forhold til sidste år, hvor snittet lå på
beskedne 2110.
2013-udgaven blev vundet på deling af
trioen Claus Rossen, Viborg samt
Kristoffer
Dyrgaard
og
Jan
Nordenbæk, der på det tidspunkt
begge stillede op for FREM.
De to sidstnævnte var igen at finde i
mester 1, mens Claus, som vandt
turneringen alene tilbage i 1997, måtte
se sig henvist til mester 2, hvilket for
øvrigt også var tilfældet for Tom
Frantsen, FREM, der også tidligere har
stået øverst på sildekasserne.
Vurderet efter rating var IM Steffen
Pedersen og FM Mads Boe, begge
Skanderborg, FM Klaus Berg,
enkeltmedlem samt FM Jwan Bakr,
FREM forhåndsfavoritter.
Nu er 15 minutters partier imidlertid
noget ganske andet end spil med
almindelig betænkningstid, og da IM
Lars Borgbjerggaard, Jan Nordenbæk
og Kristoffer Dyrgaard tilsammen står

noteret for et pænt antal førstepladser,
lignede kampen om Lundeborgmesterskabet på forhånd en temmelig
åben affære. Det kom da også til at
holde stik, idet spændingen om
samtlige podiepladserne var intakt hele
vejen.
Desværre formåede ingen af vores tre
deltagere i mesterskabsklassen at
blande sig i mesterskabets placering,
der kom til at stå mellem Mads Boe,
Steffen Pedersen og Klaus Berg.
Slutstillingen i mester 1:
1. FM Mads Boe, Skanderborg 5,5p.
2-3. IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn
og FM Klaus Berg, enkeltmedlem,
begge 5p. 4. IM Lars Borbjerggaard,
Sydøstfyn 4p. 5. Jan Nordenbæk,
Hillerød 3p. 6-7. Kristoffer Dyrgaard
og FM Jwan Bakr, begge FREM 2p. 8.
Per Stentebjerg-Hansen, FREM 1,5p.
Tom Frantsen på sildekasserne
Med deltagelse af lutter 2000-folk og
et snit på cirka 2050, var mester 2
ligeledes stærkt besat. Den blev
domineret
af
arrangørklubbens
Christian Furrer, men Tom Frantsen,
FREM sikrede sig en delt tredjeplads
ved efter et indledende nederlag til
Christian at komme stærkt tilbage med
tre gevinster i træk.
Den sidste kom mod Gert Aagaard,
Springeren, hvis kongestilling blev
taget
på
kornet
i
denne
diagramstilling:
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31.Df6+! Kxh5 32.Dh4+ Kg6
33.Dg4+ Kf6 (33...Kh6 34.Lf4#)
34.Lh4#.
31...Kg7 32.Dg5+ Kf8 33.Sh5 De4??
34.Ld6+ Te7 35.Dxe7+
1–0
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26.Txf6! gxf6 27.Sg4 Dc6?? 28.Sxf6+
Kg7 29.De7! Tfe8 30.Sh5+ Kg6
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Slutstillingen i mester 2:
1. Christian Furrer, Sydøstfyn 5,5p. 2.
Ole Bønnelykke, Esbjerg 4,5p. 3-4.
Tom Frantsen, FREM og Poul Erik
Nielsen, Holstebro, begge 4p. 5-6.
Sophus M. Møller, FREM og Gert
Aagaard, Springeren, begge 3,5p. 7.
Claus Rossen, Viborg 2,5p. 8. Torben
Richach Jensen, enkeltmedlem 0,5p.
Præmietagerne i basis 2:
1. Simon Ladefoged, Ribe 5,5p. 2-3.
Jens Rasmussen, FREM og Ejvind
Funch Carlsen, Damhus, begge 4,5p.
Præmietagerne i basis 4:
1. Peter Kinggard, FREM 6,5p. Det
var andet år i træk, at Peter vandt sin
gruppe i Lundeborg! 2. Kristen Bjørn
Christensen, Ejby 5p. 3-4. Albert M.
Møller, FREM og Josh Kallestrup
Madsen, enkeltmedlem, begge 4p.

31.Sf4+?!

FM i skoleskak
Af Niels Erik Nielsen
Fyns Skoleskak afviklede lørdag den
1. november FM i skoleskak, der
samtidig
fungerede
som
kvalifikationsstævne til DM.
Der var mødt 79 spillere frem til
stævnet, der sædvanen tro blev afholdt
i Nr. Aaby. C-D og E-grupperne

spillede seks runder, mens de yngste i
F-gruppen nåede op på syv. 12 af
vores juniorer deltog, og syv af dem
sikrede sig DM-deltagere, mens en
enkelt fik en reservetjans.
C-gruppen: 1. Alexander Le Besq,
FREM
5p.
2.
Jacob
Foged
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Christensen, FREM 4,5p. 3. Rasmus
B. Pedersen, Nr. Aaby 4p. 4. Rasmus
Wraae Nr. Aaby 4p. 5. Markus
Maagaard, Højby 3,5p. (reserve til
DM).

E-gruppen: 1. Asger Hvingelby,
Hyllehøj 5p. 2. Jonathan Aagaard,
Højby 5p. 3. Markus Jakobsen, FREM
5p. 4. Mikkel Strandby, Svindinge 4p.
(reserve til DM).

D-gruppen: 1. Tobias Aagaard, Højby
6p. 2. Peter Andersen, Stenstrup 5p. 3.
Thea Veng Basse, Nr. Aaby 4p.
(reserve til DM).

F-gruppen: 1. Albert Møller, FREM
7p. 2. Hugo Schrøder, Stenstrup 6p. 3.
Søren Christensen, Krarup 5p. 4.
Alexander Jakobsen, FREM 5p.

Århus Festugeturnering
Af Niels Erik Nielsen
Sideløbende med Aarhus Festuge
lagde Chess House fra 5-7. september
lokaler
til
den
traditionelle
Festugeturnering, som samlede 31
deltagere, hvoraf de fire kom fra
Odense.
Den blev meget overraskende vundet
af vores tidligere medlem Jesper
Knudsen, der nu stiller op for
Læseforeningen. Han var kun seedet
fire af seks blandt deltagerne i Mester
1, men ikke desto mindre endte han
som ubesejret på en udelt førsteplads
med 4/5p.
I den øverste gruppe deltog endvidere
Sophus M. Møller, FREM, der indtil
sidste runde var inde i billedet til en
topplacering, men et afsluttende
nederlag til Lars René Andersen, SK
1968, betød, at han måtte dele
andenpladsen med sin overmand.
God positionsforståelse
Jespers og Sophus’ spillestil har
mange lighedspunkter, således har
begge et solidt åbningskendskab,

ligesom de er fælles om at tilstræbe
stillinger, hvor spillets positionelle
aspekter er i højsædet.
Det demonstrerede Sophus allerede i
1. runde mod feltets lavest ratede
spiller Bjarke Vangsgård, VejlbyRisskov, der var en færdig mand efter
28…Kg8-h8??
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29.Td1! Lf6 30.Se4 Le7 31.Dc3+
1–0
I næstsidste runde mødte Sophus
Graham Taylor, SK 1968, hvis stilling
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faldt fuldstændig fra hinanden efter
27…Dc7-e7:
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28.La3! g6?! 29.Lxc5 Lxc5 30.Dxc5
Dxc5 31.Txc5 f5 32.Sd2 fxe4 33.Sxe4
Tf8 34.Sg5 h6 35.Se6 Lxe6 36.dxe6
Td6 37.Txe5 Te8 38.e7 Kf7 39.Tae1
Kf6 40.Kh2 Kf7 41.Kg3 Td3+
42.T1e3!

42...Td6 43.f4

Sophus vandt 10 ratingpoint og stod
efter Festugeturneringen noteret for
2020, men som du kan læse meget
mere om andetsteds i klubbladet,
stoppede hans fremgang langt fra her.

Transparent Minds
Af Kristoffer Dyrgaard
Mandag d. 15. september bød på et
spændende parti mellem Mads Hansen
og Jwan Bakr i Transparent Minds.
Arrangementet begyndte kl. 19.00 og
var færdigt henad kl. 22 efter 2x90
minutters
betænkningstid.
De
fremmødte medlemmer fik foruden et
spændende parti lejlighed til undervejs
at høre, hvad kombattanterne tænkte
samt at deltage i de livlige analyser på
analysebrættet i et andet lokale.
Mads endte med at vinde efter et
omskifteligt parti, hvor initiativ,

positionelle faktorer samt taktiske
finesser satte dagsordenen.
Så der er god grund til at takke Mads
og Jwan for en glimrende fight samt
gode,
lærerige
kommentarer
undervejs.
Hvid: Mads Hansen, Skanderborg
Sort: Jwan Bakr, FREM
[noter: KD/NEN]
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.b3 Lg7 4.Lb2 0–0
5.g3 c5 6.Lg2 d5 7.cxd5 Dxd5 8.0–0
Dh5 9.d4 Td8 10.Dc1 cxd4 11.Sxd4
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I analyselokalet blev der foreslået
mange træk i denne stilling. Fx.
11…Lh3, 11…Sg4, 11…Txd4?? (ups,
løberen er udækket på c8...), 11…Sa6
og 11…Sc6.
11…Sa6 12.Td1 Sc5 13.Sd2 Ld7
Hvor skal den hvide dronning hen, når
sort spiller Tac8?
14.Dc3?! Tac8 15.Da5
På a5 er dronningen udækket. Kan det
udnyttes? Selv efteranalyserne gav
ikke et entydigt svar.
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15...Sg4!

Med idéen af 16.h3 besvares med
16...Sxf2! 17.Kxf2, Sd3+ 18.exd3,
Dxa5 -+.
16.Tac1
Hvem snyder hvem? Nu kan Sxf2
besvares med Txc5 og enten Sh2 eller
Td8 er i problemer.
16…b6 17.Dxa7 Dxh2+
Muligheden 17...e5 18.Sf3, e4!, hvor
Lb2 er udækket, blev i efteranalyserne
vurderet som den kritiske variant. Så
følger nok 19.Lxg7, exf3 20.Sxf3,
Kxg7 21.Dxb6 med 3 bønder for
officeren.
18.Kf1 Sxf2 19.Kxf2 Lh3
Publikum fik valuta for pengene!
20.Tg1
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20...Txd4?
20...Le5! 21.Sf5 Lxb2 22.Txc5 Txc5
23.Sxe7+ Kg7 24.Sf3 Ld4+ 25.Sxd4
Txd4–+.
21.Txc5!
Køligt forsvar!
21…bxc5??
21...Txd2 22.Txc8+ Lxc8 23.Da8
Lxb2 24.Th1! Ld4+ 25.Kf3 Dxg2+
26.Kxg2 Txe2+ 27.Kf1 Tc2=.
22.Sf3 1–0
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FREM JULECUP 2014
FREM Skakklub indbyder til den årlige julehurtigturnering.
Spillested:
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C
Spilledag:
Søndag d. 28. december 2014
Spilletid:
Kl. 10.00 til ca. 18.30
Turneringsform:
8 deltagere i hver gruppe opdelt efter rating,
som spiller alle mod alle. Turneringen
hurtigskak-rates.
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:
Velassorteret kantine findes på spillestedet.
Tilmeldingsfrist:
Fredag d. 26/12 2012 kl. 20.00.
Tilmelding:
Tilmelding sker via DSU’s turneringssystem på turnering.skak.dk
eller til
Kristoffer Dyrgaard, e-mail: kristoffer@frem-skakklub.dk eller
tlf.: 25 75 76 78.

VEL MØDT I FREM!
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FREM OPEN 2015
Traditionen tro indbyder FREM Skakklub hvert forår til Frem Open.
Spillested:
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C.
Spilledage:
Mandage – 16. februar, 2., 9., 23. marts, 20., 27.
april og 11. maj.
Alle dage med start kl. 18.30.
Udsatte partier:
Mandag den 13. april. Desuden er der god mulighed
for at spille i Læseforeningen om torsdagen, såfremt man melder
sin ankomst inden.
Betænkningstid:
90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten af
partiet med 30 sek. tillæg pr. træk fra træk ét.
NB: Det er tilladt at komme op til én time for sent til runden uden
at det medfører tab.
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 9. februar via turnering.skak.dk eller til Kristoffer
Dyrgaard kristoffer@frem-skakklub.dk eller tlf. 25 75 76 78.

VEL MØDT I FREM!
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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
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
42700108
42700108
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 Od. SØ 23963287
Robert Crawford, Rylevej 4, 5000 Odense C
26149768
Emil Deleuran, Palnatokesvej 62, 2. th, 5000 Odense C
21171742
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
21464885
Jakob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
23361002
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
Willy Hansen, Nørregade 26, 5492 Vissenbjerg
60684591
Rune Heidtmann, Ørstedsgade 42, 1. tv., 5000 Odense
61717424
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C
24262675
Christian Jakobsen, Mosevangen 56, 6710 Esbjerg V
22270256
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
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
22593955
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup
31745140
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V
22300077
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Medlemsoversigt
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Markus Maagaard, Mælkehatten 31, 5220 Odense SØ
Michael B. Madsen, Skeltoftevej 4 st.tv, 2800 Lyngby
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C
Peter Morling, Kranvejen 35, 2. th., 5000 Odense C
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Albert Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup
Sophus Mechlenburg 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, Bymuren 27, 2. tv. 2650 Hvidovre
Jan Nordenbæk, Horsehøj 93, 4000 Roskilde
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Bjerne A. Pedersen, Nyborgvej 30, 1. sal, lejl. 23, 5000 Od. C
Erik Pedersen, Bakkevej 2a, 5462 Morud
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
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ
Bo Sørensen, Skt. Hans Gade 79, st., 5000 Odense C.
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, Heliosvænget 40 1.3, 5250 Odense SV
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup
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26197999
26197999
42708073
23325877
61305945
60688032
65371093
65371093
65371093
65371093
66175561
61310196
66147674
61272250
28558032
28622832
25128258
61731784
66108610
29823270
66126472
66147615
61667961
61709191
40981983
22401914
27575081
40826492
28939067
28972264
42376442
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