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Bestyrelsen orienterer 
 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne 
sige tak til alle medlemmer af Frem 
Skakklub for en god og udbytterig 
efterårssæson. Tak for god opbakning 
til især det nylig overståede OM, hvor 
der jo var hele 102 deltagere, der 
forhåbentlig alle fik en god oplevelse 
trods varierede resultater.  
I klubturneringen kom vi op på 20 
deltagere og Erik Pedersen vandt 
overbevisende med 7/7p.  
Men det går også ganske godt for alle 
vore seks hold i holdturneringen, og 
det er dejligt at se så megen aktivitet 
på den front også, lige som der også er 
større tilslutning til klubaftenerne i det 
hele taget. 

På den baggrund vil jeg gerne her 
opfordre til, at så mange som muligt 
også deltager i de kommende 
arrangementer hen over jul og i det 
nye år. I første omgang Frem Julecup 
mandag den 28. december og senere 
ved eksempelvis Frem Open, som 
desværre sidste år kun havde 12 
deltagere.  
Det håber vi kan blive bedre i næste 
version. 
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne 
blot sige glædelig jul og godt nytår. 
 
Venlig hilsen 
André Møller, Formand 

 

Transparent Minds 
Af Kristoffer Dyrgaard 

 

Mandag d. 23. november bød på en 
nyklassiker i Frem Skakklub, da der 
endnu engang stod Transparent Minds 
på programmet. Konceptet for 
arrangementet er, at to stærke spillere, 
som har lyst til at dele deres tanker 
med klubbens medlemmer, krydser 
klinger i et opvisningsparti. Under 
partiet bliver det vist via vores LIVE-
udstyr og diskuteret af de fremmødte 
med jævnlige besøg og inputs fra de to 
parter i partiet. 
Denne gang stod matchen mellem 
Jwan og Kristoffer; det har udviklet 
sig til en tradition igennem årene, at vi 
altid forsøger en ny konstellation hver 
gang. Jwan havde tidligere udfordret 
Mads, mens Kristoffer tidligere har 
forsøgt sig mod Torben. Ordstyrer for 

den livlige diskussion i kantinen var 
Simon, som med sikker hånd 
analyserede både forslag fra de 
fremmødte og påpegede pointer, som 
Jwan og Kristoffer nævnte under deres 
besøg i kantinen under partiet. 
Som det ofte er tilfældet i 
opvisningspartier, er fokus på at skabe 
et interessant parti for publikum, 
hvorfor lange teoridueller heldigvis er 
et sjældent syn i Transparent Minds-
sammenhæng. Denne gang var det 
Jwan, der efter tildeling af de hvide 
brikker ved lodtrækning, sikrede et 
afvekslende parti ved at vælge 
Rossolimo-varianten i siciliansk (1.e4, 
c5 2.Sf3, Sc6 3.Lb5).  
Denne åbning er kendt for at have 
relativ konkrete, positionelle idéer for 
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hvid i form af pres på dronningefløjen 
(pres på c5, evt. åbning af a-linjen 
osv.), mens sort forsøger at undgå 
svækkelser i form af bl.a. 
bondefremstødet b7-b6. Kampen om 
dronningefløjen var tydelig i 
åbningsfasen, og diskussionerne i 
kantinen var vist ganske lærerige for 
de fremmødte, da forskellige idéer 
blev undersøgt – både generelt samt i 
den konkrete stilling. 
Det var den generelle opfattelse, at 
sort i åbningsfasen var et enkelt tempo 
fra at kunne afvise hvids forskellige 
trusler. I analyselokalet blev specielt 
muligheden 12.Sh2 med idéen 13.f4 – 
som fra tid til anden ses i Rossolimo-
varianten – diskuteret, både undervejs 
og efter partiet. Konklusionen her var, 
at dette nok var hvids chance for at 
fastholde sin fordel. 
I partiet endte midtspillet i stedet i en 
livlig kamp, hvor det var uklart, hvem 
der havde fordelen af forskellige 
afbytninger. Et særligt fokus var der 
på overvejelserne om en eventuel 
dronningeafbytning – en afbytning 
ville aflaste sorts lidt svækkede 
kongestilling på bekostning af et 
slutspil, hvor hvids springer ville være 
bedre end sorts løber. 
Som det er set før i Transparent 
Minds, endte det med at være tiden, 
som fik afgørende betydning. Partiet 
bliver spillet med 100 minutter pr. 
spiller til hele partiet. I det lidt 
komplekse slutspil havde Jwan korrekt 
vurderet, at sort i forskellige varianter 
med fordel kunne spille 
bondefremstødet c5-c4. I forsøget på 
at straffe den udsatte konge på h8, blev 

bondefremstødet dog glemt et øjeblik 
(22.Se3), hvorefter sort med Sf4 fik 
mulighed for at udnytte at feltet f4 
midlertidigt var ude at hvids kontrol. 
Efter partiet var der – trods det sene 
tidspunkt – stadig stor interesse for at 
diskutere partiet blandt de fremmødte, 
hvilket bibragte flere gode pointer til 
de to kombattanter, som publikum 
fornuftigt nok havde holdt for sig selv 
under selve partiet. Alt i alt en stor tak 
til alle – spillere, ordstyrer og 
fremmødte – for en hyggelig aften og 
for at holde traditionen om 
Transparent Minds i hævd. Vi ses til 
endnu et hyggeligt Transparent Minds-
arrangement i foråret!  
 

Hvid: Jwan Bakr, FREM 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6 4.0–0 Lg7 
5.Lxc6 dxc6 6.h3 Sf6 7.d3 Sd7 
8.Sbd2 0–0 9.a4 e5 10.Sc4 De7 11.a5 
Td8 12.De1 Sf8 13.Dc3 Se6 
��������	
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)�*��+�+*,-�. 
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14.Da3 f6 15.Ld2 Lf8 16.Tab1 Ld7 

17.b4 cxb4 18.Lxb4 c5 19.Ld2 Lc6 
20.Tb3 Dc7 21.Da2 Kh8 22.Se3 Sf4 
23.Sg4 
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23...c4! 24.dxc4 Se2+ 25.Kh2 Lxe4 

26.Sg5 fxg5 27.Lxg5 Lc6 28.Te3 e4+ 
29.g3 Sd4 30.Tfe1 Lg7 

��������	
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Og her tabte hvid på tid.  

0–1
 

OM i skoleskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Odensemesterskabet i skoleskak blev 
lørdag den 19. september afholdt i 
Ikea, Odense, hvortil 54 deltagere 
havde fundet vej. De var inddelt i seks 
aldersgrupper, og grupperne A, B og C 
var spillemæssigt slået sammen i én 
gruppe, som afviklede 6 runder efter 
Monrad-systemet.  

Klubben var som sædvanlig godt 
repræsenteret, og det lykkedes at 
hjemføre hele fire OM-titler. Markus 
Maagaard vandt B-gruppen (1999-00), 
Jonathan Roed Gundorf Jacobsen D-
gruppen (2003-04), Bastian Kehrer E-
gruppen (2005-06) og Kristian 
Andersen F-gruppen (2007-08).  

 

Udfordringsturneringen efterår 2015 
Af Kristoffer Dyrgaard 

 

Som det er nogle medlemmer bekendt, 
spiller vi i kantinen en lille 
udfordringsturnering den første 
mandag i hver måned - med præmie 
hvert halvår.  
 

I efteråret fik vi afviklet tre 
turneringer, hvor det gennemgående 
koncept var handicappoint - sejre mod 
højere ratede folk talte mere end en 

sejr over en lavere ratet modstander. 
Samlet vinder af efterårsdelen blev 
Sophus (10,1 point - det er en sjælden 
score!) foran Simon med 9,0 point.  
 

Vinder af september-heatet var Sophus 
(3,2 point), november-heatet vandt 
Simon med 4,7 point, mens Jess 
Nykjær vandt december-heatet med 
4,4 point. 
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AKTIVITETSKALENDER 
 

December mandag 14 Juleafslutninger, BRIKKEN nr. 3 

 fredag 18 Julefrokost 

 mandag 28 FREM JULECUP 

Januar mandag 04 Nytårsferie, klubben lukket 

 mandag 11 Klubmesterskabet i lyn 

 søndag 17 Divisionsturneringen 5. runde 

 mandag 18 Hold (4) 

 mandag 25 Pokalkvartfinaler i FREM 

 søndag 31 Divisionsturneringen 6. runde 

Februar mandag 01 Udfordring, undervisning 

 mandag 08 Hold (5) 

 mandag 15 Vinterferie, klubben lukket 

 mandag 22 FREM OPEN (1) 

 søndag 28 Divisionsturneringen 7. runde 

 mandag 29 Hold (6) 

Marts mandag 07 FREM OPEN (2), udfordring 

 mandag 14 Hold (7) 

 mandag 21 Påskeferie, klubben lukket 

 mandag 28 2. påskedag, klubben lukket 

April mandag 04 FREM OPEN (3) 

 mandag 11 FREM OPEN (4), BRIKKEN nr. 1 

 mandag 18 FREM OPEN (5) 

 
mandag 25 FREM OPEN (6) 

Maj mandag 02 Generalforsamling i FREM, udsatte partier 

 mandag 09 FREM OPEN (7) 

 mandag 16 2. pinsedag, klubben lukket 

 mandag 23 Hurtigskak (1-3) 

 mandag 30 Hurtigskak (4-6) 

Juni mandag 06 Hurtigskak (7-9) 

 mandag 13 Sæsonens sidste klubaften, udfordring 

 lørdag 18 Sommerfest 

 
Derudover er der juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30. 
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Divisionsturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I sæsonen 2015-16 er vores førstehold 
igen Fyns eneste 1. divisionshold, men 
efter nogle sæsoner i vestkredsen er vi 
flyttet over i østkredsen, hvor lutter 
sjællandske og københavnske hold 
venter. I sidste sæson satte Philidor en 
imponerende scoringsrekord for 
divisionsturneringen, men efter at 
københavnerklubben er rykket op i 
Skakligaen, virker rækken helt åben. 
Vi har flere gange været tæt på at 
rykke op, og truppen er intakt, men der 
er ændret lidt på rækkefølgen. Holdets 
målsætning er igen at spille med i den 
sjove ende af rækken. 
 

Med fem fynske hold i 2. division, 
gruppe 2 bliver der masser af fynske 
lokalopgør, og det første kom allerede 
i 1. runde, hvor oprykkerne fra Nr. 
Aaby tog imod FREM 2. I sidste 
sæson reddede vores andethold for 
anden gang i træk med det yderste af 
neglene eksistensen i rækken, og 
denne kommer uden tvivl også 
primært til at handle om at undgå 
nedrykning. 
 

1. division, gruppe 1: 
 

1. runde: 
 

FREM 1 – Taastrup: 6-2 
 

Førsteholdet fik en god start på 
divisionsturneringen 2015-16, da det i 
1. division, gruppe 1 blev til en 6-2 
sejr over Taastrup. En enkelt match er 
naturligvis alt for lidt at dømme ud fra, 
hvad angår styrkeforholdet klubberne 

imellem. Det hører da også med til 
historien, at Taastrup de seneste tre 
sæsoner er endt på rækkens sjetteplads 
og dermed akkurat har undgået 
nedrykning.  
Begge hold var ramt af flere afbud, 
således måtte vi se bort fra 
førstebrættet FM Jwan Bakr og 
sjettebrættet Stefan Wiecker, mens 
gæsterne måtte undvære deres 
ordinære andet- og femtebræt Peter H. 
Nørby og Brian Kristensen. 
 

Simon bragte FREM i front 
Første afgørelse faldt på tredjebrættet, 
hvor Michael Nielsen og Torben 
Østergreen-Johansen efter knap et par 
timer tog remis i en helt lige stilling. 
På det tidspunkt stod et par af vores 
spillere allerede godt, og først til at 
realisere fordel var sjettebrættet Simon 
Wilbrandt, som slog til efter Jørgen F. 
Andersens 22…g7-g5?!: 
��������	
 
�+�++�+� 
����+�+�+�� 
��+�+�+�+� 
�+�+�������  
!�+�������+# 
$+�+�+�+�& 
'����+"�Q���( 
)+�+��**,-�. 
/012345678 

23.De3! Sxf4 24.Sxf4 gxf4 25.Txf4 
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Dg5 26.Df3 Te7 27.Tf1 Tf8 28.h4 
Dg6 29.Tf5 Dg4?? 30.Tg5+ 
1–0 
 

Taastrup fik udlignet, da reserven 
Brian Nielsen måtte ned mod 
Taastrups ditto Mark Kirkebække. 
FREM-spilleren var længe bagud med 
en officer, men der var kompensation 
for den i form af flere bønder. I 
tidnøden gik det imidlertid galt, og han 
sad efterfølgende tilbage med et tabt 
slutspil. I efteranalyserne viste det sig 
imidlertid, at udfaldet kunne være 
blevet det stik modsatte, hvis Brian i 
stedet for at slå en af modstanderens 
bønder havde spillet sin egen frem til 
b6, hvilket ville have efterladt 
modstanderen uden modspil. 
 

Flot spil af Sophus 
Juniorspilleren Sophus M. Møller 
spillede et flot spansk modelparti mod 
Martin Lee Lauritsen, hvis sidste træk 
var 22…Dc7-d8: 
��������	
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23.f4! De7 24.f5 Sc5 25.Tf1 Tf8 
26.Tf2 Tab8?! 27.axb5 axb5 28.Ta7! 
Ta8? 29.Lxc5 dxc5 

��������	
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30.d6! Dxd6 
30...Dd7?? 31.fxg6+. 
31.fxg6+ fxg6 32.Txb7+ Lg7 33.Txf8 
Txf8? 
��������	
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Taber på stedet, men også efter det 
bedre 33...Dxf8 står hvid til gevinst. 
34.Sf5! 
1–0 
 

Per ofrede sig igennem 
Per Stentebjerg-Hansen øgede til 3,1-
1,5, da han udspillede veteranen Peter 
Birk Petersen, hvis kongestilling blev 
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fuldstændig smadret efter 16…b7-
b5?: 
��������	
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17.Lxf7! Kxf7 18.Dxh6 Se7 19.Sg5+ 
Ke8 20.Dg7! Sh5 21.Df7+ Kd7 
��������	
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22.b4! Dxb4 23.Sd5 Da5 24.Sxe7 
Lb7 25.Sxg6+ Kc6 26.Se7+ Kc5 
27.Se6+ Kb6 28.Sxd8 Txd8 29.Dxh5 
Dxa2 30.De2 De6 31.De3+ Kc7 
32.Sd5+ 
1–0 
 

Derpå fulgte en remis på 
syvendebrættet mellem Tom Frantsen 
og Hasan Yildiz. FREM-spilleren fik 

to lette for tårn og bonde, hvilket 
plejer at være et godt bytte, men 
samtidig sikrede modstanderen sig 
aktivt modspil, så pointdelingen var 
logisk nok. Også her viste det sig 
imidlertid efterfølgende, at Tom med 
en anden trækfølge op mod 
tidskontrollen kunne have sikret sig 
afgørende fordel. 
 

En halv mere end forventet 
På førstebrættet mødte Kristoffer 
Dyrgaard Taastrups Christian 
Altenburg Eriksson, og efter 
førstnævntes 21…gxf6 opstod denne 
stilling, der så temmelig remisagtig ud: 
 

��������	
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22.Se4 Ta3+! 23.Kb2 Le7 24.Sd2 
Lb4 25.Sb3 Ta4 26.Td1 La3+ 
27.Kc2 Tc4+ 28.Kd3 Th4 
29.Th1?! 
Hvid burde nok prisgive h-bonden 
mod at få aktiveret tårnet. 
29…c5 30.Sd2 f5! 31.Ta1 Lb4 32.Sf1 
c4+ 33.Ke2 Td4 34.Se3 Td2+ 35.Kf1 
c3 36.Kg2 Lc5 37.Sxf5 c2 38.Tc1 
La3 
0–1 
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Timelang tidsnød 
Dermed var FREM foran 5-2, inden 
den sidste afgørelse faldt på bræt 5, 
hvor Jan Mose Nielsen førte de hvide 
brikker mod Tobias Ilsøe. Taastrup-
spilleren havde fra omkring træk 20 
under to minutter tilbage på uret. Godt 
nok fik han tillagt et halvt minut pr. 
træk, men at være i konstant tidnød i 
over en time, må være en temmelig 
opslidende affære. Fejlene begyndte 
da også at indfinde sig, og efter 32.g2-
g3 slog Tobias til: 
��������	
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32...Ta1! 33.Te2 Dd8 34.Kg2 T6xa2  
35.Txa2 Txa2 36.Txd4 cxd4 37.Dxd4 
Da8+ 38.Kg1 Df3 39.Sh2 Dxb3 
40.Kg2 Db2 41.Df4 De5 0–1 
 

Resultater fra 1. runde: Næstved – 
Brønshøj 2 2,5-5,5, FREM 1 – 
Taastrup 6-2, K41 2 – K41 1 2-6, 
Holbæk – Frederiksberg 4-4. 
 

2. runde: 
 

FREM 1 – Brønshøj 2: 4,5-3,5 
 

Til hjemmekampen mod Brønshøj 2 
var FREM 1 ramt af afbud fra FM 

Jwan Bakr, Torben Østergreen-
Johansen og Stefan Wiecker, men da 
københavnerholdet også manglede 
flere af deres faste støtter, kunne det 
gå lige op. Trods mandefaldet kunne 
gæsterne mønstre en trup med lutter 
2000+ folk, og de stillede derfor op 
som rimelig klare favoritter. Især var 
der stor styrkeforskel på de to nederste 
brætter, hvor der var hhv. 89 og 405(!) 
ratingpoint i gæsternes favør. Først 
færdige var Per Stentebjerg-Hansen og 
Christian Furrer, som tog remis i en 
helt lige stilling efter cirka halvandet 
times spil. 
 

Modstanderen overspillet i åbningen 
Tom Frantsen bragte FREM foran ved 
at vinde over Esben Christensen, der 
stod til tab efter bare syv træk: 
 

Hvid: Tom Frantsen, FREM 1 
Sort: Esben Christensen, Brønshøj 2 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Ld3 a6 6.0–0 d5? 7.e5 Sfd7?? 
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8.Sxe6! Db6 
8...fxe6?? 9.Dh5+ og sort kan give op. 
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9.Sxf8 Kxf8 10.Te1 Sc5 11.Sc3 Sxd3 
12.Dxd3 d4 13.Sd5 Dc5 14.c4 Sc6 
15.b4 Da7 16.b5 axb5 17.cxb5 Se7 
18.Sxe7 Kxe7 19.a4 Le6 20.Da3+ 
Ke8 21.Db4 Td8 22.La3 Td7 
23.Tac1 Db8 24.a5 d3 25.Ted1 Dd8 
26.b6 Td4 27.Db5+ Ld7 28.Db2 La4 
29.Td2 Tg4 30.h3 Tg6 31.Db4 Lc6 
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32.g3 
32.Txc6! Txc6 33.Txd3! vandt på 
stedet. 
32...Te6 33.Txc6! bxc6 34.b7 Db8 
35.a6 Kd7 36.Txd3+ 
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36...Ke8 37.a7 med ny hvid dronning 

var en (u)mulig fortsættelse. 
1–0 
 

På førstebrættet kom Kristoffer 
Dyrgaard tidligt til at stå næstbedst 
mod Jacob Carstensen, der aldrig slap 
grebet og kort efter Toms gevinst 
udlignede til 1,5-1,5. Grundet de 
mange afbud indtog Sophus for første 
gang tredjebrættet, og det slap han 
godt fra ved tilsyneladende 
problemløst at holde balancen med de 
sorte brikker mod 2150-manden Peter 
Brondt Pedersen. 
 

Simon satte mat 
På femtebrættet mødte Simon 
Wilbrandt som sort Rune Egede 
Andersen, der efter slapt åbningsspil 
ret hurtig kom i problemer. Til sidst 
sværmede alle Simons officerer 
omkring modstanderens konge, der 
endte med at blive sat pladdermat: 
 
Hvid: Rune Egede Andersen, 
Brønshøj 2 
Sort: Simon Wilbrandt,  
FREM 1 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 Sc6 
5.Sf3 Lg4 6.dxc5 Dxd1+ 7.Kxd1 e5 
8.b4 a5 9.Lb5?! 
9.b5 var bedre. 
9...Sge7 10.a3?! 
10.Kc2 
10...axb4 11.cxb4 0–0–0+ 12.Ke1 
Lxf3 13.gxf3 Sd5 14.La4 Sd4 15.Ld1 
Le7 16.Tg1 Lf6 17.Ta2 The8 18.Kf1 
e4 19.fxe4 Txe4 20.Sd2 Th4 21.Lg4+ 
Kb8 22.Sf3?? 
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22...Txg4! 23.Txg4 Sxf3 24.Tc4 Sc3 
25.Lf4+ Kc8 26.Ta1 g5 27.c6 b5 
28.c7 Td5 29.Tc6 Se4 30.Tac1 gxf4 
31.Tb6 Sfd2+ 32.Ke1 Lc3 33.Tc6 
Sc4+ 34.Ke2 f5 35.Tg1 Td2+ 36.Ke1 
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36...Tb2+ 37.Kd1 Sxf2+ 
38.Kc1 Sd3+ 39.Kd1 Td2# 
0–1 
 

Mathias Meunier, der var rykket op fra 
andetholdet, var længe godt med, men 
i stedet for at bytte af til et dobbelt 
tårnslutspil bibeholdt han sin løber 
mod Steen Brustrup Petersens 

springer, hvilket viste sig at være en 
dårlig idé, idet den fra d5 kom til at 
spille en alt for dominerende rolle, 
hvilket endte med at koste FREM-
spilleren partiet. 

 

Underhunden holdt remis 
Dermed var der udlignet til 3-3, og de 
sidste to brætter så det længe ud til at 
ville ende med en gevinst til hver. 
Juniorspilleren Jacob Foged 
Christensen debuterede i sidste sæson 
på førsteholdet med en flot remis, og 
håbet var naturligvis, at han kunne 
gentage successen. Det var der dog 
længe intet, som tydede på, thi hans 
veteranmodstander i skikkelse af 
2000-manden Søren Holm Jensen stod 
nemlig længe klart bedst, og især 
voldte en næsvis fribonde i c-linjen 
14-årige Jacob store problemer. 
Omkring tidskontrollen lykkedes det 
dog FREM-spilleren at få den 
elimineret, men modstanderen tog en 
merbonde med over i et 
dronningeslutspil, som han filede på, 
indtil denne stilling opstod: 
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52...Dh3+ 
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Og parterne enedes om remis. I stedet 
for kunne sort have spillet: 52...De6+ 
53.Dxe6 fxe6. En mulig fortsættelse 
kunne være: 54.Kd4 Kg7 55.Kc5 Kf7 
56.a5 Ke7 57.Kb6 e5 58.Kxa6 e4 
59.Kb5 e3 60.a6 e2 61.a7 e1D 62.a8D 
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Analysediagram. 
½–½ 
 

Tobias sikrede begge matchpoint 
Tilbage sad Tobias Ilsøe og Søren M. 
Andersen, der kom i problemer efter 
26…Tfc8?: 
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27.Sd5! exd5?! 

27...Dh4 28.g3 Txc4 29.gxh4 exd5 var 
nok en bedre udgave af dronningeofret 
end tekstvarianten. 
28.Txe7 dxc4?! 
28...Txc4 var det mindste onde. 
29.Txc7 Txc7 
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30.Dc3?! 
For passivt. Meget bedre var 30.De4! 
30...b5 31.axb5 axb5 32.Kf2 Sd7 
33.Ke2 Sb6 34.Da1 
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34...Sa4?! 
34...c3! 35.Kd1 Sa4 36.Kc2 Tc4! 
vinder næppe for hvid. 
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35.Kd1 c3 36.d5 Tc4 37.Da2?! 
Txb4!? 
Efter 37...Td4+! står sort pludselig 
bedst. 
38.Kc1 Tb2 39.Da3 Td2 40.d6 Td4 
41.Db3 Txd6 42.Dxb5 Td4 43.De8+ 
Kh7 44.Dxf7 Td2 45.De6 Tf2 46.Dc4 
Sb2 47.Dxc3 Txg2 48.h3 Sa4 49.Db4 
Sb2 50.Dh4+ Kg8 51.Kb1 g5?! 
52.De4 Th2 53.De8+ Kh7 54.Dh5+ 
Kg8 55.Dxg5 
��������	
 
��+�+�+�+� 
�+�+�+����� 
��+�+�+�+� 
�+�+�+��Q�  
!�+�+�+�+# 
$+�+�+�+�& 
'�9��+�+��( 
)+-+�+�+�. 
/012345678 

55...Txh3? 56.Dd5+ Kh7?? 57.Df5+ 
1–0 
 
Som påpeget af Brønshøjs Christian 
Furrer, ville sort - i stedet for at åbne 
for endnu flere dronningeskakker med 
51…g5?! - muligvis have været i stand 
til at opbygge et fort med tårn mod 
dronning, men det kræver et større 
analysearbejde at efterprøve det 
scenarie.  
 
Resultater fra 2. runde: Næstved – 
K41 1 2,5-5,5, FREM 1 – Brønshøj 2 
4,5-3,5, Frederiksberg – Taastrup 4-4, 
Holbæk – K41 2 6,5-1,5. 
 

Stillingen efter 2. runde: 1. K41 1 
11,5(4) 2. FREM 1 10,5(4) 3. Holbæk 
10,5(3) 4. Brønshøj 2 9(2) 5. 
Frederiksberg 8(4) 6. Taastrup 6(1) 7. 
Næstved 5(0) 8. K41 2 3,5(0). 
 

Som de fleste bekendt måtte 
topopgøret i 3. runde ude mod K41 1 
udsættes på grund af vejrliget. Det er 
endnu ikke programsat, men afvikles 
formentlig først i det nye år. 
 
2. division, gruppe 2: 
 

1. runde:  
 

Nr. Aaby – FREM 2: 4-4 
 

Begge hold var ramt af flere afbud, 
således var værterne uden Carsten 
Sørensen, Andreas Jakobsen og 
Kasper Larsen, mens vi havde efterladt 
Tom Frantsen og Brian Nielsen 
hjemme i Odense, hvor de agerede 
reserver for førsteholdet, ligesom 
Mathias Meunier ej heller var til 
rådighed.  
Styrketallene sagde 4,70-3,30 i Nr. 
Aabys favør, og oprykkerne var da 
også tættest på sejren, men i matchens 
sidste parti lykkedes det Yann Le Besq 
at udligne for FREM 2.  
 

Det var vores andethold naturligvis 
glade for, ikke mindst i betragtning af, 
at det undervejs lignede et klart 
nederlag. Tommy Knoths sejr var 
langt fra overbevisende, idet Mikkel 
Clausen havde været tæt på at udspille 
ham positionelt efter åbningen. Da Nr. 
Aaby-spilleren skulle sætte det 
afgørende hug ind, var der imidlertid 
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et hul i varianten, som bare tabte en 
officer.  
Erik Pedersen sørgede for andetholdets 
tredje sejr efter at have stået næstbedst 
mod Jan Kaas, men til sidst fik han et 
horn ind efter Nr. Aaby-spillerens 
41...Sd2-f3+: 
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42.Dxf3! 
1–0 
 

Resultater fra 1. runde: Køge – LF 
3,5-4,5, Nr. Aaby – FREM 2 4-4, 
BMS 2 – Sydøstfyn 4,5-3,5, Maribo – 
Tårnet 4-4. 
 

2. runde: 
 

FREM 2 – BMS 2: 4,5-3,5 
 

Andetholdets gode start blev fulgt op 
af en kneben sejr over BMS 2, der 
allerede inden start havde handicappet 
sig selv ved kun at stille op med syv 
mand. Derfor var vi allerede foran 1-0, 
inden Jess Nykjær øgede til 2-0 ved at 
vinde over Mikkel Andreasen, der 
tidligt bukkede en kvalitet væk og 
derpå begik endnu en fejl med 
33…Tb3xb2??: 
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34.Txc7+ 
1–0 
 

BMS 2 fik reduceret til 2,5-1,5, hvilket 
var situationen med de fire nederste 
brætter afgjort. Efter en remis mellem 
Niels Henrik Sørensen og Tom 
Skovgaard, bragte Brian Nielsen 
hjemmeholdet foran 4-2 ved på 
førstebrættet at vinde over Kim 
Nyvang Andersen, som kunne have 
sikret sig klar fordel efter Brians 
32…h4-h3!?: 
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33.Sa5? Dc3! 34.e5 Sf8 35.Sxb7? 



 

~ 17 ~ 

 

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

35...Lxb5!! 36.Lxb5 Dxe3+ 37.Kh1 
Lxe5 38.Dg1 hxg2+ 39.Dxg2 Sg6 
40.Lf1 Sh4 41.De2 Df4 42.Sd8 Sxf3 
43.h3 
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43...Sd2! 44.Kg1 Sxf1 45.Dxf1 Dh2# 

0–1 
 

Johnny Harboe sikrede begge 
matchpoint ved at spille remis med 
udeholdets Casper Christensen, som 
med det yderste af neglene holdt et 
tårnslutspil med bonde i undervægt 
remis.  
 

Derfor betød det mindre, at Tommy 
Knoth i matchens sidste parti måtte 
bøje sig for Ib Skovgaard, der sikkert 
omsatte slutspillet tårn og springer 
mod to springere til gevinst. 
 

Resultater fra 2. runde: 
Læseforeningen – Maribo 3-5, FREM 
2 – BMS 2 4,5-3,5, Sydøstfyn – Køge 
3,5-4,5, Tårnet – Nr. Aaby 2,5-5,5. 
 

Stillingen efter 2. runde: 1. Nr. Aaby 
9,5(3) 2. Maribo 9(3) 3. FREM 2 
8,5(3) 4-5. Køge og BMS 2, begge 
8(2) 6. Læseforeningen 7,5(2) 7. 
Sydøstfyn 7(0) 8. Tårnet 6,5(1). 
 

Ganske som det var tilfældet med 
førsteholdets kamp i 3. runde, blev 
andetholdets ditto mod Køge aflyst, så 
også i 2. division, gruppe 2 kan der 
kun gøres status efter de første to 
runder. 

 

Fynsserien 
 

1. runde: 
 

Odense – FREM 3: 6,5-1,5 
Af Peter Morling 

 

Mandag den 15. oktober mødte FREM 
3 et solidt førstehold fra Odense 

Skakklub. Det var en velkendt 
modstander, som havde slået os i 
forrige sæson, hvorfor der var lagt op 
til hård kamp. Desværre havde et par 
af vores stærke spillere meldt afbud.  
Men vi havde fået forstærkninger i 
form af Alfred Andersen og Yann Le 
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Besq, som gjorde en god indsats for 
holdet. Der blev kæmpet, hevet og 
trukket ud til en sen nattetime. 
 

Jeg vil bemærke de altid seje Thor 
Bendix og Aske Scott Graulund, der 
aldrig giver op, og som også kæmpede 
bravt indtil midnat. Men det var ikke 
nok, vi måtte se os besejret med 1,5-
6,5, ingen sejre, men tre halve fra 
Yann, Jess og Peter (ego).  
 

For mit eget vedkommende spillede 
jeg Torre Attack imod Erik Frandsen 
(1696), og jeg vil fremhæve mit 
dårligste træk i åbningen, Sb5, hvortil 
Erik svarer c6 og min springer må 
pænt returnere til, hvor den kom fra på 
c3. Det var et spildt træk, spildt tempo, 
jeg havde ødslet min fordel væk, og 
det med et træk som jeg ellers aldrig 
ville lave. Men jeg fik pludselig den 
ide, at da Erik havde en springer på d7, 
hvis han ville flytte den, kunne min 
springer komme til e5, så jeg kunne 
lave ``Philidors Ring''. Den ide var jo 
god nok, men næste gang kræver det 
bedre forberedelse og bedre omtanke. 
 

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

2. runde: 
 

FREM 3 – Læseforeningen 3: 4-4 
Af Søren Christensen 

 

Kamp til stregen 
Der var lagt op til en gyser, da 
tredjeholdene blandt to af Odenses 

største klubber mødte hinanden i 2. 
spillerunde af Fynsserien. FREM 3 
skulle rejse sig oven på en slem 
skuffelse i forrige runde, hvor holdet 
katastrofalt tabte 6,5-1,5. LF 3 stillede 
med et stærkt førstebræt, men ellers 
var vi ratingfavoritter på samtlige 
brætter, hvilket betød, at vi naturligvis 
måtte gå efter begge matchpoint. 
 

Kampen forløb roligt fra start, men 
skulle sidenhen vise sig at få en 
dramatisk afslutning på flere brætter. 
Emil Deleuran havde sort på 3. brættet 
og spillede en solid slavisk, hvilket 
hurtigt udmøntede sig i et lige slutspil, 
hvor modparten tilbød remis. Efter 
lynkonsultation med holdleder Jess 
Nykjær gav de to hånd på resultatet.  
 

Sidstnævnte spillede siciliansk med 
sort, hvor han lykkedes med at få 
aktivt spil til trods for en dobbeltbonde 
på f-linjen. Jess er naturligvis en 
dygtig strateg, hvorfor han byttede 
bonden og kom ud i et fordelagtigt 
slutspil. Til slut maste han dygtigt sin 
modstander med nogle udspekulerede 
taktiske finter, hvilket resulterede i, at 
modstanderen skamfuldt måtte stoppe 
uret. 
 

Langt bedre end forventet 
Af Jess Nykjær. 

 

Førstebrættet i fynsserien er en udsat 
post, hvor man får sin sag for. 
Modstanderne er altid gode, hvilket 
har kostet mange nuller gennem årene. 
Derfor skal der bare jubles, nu hvor 
det kører. Så jeg fejrer det lige med at 
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kommentere partiet mod 
Læseforeningen:  
 

Hvid: Jørgen Lynggaard, LF 3 
Sort: Jess Nykjær, FREM 3 
[noter: JN] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6  
Tanken er nu, hvor han har flyttet 
springeren to gange, at jeg måske kan 
lokke han til at slå med den eneste 
udviklede brik. 
5.Sc3 d6 6.Lg5 Da5 7.Lxf6 gxf6 
Endnu en gang flere træk med samme 
officer, det koster i udviklingen, og 
hvad vandt han egentlig ved det? 
8.Le2?! 
Meget passivt. 
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8…Tg8 
Gratis udvikling med trussel. 
9.g3 a6! 
Vigtigt træk i siciliansk, sort taber 
næsten altid, hvis hvid får lov til at 
bruge feltet b6 til sin springer. 
10.Sb3 Dd8 11.Dd2 b5! 
Bonden skal frem, så vi er klar til 
kongeangreb, hvis han rokerer langt, 
det har Sophus gjort mange gange. 

12.0–0–0 Lb7 13.Sd5 e6 14.Se3 Tc8 
15.f4 Db6 16.Sg4 Le7 17.Lf3? 
Hvad er planen, hvad truer den i den 
diagonal? 
17…a5 18.Kb1 a4 19.Sc1 Sa5 
20.Se3!? 
Jeg var mere bange for et f5, som der 
var nogen ide i, alle hans springertræk 
er bare rundt og baglæns. 
20…f5! 
Angriber den dårlige springer.  
21.Dd4 Dxd4 22.Txd4 Lxe4 
Med et remistilbud, som jeg straks 
fortrød, har arbejdet ihærdigt på at 
nedbringe mængden af dem, ,heldigvis 
afslog han. 
23.Lxe4 fxe4 24.Txe4 d5 25.Td4 Sc4 
Er faktisk glad for mine springertræk, 
syntes de har været aktive modsat min 
modstanders ni springertræk bare har 
skaffet han en bondespringer på c1. 
26.Sxc4 bxc4 
Hejsa, kongemand, kan du se 
motorvejen? 
27.Te1 Tb8 28.c3 Lf6 
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29.Txd5 Lxc3 30.Te2 Lxb2! 31.Th5 
Hvor skal den hen, vi er ved at angribe 
din konge makker. 
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31…Ld4+ 
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Havde en masse matbilleder i hovedet, 
havde svært ved at se, hvordan kongen 
skulle redde sig ud at det, uden at det 
kostede en springer. 
32.Kc2 Ke7 
Bruger ingen tid på bonde h7, tag den 
hvis du vil, spillet foregår et andet 
sted. 
33.Te4? 
Sidste fejl i et for hvid planløst parti. 
33…Tb2+ 34.Kd1  
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34...Td8! 35.Se2 Le3+ 36.Ke1 Tb1+ 

Det 11. løbertræk havde han ikke lyst 
til sammen med en bonde, der snart 
bliver til en dronning. 
0–1 
 

Vi førte altså 1,5-0,5, og der kom 
hurtigt gode nyheder fra 5. brættet, 
hvor Thor Bendix havde de sorte 
brikker. Hvid havde forceret bønderne 
frem på begge fløje, og vi kommer ind 
efter Dan Wulffs 26.h5?: 
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26...Dxb4! 27.hxg6 Dd4+ 28.Ke1 

Dxa1+ 29.Ld1 Lxg6 30.Th2 Tc8! 
31.Df4 Tc1 32.Td2 Lc2 33.Dd4 Lxd1 
34.Dxa1 Txa1 35.Txd1 Txd1+ 
0–1 
 
Bræt 7 skulle vise sig at være en 
ganske anderledes affære; vores 
sympatiske Peter Morling havde spillet 
siciliansk og formået at få en lækker 
bondestruktur.  
 
Desværre smed han en kvalitet, men 
Peter insisterede dog på, at modpartens 
tårn var passivt, hvorfor det ikke 
havde nogen betydning. Hans 
modstander, en ældre herre, var på 
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daværende tidspunkt røget i gevaldigt 
tidsnød og havde kun 20 minutter til 
17 træk. 
 
Peter stod til at trække, da hans 
modpart kun havde 8 minutter til 9 
træk, og her udspillede sig en 
dramatisk scene, som undertegnede 
overværede:  
 
Hr. Morling tog fat i sin dronning og 
satte hende på et felt, hvor hun stod 
direkte i slag. Han løftede hånden, 
men havde med alt sandsynlighed 
stadig en fingerspids på dronningen. 
Herefter udbrød modstanderen ”rørt 
brik”, hvilket Peter pure afviste, 
hvorpå han stillede dronningen på et 
mere fornuftigt felt. 
 
I tidsnøden smed Peters modstander 
materiale, hvorefter modparten 
gnavent måtte opgive. Stillingen efter 
Peters 31…De1-e6: 
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32.d5? 
32.gxf4! Dg4+ 33.Tg3 Dxf4 34.Te3!+- 
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32...Dh3+ 33.Kg1 Lf5 34.Dd2?? 

Lxb1 
0–1 
 

Vi førte altså pludselig 3,5-0,5, men 
desværre havde Erik Pedersen (bræt 2) 
og Anton Kjeldsen (bræt 6) forvildet 
sig ind i nogle uheldige stillinger. 
Anton spillede mod en gammel 
kending af klubben, Jens Rasmussen, 
som havde lavet en ukarakteristisk 
kvalitetsofring for to bønder. Jens 
havde midtvejs i spillet – lettere 
komisk – presset Antons konge ned på 
8. række, selvom Anton var hvid! Det 
betød desværre for os, at Anton hurtigt 
måtte give fortabt, hvilket han næppe 
var tilfreds med.  
 

Aske Graulund (bræt 8) var røget ud i 
en modtaget dronningegambit med 
hvid, som viste sig at give en lige 
stilling, hvorfor parterne indvilligede i 
remis. Stillingen var nu 4-2 til os, men 
Erik Pedersen (bræt 2) måtte desværre 
afgive den ene bonde efter den anden. 
Han kæmpede bravt til sidste brik, 
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men måtte til sidst opgive ved at 
stoppe uret. 
Tilbage sad undertegnede (Søren 
Christensen) på bræt 4. Jeg havde de 
hvide brikker og startede ud med 
1.g4(?!). Den knap så kendte 
fuskeråbning, som jeg har 
eksperimenteret med på nettet, vandt 
hurtigt to bønder. Herefter spillede jeg 
sølle, og pludseligt stod modstanderen 
til at forvandle en dronning. Da det gik 
op for undertegnede, brugte jeg en 
halv time i tænkeboksen og fandt en 
smuk tårnofring, hvorved jeg selv 
forvandlede en dronning, mens hans 
bonde stod på 7. række og var 
millimeter fra at kunne udveksles med 
en dame. Herefter skakkede jeg 
igennem med dronningen og pressede 
hans konge tilbage. Jeg havde 
undervejs mulighed for remis ved 
trækgentagelse, hvilket ville have 
givet en holdsejr, men til min egen 
store fortrydelse blev jeg grådig og gik 
efter sejren. Til slut overså jeg en 
fantastisk forceret springer-skakmat, 
som kun kunne undgås, hvis han 
ofrede sin dronning for min hest, 
hvorefter stillingen var vundet. Jeg 
spillede i stedet for et tåbeligt 
kongetræk og tabte hurtigt. 
 

Holdkampen endte på den baggrund 4-
4 i stedet for 5-3 til os. Jeg beklager på 
vegne af holdet, men ikke desto 
mindre tog denne holdkamp en 
usædvanligt spændende (og 
underholdende) drejning, som næppe 
glemmes lige foreløbigt. 
 

Resultater fra 2. runde: Faaborg – 
Sydøstfyn 2 4,5-3,5, Nyborg – 

Læseforeningen 2 2,5-5,5, Middelfart 
– Odense 1,5-6,5, FREM 3 – 
Læseforeningen 3 4-4. 
 

3. runde: 
 

FREM 3 – Middelfart: 6-2 
Af Thor Bendix 

 

Da vi hjemme tog imod Middelfart, 
var vi i FREM 3 for en gangs skyld 
favoritter. Som sædvanlig fyrede Jess 
op for en ordentlig pep-talk: “Ingen 
remis før kl. 21:00, ellers kan I godt 
kravle ud langs væggen og hjem i 
regnen!”. Hvilket tydeligt satte sit 
præg på kampen.  
 

Vi havde fået forstærkning i form af 
Johnny Holler, som var den eneste der 
havde fået lov til tage en halv, om 
nødvendigt. Efterhånden som kampen 
gik i gang, måtte Emil og Jess vente en 
lille halv times tid på deres 
modstandere, hvilket Jess udnyttede til 
at sende intimiderende blikke og 
støttende nik, og derved sikre at alle 
var 100 % kampklar! 
Det startede stille og roligt ud på de 
fleste brætter, med undtagelse af 
Søren, som åbenbart prøver at ryste 
titlen som “remis-kongen” af sig ved 
at spille en noget fusket åbning, som 
fik modstanderen til at lave tre ud af 
de første fire træk med den samme 
officer. 
 

Johnny kommer hurtigt ind i et lukket 
midtspil, Peter og Aske spillede roligt 
og sikkert på “lotteri-brætterne”, og vi 
fik bragt os foran på tid på stort set 
alle brætter. 
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Anton spiller sikkert, men på gevinst, 
og fik byttet af til et tårnslutspil med 
en løber mod springer med en bonde 
over. Jess laver et tårnoffer til bytte for 
et vundet slutspil. 1-0. Emil snupper 
en remis i en lige stilling, dog med en 
lille fordel, 1,5-0,5. 
 

Søren fulgte op med en smuk 
tårnofring, som gav pote, mon han 
snart endegyldigt kan få smidt titlen 
som “remis-kongen”? Det skete efter 
Jacob Klochs 24…De5-d6??: 
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25.Txf7+!  
Der kunne følge: 25...Kxf7 26.Dg7+ 
Ke8 27.Dxh8+ Sf8 28.Dxh6 og hvid 
vinder. 
1–0 
 

2,5-0,5. 
 

Peter havde spillet hurtigt, og lignede 
en mand der kedede sig i en position 
med lille fordel i form af aktivt spil, og 
var derfor også foran med næsten en 
time på uret. Anton fik snuppet en 
bonde mere, og vandt slutspillet. 3,5-
0,5.  

Peter Morling sikrede FREM 3 sejren 
med flot kombi-spil efter Leif 
Christoffersens 36.Sg4-e3: 
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36...Sxd4! 37.Txd4 Dxe3+!! 
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0–1 
4,5-0,5.  
 

Aske måtte desværre nøjes med en 
remis. 5-1. 
Undertegnede fik lavet en løber-
ofring, som åbenbart var holdkampens 
tema, og vandt to bønder med 
efterfølgende mat. Jørgen Klerens 
sidste træk var 21.0-0: 
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21...e5! 22.dxe5 Dh3 23.Te1 Lxg5! 
24.hxg5 Tf5! 25.Lh4 Dxh4 26.Sxd5 
Txg5+ 27.Kf1 Dh1+ 0–1 
 

6-1. 
 

Tilbage sad Johnny, som havde fået 
kæmpet sig til en kvalitet, dog på 
bekostning af tidnød, som desværre 
resulterede i et nederlag i et ellers flot 
spillet parti. 6-2. 
 

Alt i alt en udmærket præstation af 
hele FREM 3. 
 

Er holdkaptajnen tilfreds? - Det må 
tiden, og fremtidige kampe, vise! 
 
Resultater fra 3. runde: 
Læseforeningen 3 – Nyborg 2,5-5,5, 
Læseforeningen 2 – Sydøstfyn 2 3,5-
4,5, Odense – Faaborg 2,5-5,5, FREM 
3 – Middelfart 6-2. 
 
Stillingen efter 3. runde: 1. Odense 
15,5(4) 2. Sydøstfyn 2 15(4) 3. 
Læseforeningen 2 14,5(4) 4. Nyborg 
13,5(4) 5. Faaborg 12,5(4) 6. FREM 3 

11,5(3) 7. Læseforeningen 3 9(1) 8. 
Middelfart 4,5(0). 
 

Serie 2: 
 

1. runde: 
 

FREM 4 – FREM 5: 1,5-2,5 
Af Jakob Frederiksen 

 

Mandag d. 19. oktober havde FREM 5 
debut i holdskaksæsonen 2015/16. Vi 
skulle møde FREM 6, som består af 
familien Møller med følge af Jonathan 
Roed Gundorf Jacobsen på 
fjerdebrættet. I vores egen opstilling 
havde vores eget trumfkort Peter 
Sørensen meldt afbud, så jeg måtte i 
egen høje person tage klodserne på 
førstebræt. På andetbrættet var min 
anden halvdel, Anders Frederiksen, 
tredjebræt var Willy Hansen og 
fjerdebræt tog David Smit. Allerede 
her havde modstanderholdet både 
lavest aldersgennemsnit og højest 
rating gennemsnit. I mit eget parti 
startede jeg ellers godt ud med at 
vinde en bonde mod Albert, men en 
meget grum fejl gjorde, at jeg mistede 
stilling og tårn. Jeg overvejede at give 
op, men håbede at et af de andre 
brætter ville sejre inden, så vi kunne 
falde tilbage på en 1-1, uden at det 
ville være så slemt. Dette blev dog 
ikke tilfældet, da Davids mobil ringede 
efter blot en halv times spilletid. Ca. 
20 minutter senere måtte jeg selv 
forgive mig tabt, og stillingen var 
allerede horrible 0-2. Anders formår 
dog at få halv mod André og Willy 
tager et point fra Elizabeth, så det 
endte 1,5-2,5. En masse tal, men som 
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overskriften siger, det er ikke altid 
tallene som tæller. Havde jeg taget 
mig sammen, og David slukket sin 
mobil inden runden, havde vi måske 
kunne taget en sejr. Vi lander dog nok 
ca. på vores forventede, men som den 
ene halvdel af holdlederne på hold 5 
havde jeg gerne set, at vi havde været 
foran efter første runde, men det må vi 
så vente med til efter 2. runde. 
 

2. runde: 
 

Ejby 2 – FREM 5: 0,5-3,5 
Af André Friis Møller 

 

Tirsdag 10. november, som jo var 
Mortensaften, havde familien i Frørup 
egentlig planer om at spise and, men 
ifølge turneringsplanen i serie 2 stod 
den altså på skak i Ejby i stedet for. 
Efter en venlig modtagelse allerede kl. 
18.30 styrede først Albert ved 
førstebrættet og kort efter Elisabeth 
ved tredjebrættet sikkert mod sejr, og 
de var begge færdige efter godt og vel 
en times spilletid.  
Lidt tungere gik det for den ældre 
generation, da undertegnede var i 
svære problemer, og jeg hørte fra Peter 
Kinggaard, at han vist mente sig lidt 
heldig med en remis. Efter to timers 
spil vandt jeg dog efter at have 
genvundet en lille fordel og endelig 
takket være et rent tårn, som kunne 
slås efter et ubetænksomt bondetræk.  
På vejen hjem var der højt humør i 
bilen til Frørup og jeg sagde til 
børnene, at det føltes næsten lige så 
godt som at spise and, når man sådan 
kunne køre hjem med tre hele point. 
Men for Albert er holdsport-aspektet 

et klart plus, så han råbte med glad 
stemme bagfra: Tre point!, sagde du 
tre, far, det var tre og en halv – King 
tabte ikke! Om det var et nyt forkortet 
kælenavn med tanke på Peter 
Kinggaards nylige fine sejr i 
pokalskak, eller bare et af Alberts 
mange navnepåfund, kan vi lade stå 
åbent, men han havde da fuldstændig 
ret i, at vi kørte hjem med resultatet 
3,5-0,5. 
 

Og anden? ... den spiste vi fredag! 
 

4. runde: 
 

Nr. Aaby 4 – FREM 4: 1-3 
 

FREM 4 kan også som 3! 
Af Anders Frederiksen 

 

Som overskriften ret meget siger, så 
var vi nede med en mand (Willy havde 
sagt fra i tirsdags), og med ikke 
mindre end fire afbud fra reserver 
måtte Jakob, Christoffer Vinther og 
jeg drage imod Nørre Aaby.  
 

Vi lod dog ikke dette komme over os, 
og efter at have fundet ud af, at vores 
modstandere alle var 
skoleskakspillere, tog det ikke lang tid 
for undertegnede og Christoffer Vinter 
at få bragt os i front. Jakob skulle lige 
bruge lidt mere tid, men allerede efter 
lidt over en time havde vi fået et 3-1 
resultat og kunne tidligt og tilfredse 
drage hjem imod Odense igen. 
 

Stillingen i serie 2 efter 4. runde: 
1. FREM 5 11,5(8) 2. FREM 4 10,5(6) 
3. Nr. Aaby 3 9,5(6) … 5. FREM 6 
8,5(4). 



 

~ 26 ~ 

 

Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

1. runde: 
 

FREM stillede med fire hold i den 
fynske pokalturnering 2015-16, men 1. 
rundes pokalstævne i Nyborg mandag 
den 2. november var blottet for 
førstehold. De deltagende klubbers 
bedste mandskaber trådte nemlig først 
ind i turneringen i 2. runde, der blev 
afviklet i Læseforeningen torsdag den 
26. november. Derfor var det 
naturligvis kun klubbens andet- tredje- 
og fjerdehold, som deltog i stævnet. 
 

Hurtig exit 
At der er stor styrkeforskel mellem 
tredjeholdene i FREM og Ullerslev 
blev tydelig demonstreret. Parterne var 
dårligt kommet i gang, før der stod 2-0 
til os, blandt andet efter denne lynsejr, 
hvor Alexander Le Besq førte de hvide 
brikker mod Ivan Hansen, hvis sidste 
træk var 8...Sb8-c6?? 
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9.Sxg7+! Lxg7 10.Dh5+ Ke7 11.Df7+ 
1–0 
 

På førstebrættet havde Arne Crown 
hvid mod Johnny Holler Johansen, der 
effektivt slog til efter 20.Sf3-d2??: 
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20...Dxd2+! 21.Kb1 
Tilbageslag på d2 mødes naturligvis 
med 21…Ta1#. 
21…Dxd4 22.Txd4 Ta4 23.Le3 Txd4 
24.Lxd4 dxe5 25.Lxe5 Sxf2 26.Tf1 
Se4 27.Td1 Lc6 28.g4 Td8 29.Tg1  
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29…Sd2+ 30.Kc1 Sf3 
0–1 
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Dermed var FREM 3 videre, og kort 
efter tog Bo Sørensen og Ole Borg 
remis, for øvrigt i en temmelig lige 
stilling. 
I det ene af de to odenseanske 
lokalopgør levede LF 3 op til 
favoritværdigheden ved kun at afgive 
et halvt point mod FREM 4, som 
Robert Crawford på fjerdebrættet 
sikrede.  
 

FREM 2 havde held i posen 
I det andet odenseanske lokalopgør 
stillede FREM 2 op som favoritter på 
alle fire brætter mod LF 2, og især på 
de første tre var afstanden mellem 
parterne stor. Første afgørelse faldt på 
fjerdebrættet, hvor Peter Morling og 
Dan Wulff fik fyret en masse træk af 
på ingen tid. Begge parter havde vist 
gevinststilling undervejs, men til sidst 
endte de i et tårnslutspil, der var 
teoretisk remis. Det var naturligvis 
vand på Læseforeningens mølle, thi på 
tredjebrættet havde Arne Christiansen 
vundet en officer fra Anton Kjeldsen, 
hvis kompensation i form af to bønder 
ikke så ud til at række. Efterhånden 
som brikkerne blev byttet af, steg 
Antons remismuligheder, og da Arne 
gik ind i en trækgentagelse, var 
matchens anden pointdeling en 
kendsgerning. Da Erling Rasmussen 
stadig holdt stand på førstebrættet mod 
Mathias Meunier, kunne udfaldet af 
mødet mellem Jess Nykjær og Peter 
Frank Jørgensen blive afgørende, men 
det endte også remis, og dermed var 
stillingen 1,5-1,5, men det blev FREM 
2, der triumferede, da Mathias i 
matchens sidste parti sled Erling op. 
 

2. runde: 
 

Med tre hold blandt de sidste 16 i den 
fynske pokalturnering var FREM og 
Læseforeningen bedst repræsenteret i 
2. runde, men her skiltes deres veje 
imidlertid, idet alle værternes 
mandskaber røg ud, mens vi stadig har 
vores to bedste hold med i turneringen. 
 

FREM 1 sikkert videre 
Mere kunne det af gode grunde ikke 
blive til, idet en klubkammerat fra 
andetholdet ved lodtrækningen 
sørgede for, at FREM 1 og FREM 3 
trak hinanden! Spænding om udfaldet i 
den kamp blev der dog aldrig, idet 
favoritterne bragte sig foran 2-0, inden 
Johnny Holler Johansen og Alexander 
Le Besq via kampremiser mod hhv. 
Kristoffer Dyrgaard og Tobias Ilsøe 
gjorde det til slutresultatet.  
 

Først færdige var Per Stentebjerg-
Hansen og Erik Pedersen på 
andetbrættet, hvor sidstnævnte trådte 
helt forkert efter 14.hxg4: 
��������	
 
�+�+�+��� 
�+�+�+�+�� 
��+�������+� 
����+�+�+�  
!�+����+�+# 
$���9"+��Q+�& 
'����+����+( 
)+�,-*+�9"*. 
/012345678 

14...Dxg4?? 
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14...0–0! ville sikre sort cirka lige spil. 
15.Dxf6 Tf8 16.Dxd6 Lf5 17.Txh7 
Dg5 18.Lxa6 Txa6? 
Tillader mat i få træk, men sort er 
uden fornuftige alternativer. 
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19.Db8+ Dd8 20.De5+ De7 21.Dxe7# 
1–0 
 

På fjerdebrættet kom førsteholdets 
Simon Wilbrandt bedst fra åbningen 
mod Bo Sørensen, der netop har spillet 
26…Ke8-d7: 
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27.Dd4+! Kc7 28.Dxa7 Dc4 29.Sg3 

Le6 30.Da5+ Kc8 31.b3 Dd5 
32.Dxd5 Lxd5 33.Kd2 Kd7 34.c4 
Le6 35.c5 Kc7 36.Kc3 b5 37.Kd4 
Kd7 38.Ke5 Ke7  
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39.Se2! Ld7 40.Sd4 Le8 41.g3 Kd7 
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42.a4! 
1–0 
 

Gjorde rent bord i lokalopgøret 
2. runde bød også, ligesom det var 
tilfældet hele to gange i 1. runde, på et 
odenseansk lokalopgør. FREM 2 trak 
nemlig Læseforeningen 3, og modsat 
det jævnbyrdige opgør mod 
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Læseforeningen 2 i 1. runde gjorde 
FREM 2 her rent bord. 
 

De sikre sejrscifre afspejlede dog ikke 
helt forløbet, således var læsedrengene 
længe godt med på første- og 
fjerdebrættet, men dem endte de altså 
også med at tabe. 
 

På andetbrættet diskede Søren 
Christensen til gengæld op med flot 
spil mod Claus Børsen: 
 
Hvid: Søren Christensen, FREM 2 
Sort: Claus Børsen, LF 3 
[noter: NEN] 

1.g4 d5 2.Lg2 c6 3.h3 e5 4.c4 d4 5.d3 
h6 6.a3 a5 7.Sf3 Ld6 8.e3 dxe3 
9.Lxe3 Se7 10.Sc3 Sd7 11.d4 f6 12.c5 
Lc7 13.b4 axb4 14.axb4 Txa1 
15.Dxa1 Sg6 16.d5 cxd5 17.Sxd5 Sf4 
18.Lxf4 exf4 19.0–0 0–0 20.Sd4 Le5 
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21.Da2! Lxd4 22.Sxf4+ Tf7 23.Se6 
Lxf2+ 24.Txf2 De7 25.Ld5! Se5 
26.Te2 Kh8 27.Sf4 Dc7 
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28.Txe5! fxe5 29.Sg6+ Kh7 30.Lxf7 
Dd8 31.Dd5 Dg5 

31...Dxd5 32.Sf8+! Kh8 33.Lxd5.  
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32.Lg8+! Kxg6 33.Df7# 
1–0 
 
Kvartfinalestævnet spilles i FREM 
mandag den 25. januar, hvor de 
tilbageværende 8 mandskaber i 
pokalturneringen er: FREM 1, FREM 
2, FSU, Nr. Aaby 1, Nyborg 1, 
Sørensen Klanen, Sydøstfyn og 
Trekanten.  
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DM i hurtigskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I weekenden 19-20. september var 
Skakklubben Springeren vært for DM 
i hurtigskak, hvor kvinderne dystede 
lørdag, mens den åbne række blev 
spillet søndag i Nicolai Komplekset i 
Kolding. DM i hurtigskak for kvinder, 
der samlede 14 deltagere, blev vundet 
af Esmat Guindy, Viborg, som vandt 
lynomkampen mod Louise Fredericia, 
ØBRO 2-0. Begge endte på 6/7p., 
mens Elisabeth Mechlenburg Møller, 
FREM som feltets eneste fynske 
repræsentant sikrede sig en 
ratingpræmie ved at score 3p. 
 

Levede op til favoritværdigheden 
Søndagens åbne række var inddelt i en 
DM-gruppe for mesterspillere og en 
gruppe 2 for basisspillere. I DM-
gruppen, som spillede om 
danmarksmesterskabet, var der 38 
spillere til start, og fra Fyn deltog 
FREM-trioen Kristoffer Dyrgaard, Per 
Stentebjerg-Hansen og Sophus M. 
Møller. GM Allan Stig Rasmussen, 
Jetsmark måtte påtage sig 
favoritværdigheden, og den levede han 
op til ved som feltets eneste ubesejrede 
at komme alene i mål foran de 10 
øvrige titelholdere. Da Allan meget 
overraskende lagde ud med at spille 
remis med Sandra de Blecourt 
Dalsberg, Skakklubben Seksløberen, 
var det andre deltager, som 
dominerede første halvdel af 
turneringen. 
Således var IM Nicolai V. Pedersen, 
Skanderborg, IM Jens Ove Fries 

Nielsen, Fredericia, FM Martin 
Matthiesen, SK 1968 og Kristoffer 
Dyrgaard, FREM alene i front med 
maksimumpoint efter de første tre 
runder. 
 

Kristoffer med fremme hele vejen 
I de første to runder vandt 12. seedede 
Kristoffer pligtsejre over Anders J. 
Munch, Horsens (31) og Ib Skovgaard, 
BMS Skak (27), inden den tidligere 
vinder af disciplinen i skikkelse af 6. 
seedede Jackie Andersen, Skanderborg 
ventede: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgård, FREM 
Sort: Jackie Andersen, Skanderborg 
[noter: NEN] 

1.e4 g6 2.d4 Sf6 3.Sc3 d5 4.e5 Se4 
5.Sce2 f6 6.f3 Sg5 7.f4 Se4 8.Sf3 Lg7 
9.Sg3 c5 10.c3 cxd4 11.Sxe4 dxe4 
12.Sxd4 0–0 13.Lc4+ Kh8 14.0–0 Sc6 
15.Le3 fxe5 16.Sxc6 bxc6 17.fxe5 Lf5 
18.e6! Dd6 
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19.g4! Dxd1 20.Taxd1 Lxg4 



 

~ 31 ~ 

 

21.Txf8+ Txf8 22.Td7! Lf6 23.Txa7! 
23.Lxa7?! Lg5! er ikke så klart. 
23...Kg7 24.a4 Td8 25.Td7 Ta8 
26.b3 
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26...Lxc3?? 
26...Ta5 eller 26...Kf8 ville bedre 
holde sort inde i partiet. 
27.Txe7+ Kf6 28.Tf7+ Ke5 29.Lf4+! 
Kd4 30.Td7+ Kc5 31.Le3+ Kb4 
32.Tb7+ Ka3 33.e7 Lb4?? 
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34.Lc1+ Ka2 35.Txb4 1–0 
 
I 4. runde holdt Kristoffer balancen 
hele vejen mod 4. seedede IM Nicolai 

V. Pedersen, der tidligere er strøget til 
tops ved DM i hurtigskak. Deres 
indbyrdes remis betød, at FM Martin 
Matthiesen med gevinst mod JOFN 
gik ind til 5. runde som førerhund. Her 
ventede Kristoffer, der sammen med 
Nicolai V. var nærmeste forfølger, da 
Allan Stig i samme runde kun 
formåede at spille remis mod 
næstfavoritten IM Mikkel Antonsen, 
Næstved. Partiet mellem Kristoffer og 
Martin blev en meget spændende 
affære, hvor sidstnævnte i sine 
gevinstforsøg endte med at spænde 
buen for hårdt. Vi kommer ind efter 
Martins 28…Tg6-g8: 
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29.c5! dxc5 30.Txc5 Se2+ 
31.Kf2 Ta2 32.Ke3? b4? 
32...Sf4! 33.Ke4 Te2+ 34.Se3 Sg2 
35.Tc3 b4 36.Td3 Tg6!–+. 
33.d6! cxd6 34.Td5 Sc3?! 
34...Tg6! 
35.Txd6+ Kc7 36.Te1 Td8?! 
36...Tga8=. 
37.Txd8 Kxd8 38.Kd3 f6 39.Kc4 Tf2 
40.Kxb4 Sd5+ 41.Kc5 Sf4 42.Td1+ 
Kc7 43.b4 Txf3 44.Td6 Sd3+ 45.Kb5 
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45...Sxb4? 
45...Txh3 46.Txf6 e4 47.Te6 Sf2 var 
et bedre forsøg. 
46.Txf6 Sd5 47.Tf7+ Kd8 48.Kc6 
Se7+ 49.Txe7 Txf5?? 
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50.Td7+! 
1–0 
 

Med sejren var Kristoffer med 4,5/5p. 
alene i spidsen skarpt forfulgt af Allan 
Stig, Martin og JOFN, som alle var et 
halvt point efter.  
 

I næstsidste runde havde Kristoffer 
sort mod altid farlige Jens Ove, der 

undervejs opbyggede en 
gevinststilling, men heldigt for FREM-
spilleren valgte at afvikle til en 
forceret remis efter 56…Kf7-f8: 
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57.Tg3?? 
57.Tg7! vinder; fx 57...Txh6 58.Sxh6 
Kxg7 59.Sf5++-. 
57...Txg3! 58.Kxg3 Kxg8 59.Kxf3 
Kh7 60.Ke4 Kxh6 61.Kd5 Kg6 
62.Kc5 Kf6 63.Kb5 Ke6 64.Kxa5 
Kd7 65.Kb6 
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65...Kc8 66.a5 Kb8 67.a6 Ka8 68.a7 
½–½ 
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Allan Stig var for stor en mundfuld 
Da stormesteren i samme runde vandt 
over Martin, var der lagt op til en 
direkte finale mellem Allan og 
Kristoffer. Vinderen ville løbe med 
DM, mens titlen i tilfælde af remis 
skulle afgøres ved korrektion. Her 
ville en eventuel vinder i partiet 
Nicolai V. – Jens Ove også være inde i 
billedet. Kristoffer kom dog med de 
sorte brikker tidligt i problemer, og da 
han efter 25 træk satte et tårn rent i 
slag, var det naturligvis helt slut. Jens 
Ove sikrede sig andenpladsen ved at 
vinde over Nicolai, mens Kristoffer 
trods det afsluttende nederlag endte på 
en delt tredjeplads med FM Arne 
Matthiesen, men da FREM-spilleren 
samtidig brød seedningen, tog han 
præmien for tredjepladsen med 5p. 
 

Sophus vandt internt klubopgør 
I 3. runde løb de to klubkammerater 
Sophus og Per ind i hinanden, og det 
møde slap yngstemanden bedst fra. 
Danmarksmesteren i 50+ har netop 
spillet 27…Da6-b7?: 
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28.Sa5! Txa1?? 

Holder ikke en meter; relativ bedst var 
28...Dd7, men efter 29.Txa4 bxa4 
30.Dd3! Tb8 31.Tb1 Lb5 sikrer hvid 
sig klar fordel med 32.Dxh7. 
29.Sxb7 Txe1+ 30.Dxe1 Lxb7 31.h3 
Ta3 32.Dd2 e5 33.dxe5 fxe5 
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34.Dg5! Ta1+ 35.Kh2 Te1 36.Df5+ 
Ke7 37.Dxh7 Kf7 38.Df5+ Ke7 
39.Dg5+ Kf7 
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40.Dd8! d4  
41.Dd7+ Kf6 42.Dxb7 d3 43.Df3+ 
1–0 
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Konge i krydsild 
I 5. runde slog Per til, da Leif Møller, 
Nordre med 21.Lf4-d6?? lod sin 
konge i stikken: 
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21...Se3+! 22.Kf3? 
Nødvendigt var 22.Kh1, men efter 
22…Te5! 23.Lxe5+ Sxe5 står sort 
klart bedst. 
22...Se5+ 23.Ke2 Lg4+ 24.Kd2 
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24...Td7! 25.Ld5 Txd6 0–1 
 

Slutstillingen i toppen: 
1. GM Allan Stig Rasmussen, 
Jetsmark 6/7p. 2. IM Jens Ove Fries 
Nielsen, Fredericia 5,5p. 3-4. 

Kristoffer Dyrgaard, FREM og FM 
Arne Matthiesen, SK 1968, begge 5p. 
… 24. Per Stentebjerg, FREM 3,5p. … 
27. Sophus M. Møller, FREM 3p. 
 

 
Allan Stig, JOFN og Kristoffer. 

 

Johnny Holler tabte finaleopgøret 
Med hele 54 spillere til start, var der 
stor lyst til at spille med i gruppe 2, 
hvor der udelukkende stod 
ratingpræmier på spil. 5 fynboer var på 
plads i feltet, og af dem klarede 
Johnny Holler Johansen, FREM sig 
klart bedst. 10. seedede Johnny lagde 
ud med 2/2p. for derpå at tabe til en 
1300-mand, men tre gevinster i rap 
sendte ham i finale-opgør mod 6. 
seedede Søren Sørensen, Horsens, der 
blot havde afgivet et halvt point 
undervejs. Det blev der ikke ændret på 
i sidste runde, hvor Johnny relativ 
hurtigt måtte give fortabt. 
 

Slutstillingen i gruppe 2: 
1. Søren Sørensen, Horsens 6,5/7p. … 
6. Johnny Holler Johansen, FREM 5p. 
… 16. Albert M. Møller, FREM 4p. + 
ratingpræmie. … 18. Jacob Kloch, 
Middelfart 4p. … 20. Ib Lynæs 
Hansen, Tårnet 4p. ... 24. Ove Matras, 
Faaborg 4p. 
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Odensemesterskabet 2015 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Årets Odensemesterskabet havde 101 
spillere til start. Det var én færre end 
det antal, grupperne var lagt efter, men 
det skyldtes, at turneringen desværre 
blev ramt af et sidste-øjebliks-afbud. 
De fynske skakklubber kunne mønstre 
37 deltagere, hvilket var nøjagtig 
samme opbakning som sidste år.  
 

Da deltagerantallet var fem flere end i 
2014-udgaven, var det altså andre 
landsdeles skakentusiaster, der sørgede 
for væksten. Til gengæld var der denne 
gang otte fynske mesterspillere i 
aktion, hvilket var to flere end sidste år, 
men da der i alt deltog 43 af slagsen, 
var de lokale igen i klart mindretal.  
 

Ser vi på klubtilhørsforhold, brillerede 
arrangørklubben FREM med hele 24 
deltagere, mens de øvrige fynboer 
fordelte sig med syv fra 
Læseforeningen, tre fra Sydøstfyn og 
en enkelt fra hhv. Tårnet, Midtfyn og 
Faaborg.  
 

I det følgende vil der blive sat fokus på, 
hvordan vores egne spillere klarede sig 
med hovedvægt på mestergrupperne og 
de øverste basisgrupper. 
 

Stefan kom tilbage i partiet 
I år skulle vi helt ned i fjerdebedste 
række, mester 3, for at finde de første 
spillere, der stillede op for en klub fra 
3. HK. Det var de to FREM-spillere 
Stefan Wiecker og Sophus M. Møller, 
der scorede hhv. 2p. og 1p. I 4. runde 
havde Stefan sort mod Claus Rossen, 

Viborg, der længe stod klart bedst, men 
efter 30…Tg8-g4 fik FREM-spilleren 
en hjælpende hånd: 
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31.Dh8+? 
31.Df6+! 
31...Kc7 32.Le3?? 
32.Lxd6+ Txd6 33.Ta1!+-. 
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32...De7! 33.Lf2 De2! 34.Lg3 Txg3 
35.hxg3 Dxc2 36.Dd4 Dxf5 37.Da7+ 
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Kc8 38.Da8+ Kd7 39.Da7+ Tc7 
40.Dd4 
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40...Dh5+ 41.Kg1 Dc5 
0–1 
 

Tom vandt klubopgør 
Mester 5 var domineret af spillere fra 
FREM, der lagde beslag på fire af de 
seks pladser. Bedst gik det for Tom 
Frantsen, som sikrede sig andenpladsen 
med 3,5p. Blandt hans ofre var 
klubkammeraten Brian Nielsen, hvis 
kongestilling brød fuldstændig sammen 
efter 24…Kg7-f8?: 
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25.Lxg6! hxg6? 

Nu går sort mat, men også efter 25...f6 
26.Tf5 h6 27.Dh5! vælter korthuset 
snart. 
26.Sxg6+ fxg6 
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27.Tf5+! Sf6 
27...gxf5?? 28.Dg7#. 
28.Dh6+ Kf7 29.Dh7+ Kf8 30.Lxf6 
gxf5 31.Dg7# 1–0 
 

Simon Wilbrandt, der scorede 3p., 
vandt i 1. runde et langt 
opslidningsslag over Martin Knudsen, 
SK68, der netop har spillet 53.-Td7-f7: 
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54.Lb4+ Ka6 55.Txc6 Txf3+ 56.Kc2 
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Tf2+ 57.Kd3 Kb7 58.Txe6 Txh2 
59.a5 Sd5  
��������	
 
��+�+�+�+� 
����+�+�+�� 
��+�+*+���� 
����+�������  
!��+����+�+# 
$+�+-+����& 
'�+�+�+��( 
)+�+�+�+�. 
/012345678 

 

60.a6+! Kc8 61.La5 Ta2 62.Ld2 Sb6 
63.Txh6 Txa6 64.Ke4 Ta3 65.e6 Txg3 
66.Th8+ Kc7 67.e7 Sc4 
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68.Tc8+! 
1–0 
 

I samme gruppe lagde Tobias Ilsøe ud 
med at tabe til Tom og Simon, men 
med tre afsluttende remiser overlod han 
sidstepladsen til Brian Nielsen, der 
måtte nøjes med to af slagsen. 
 

 
M5: André, Jens Olaf og Tom. 

 

Johnny Harboe blev toer 
I mester 6 spillede Johnny Harboe, 
FREM en rigtig fin turnering, og hans 
3,5p. rakte til en udelt andenplads.  
 

Johnny lagde ud med at vinde over 
Claus Vangsgaard, Vejlby-Risskov, 
hvis sidste træk var 49.Tc1-c3: 
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49...a4! 50.Ke3? 
Taber på stedet; relativt bedst var 
50.Tc1, men sort står naturligvis til 
gevinst efter 50...Tb3+ 51.Kg2 Txa3 
osv. 
50...Tb3 51.Kd2 Txc3 52.Kxc3 Kxc5 
53.Kd3 Kd5 54.Ke3 Kc4 55.Kf3 Kd3 
0–1 
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I 4. runde havde Johnny de sorte 
brikker mod Alexander Jessen, 
Herning, der kom fra asken i ilden efter 
19…e5-e4: 
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20.Le2? 
20.Kf2 var meget bedre. 
20...Sb3 21.Tb1 Tac8 22.f4 Tc7 
23.Lg4 La6! 24.Lf5 Ld3 25.Td1 
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25...Te8! 
0–1 
 

Johnny sluttede fornemt af ved at vinde 
over Marie Frank-Nielsen, Philidor. 
Stillingen var ret lige, indtil Marie 
spillede 34…Dd6-e7?: 
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35.Lf5! Lc7 36.Tb7 Lh2+ 37.Kxh2 
Dxb7 
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38.h6+! Kf7 39.Lxg6+ Ke6 
40.Lf5+ Ke7 41.e5 1–0 
 

 
M6: André, Håkan og Johnny. 
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Jess Nykjær kom i præmierne 
I basis 2 endte Jess Nykjær efter en god 
slutspurt på en delt andenplads med 
3/4p. sammen med 4. rundes 
modstander Ellen Kakulidis: 
 

 
Jess - Ellen. 

 
Hvid: Jess Nykjær, FREM (1933) 
Sort: Ellen Kakulidis,  
Aalborg (1930)  
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.f4 d5 4.e5 Sc6 5.Sf3 
a6 6.d4 Dc7 7.Se2 cxd4 8.Sexd4 f6 
9.c3 fxe5 10.Sxc6 bxc6 11.fxe5 Se7 
12.Ld3 Sg6 13.Lxg6+ hxg6 14.Dd3 
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14...Df7? 15.Sd4?! 
Efter 15.Sg5! Df5 16.De2! er sort 
allerede løbet tør for fornuftige træk. 
Fx strander 16…a5 på 17.g4!, og 
16...Th4 17.Tf1! er ligeledes håbløst. 

15...Kd7 16.Tf1 De8 17.Lf4 Le7 18.0–
0–0 a5 19.Dg3 Kc7 20.Sf3 La6 
21.Tfe1 a4 22.Dg4 Lc8 23.Lg5 Lxg5+ 
24.Sxg5 Tf8 
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25.Db4! Dd8 26.h4 Tf2 27.Tf1 Tf5 
28.g4! Txf1 29.Txf1 Ld7 30.Dd6+ 
Kb6 31.Tf7 
31.Tf4! var også stærkt. 
31...Le8 32.Db4+ Ka6 33.Dxa4+ Kb6 
34.Db4+ Ka6 
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35.Sxe6 
1–0 
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Sidste runde god for Peter M.  
I basis 4 endte Peter Morling, FREM 
på en delt andenplads med 3p., men det 
ene point var ganske gratis, idet denne 
gruppe blev ramt af et sidste-øjebliks-
afbud, så man blev nødt til at spille 
med oversidder. 
 

Peter Morling kommenterer: 
 

Det var om søndagen til 
Odensemesterskabet 2015 min sidste 
kamp, og hvis jeg vandt, ville jeg blive 
nr. 2 i puljen og holde min rating, tabte 
jeg, så ville det koste. Min modstander 
lagde ud med 1.e4 og fortsatte med at 
spille Maroczy Bind imod min 
Sicilianske åbning. På det tidspunkt 
anede jeg ikke, hvad jeg skulle stille op 
imod Maroczy Bind, i dag er linjen en 
del af mit åbningsrepertoire. Det gik 
heller ikke særligt godt. Det var et af de 
spil, hvor jeg følte mig presset i bund 
og konstant skulle finde forsvarstræk. I 
mit 23. træk laver jeg en kæmpe brøler 
og spiller a5 i stedet for b5. Jeg skulle 
have angrebet ind imod brættet med b5, 
så jeg ikke fik en isoleret bonde på a-
linjen. Det så ud til, at det kun ville 
være et spørgsmål om tid, inden det var 
slut:  
 

Hvid: Alexander Torp Jørgensen, 
Næstved 
Sort: Peter Morling, FREM 
[noter: PM] 

1.e4 c5 2.c4 e6 3.Sc3 a6 4.g3 Dc7 
5.Lg2 b6 6.Sge2 Lb7 7.0-0 Sf6 8.d3 
h6 9.Tb1 Le7 10.a3 d6 11.b4 cxb4 
12.axb4 Sbd7 13.Le3 0-0 14.h3 Tad8 
15.f4 Sh7 16.f5 Lg5 17.Sf4 e5 18.Sfd5 
Lxe3+ 19.Sxe3 Shf6 20.Dd2 Kh7 

21.g4 g5 22.fxg6+ fxg6 23.h4 a5 
24.Sb5 Db8 25.bxa5 bxa5 26.Dxa5 
Sc5 27.Dd2 Dc8 28.g5 hxg5 29.hxg5 
Sh5 30.Txf8 Txf8 31.Sxd6 Dd7 
32.Tb6 La8 33.Sd5 

 

 

Stillingen efter 33.Sd5. 
Jeg var meget overrasket over, at 
Alexander ikke tog min løber på b7, da 
han havde chancen for det. Reglen 
siger ellers, at hvis man er foran i 
materiale og initiativ, så skal man 
afbytte brikker, hvis det ellers ser 
fornuftigt ud. Nå, men jeg ser chancen 
for en lille taktik på hans tårn, som er 
på diagonal med kongen, hvorfor jeg 
spiller:  
33....Da7 
Med den ide at spille min springer til 
a4, så jeg laver en binding på tårnet, 
som ikke kan flyttes, da det står foran 
kongen. Det ser han selvfølgelig og 
svarer: 
34.Sb5 
For at true tilbage imod min dronning. 
Men nu har jeg mulighed for at spille: 
34....Da1+  
Nu er hans konge pludselig omgivet af 
tre sorte officerer. 
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35.Kh2 Lxd5 36.cxd5 
Så den ikke kan give skak, og 
spingeren dækker stadig på b7, så 
tårnet må pænt fortsætte som tilskuer. 
36…Tf8-f4 

 

 

Stillingen efter 36...Tf8-f4. 

37.Kh3 
Han skulle i stedet for nok have 
blokeret med løberen med Lh3, men så 
var tårnet kommet til Th4, og 
springeren til den næste forpost på Sf4. 
Spillet fortsatte: 
37....Dg1 38.De2 
Og da jeg spillede: 
38...Th4+ 
Er mat uundgåelig, og hvid gav op. Det 
var vist lidt heldigt, men det viser også, 
at man ikke skal opgive alt håb, selv 
om man er lidt bagud. Man kan være 
heldig, at ændringen i positionen 
tilbyder nye taktiske muligheder!  
0-1 
 

Jacob tog andenpladsen 
Basis 6 var præget af odenseanske 
spillere, idet Læseforeningen var 
repræsenteret af Steen Jacobsen, Jens 
Rasmussen og Peter Frank Jørgensen, 
og FREM af Jacob Foged Christensen. 

De to klubber satte sig på begge de to 
præmiegivende placeringer, idet Steen 
sikrede sig førstepladsen med 4p. og 
Jacob andenpladsen et halvt point efter. 
Begge gik ubesejrede gennem de fem 
runder; Jacob lagde ud med en remis, 
men i 2. runde kom han på gevinstkurs 
ved at vinde over Peter, der gik helt 
galt i byen efter 15.b2-b4: 
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15...Se6? 16.c5 Le7 17.Lxe5 Dd7 
18.Sb3 Sd5 19.Dd2 Lf6 20.Sbxd4 
Sxd4 21.Lxd4 Lxd4 22.Sxd4 0–0? 
23.e4 Tae8 
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24.0–0–0! Sf4 25.Sxf5! 
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Efter 25.Dxf4?? Dxd4 ville sort stå lidt 
bedre. 
25...Sxg2 26.Tdg1 
1–0 
 

 
B4: André og Peter M. 

 

Flot springeroffer 
I basis 7 gjorde vores nye medlem 
Christoffer Vinther det fint ved at ende 
på en delt andenplads med 3p., Peter 
Sørensen fik 2p., mens Jes Danielsen 
måtte tage til takke med 1,5p. Hans 
enlige gevinst er til gengæld værd at 
vise frem. Per Rasmussen, Bornholm 
har netop spillet 18.f2-f4?!: 
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18...Seg4! 19.Lc1 

19.hxg4 Sxg4 20.g3 Te3! sikrer sort 
klar fordel.  
19...Se3 20.Lxe3 Txe3 21.Dd2 Tbe7 
22.Sg1 
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22...Sh5! 23.Sce2 Txe2! 24.Sxe2 Txe2 
25.Dd1 Sg3+ 26.Kg1 Ld4+ 27.Kh2 
Sxf1+ 0–1 
 

 
B7: André, Phong, Per og Christoffer. 

 

Basis 8 havde deltagelse af hele tre 
FREM-spillere, nemlig Albert, Jakob 
og Henrik Malig. De to førstenævnte 
delte andenpladsen med hver 3p., mens 
sidstnævnte endte på 2,5p. I 2. runde 
mødtes Albert og Jakob, og det interne 
klubopgør fik følgende forløb: 
 

Hvid: Albert M. Møller, FREM 
Sort: Jakob Frederiksen, FREM 
[noter: NEN] 
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1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 g6 4.0–0 Lg7 
5.Te1 d6 6.d3 Sf6 7.Lg5 Le6 8.Lxe6 
fxe6 9.Sc3 0–0 10.e5 Sg4 11.exd6 
Dxd6 12.Se4 Dc7 13.h3 Sge5 14.Sxe5 
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14...Dxe5?? 15.Sf6+! exf6 16.Txe5 
Sxe5 17.Lf4 f5? 18.De2 Sc6 19.Dxe6+ 
Kh8 20.c3 Tfe8 21.Dd7 Te7 22.Dd6 
Td8 23.Dxc5 Txd3 24.Kf1 Ted7 
25.Te1 Td1 26.Txd1 Txd1+ 27.Ke2 
Td7 28.Dc4 Lf6 29.b4 g5 30.Lg3 f4 
31.Lh2 Te7+ 32.Kf1 Le5 33.Dc5 
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33...Kg7?? 

33...Lf6 var meget bedre, men hvid bør 
naturligvis vinde i længden på sin 
materialeovervægt. 
34.b5! 
1–0 
 

Jakob kom imidlertid stærkt igen, 
hvilket hans modstander i 4. runde fik 
at mærke: 
 

Hvid: Lars Jensen, Viborg 
Sort: Jakob Frederiksen, FREM 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 g6 4.0–0 Lg7 
5.d3 Sf6 6.Sc3 0–0 7.Lf4 d6 8.h3 Le6 
9.Lxe6 fxe6 10.Dd2 Sd7 11.Lh6 Sce5 
12.Sxe5 Sxe5 13.De3 Db6 14.b3 Dc7 
15.Lxg7 Kxg7 16.Se2 Tf6 17.Sf4 Taf8 
18.g3 Sc6 19.c3 Dd7 20.Se2 e5 
21.Kg2 b6 22.d4 exd4 23.cxd4 Sb4 
24.Tac1 Sxa2 25.Tc4 b5 26.Tc2 Sb4 
27.Tcc1 Te8 28.dxc5 d5 29.Tfd1 e6 
30.Sf4 a5 31.g4 Tef8 32.Dd4 Kg8 
33.Sd3 Df7 
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34.Sxb4?? 
Alternativerne dur heller ikke: 
34.exd5?? Sxd3! 35.Txd3 Txf2+–+; 
34.f4? Sxd3 35.Txd3 Txf4–+. 
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34...Txf2+ 35.Kg1 Df3! 36.Dxf2 
Dxf2+ 37.Kh1 
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37...axb4 
Fejler bestemt ikke noget, men sort 
kunne sætte mat med 37...Df3+ 38.Kh2 
De2+ 39.Kg1 De3+ 40.Kh1 Dxh3+ 
41.Kg1 Dg3+ 42.Kh1 Tf2! 
38.Tg1?? 
38.Tf1! ville udskyde matten, men efter 
38...De2 vinder sort naturligvis let. 
38...Tf3 39.Tg2 Txh3+ 40.Th2 Dxh2#  
0–1 
 

At træerne ikke altid vokser ind i 
himlen, måtte Albert dog sande i 4. 
runde, hvor Henrik vandt i 
opvisningsstil: 
 

Hvid: Henrik Malig Hansen, FREM 
Sort: Albert M. Møller, FREM 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 
5.f3 0–0 6.Le3 Sbd7 7.Dd2 c5 8.Sge2 
cxd4 9.Sxd4 Sc5 10.Le2 Se6 11.Sc2 
Ld7 12.0–0–0 a5 13.g4 a4 14.a3 Se8 
15.Lh6 Sc5 16.Kb1 Sb3 17.De3 Tc8 
18.Lxg7 Kxg7 19.h4 Sa5 20.h5 Sxc4 
21.Lxc4 Txc4 22.hxg6 fxg6 23.Dh6+ 
Kf7 24.Dxh7+ Sg7 
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25.Th6! Tg8 26.Dxg6+ Kf8 27.Tdh1 
Sf5 28.Th8 Sg7 
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29.T1h7! 1–0 
 

 
B8: Adesh, Jakob, Albert og Lars. 
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I basis 9 sluttede Tobias Aagaard 
Hansen på en delt førsteplads med 
3,5p., mens Elisabeth M. Møller endte 
på 2p. 
 

 
B9: André, Janith og Tobias. 

 

Basis 10 blev en ren FREM-triumf, idet 
Jonathan Roed Gundorf Jacobsen  
 

sikrede sig førstepladsen med 4p., 
mens Robert Crawford og Steen Roed 
Gundorf Jacobsen delte andenpladsen 
med hver 3,5p. I samme gruppe lavede 
Jonathan Aagaard Hansen 2,5p. 
 

 
B10: André, Jonathan, Steen og Robert. 
 
Tabeller fra samtlige 17 grupper, 
masser af billeder samt de 60 bragte 
LIVE-partier kan ses på:  

www.frem-skakkklub.dk. 

 

Ejby EMT 
Af Bo Sørensen 

 

Efter skuffelsen over ikke at være med 
på FREM 3 i 1. runde i fynsserien, 
valgte jeg efter lidt betænkningstid at 
trække mig lidt fra holdskakken og 
bare koncentrere mig om 
klubturneringen samt en mindre 
turnering i Ejby, og det er gået godt. 
Ejby har fået nye lokaler, og de er 
måske ikke lige helt mig, der er masser 
af støj i lokalerne, gulv og stole 
knirker, og alt snak kan høres, så hvis 
man ikke kan klare det, så bør man 
ikke deltage.  
 

Efter en forfærdelig start i Ejby med 0 
point efter to runder, hvor jeg i alt 
skulle have 2.50 for at holde rating, så 

lykkedes det faktisk i de efterfølgende 
tre runder at hente det, og jeg lå 
faktisk nr. 2 inden sidste runde mod 
Steen Jakobsen fra Læseforeningen, 
som så skulle vinde over mig for at få 
2. pladsen i gruppen. Gruppen bestod 
udover Steen og mig af Joakim Gøhns, 
Ejby og Simon Juhl fra Assens, og vi 
mødtes med såvel hvid som sort. 
 

Eftersom jeg havde hentet min 
forventede score, og Steen og jeg 
kender hinanden godt spillemæssigt, 
valgte jeg at spille ud af boksen og 
overraske ham med 1.b4, som fik 
Steen til at udbryde: ”Hvad fanden er 
det for noget??”. 
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Hvid: Bo F. Sørensen, FREM  
Sort: Steen Jakobsen, LF 
[noter: NEN] 

1.b4 e5 2.Lb2 d6 3.e3 Le6 4.c4 Sd7 
5.a3 g6 6.Sc3 Lg7 7.Sf3 e4 8.Sd4 
Lxd4 9.exd4 Sgf6 10.d5 Lf5 11.h3 
Se5 12.Le2 h5 13.Sb5 Sfd7 14.Tc1 a6 
15.Sd4 Dg5 16.g3 0–0 17.Sxf5 Dxf5 
18.g4 hxg4 19.hxg4 Dg5 
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20.Tc3!Kg7! 21.Tch3 Th8  
22.Ld4 Txh3 23.Txh3 Th8 
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24.Le3?? 
Den afgørende fejl, efter 24.Db3 ville 
hvid stå lidt bedre. 

24...Dd8 25.Txh8 Dxh8 
Nu har den sorte dronning 
herredømmet over h-linien, og det skal 
snart vise sig at blive afgørende.  
26.Lf1 Dh1 27.De2 Sd3+ 28.Kd1 
S7e5 29.Ld4 Dh2? 
29...Kh7! for at komme ud af 
bindingen var langt bedre. 
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30.Dxe4?! 
30.f3! ville sikre hvid lige spil. 
30...Sxf2+ 31.Lxf2 Dxf2 32.Le2 Dg1+ 
33.Kc2 Dg3 34.De3 Dg2 35.g5 Dh1 
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36.Df4? 
36.d4!=. 
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36...Da1! 37.Df6+ Kg8 38.Kb3 Db1+ 
Der kunne følge: 39.Kc3 (efter 
39.Ka4?? b6! kan hvid ikke parere 
matten) Dc1+ 40.Kb3 Dxd2 og ud 
over at have en merbonde, råder sort 
også over god springer mod dårlig 
løber, så hvid er helt uden modspil. 
0–1 
 

Her glemte jeg desværre at holde øje 
med tiden, men jeg har umiddelbart 
også fået overspillet stillingen. Jeg 
synes ikke sejren var fortjent til Steen, 
men han formåede at holde hovedet 
mest koldt til sidst i et ellers 
spændende parti. 
 

Her følger mine to gevinster: 
 

Hvid: Bo F. Sørensen, FREM 
Sort: Simon Juhl, Assens 
[noter: NEN] 

1.d4 e6 2.c4 c5 3.dxc5 Lxc5 4.Sc3 Sf6 
5.e3 d6 6.Sf3 Sc6 7.b3 a6 8.Ld3 0–0 
9.Lb2 Se5 10.Sxe5 dxe5 11.Dc2 Dc7 
12.0–0 Ld7 13.Se4 Sxe4 14.Lxe4 f5 
15.Ld3 Tf6 16.Tad1 Th6 17.Dc3 Ld6 
18.f4 Dc5? 
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19.Lxf5! exf5 20.fxe5 Lxe5 21.Dxe5 
Dxe5 22.Lxe5 Lc6 23.Txf5 Tg6 24.g3 
Te8 25.Ld4 h5 26.Tdf1 h4 27.Kf2 h3 
28.Ke2 Lg2 29.T1f4 Le4 30.Tf7 Lc6 
31.Lc5  
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31...Txg3?! 32.Tf8+?! 
32.hxg3! h2 33.Ld4! h1D 34.Txg7+ 
Kh8 35.Txb7+ Kg8 36.Tg7+ Kh8 
37.Th4+ Dxh4 38.gxh4 osv. 
32...Txf8 33.Txf8+ Kh7 34.hxg3 h2 
35.Tf4? 
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35.Tf1! h1D 36.Txh1+ Lxh1 37.Kd3 
ville gøre det noget lettere for hvid. 
35...g5?! 
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35...Lf3+!! 36.Kd2 g5 og sort får ny 
dronning! 
36.Tf1 Kg6 37.g4 h1D 38.Txh1 Lxh1 
39.a4 Le4 40.b4 Lc2 41.a5 Lb3 
42.Kd3 Ld1 43.b5 Lxg4 44.bxa6 
bxa6 45.Kd4 Le6 46.Ld6 
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46...g4?! 47.c5 Kg5?! 48.Lg3! Kf6 
49.c6 Ke7 50.c7 Kd7 51.Kc5 Kc8 
52.Kb6 Lc4 53.e4 Ld3 54.e5 Lc4 
55.Kc6 Le6 56.Kd6 Lc4 57.e6 Lb5 
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58.Ke7! Lc6 59.Kf8 Ld5  
60.e7 Lc6 61.e8D+ Lxe8 62.Kxe8  

1–0 
 

Runden efter vandt jeg over Joakim 
Gøhns, Ejby, der netop har spillet 
29.bxc5: 
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29...Sxe5! 30.Lb2 
30.fxe5? Dxe3+ 31.Kg2 Dxa3–+. 
30...Sc4?! 31.Dd4? 
31.cxb6 axb6 32.Ld4 sikrer kun sort 
en lille fordel. 
31...Sxb2 32.Dxb2 bxc5 33.De5 Dg6 
34.g4 fxg4 35.Tg2 Df6 36.Dxf6 gxf6 
37.Lxg4 Kf7 38.Lh5+ Kf8 39.Lg4 f5 
40.Lf3 Tg7 41.Kf2 Txg2+ 42.Lxg2 
Ld3 43.Lf3 c4 44.Kg3 
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44...Tb8! 45.Kh4 Tb2 46.h3 Txa2
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47.Kg5 Kg7 48.h4 Ta3 49.Tg1 c3 
50.Kh5+ Kf6 51.Kh6 c2 52.Lh5 Ke7 

53.Kxh7 Tc3 54.Tc1 a5 55.Kg7 Tb3! 
56.Ta1 Tb1 0–1 

 

DM i skoleskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I weekenden 27-29. november var 
skoleskak-Danmark for 42. gang 
samlet, idet der blev afholdt DM i 
skoleskak på Den frie Lærerskole i 
Ollerup på Sydfyn. De 180 børn og 
unge i alderen 6-20 år var inddelt i 
seks aldersgrupper, og fra klubben 
deltog Albert M. Møller, Linus Roed 
Gundorf Jacobsen og Peter Holst (F-
gruppen), Jonathan Aagaard Hansen, 
Elias Roed Gundorf Jacobsen, Bastian 
Kehrer (E-gruppen), Jonathan Roed 
Gundorf Jacobsen (D-gruppen), Jacob 
Foged Christensen og Tobias Aagaard 
Hansen (C-gruppen), Sophus M. 
Møller og Alexander Le Besq (B-
gruppen) samt Tobias Ilsøe (A-
gruppen). Efter 8 spændende runder 
endte Tobias med bronze i A-gruppen, 
mens Albert triumferede i F-gruppen. 
Tobias sikrede sig desuden en af de to 
skønhedspræmier ved i 5. runde at 
vinde over Jens Albert Ramsdal, 
Århus Statsgymnasium: 
 
Hvid: Tobias Ilsøe, FREM 
Sort: Jens Albert Ramsdal, Århus 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 0–0 
5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 d5 7.Lg5 dxc4 
8.Dxc4 b6 9.Sf3 La6 10.Dc2 Sbd7 
11.Se5 Dc8 12.Sc6 Db7 13.g3 h6 
14.Lxf6 Sxf6 15.Lg2 Sd5 16.0–0 Tfe8 
17.Tac1 Lb5 18.Tfd1 Da6 19.Lxd5 
exd5 20.Sb4 Da5 21.e3 Lc4 22.Sc6 
Db5 23.Se5 
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23...Lb3? 24.Dxc7 Lxd1?? 
24...Txe5! 25.dxe5 Lxd1 26.Txd1 
Dxb2 var nødvendigt, men efter 27.a4 
står hvid klart bedst. 
25.Dxf7+ Kh8 26.Tc7 Tg8 27.Sg6+ 
Kh7 
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28.Df5! 
Dobbeltskakken er aldeles dræbende. 
28...Tgf8 29.Sxf8+ Kg8 30.Df7+ 1–0
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Klubmesterskabet 2015 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Ganske som det var tilfældet sidste år, 
deltog kun 20 spillere i årets udgave af 
klubmesterskabet, som også var 
svagere besat end 2014-udgaven, hvor 
de to 2000-spillere Simon Wilbrandt 
og Tobias Ilsøe førte feltet an med 
sidstnævnte som samlet vinder.  
 
Denne gang kom ikke en eneste 
mesterspiller til start, og det betød, at 
vinderen af årets FREM OPEN, Anton 
Kjeldsen, var topseedet tæt fulgt af 
Erik Pedersen, mens der var langt over 
200 ratingpoint ned til de nærmeste 
konkurrenter. Derfor var det da også 
på forhånd ventet, at æren af at kunne 
kalde sig klubmester ville blive en 
duel mellem de to, men det blev dog 
langt fra tilfældet.  
 
Begge lagde ellers planmæssigt ud 
med 3/3p., men derpå skiltes deres 
veje. I 4. runde trak Erik det længste 
strå i deres indbyrdes parti, og da han 
sluttede af med at vinde sine 
resterende tre partier, var ingen i 
nærheden af at kunne true ham.  
 
Antons muligheder for at opretholde 
spændingen turneringen ud forsvandt 
reelt i 5. runde, hvor han måtte ned 
mod Bo Sørensen. Efter sin sjette 
gevinst i træk kunne Erik derfor 
allerede inden sidste runde kalde sig 
klubmester i FREM 2015. 
 
Erik Pedersen kom til FREM for få år 
siden fra Nykøbing Falster, som han 

var medlem af i en menneskealder. 
Efter at have konsulteret klubbens 
nestor Alfred Andersen, er der enighed 
om, at Erik med sine 70 år er den 
ældste klubmester i de 78 år, der har 
været spillet skak i vores klub! 
 
Flere andre deltagere kunne glæde sig 
over gode præstationer, og deres 
bedrifter vil blive indflettet i den 
kronologiske gennemgang af 
turneringen baseret på partieksempler. 
 
I 1. runde mødte øverste halvdel 
nederste, og der skete en enkelt stor 
overraskelse, idet 14. seedede Tobias 
Aagaard Hansen vandt over 4. seedede 
Jens Rasmussen, Læseforeningen, men 
det parti har det ikke været muligt at 
rekonstruere. Endvidere holdt David 
Smit remis mod Alfred Andersen, 
mens de øvrige udfald var helt efter 
rating-bogen. 
 
2. runde: 
 
Her skulle Erik Pedersen op mod 7. 
seedede Bo Sørensen. Det kom der en 
underholdende forestilling ud af: 
 
Hvid: Erik Pedersen, FREM 
Sort: Bo Sørensen, FREM 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4 
c6 5.Ld2 Lf5 6.Lc4 e6 7.Sf3 Sf6 
8.Sh4 Lg6 9.Sxg6 hxg6 10.De2 Df5 
11.0–0–0 Sbd7 12.f3 0–0–0 13.g4 
Da5 
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14.d5! exd5 15.Sxd5 Da4 16.Lb3 
Db5 17.Dxb5 cxb5 18.Lg5 Te8 
19.Sc3 Se5 20.Sxb5 Sxf3 21.Lf4 Lc5 
22.Lxf7 Te4 23.Sd6+! Lxd6 24.Lxd6 
g5 25.Lg6 Te2 26.Lf5+ Sd7 27.Lg3 
Te7 28.Td3 Sh4 29.Tc3+ Kd8 
30.Lc7+ Ke8 
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31.Ld6! Sxf5 32.gxf5 Tf7?? 33.Tc8# 
1–0 
 

15. seedede Willy Hansen, der endte 
på 4p., delte førstepladsen i 
præmiegruppe 2 og blev samtidig 
turneringens ratingtopscorer med ikke 

færre end 113 point. Her vinder han i 
2. runde over Robert Crawford, som 
lige har spillet 13…Kh8?: 
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14.Sxd7?? 
14.Dxd7! Lxd5 15.cxd5 Df6 16.Dg4 
ville sikre hvid en pæn fordel. 
14...Lc8?? 
Efter 14...f5! står Sd7 til afhentning. 
15.Le5! Tg8?! 
15...f6!? var et bedre forsøg. 
16.Dxe4 Lxd7 17.Sxc7 Tc8 18.Sa6 
Lc6 19.Df5 De7 20.Tfe1 Ld7 21.Df4 
Tce8?? 
 

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

22.Lxg7+ Txg7 23.Txe7 
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Og hvid vandt i få træk. 
1–0 
 

3. runde: 
 

Jakob Frederiksen var længe godt med 
mod Alfred Andersen, men efter hans 
sorgløse 31…b5-b4? vendte billedet: 
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32.Lc4! Sb5 33.Sd3 Txf3 
Ren panik.  
34.Sxe5 Txf2 35.Texf2 Txf2 36.Txf2 
dxe5 37.Tf6 Sc3 38.d6+ 
 
��������	
 
��+�+�+�+� 
�+�+�+�+�� 
��+�����*�+� 
����������+�  
!���++�+�+# 
$+�9��+�+�& 
'�+�+�+���( 
)+�+�+�,-�. 
/012345678 

1–0 

Bo Sørensen spillede en meget fin 
turnering. Han tabte kun til Erik 
Pedersen og blev en overraskende 
nummer to med 5,5p., hvilket 
indbragte ham ikke mindre end 99 
ratingpoint. I 3. runde var Bo dog ikke 
uheldig med at vinde over David Smit, 
der slog tilbage med den forkerte brik 
efter 27.Txe5: 
��������	
 
��+�++�+� 
����+�+����� 
�����+�+���� 
�+�+��*�+�  
!����+�+�+# 
$����Q�+����& 
'�+�+�+���( 
)�*��+�+�,-�. 
/012345678 

27...Txe5?!  
27...Sxe5! 28.Lb2 f6 ville sikre sort 
klar fordel. 
28.Lb2 De6?? 
28...f6 29.Dxc6 Th5 30.Dc4+ Kh7 
31.Dc2 Df5=. 
29.f4! Sxf4 30.Dxe5 Dxe5 31.Lxe5 
Sd5 32.Tc1 f6 33.Ld6 
1–0 
 

4. runde: 
 

Rundens topopgør blev en temmelig 
ensidig affære, idet Anton kom skidt 
fra åbningen og havnede i en meget 
ubehagelig binding i e-linien, som Erik 
fastholdt partiet ud: 
 

Hvid: Erik Pedersen, FREM 
Sort: Anton Kjeldsen, FREM 
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[noter: NEN] 

1.e4 Sf6 2.Sc3 d5 3.exd5 Sxd5 4.Lc4 
e6 5.Sge2 c5 6.0–0 a6? 
Nu kommer sort for alvor bagud i 
udvikling, derfor var 6…Ld6 fulgt af 
kort rokade en meget bedre plan. 
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7.Lxd5! exd5 8.Sf4 d4 9.Te1+ Le7 
10.Scd5 Sc6 11.De2 Lf5 12.d3 b5 
13.Sxe7 Sxe7 14.De5! Dd7?! 
14...Kf8 15.Sh5 Tg8 16.Lg5 Le6 
17.Sf4! er heller ikke værd at samle 
på, men nu går det helt galt for sort. 
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15.Sd5 Kd8 16.Sb6 Sg6 17.Lg5+ f6 
18.Lxf6+ gxf6 19.Dxf6+ 
1–0 
 

5. runde: 
 

Erik Pedersen var vist kun i tabsfare 
en enkelt gang i turneringen, og det 
var i mødet med Alfred Andersen, der 
forpassede flere gyldne muligheder for 
at gøre livet surt for den senere 
klubmester. Den første kom efter Eriks 
18…Dd6-e6: 
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19.Le2?? 
Efter 19.h5! Sf8 20.Df4 står hvid til 
gevinst. 
19...Dxe3+ 20.Kb1 De6 21.Sb5? 
21.Df2! 0–0 22.h5 Sh8 23.Thg1 ville 
give Alfred en drøm af en 
angrebsstilling. 
21...Ld6 22.Lg4?! 
22.Df3! med samme ideer som trækket 
før ser meget ubehageligt ud for Erik. 
22...Dxf5 23.Txf5 Sge7 24.Tf3 h6 
25.Thf1 hxg5 26.h5?! 
26.hxg5 ville sikre hvid en beskeden 
fordel. 
26...Lf4! 27.Lc1 
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27...f5! 
Nu kommer kontraangrebet med 
voldsom kraft.  
28.Lxf4 fxg4 29.Lxc7 gxf3 30.Lxd8 
Kxd8 31.Sd6 Tf8 32.c3 g4 33.Sxb7+ 
Kc7 34.Sc5 Tf6 35.Sd3 g3 
0–1 
 
I samme runde vandt 19. seedede 
Jonathan over 11. seedede Jakob: 
 
Hvid: Jonathan Roed Gundorf 
Jacobsen, FREM (1129) 
Sort: Jakob Frederiksen, FREM 
(1295) 
[Kommenteret af Jonathan og Jess 
Nykjær] 
1.d4, d5 
Jonathan spiller altid d4 i første træk, 
det giver nogle spændende stillinger. 
2.c4, c6 3.Sc3, Sf6 4.Lf4 
Spiller Lf4 da Jonathan godt kan lide 
at dominere den sorte linje. 
4..e6 5.e3, Da5 
Jess: Er der ikke en regel om, at man 
ikke må udvikle dronningen for 
hurtigt? 
6.Sg-e2 

Jonathans plan er her at udvikle 
løberen til g2. 
6..dxc4 7.Dd2, Lb4 8.a3, Se4 9.Dc2, 
Sxc3 10.Sxc3, b5 
Jess: Jakob prøver at beholde 
gambitbonden, vi skal nu se, om 
Jonathan straffer Jakob for det.  
11.Dc1, Le7 12.a4, Db6 13.axb5, 
cxb5 14.Le2, Lb7 15.0-0, 0-0 16.Dd1, 
f5 
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Jess: Her bliver det som tilskuer 
spændende, da undertegnede havde set 
Yanns undervisning, og i dag havde de 
snakket en del om, hvordan en løber 
kan dominere en stilling, og hvordan 
man gennemfører et kongeangreb.  
17.d5, Td8 18.Lf3 
Jonathan spiller med planen d6, 
Lxf3,Dxf3, og meget ondt truer.  
18…g5 
Jess: Jakob glemmer noget om, at man 
skal have vennerne med, når man 
angriber. 
19.Le5 
Jess: Hvid dominerer totalt. 
19..g4?? 
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20.Lxg4!, fxg4 21.Dxg4+, Kf8? 

21…Kf7 var lidt bedre, men redder 
ikke sort. 
22.dxe6, Sd7 23.Dg7+, Ke8 24.Df7# 
1-0. 
 

6. runde: 
 

I denne runde spillede Anton efter eget 
udsagn sit eneste ordentlige parti. Det 
skete mod Jens Rasmussen, der var en 
færdig mand efter 32.f2-f3: 
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32...Lxf3+! 33.Kxh3 Ld5+ 34.Sg3 
Df5+0–1 
 

13. seedede David Smit lagde ud med 
1/4p., men en imponerende slutspurt 
på 3/3p. sikrede ham en delt 
førstepræmie i ratinggruppe 2. Her 
vinder David i næstsidste runde over 
Henrik Malig Hansen, der netop er 
gået galt i byen med 10...Sb6?!: 
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11.dxe6! Sxc4 12.exf7+ Kh8 13.Dxc4 
Dd6 14.0–0 Le6 15.De2 Txf7 16.Td1 
Dc7 17.h3 Ld7 18.Se5 Tff8 19.e4 
Ld6? 
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20.Sxd7 Dxd7 21.e5 Tae8 22.Df3 

Og hvid vandt i yderligere 15 træk.  
1–0 
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FREM JULECUP 2015 
 
FREM Skakklub indbyder til den årlige julehurtigturnering.  
 
Spillested:  
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C  
 
Spilledag:  
Mandag d. 28. december 2015  
 
Spilletid:  
Kl. 10.00 til ca. 18.30  
 
Turneringsform:  
8 deltagere i hver gruppe opdelt efter rating, som spiller 
alle mod alle. Evt. nederste gruppe som monrad. 
Turneringen hurtigskak-rates (dansk rating).  
 
Betænkningstid:  
25 minutter pr. spiller pr. parti.  
 
Indskud:  
125 kr. Betales senest kl. 9.40.   
 
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 med blandt andet mulighed for køb af 
lun ret i middagspausen. 
 
Tilmeldingsfrist:  
Lørdag d. 26. december kl. 20.00. 
 
Tilmelding:  
Tilmelding sker via DSU’s turneringssystem på turnering.skak.dk eller til  
Kristoffer Dyrgaard, kristoffer@frem-skakklub.dk eller tlf.: 25 75 76 78. 
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FREM OPEN 2016 
 
Traditionen tro indbyder FREM Skakklub hvert forår til Frem Open.  
 
Spillested: 
Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C. 
 

Spilledage: 
Mandage – 22. februar, 7. marts, 4., 11., 18., 25. april og 9. maj. 
Alle dage med start kl. 18.30. 
 

Udsatte partier: 
Kan afvikles på datoer med anden aktivitet i klubben. Desuden er 
det muligt 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. 
 

I nederste gruppe spilles med 60 min. til 40 træk, derefter 15 min. plus opsparet tid 
til resten af partiet med 30 sek. tillæg fra træk ét. Denne betænkningstid kan også 
anvendes i øvrige grupper, såfremt begge spillere er enige herom. Ved den korte 
betænkningstid er det tilladt at komme op til 30 min. 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 15. februar via turnering.skak.dk eller til Kristoffer Dyrgaard 
kristoffer@frem-skakklub.dk eller tlf. 25 75 76 78. 
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Medlemsoversigt 

 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Jwan Bakr, Bøgevej 100, 2. mf., 5450 Otterup 71502268 
Thor Bendix, Kragsbjergstrædet 18, lejl. 2, stuen 5000 Od. C 60110673 
Jonas Hindsholm Bentzen, Albanigade 21A, 5000 Odense C 24262675 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 SØ 23963287 
Robert Crawford, Rylevej 4, 5000 Odense C 26149768 
Jes Danielsen, Østergade 45, 1. tv., 5000 Odense C 66116656 
Emil Deleuran, Palnatokesvej 62, 2. th, 5000 Odense C 21171742 
Kristoffer Dyrgaard, Kastanievej 76 2. th., 5230 Odense M 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 
Johnny Harboe, Skelskovbakken 16, 5690 Tommerup 27126090 
Jonathan Roed Gundorf Jacobsen, Ibsensvej 41, 5000 Od. C 41576387 
Steen Roed Gundorf Jacobsen, Ibsensvej 41, 5000 Od. C 41576387 
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 
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Medlemsoversigt 

 
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup 31745140 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Markus Maagaard, Mælkehatten 31, 5220 Odense SØ 42708073 
Mathias Meunier, Højstrupvej 56, st. tv., 5200 Odense V 61305945 
Peter Morling, Nedergade 21, 2. mf., 5000 Odense C 60688032 
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Albert Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Lindehaven 73, 2630 Taastrup 29636976 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Niels-Peter Nielsen, Bymuren 27, 2. tv. 2650 Hvidovre 61272250 
Jan Nordenbæk, Københavnsvej 28 C, 1. tv., 4000 Roskilde 28558032 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Erik Pedersen, Bakkevej 2a, 5462 Morud 61731784 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ  61709191 
Bo Sørensen, Skt. Hans Gade 79, st., 5000 Odense C.  40981983 
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N 22401914 
Peter Sørensen, Dagmargade 6, 1. th., 5000 Odense C. 27575081 
Morten Topholm, Rikkeshave 12, 5250 Odense SV 40826492 
Christoffer Vinther, Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Od. SØ 28601686 
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV 28939067 
Simon Wilbrandt, Heliosvænget 40 1.3, 5250 Odense SV 28972264 
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup 42376442 
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