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Klubben nu og i fremtiden
Af Jesper Knudsen, formand
Sundheden i en klub kan måles på antallet af aktive ledere, ikke på dets medlemmer
- men vi arbejder stadig for 100 medlemmer
I løbet af sidste sæson er jeg blevet
spurgt et par gange om ikke
medlemstallet gik i den forkerte
retning. Jeg kan ikke benægte, at
klubben over to sæsoner har mistet 10
medlemmer, og at denne udvikling
godt kan ses i et negativt perspektiv.
Målsætningen om at indskrive medlem
nr. 100 er dog stadig intakt og vil blive
virkelighed en dag.

Vi kan ikke sikre, at Odense bliver en
mere erhvervsvenlig by, men vi kan
sikre et godt skaktilbud, hvilket vi gør
- produktet i Frem er blevet bedre med
årene. Bag tallene skjuler sig et billede
af en aktiv klub, der befinder sig i
udvikling organisatorisk og sportsligt.
Ét aktivt medlem er langt vigtigere end
ti passive.

Odense mesterskabet

Situationen i Dansk Skak Union er
desværre ikke forbedret de sidste 20 år
og det nationale medlemskartotek
svinder fortsat ind. Denne tendens
påvirker naturligvis også en klub som
vores. Med central beliggenhed og højt
aktivitetsniveau har klubben dog mest
været tilskuer til den stagnerende
udvikling, der har præget de mindre
klubber på øen.

- et billede på Frem’s aktive rolle
Omkring 10 aktive ledere sikrede i
oktober, at Odense mesterskabet nu
har fået en platform. En platform for
traditionelt skak og hygge i 4 dage.
Denne begivenhed vil på sigt vokse sig
større og blive en fast bestanddel af
klubbens identitet. En identitet der har
sit fokus på aktivitet og fornyelse.

Nogle klubber har lukket døren, imens
andre ikke kan stille med ét 8-mands
hold i den fynske række. I denne optik
synes vores tab af medlemmer ikke
skræmmende, og kigger man på
tallene, er der grund til optimisme.
Igennem min tid som formand har
omkring 45 medlemmer meldt sig ud
af klubben. Derimod har 35 valgt
Frem som deres skakklub. Når vi
sammenholder disse tal med, at mange
udmeldinger kommer som konsekvens
af flytning eller pause fra skakken, har
vi fat i den lange ende.

I år var feltet anderledes sammensat,
hvilket er til turneringens fordel. På
denne måde etableres et større
potentielt felt til næste år. Flere kender
til niveauet for turneringen, flere
snakker om turneringen og flere vil
næste år finde vej til Odense i oktober.
Med stor hjælp fra medlemmerne
kunne vi igen skabe gode rammer for
deltagere og publikum, der ytrede
tilfredshed
med
arrangementet.
Turneringen bærer nu sin egen
kapacitet.
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Med tiden
Med tiden vil klubben ramme 100
medlemmer, med tiden vil klubben få
sine egne lokaler og med tiden vil
kommunen indse, at vores forening
rummer muligheder for integration
som ingen anden fritidsforening.

Netværk, og en mulighed for bedre
læseevne blandt børn og unge i
kommunen.
Med tiden vil klubben sætte sit præg
på kulturlivet i Odense. Med tiden vil
de aktive kræfter i klubben kunne
præsentere en stolt klub med plads til
alle. Som medlem i klubben er du en
del af denne tid og denne ambition.

Kommunen vil også indse, at skakken
er en mulighed for resursesvage uden

Frem Klubturnering 2007
Af Kristoffer Dyrgaard
Sæsonens første turnering ”på eget
græs” var klubturneringen, som i år
var fastlagt som én åben gruppe efter
Schweizersystemet over 9 runder.
Denne beslutning var truffet i
erfaringen fra tidligere år, hvor
specielt Mester 1 ofte kunne ende i en
taktisk affære med mange remiser, der
af nogle berettiget har været anset som
kedelige. Yderligere faldt valget af
turneringsform i forhåbningen, at alle
klubbens medlemmer ville have en
mulighed for at blive klubmester,
hvilket endvidere i bestyrelsens øjne
ville øge interessen for selve
klubmesterskabet blandt klubbens
medlemmer. Turneringstabellen og
stemningen omkring turneringen viste,
at begge forhåbninger gik i opfyldelse.

tyder på kampgejst blandt turneringens
deltagere. Første runde afspejlede en
stor styrkeforskel i gruppen, idet alle
favoritterne vandt deres opgør. Men
allerede i anden runde viste det sig, at
turneringen
ikke
ville
adlyde
ratingprofetiernes dom, eftersom ingen
af favoritterne i topstriden formåede at
tilkæmpe sig det hele point.
Herefter viste en del af klubbens
mange profiler deres værd, idet Mads
Hansen, Jan Kuntz, Baldur Møller,
Michael B. Madsen og Bent Carl
Christensen alle undervejs oplevede at
ligge i spidsen af turneringen – og alle
præsterede de bemærkelsesværdige
resultater. Det eneste, der kunne sætte
en stopper for deres fantastiske
turnering var deres indbyrdes opgør,
som var præget af beundringsværdig
vindermentalitet. Partierne var langt
fra kedelige og kun få endte efter tæt
kamp remis.

Personligt har jeg i hvert fald oplevet
en større interesse for turneringen og
hinandens resultater, da man i en stor
gruppe har en mulighed for at
sammenligne sine resultater med
resten af deltagernes. Desuden endte
kun 20 % af partierne remis, hvilket

De positive overraskelser
spændte ben for hinanden
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Samtidigt
hermed
havde
forhåndsfavoritterne oplevet store
pointtab til disse fremadstormende
spillere – undertegnede inkluderet.
Men da de positive overraskelser
oplevede æren af deres indbyrdes
opgør, fik andre muligheden for at
kæmpe sig ind på førerfeltet. Denne
chance var jeg så heldig at få, skønt
jeg på papiret gennem hele turneringen
ikke mødte en eneste mesterspiller!
Jeg blev hægtet af topstriden i 6. runde
med et nederlag til Baldur Møller:

26.Sf5 Sxf5 27.gxf5 Dc8 28.Ted1
Td8
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Hvid: Baldur Helgi Möller
Sort: Kristoffer Dyrgaard
[noter: KD]
1.c4 e5 2.g3 Sc6 3.Lg2 f5 4.Sc3
Sf6 5.e3
5.d3 Lb4 blev spillet i Kuntz−
Dyrgaard.
5...d5 6.cxd5 Sb4 7.d3 Sfxd5
8.Sxd5 Sxd5 9.a3 c6 10.Se2 Ld6
11.Ld2 0-0 12.e4 Sf6
12...f4!? 13.f3 Se3 14.Lxe3 fxe3
15.Db3+ Tf7 16.0-0-0 c5(.
13.Dc2 De8!?
13...Le6!
14.f3 Dh5 15.Le3 Le6
Allerede her har jeg kun 35 min
tilbage,
hvilket
ikke
er
tilfredsstillende, men det var en
tendens for mig gennem hele
turneringen.
16.h3 Dg6 17.g4 fxe4 18.dxe4
Sd5 19.Lf2 Tad8 20.0-0 a6?!
Teksttrækket
blev
spillet
i
desperation og svækker b−bonden
(16 min tilbage). 20...Sb6 var
bedre.
21.Db3 Se7 22.Dxb7 Lc4 23.Tfe1
Tb8 24.Da7 Txb2 25.Sg3 De6

29.Tdb1?!
29.Txd6! Txd6 30.Dc54.
29...Lxa3
Her havde jeg vist under 2 min
tilbage.
30.Txb2 Lxb2 31.Tb1
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31...Td7??
31...Db8!∓.
32.Dc5! Lb5 33.Txb2
34.Kh2 Dc7 35.Lg3
1-0

Td1+

Herefter stod jeg noteret for 3 point af
5 mulige (et udsat parti), mens Jan
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Kuntz førte turneringen med 5/6,
skarpt forfulgt af en triplet med 4½/6,
hvorfor chancen for triumf lå på et
meget lille sted, idet jeg stadig havde
mødet med toppen og mesterspillerne
til gode.
Uden på noget tidspunkt at vise
storspil, formåede jeg dog at tilspille
mig de krævede hele point, som var
nødvendige for at holde drømmen om
at forsvare titlen i hævd. Dermed fik
jeg efter min egen opfattelse en lidt
ufortjent billet til finalepartiet, som
blev spiller mod Michael i sidste
runde.
Michael
som
igennem
turneringen har spillet stabilt på et
meget højt niveau, hvor imens jeg selv
har spillet langt under vanlig standard,
idet jeg med en endelig forventet score
på 7,95/9 ville ende minimum et point
under min forventede score. Dermed
havde jeg i 9. runde alt at vinde og
intet at tabe:

Re8 13.Be3 h5 14.f3 Rb8 15.Qd2
b6 16.b3
16.Bh64 c4 17.Kh1 b5 18.axb5
axb5 19.b4!; 16.Nh14 c4 17.Nf2
b5?! 18.axb5 axb5 19.Ra7.
16...Bb7 17.Bh6 Bh8 18.Rac1
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Mads og Baldur havde lige sluttet
fred, og trækket blev derfor spillet
med et remistilbud, som jeg ikke
havde regnet med at Kristoffer
kunne afslå.
Sandsynligheden for at hvid skulle
tabe, og Kristoffer derved blive
turneringsvinder, var til at overse.
Derimod var sandsynligheden for,
at jeg ville vinde og henvise
Kristoffer
til
de
sekundære
premiesummer
alarmerende.
Kristoffer havde ikke den sidste
faktor med i sine overvejelser −
hvilket han desværre kunne være
glad for efter partiet.
KD: Her tilbød Michael remis for at
sikre sig mesterskabet, hvilket jeg
under normale omstændigheder
ville have modtaget, da sorts
åbning var mislykkedes, idet jeg

Hvid: Michael B. Madsen
Sort: Kristoffer Dyrgaard
(noter: MBM)
1.d4 Nf6 2.c4 c5
Jeg havde forberedt 8.Tb1, 9.Le3 i
afbytningsvarianten mod grünfeld,
endvidere havde jeg taget højde
for, at Kristoffer kunne finde på at
spille kongeindisk for at undgå
mine forberedelser − 2...c5 var
derfor en overraskelse, og jeg
begynde at håbe på Benkö−
gambit.
3.d5 e6
Okay, så moderne benoni.
4.Nc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6
7.Bd3 Bg7 8.Nge2 0-0 9.0-0 a6
10.a4 Qc7 11.Ng3 Nbd7 12.Be2
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D30.Qxe5∓.
30...Qg3+ 31.Kf1 Be3
D31...Bxf2-+.
32.Qb2 Re5 33.Nxd6 Bxf2
34.Qxf2 Qxd3+ 35.Kg1 Qf3
36.Qxf3 Bxf3 37.Rf1 Bxe4!
38.Rxf7 Bxd5 39.Rg7+ Kh8
40.Rxg6 Rg8 41.Nf7+
41.Re6!? ∆Rxe6 (41...Bxe6-+)
42.Nf7#.
41...Bxf7 42.Rxb6 Re6 43.Rb7
Rxh6 44.Rxf7 Rxh4 45.a5 Nxg5
0-1

ikke fik gennemført nogle af de
tematiske bondefremstød (b7−b5
og c5−c4). Jeg ville dog udnytte
min
chance
for
at
vinde
klubmesterskabet, om det så skulle
betyde et nul på tavlen i den sidste
ende, hvorfor jeg valgte at spille
videre og håbe på det bedste.
18...Nh7 19.Nh1
Spillet hurtigt selv om jeg havde tre
kvarter mere på uret. D19.Bc4 fulgt
af 20.Nge2.
19...Qd8 20.g4?
Utålmodigt − specielt set i lyset af
at jeg ikke var nødsaget til at
vinde. D20.Nf24.
20...hxg4 21.fxg4 Ne5?!
D21...Bd4+ 22.Kg2 Qh4 23.Ng3
f6∓.
22.g5 Bc8 23.h4?!
D23.Nf2!
23...Bg4
D23...Ng4!! 24.Bxg4 Bxg4 25.Qf4
(25.Nf2∓) 25...Bd4+∓.
24.Bxa6?!
Jeg havde ikke regnet med, at det
var mig, der skulle komme i tidnød
− hvordan det skete kan jeg stadig
ikke forstå. Lige som jeg var godt i
gang med at afgøre, hvad jeg
skulle sætte på f4, konstaterede
jeg, at uret var gået ned på 3
minutter; overvejede så kort
konsekvenserne af teksttrækket og
spillede det. 24.Rf4!G.
24...Nf3+ 25.Rxf3 Bxf3 26.Nf2
Bd4 27.Qf4 Bh5 28.Bd3
D28.Bb5!∓ Dronningen må ikke
komme med.
28...Qe7 29.Nb5 Qe5 30.Qd2??

Alt i alt et meget interessant parti, som
Michael nok burde have vundet i de
fleste tilfælde, men finalepartier har
heldigvis altid et ekstra præg af
spænding, hvilket førte et intenst
tidnødsdrama med sig.
Dermed havde jeg en smule ufortjent
trukket det længste strå i kampen om
titlen, hvilket skete på bekostning af
de ovenfor nævnte personer, der
gennem
beundringsværdige
præstationer bidrog til at skabe en
spændende turnering.
Muligheden for at kunne blande sig i
titelkampen blev i hvert fald udnyttet
til fulde, hvorfor jeg håber, at
turneringsformen med een stor gruppe
bliver bibeholdt.
Turneringsformen medfører, at man
dårlig kan nøjes med ”taktiske”
remiser, hvorfor kompromisløst skak
forhåbentlig igen næste år vil stå på
programmet.
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Det bedste fra partibunken
Af Niels Erik Nielsen
Allerede i klubturneringens 2. runde
måtte turneringens næstfavorit Mads
B. Svendsen ned:

20...b5 21.Qxc5 Bd6 22.Qd4 f6
23.e5 fxe5 24.fxe5 Bxe5 25.Qe4
g6 26.Bxe5 Nxe5 27.Nf4 Qa7+
28.Kh1 Nxd3 29.Qxd3 Bf5 30.Qc3
bxa4 31.d6 Qb7+ 32.Kg1 Qb6+
33.Kg2 Qxd6 34.Rad1 Qc6+
35.Qxc6 Nxc6 36.Rd6 Na5
37.Nd5 Nc4 38.Rc6 Nxa3 39.Re7
Rf7 40.Nf6+ Kg7 41.Ne8+ Rxe8
42.Rxe8 Bd7
0-1

Hvid: Mads B. Svendsen
Sort: Michael B. Madsen
(noter: MBM)
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.f3
c5 5.d5 0-0 6.e4 d6 7.Bd3 exd5
8.cxd5 Nh5 9.Nge2 Qh4+ 10.g3
Qf6 11.f4
11.0-0? Bh3 12.Rf2 c4-+.
11...Qe7 12.0-0
12.Qc2 Nf6 13.Bd2 Bg4 14.0-0
(14.0-0-0 Nbd7∓) 14...Nbd7(.
12...Bh3 13.Re1 Nf6 14.a3
J14.e5 Ng4 15.Qc2 c4∓.
14...Ba5 15.Qa4 Bb6 16.Qc4 Ng4
D16...Nbd7∓. 17.Na4
D17.e5 dxe5 18.Ne4 h6 19.N2c3K.
17...Bc7 18.b4 a6 19.bxc5 dxc5

I 3. runde mødtes to af klubbens
mange unge talenter. Casper Emil
Rouchmann havde hvid mod Mads
Hansen, der slog til efter 29.c4??, men
også efter 29.Te1 Tb7! ville hvid have
været i store problemer:
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29...Sg3+ 30.Kg1 Dd4+ 31.Tf2
Se2+. 0-1

20.Bb2
20.e5 b5L 21.d6 bxc4 22.dxe7
cxd3 23.exf8Q+ Kxf8 24.Nec3 Nc6
25.Be3 Nxe3 26.Rxe3 Rd8-+.

Stefan Wiecker stod for nogle af
turneringens
mest
spektakulære
gevinster. Her går det ud over Theis i
4. runde:
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Både Bent Carl Christensen og Mads
Hansen spillede en god turnering. Her
slår Bent Carl til, da Mads efter
28.Td6 går galt i byen:

Hvid: Theis Nielsen
Sort: Stefan Wiecker
[Noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.d3 d6 6.Le3 Sd4 7.Sge2!?
Lg4 8.0-0 Sf3+ 9.Kh1 Dd7 10.h3
h5! 11.Lxf3? Lxf3+ 12.Kh2
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28...Kf7?
28...Sxc3! 29.La6 Te8 30.Txe6
Txe6 31.Lc4 Kf7 32.Sh3 h6∓.
29.Sh3 h6 30.Lh5 Te8?
D30...Txc3.
31.Ld4 Te7 32.Kf2 Sb2 33.Tc6
Sc4 34.Sg1 Sa5
34...Sxa3? 35.Sf3! fulgt af Sh4
vinder også for hvid.
35.Td6 Sb7=.

12...Sf6!?
12...h4! 13.g4 Le5+ 14.Kg1
Dxg4+!! 15.hxg4 h3 med mat i
højest tre træk.
13.Dd2 Sg4+! 14.Kg1 Se5
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Og hvid opgav, da der på 15.Kh2
(15.Sf4 g5!) følger 15...Lxe4.
0-1

36.Sf3! Sxd6 37.exd6 Te8
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Mads Hansen og Jørn Moestrup,
Læseforeningen, begge 6p.

38.Se5+ Kg8 39.Sxg6 Lf7 40.d7
Td8 41.Se7+ Kf8 42.Lxf7 Kxe7
42...Kxf7? 43.Sc6 Txd7 44.Se5+.
43.Le8 g5 44.Le5 g4 45.Lc7 Txd7
46.Lxd7 Kxd7 47.Le5 Ke6 48.Kg3
Kf7 49.c4 a6 50.a4
1-0

Gruppe 2 (11-20): 1 Baldur Helgi
Möller 6,5p. 2-3. Bent Carl
Christensen og Anton Kjeldsen, begge
5,5p. 4-6 Mathias Meunier, Jess
Nykjær og Lene Kuntz, alle 5p.

Præmietagerne:

Gruppe 3 (21-30): 1. René Andreasen
4,5p. 2-4. Peter Kinggaard, Søren
Christensen og Emil Deleuran, alle 4p.

Gruppe 1 (1-10): 1 Kristoffer
Dyrgaard 7p. 2-3. Michael B. Madsen
og Tom Frantsen, begge 6,5p. 4-5.

Angående kontingent
Af René Andreasen, kasserer

Kontingentsatser pr. halvår:
Senior 430 kr. Studerende/Pensionister
380 kr. - Junior 280 kr. - Børn 260 kr.
B-medlem 100 kr. (pr. sæson).

liste skal være DSU og FSU i hænde 3
uger før vi træder ind i det nye kvartal,
er jeg som kasserer nødt til at have
eventuelle udmeldelser en måned før
det nye kvartal.

Ændringer
af
adresser
og
telefonnummer, eller hvis der skulle
være ændringer i forhold til
medlemskabet, skal udelukkende ske
til undertegnede. Enten ved personlig
henvendelse
eller
på
e-mail:
rene.a@galnet.dk

Det seneste års tid har vi ved ca. hver
anden udmeldelse været nødt til at
betale et ekstra kvartals kontingent,
fordi udmeldelserne ikke er meddelt i
tide.

Med hensyn til medlemskab af Dansk
Skak Union og Fyns Skak Union
betaler vi som klub kontingent per
kvartal (1. jan., 1. april, 1. juli og 1.
okt.).

Dette medfører store omkostninger for
klubben, derfor vil man blive opkrævet
kontingent for det efterfølgende
kvartal, hvis jeg ikke har modtaget
udmeldelsen en måned før det nye
kvartal.

Kontingentet er afhængig af, hvor
mange medlemmer vi har registreret
ved kvartalets begyndelse. Da denne

Det vil sige at deadline for
udmeldelser er henholdsvis 1. dec., 1.
marts, 1. juni og 1. sept.
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Af Niels Erik Nielsen
1. runde:
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FREM 2 – FREM 1: 4-4
Sæsonåbneren i 2. division, gruppe 2
mellem vores to bedste mandskaber
endte højest overraskende 4-4. Det
skete efter en intens forestilling, hvor
det undertippede andethold kom klart
bedst ud af startblokken.
Oprykkerne mødte tilsyneladende
frem med betydelig mere gejst, og det
virkede også, som om de havde
forberedt sig noget bedre på
modstanderne end det var tilfældet
med førsteholdsspillerne, der først for
alvor vågnede op til dåd efter at være
kommet bagud i matchen.

8.Lxe7 Dxe7?!
8...Kxe7!?
9.Sxd5!+− cxd5 10.Dxc8+ Dd8
11.Dxd8+!
Det sikre valg, hvor sort er helt
uden
kompensation
for
minusbonden. Hvid kunne sikkert
vinde
endnu
hurtigere
med
11.Lb5+ Sc6 12.Dxb7 0-0 13.Dxc6,
men hvorfor begive sig ud i
komplikationerne efter fx 13...Da5+
14.Kf1 a6 15.Ld3 Tfc8, når
teksttrækket er helt risikofrit?
11...Kxd8 12.f3 Sd6 13.Kd2 Sc6
14.Sh3 Kd7 15.Sf4 Se7 16.Ld3 g5
17.Se2 f5 18.Sc3 h5 19.Tac1
Thg8 20.Sb5 Sxb5 21.Lxb5+
Sc6!? 22.Tc5 Kd6 23.Lxc6 bxc6
24.Thc1 Tac8 25.b4! f4 26.e4
dxe4 27.fxe4 a6 28.d5 Tb8
29.Txc6+ Kd7 30.a3 a5 31.bxa5
Tb5 32.Kd3 Txa5? 33.Tc7+
1-0

Efter et par timers spil var der taget
remis på tredjebrættet mellem Mads B.
Svendsen og Preben Sig, der med de
sorte brikker fik fuldt udbytte af en
hjemmeforberedelse. Preben kunne
sagtens have spillet videre, men valgte
i stedet for at tilbyde remis efter 20
træk, og det tilbud var Mads ikke sen
til at modtage.
Det så på det tidspunkt særdeles
lovende ud for FREM 2, som stod godt
flere steder og kort efter kom på 1,50,5, da divisionsdebutanten Bent Carl
Christensen på ottendebrættet vandt
over Baldur Helgi Möller, som
ligeledes
spillede
sin
første
divisionskamp for førsteholdet.
Han tillod med 7…Se4?? Bent Carl at
vinde en vital centrumsbonde:
12

På syvendebrættet mødte Mathias
Meunier en anden debutant i skikkelse
af
Mads
Hansen,
og
førsteholdsspilleren valgte allerede i
åbningen at give en kvalitet for en
bonde, men så sig efterfølgende
nødsages til at tage remis ved
trækgentagelse.

22...gxh4! a) 23.Lh5+ Sg6-+ b)
23.Lc8+ Tg6 24.Txg6+ Dxg6
25.Lxb7 Dg1+ 26.Kd2 Dxa1
27.Lxa8 Dxb2+-+ c) 23.Ld7+? Tg6!
24.Lxe8 Txg1+ 25.Kd2 Txa1-+.
23.Le6+ Kf8 24.Lxg5!?
24.Lf2.
24...hxg5 25.Txg5
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Et brag af et parti
2-1 til de undertippede holdt sig helt
hen til tidskontrollen, hvor det
lykkedes for Tom Frantsen at vinde
over Brian Nielsen:
Hvid: Brian Nielsen, FREM 2
Sort: Tom Frantsen, FREM 1
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
b6 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Lb7 7.Lg5
h6 8.Lh4 d6 9.f3 Sbd7 10.e4 e5
11.d5 De7 12.Lf2 Sh5 13.Se2 0-0
14.g4 Sf4 15.Sxf4 exf4 16.Dd2 f5
17.gxf5 Txf5 18.Lh3 Se5 19.De2
Tf6 20.Tg1 De8 21.Lh4!?
Bedre 21.Ld4 Lc8 22.Lxc8 Txc8
23.Lxe5.
21...g5 22.Lg4?!

25...Tg6?!
25...Db3!-+.
26.Txg6 Sxg6 27.Dg2 De8
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28.Dg5?!
28.0-0-0! Kg7 (28...Lc8 29.Lxc8
Txc8 30.Tg1 Kg7 31.h4!+−) 29.Lf5!
Lc8 30.Tg1!+−.

22...Da4?!
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42.Se4 Dxf5 43.Sg3 Df4 44.Dc6
Df2 45.h4 Kg7 0-1.

28...Kg7 29.0-0-0?! De7! 30.Dg4
Dh4 31.Dg2 Kf6 32.Tg1 Dh6
33.Dg4 Se5! 34.Df5+ Ke7 35.Lg8
Tf8 36.De6+ Dxe6 37.Lxe6 Kf6
38.Lg4 Tg8 39.h3 Lc8 40.b3 Lxg4
41.fxg4 Kg5 42.Kd1 Th8 43.Th1
Sxg4 44.Ke1 f3
0-1

Selv om FREM 2 stadig holdt
balancen, tydede alt nu på en samlet
sejr til FREM 1, der havde overtaget i
de resterende to partier. På
førstebrættet
havde
Kristoffer
Dyrgaard stået bedst mod Jesper
Knudsen hele vejen, og parterne var
endt i et tårnslutspil, hvor Kristoffer
havde visse gevinstchancer, men det
reducerede materiale gjorde dog, at
klubbens formand kunne skimte
remishavnen.

Kort efter bragte FREM 2 sig på ny i
front, da Michael B. Madsen fik
realiseret
slutspilsfordelen
mod
navnebror Jensen, der som hvid i en
kongegambit blev tvunget til at give en
kvalitet for en bonde. Der var dog
rigelig kompensation, indtil en forkert
plan kostede såvel bonde som parti.

Mirakelredning af Jonas
Derimod syntes alt håb ude for Jonas
Nilsson, der omkring træk 30 var
blevet tvunget i defensiven. I
næstsidste træk inden tidskontrollen
opstod denne stilling, som, hvis Jonas
havde taget imod tilbuddet, ville have
ført til en smart mat. Jonas havde dog
som vanligt oceaner af tid, så han
havde nok holdt sig fra den forgiftede
løber, men hvad skal han så spille?
Stillingen efter 39.Ta4:

Kim Skaanning udlignede til 3-3, da
han vandt et spændende parti mod Jan
Kuntz, som blev snøret i spillernes
gensidige tidsnød. Kim tog et vundet
slutspil, men han kunne have gjort kort
proces efter: 34.Kh2:
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34...Df4?
34...Dh4!-+.
35.Tg1 Txg1+ 36.Kxg1 Dxa4
37.Dg2+ Kf8 38.Sd2 Dd4+ 39.Kh1
Df4 40.Da8+ Kg7 41.Dg2+ Kh6

39...g4+!?
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39...Td2!! 40.Txd4?? Sf1! og hvid
kan ikke parere matten på h2.
40.fxg4 hxg4+ 41.Kh4 Txh2+
42.Kg5 Lc3 43.Ta7+ Kf8 44.Kf6
Th6+ 45.Kg5 Kg7 46.Kf4 Ld2
47.Ta2 Th2??
47...Sc4+! 48.Kxg4 Lc3-+.
48.Txd2!= Txd2 49.Kxe3 Th2
50.Kf4 Te2 51.Sc1 Te1 52.Sd3
Tg1 53.Sf2 g3 54.Sh3 Te1 55.Lf3
Kg6 56.Kxg3?
D56.Le4+ Kh5 57.Lg2
56...Txe5 57.Kf4 Ta5 58.Kg3 e5
59.Sg1 Ta3 60.Kf2 f5 61.Se2 Kf6
62.Sg3 Ta2+ 63.Le2 e4 64.Sh5+
Ke5 65.Ke3 Ta3+ 66.Kf2 f4
67.Sg7 Ta2 68.Kf1 Ta7?!
68...f3!
69.Sh5 f3 70.Ld1 Th7?! 71.Sg3
Kf4 72.Sxe4
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76.Lxf3+!! Kxf3
½-½
Tæt på kl. 18.00 sikrede formand
Jesper med en hårdt tilkæmpet remis
FREM 2 uafgjort, og kan oprykkerne i
fortsættelsen leve op til indsatsen mod
førsteholdet, venter der de kommende
modstandere
en
ubehagelig
overraskelse.
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FREM 1 kan med en forventet score
på 5.67-2.33 naturligvis ikke være
tilfreds med udfaldet, og i øjeblikket
fortoner oprykningsdrømmene sig i
det fjerne, men modsat sidste
sæson, hvor Næstved var en klasse
over de øvrige mandskaber, virker
rækken denne gang helt åben, så det
tabte bør kunne indvindes.

72...Th1+!
72...Kxe4?? 73.Lc2+=.
73.Kf2 Th2+??
73...Txd1-+.
74.Kg1 Tg2+ 75.Kh1 Kxe4??
75...Tg7.

Øvrige resultater i 1. runde:
Holbæk – Springeren, Kolding 6-2,
Roskilde – Ringsted 4-4, Dianalund –
Taastrup 5-3.
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1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6
5.Sc3 Dc7 6.Ld3 Sc6 7.Sxc6 bxc6
8.De2 d6 9.0–0 Sf6 10.f4 Sd7 11.Le3
Le7 12.Tf3 g6 13.Taf1 f5? 14.exf5
exf5?! 15.Ld4

2. runde:

FREM 1 – Holbæk: 6-2
Efter 4-4 i det interne klubopgør i den
indledende runde, krævede det en
livlig fantasi at forestille sig, at
klubbens to divisionsmandskaber ville
toppe rækken efter at næste runde var
afviklet, men det er ikke desto mindre
tilfældet.
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Førsteholdet rejste sig hurtigt oven på
den halvpinlige forestilling mod
andetholdet og sendte de afbudsramte
oprykkere fra Holbæk hjem med en
sæk.
Der var aldrig tvivl om udfaldet, idet
vi relativt tidligt i matchen stod til
gevinst to steder, men inden de kunne
bogføres, var det blevet remis på
førstebrættet, hvor Kristoffer Dyrgaard
kom til at stå halvskidt efter åbningen,
men situationen ændrede sig, da
modstanderen valgte en trækfølge, der
førte til masseafbytninger og et helt
lige slutspil.

15...Tf8
15...0–0?? 16.Lc4+ d5 17.Sxd5 cxd5
18.Lxd5+ Tf7 19.Dxe7+-.
16.Te1 Tf7 17.Te3 Dd8 18.Lc4 d5
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Et sådant fik man også på
femtebrættet, hvor Michael Jensen i
første omgang afslog Holbækspillerens remistilbud, men få træk
senere blev fredspiben alligevel tændt.
På det tidspunkt havde Stefan Wiecker
allerede bragt FREM i front, da
modstanderen blev udsat for denne
ublide behandling:

19.Sxd5! cxd5 20.Lxd5
21.Txe5 Tg7 22.Lc5
1–0

Hvid: Stefan Wiecker, FREM 1
Sort: Flemming Skjoldager, Holbæk
[noter: NEN]
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Se5?!

Slutspil på vippen
Kort efter fik Mathias Meunier
realiseret den klare fordel, han fik
tidligt i åbningen, da modstanderen
som hvid hoppede i med begge ben og
tillod sort at vinde en vital
centrumsbonde
med
Sxe4
i
dragevarianten i siciliansk. FREM
førte nu 3-1 og de resterende fire
partier så ret lige ud, men i to af dem
lykkedes det alligevel hjemmeholdets
spillere, at trække det længste strå.
Ved overgangen til slutspillet stod
Holbæks Villy Damsbo med de sorte
brikker mest aktivt mod Baldur Helgi
Möller, der til gengæld kunne glæde
sig over, at modstanderen havde en
isoleret bonde på d5. I løbet af få træk
havde stillingen totalt ændret karakter,
idet Baldurs tårn og konge nu indtog
en meget dominerende position. Her
de sidste træk efter sort netop har slået
tilbage med 33…Sxc8:

Vi var nu på +3, inden det blev remis
ved trækgentagelse på tredjebrættet
mellem Mads B. Svendsen og Preben
Dalberg – et udfald, som passede fint i
FREMs kram, ligesom det også
lunede, at Tom Frantsen hev et halvt
point i land mod Tom Juul Andersen,
der havde stået lidt bedre hele vejen.
Tog en chance og vandt
Tilbage sad Kim Skaanning, der ikke
fik noget ud af fordelen af de hvide
brikker i en franskmand, så
modstanderen
Ivan
Normann
Andersens remistilbud var helt
berettiget, men FREM-spilleren valgte
at spille videre, og kampgejsten blev
belønnet. Vi kommer ind efter
34.Lxg4 Ta4:
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35.Lh3 Txh4 36.Tef3 Kd7 37.Tf7+
Kc6 38.Lxe6 Th1+ 39.Kd2 Kb5
40.Lg4 d4 41.Le2+ d3 42.Lxd3+ c4
43.Le4 Th4 44.Ke3 Te6 45.Kd4 Th5
46.Tb7+ Tb6 47.Tff7 Th4 48.Txh7
Txb7 49.Txh4 Td7+ 50.Ld5 Ld1
51.e6! 1–0
Da de øvrige resultater flaskede sig,
indtager FREM 1 efter storsejren over
Holbæk en foreløbig førsteplads.

34.Ke5 Se7 35.Kd6 Kd8 36.h3 g5
37.Ke5 h4 38.g4 Sc6+? 39.Sxc6+
bxc6 40.Kd6 1–0
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Dianalund – FREM 2: 3,5-4,5

1.e4 b6 2.d4 Lb7 3.Ld3 e6 4.Sf3
c5 5.d5 exd5 6.exd5 De7+?
6...Lxd5 7.0-0 Le7 8.Lxh7! Sf6
9.Sc3G.
7.Le2 Sf6 8.Sc3 Se4 9.0-0 Sxc3
10.bxc3 Dd6 11.Lc4 Le7 12.g3?!
12.Te1!4.
12...Df6??
12...b5! 13.Lf4 Da6K.
13.Lg5! Dxc3 14.De2! f6 15.Tfe1
0-0 16.d6+!?
16.Ld2!
16...Kh8 17.dxe7 Te8

Af Jesper Knudsen
Efter en sikker uafgjort mod 1. holdet
skulle vi til Dianalund i 2. runde. Nu
skulle 2. holdet vise at dynamikken på
holdet var intakt. Selvtilliden var god
og gnisten til stede, da vi rullede ind
på biblioteket på Dr. Sells vej i
Dianalund - måske kunne vores
modstander besejre os, men det skulle
gøre ondt på dem at forsøge, var
oplægget til kampen.
De seneste år har Dianalund haft store
problemer på udebane, hvorimod
holdet ofte har præsteret pænt hjemme
i kulden. Vi kender det fra andre hold både afbudene og de kolde lokaler.
Vi havde forberedt os godt på holdet,
og var derfor glade for, at de stillede i
stærkeste opstilling.
En time efter kampstart havde lokalet
overgivet
sig
til
spillernes
kropstemperatur, og kantinen tilbød nu
både
kaffe
og
forskellige
chokoladeemner. Preben Sig havde
hvid og byttede lidt brikker af i en
franskmand. Modstanderen var lidt
overraskende tilfreds, og den første
remis kom i land. I mellemtiden havde
både Michael B. Madsen og Mads
Hansen sat ild til brættet. I Michaels
parti var der ingen af spillerne der
kontrollerede flammerne, men Michael
havde startet branden og fik derfor
fordelen:
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18.Ld2?
Sc6 19.Sg6+!

18.Sh4!
hxg6
20.Dg4+−.
18...Lxf3?
18...Dxf3! 19.Dxf3 Lxf3=.
19.Lxc3 Lxe2 20.Txe2 Sc6
21.Tae1 d6 22.Lf7 Se5 23.Lxe8
Sf3+ 24.Kf1 Txe8 25.Td1
1-0
Mads havde derimod fuldstændig styr
på begivenhederne og knuste sin
modstander.

Hvid: Michael B. Madsen,
FREM 2
Sort: John Christensen,
Dianalund
[noter: NEN]

Heromkring
remistilbud,
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fik Jan
som han

Kuntz et
overvejede

matbilledet. Ingen af delene var
modstanderen interesseret i og partiet
rundende de 40 træk. Brian stod, trods
sit held, meget dårligt. Med tårn,
springer og en dobbelt bonde i h-linien
og en enkelt i f-linien syntes der ikke
at være modspil mod hvids fribonde i
c-linien, der var godt støttet af tre lette
officerer samt bønder på g3 og h2.
Brian kæmpede hårdt for en remis,
imens Bent Carl lige havde afslået at
tage imod et remistilbud. Han havde
spillet sig ud af de problemer det giver
spille Benoni - lignende stillinger, og
stod
nu
aktivt.
Modstanderen
forsvarede sig godt og presset ebbede
ud til remis alligevel.

længe. Hans modstander havde 2200
og hvid, men Jan stod selvfølgelig
bedst efter 13 træk og gjorde langsomt
sin stilling bedre. For holdets skyld tog
Jan imod tilbuddet. Jan har
efterhånden godt styr på sin CaroKann.
Jonas sørgede ligeledes for et halvt
point. Det foregik ret begivenhedsløst i
endnu en afbytningsvariant i fransk.
Måske
er
Jonas
den
mest
undervurderede spiller i klubben –
hans resultater bliver bedre og bedre,
og måske sætter han sig engang ned og
kigger dybt i stillingen.
Nu var tiden kommet til næste
afgørelse. På 1. brættet havde jeg med
hvid sikret et lille overtag i siciliansk.
Et par passive træk i midtspillet vendte
initiativet og Kristian Hovmøller var
umulig at bremse. Jeg havde en god
fornemmelse undervejs, men har
stadig for meget respekt for mine
modstandere. Jeg fik dog noget med
hjem alligevel.

Det var nu muligt at svede i lokalet,
hvilket Brians modstander må have
bemærket i den sidste time af matchen.
Afbytning
efter
afbytning
indskrænkede
hvids
gevinst
muligheder, og kollapset syntes totalt
for Dianalund, da hvid byttede sin
løber for en springer. Det efterlod et
bræt med to hvide springere og én
bonde mod tårn og bonde. Det
krævede ikke meget fantasi at
forestille sig et offer, der sikrede
remis. Godt kæmpet Brian og flot
spillet af Frem 2, der spiller med om
oprykning.

Tilbage var Brian og Bent Carl med
stillinger i balance. Brian havde været
presset med sort, men fandt noget
smart i midtspillet, der sikrede mindst
lige spil. Det blev senere til hvid fordel
(igen) og under presset af mat i én, var
Brian tæt på at give hånd. Med 13
sekunder tilbage valgte han dog at
spille et ligegyldigt træk og tillod
dermed mat. Modstanderen tog ikke
imod tilbuddet, men havde fået øje på
materiale og valgte at forlænge partiet.
Brian var nu temmelig overrasket og
brugte 5 sekunder på at sætte tårn i
slag og tillade gentagelse af

Øvrige resultater:
Ringsted – Springeren 4-4, Taastrup –
Roskilde 4-4.
Stillingen efter 2. runde: 1. FREM 1
10(3) 2. FREM 2 8,5(3) 3. Dianalund
8,5(2) 4-6. Holbæk, Ringsted og
Roskilde, alle 8(2) 7. Taastrup 7(1)
8. Springeren 6(1).
19

Fynsserien – Frem 3
Af Anton Kjeldsen
Kongegambit. Min modstander lavede
et lidt for smart tårnoffer, og måtte
opgive efter min respons. Jeg stod dog
bedst og havde gode muligheder for at
bryde centrum eller f-linjen:

Efter sidste sæsons sensationelle
præstation af 3. holdet, hvor vi kun var
½ point fra oprykning til divisionerne,
er der noget at leve op til for dette års
Fynsseriehold.
Mange vil nok sige, at sidste sæson var
en enlig svale, men faktum er, at vi
faktisk har et højere ratinggennemsnit
end sidste års succeshold (med 5
gengangere og 3 nye folk), så jeg
mener nok, vi kan tillade os at stille
visse forventninger til den kommende
sæson, hvor jeg er helt sikker på, at vi
vil spille med om de sjove placeringer
helt frem til afslutningen.

Hvid: Anton Kjeldsen,
FREM 3 (1607)
Sort: Michael Timling,
Sydøstfyn 2 (1758)
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 Sc6 4.Lc4
d6 5.d4 g5 6.h4 Le7!? 7.hxg5
Lxg5 8.Sc3 Lg4 9.Sd5 Sf6
9...Lh4+!?
10.Dd3! Sxd5 11.Lxd5 Lxf3
12.Lxc6+ bxc6 13.Dxf3 Df6 14.c3
Tb8 15.0-0 h5 16.b4 Txb4??

1. runde:
I første runde skulle vi en tur til
oprykningsfavoritterne fra Sydøstfyn
for at møde deres 2. hold, som stillede
i absolut stærkeste opstilling, hvilket
gjorde dem til ratingfavoritter: 5.51 –
2.49! Frem 3 er dog vant til, at være i
underhundens rolle, så vi havde visse
forhåbninger om at gentage sidste års
4 – 4 resultat, selvom vi var blevet
svækket af et afbud fra vores
førstebræt Bent. I hans sted trådte
Lene ind på 8. brættet.
Alle gik meget koncentrerede til
opgaven, og de fleste partier stod
meget lige efter et par timers skak –
dog var Lene kommet skidt fra sin
åbning, og havde mistet en bonde, som
siden blev til 2 og dermed tabt slutspil.
Heldigvis havde holdleder Anton
forinden afsluttet en miniature til sin
fordel
i
sin
yndlingsåbning
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17.e5!
Og sort opgav, da der på 17...dxe5
følger 18.cxb4 eller sågar 18.dxe5
Dxe5 19.Dxc6+! Kd8 (19...Kf8
20.La3!) 20.Td1+ Kc8 21.cxb4 og
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folk, og de endte da også begge med at
tabe.
Heldigvis fik vores nestor, Alfred,
spillet sig ud af sine tidlige
vanskeligheder
og
snød
sin
modstander i tidsnøden, så vi kunne
tage hjem med et hæderligt nederlag
på 4½ - 3½.
Efter denne indsats, ser jeg frem imod
resten af sæsonen fuld af fortrøstning
og stadig med høje forventninger.
Husk på, at 2. holdet sidste år indledte
med at tabe hele 5½ - 2½ (til hvemvar-det-nu-det-var?)
og
alligevel
rykkede op.
I næste runde venter Tårnet 1, som
selvfølgelig er ratingfavoritter, men på
brætterne skal vi nok vise dem, hvem
der
har
vilje
og
gejst!

på grund af mattruslen på a8, har
sort ikke tid til at nappe tårnet.
1-0.
Casper Emil havde fuldstændig
udspillet sin modstander i en
franskmand, men valgte at modtage
hans remistilbud med en bonde over.
Hans modstander havde godt nok ca.
240 flere ratingpoint end Casper, men
skulle nok ikke have fået denne tidlige
julegave i form af en halv!
Men altså ligestilling efter 3 partier, og
kort tid efter hinanden tog henholdsvis
Jess samt Theis begge remis i deres
partier, som efter min vurdering heller
aldrig kom ud over remisgrænsen.
Desværre så det ikke ud til at blive til
mere end de 2½ point, da både Tobias
og Yann stod skidt mod deres 2000-

Frem 3 lammetævede Tårnet 1
2. runde:

Af Anton Kjeldsen
Yann spillede et fornuftigt parti og
stod allerede godt, da hans modstander
forærede ham en officer. Herefter var
det let vundet: 2-0.
Jeg selv fik gang i et stærkt angreb på
kongefløjen, men en fingerfejl kunne
have kostet en kvalitet i 3 træk.
Heldigvis opdagede min modstander
ikke trækfølgen og valgte i stedet et
svagt defensivt træk. Jeg kunne tørre
sveden af panden og styre pointet
sikkert i hus: 3-0.
Vores førstebræt, Bent, som var med
for første gang i år, mente at han nok
var lidt rusten, da han ikke har rørt en
brik siden sæsonafslutningen i foråret.
Det så dog ikke ud til at formen havde

Efter den fornuftige indsats mod
Sydøstfyn i 1. runde, stillede vi op
mod Tårnet som favoritter, da vi
kunne mønstre stærkeste opstilling,
mens Tårnet havde 2 reserver med til
Odense. Der skulle heller ikke gå lang
tid, før vi stod bedst på samtlige
brætter!
Jess stod allerede efter åbningen klart
til gevinst, og resten af partiet blev
kattens leg med musen, med Jess i
kattens rolle. En rolle han tydeligvis
nød, for han trak pinen ud til det
ulidelige, alt imens den stakkels
Tårnet-spiller
blot
håbede
på
nådesstødet: 1-0.
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taget skade af pausen, da han i rimelig
sikker stil kværnede sin modstander:
4-0.
Nu lignede det for alvor en storsejr,
men pludselig fik Tobias’ modstander
reddet sig ud af en vanskelig stilling,
da vor mand i tidsnøden tog en forkert
beslutning, og i hvert fald en sikker
halv blev forvandlet til et ærgerligt
nederlag. Jeg er dog helt overbevist
om, at Tobias nok skal få gang i
pointhøsten i de kommende kampe.
Spillet og talentet er til det: 4-1.
Casper Emil stod bedst i det meste af
sit parti og det lignede en sejr, men
efter de begge havde forvandlet
bønder til dronninger stod hans
modstander
pludselig
med
2
merbønder, og vi skal nok være glade
for at han modtog Caspers remistilbud:
4½-1½.
Herefter var det så slut med gaverne!
Alfred spillede et rigtig godt parti,
hvor han langsomt, men sikkert blot
kom til at stå bedre og bedre. Der var
ingen slinger i valsen, og Alfred har
dermed stadig muligheden for at vinde
et tårnur for maksimumpoint (ligesom
holdlederen i øvrigt): 5½-1½:
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20...h4! 21.Dxd3?!
D21.Sxh4 Lxh4 22.gxh4 Dxh4
23.Kg2.
21...hxg3 22.Kg2 Le6 23.Tac1
Kg7 24.Kxg3 Th8! 25.Th1 Sf7
26.Tcg1 Th5 27.Se2 c5 28.b5 d5!
29.cxd5 Dxd5 30.Dxd5 Lxd5
31.Tc1 b6 32.a3 Td8 33.Lc3 Le4
34.Lxf6+ Kxf6 35.Sc3 Td3 36.Kf2
Sd6 37.Th2 Th8 38.Sxe4+?
Sxe4+-+ 39.Ke2 Txa3 40.Se1 Td8
41.Kf3 Tb3 42.Ta1 Td7 43.Tha2
Th7! 44.Txa7 Txh3+
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Hvid: Jens Erik Pedersen,
Tårnet 1
Sort: Alfred Andersen, FREM 3
[noter: NEN]
1.c4 e5 2.Sc3 f5 3.d3 Sf6 4.g3
Le7 5.Lg2 c6 6.Sf3 d6 7.e3 0-0
8.0-0 Sbd7 9.Sg5 Sb6 10.f4 Sg4
11.Sf3 Lf6 12.Te1 Sd7 13.Dc2 h5
14.h3 Sh6 15.Df2 g6 16.Ld2 Sc5
17.Lf1 e4 18.b4?! Sxd3 19.Lxd3
exd3 20.Df1

Og hvid opgav; der kunne følge
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27.Th7+ Ke6 28.Ld4 Tf7 29.Th6
Tg8 30.b4 Kd6 31.b5 axb5
32.axb5 Ld7 33.c4 e5! 34.Lb6
Sc5 35.Lxc5+ Kxc5 36.cxd5 Kxd5
37.Td1 Kc5 38.Tc1+ Kd6 39.Lf1
Le6 40.Td1+ Kc5 41.Tc1+ Kd6
42.Le2= Ke7 43.Th4 Kf6 44.Tb4
Td8 45.Tf1 Td2 46.Lf3 Tfd7 47.b6
Ld5 48.Lxd5 T7xd5 49.Tc1 Td1+
50.Txd1 Txd1+ 51.Kf2 Td2+
52.Kf3 e4+ 53.Kg3 g5 54.Kh2 Ke5
55.Tb5+ Kf4 56.Kg1 e3 57.Kf1
Kg3!

45.Kg2 Thxe3 46.Tb7 Txb5
47.Taa7 Tb2+ med mat i et par
træk.
0-1.
Aftenens
flotteste
(og
mest
nervepirrende) præstation stod Theis
for, da han på fornem vis udspillede
sin modstander. Nervepirrende blev
det alligevel, da Theis både ved den
første
tidskontrol
samt
ved
afslutningen, bragte sig i voldsom
tidsnød.
Theis har dog efterhånden fået
opbygget en vis rutine i, at spille i
tidsnød, så jeg tror egentlig, at det var
os på sidelinjen, som var mest nervøse.
Han virkede iskold og upåvirket, og
fandt hele tiden de bedste træk: 6½1½.
Tårnets Erik Hansen har netop spillet
19.Lc4?, hvor 19.Ld5 var en sikrere
fortsættelse, og Theis tør godt give sin
sortfeltede løber mod at vinde en
bonde:
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58.Tb3
58.Txf5? Tf2+!-+.
58...f4 59.Tb5 Kh4!?
59...Tf2+!
60.Ke1
Txg2
gik
hurtigere.
60.Te5 Tb2 61.Te6 Kg3 62.Tg6
e2+ 63.Ke1 Kxg2 64.h4
64.Txg5+ Kf3 hjælper ikke hvid.
64...Kf3
0-1.
Efter denne meget overbevisende
indsats ligger Frem 3 nu på en 2. plads
i Fynsserien, og hvis vi slipper fra den
næste svære udekamp mod Nyborg 1
med et fornuftigt resultat, kan næste

19...Lxc3! 20.Lxc3 Sxe4 21.Dg4
d5 22.Ld3 Dg3 23.Dxg3 Sxg3
24.Tf4 f5 25.Th4 Se4 26.Th8+ Kf7
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havde vi dagen inden matchen mod
Tårnet taget imod det tilbud, som
klubbens bestyrelse har givet alle
serieholdene, ved at tage ud at bowle
og spise sammen.

års afslutning let gå hen og blive ligeså
spændende som sidste års gyser!
Jeg fornemmer i hvert fald den samme
positive stemning på holdet, som også
var kendetegnede for sidste års
succesmandskab. Der er klap på
skuldrene,
knyttede
næver
og
trøstende ord – vi er et hold og vi
kæmper sammen for sagen!

Det var vældig hyggeligt, og jeg kan
kun anbefale de øvrige holdledere at
arrangere lignende sammenkomster
for de 500 kr. bestyrelsen har doneret.
Ellers tager vi gerne de sidste 1000 kr.,
og snupper en runde mere!

For ligesom at ryste os lidt mere
sammen, også udenfor skakbrætterne,

FREM 4
Af René Andreasen
Henrik og Martin Utoft og Steen
Utoft, mens Jacob spillede remis og
Alexander måtte melde fortabt. Det
var det sjette af de afsluttede partier,
som tiltrak sig mest opmærksomhed.
For anden gang i løbet af oktober
måned, lykkedes det nemlig Lene, at
få sin modstanderens ind i en variant,
hvor mobiltelefonen ringede! 4-2.
Således behøvede vi blot at halvt point
i de sidste to partier for at vinde
matchen. Sander stod godt og var en
bonde oppe, mens undertegnede var i
problemer, og havde måttet aflevere en
bonde. Sander vandt sit parti uden
større vanskeligheder, og dermed
gjaldt det sidste parti udelukkende
sejrens størrelse. På vej mod
tidkontrollen er det lykkedes det mig
at få sat noget op, hvor jeg havde en
ganske fair remischance. Men da min
modstander tog et træk med den
forkerte bonde havde jeg pludseligt et
let vundet slutspil. 6-2. Kig en gang på
følgende stilling, kan hvid vinde den?

I forhold til sidste sæson har vi fået tre
nye spillere på holdet. Henrik Jegbjerg
Hansen som er kommet til klubben fra
Centrum i Esbjerg, og Sander Ehmsen
som er flyttet til byen fra Fåborg.
Derudover har holdet også fået tilgang
af Lene Kuntz, som efter en
familieforøgelse igen har fået tid til at
spille
holdskak.
Sammenlignes
ratingtal fra sidste års serie 1 hold med
holdet i år, må det være et
indiskutabelt krav at vi kan forbedre
sidste sæsons 4. plads.
1. runde:
Sæsonen blev indledt mandag den 22.
oktober med en hjemmekamp mod
Sydøstfyns 3. hold. Sander og jeg, som
de foregående 4 dage havde spillet
med i Odense Mesterskabet, var
nærmet groet fast til brættet. Dette var
ingenlunde tilfældet for vores 6 øvrige
spillere, efter ca. 1½ time havde de
afsluttet dagens arbejde. Hvad der
skete i 5 af de afsluttede partier, fik jeg
ikke med. Men der var fuld gevinst til
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Vi kommer ind efter 35...Ka3:

36...Kxb4 37.Kd4 Ka3 38.c5
bxc5+ 39.Kxc5 Kxa2 40.Kb5 Kb3
41.Kxa5 Kc4 42.f5 Kd4
0-1.
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2. runde:
Mandag den 12-11 skulle vi en tur til
Ringe og møde Midtfyn. Eftersom at
Midtfyn havde vundet deres første
kamp med 5½-2½ var der tale om et
topopgør. Grundet afbud fra Jacob
Barnewitz fik vi assistance fra Thor
Bendix, som trådte ind på 8. brættet,
hvilket betød at Alexander Hjort og
Martin Utoft begge rykkede et bræt
op.
Efter 1½ times spil er Martin Ufoft
ved at sætte et angreb ind på
modstanderes konge, men da det
begynder at blive farligt, overser
modstanderen en mat. 1-0. Lene
kommer hurtigt igennem midtspillet.
Begge har et tårn samt 5 bønder, og de
enes om en remis. 1½-½. I partiet på 8.
brættet mellem Shagan Djanian og
Thor Bendix får de udført de første
fire træk uden at opdage, at den hvide
konge og dronning var byttet rundt.
Men dette havde åbenbart ingen
indflydelse på åbningsforberedelserne
hos de to unge herrer, ingen af dem
følte, at det var nødvendigt at starte
forfra. En bonde oppe i slutspillet
fremtvinger Thor en tårnafbytning på
dette rigtige tidspunkt, således at hans
a-bonde kunne løbe i mål. 2½-½.
Steen Utoft kommer til at stå i en
meget trængt stilling, men da Steen
sætter en løber i slag er stilling
pludselig
meget
klar.
2½-1½.
Alexander Hjort sætter Gunner
Andersen under at voldsomt pres og

36.b4??
36.g5 Kxa2 37.Kc3 Kb1! 38.e5 Kc1
39.b4 axb4+ 40.Kxb4 Kd2 41.Kb5
Kd3 42.Kxb6 Kxc4 43.Kc6 Kd4
44.Kd6 Ke4 45.Ke7 Kxf4 46.Kxf7
Kxe5 47.Kg7 Kf5 48.Kxh7 e5
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ANALYSEDIAGRAM
49.h5! e4 50.hxg6 e3 51.g7 e2
52.g8D e1D 53.Dd5+ Kg4 54.g6
ser ud til at være vundet for hvid,
men et er lange analyser, noget
andet praksis!
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spiller gevinsten sikker hjem. 3½-1½.
På 4. brættet spiller Henrik et slutspil,
hvor begge har to bønder, en officer
samt et tårn. Hvor modstanderens
bønder er samlet, har Henrik en bonde
på hver fløj, og forsøger at få finde
gevinsten, men må tage til takke med
et halvt 4-2.
Undertegnede får med dronningen
mulighed for at tage to bønder på f7 og
g7. Da jeg havde rokeret kort, var de
to bønder selvsagt stillet frem for til
gengæld at sætte et angreb ind på min
konge. Men en officersafbytning
havde givet min modstander en
dobbeltbonde på c-linjen, og mine
tilbageværende officerer kunne begge
benyttes til at dæmme op for angrebet
mod min konge. Derfor besluttede jeg
mig for, at man vinder skakpartier,
hvis man har 2 bønders overvægt.
Samtidig betød den åbne b-linje også,
at jeg i løbet af få træk kunne etablere
et alvorligt angreb på den sorte konge.
Efter at have taget lokkemaden,
handlede de næste mange træk om at

forsvarer min kongestilling, men da
jeg giver en kvalitet for endnu en
bonde, kan jeg placere en ufordrivelig
springer på f6, og det eneste min
modstander kan bruge sit ekstra tårn til
er at ofre det få at slå hul i min
bondestilling. Herefter kan jeg stille og
roligt gå til punkt B, nemlig at angribe
den sorte konge. 5-2. Efter et par timer
har Sander fået taget en kvalitet fra sin
modstander og får også forvandlet den
materielle fordel til et helt tårn, men
får dog lov at sidde og spille en lille
times tid, hvor han skal holde tungen
lige i munden og undgå en evt.
evigskak. 6-2.
Således har vi fået en rigtig god start
på sæsonen, og med vores 4
matchpoint og 12 brætpoint fører vi
rækken. De to nedrykkere fra
Fynsserien Fåborg og Årslev har også
vundet begge deres kampe. Om vi kan
holde dem bag os, må tiden vise, men
vi kan helt sikkert give dem kamp til
stregen.

Mads B. triumferede i Kolding
Af Niels Erik Nielsen
Lørdag den 29. september afholdt
Springeren, Kolding deres årlige
hurtigskakturnering, og her var Mads
Bilde Svendsen og Kim Skaanning
med i den stærkt besatte Mester 1. Da
der deltog to + 2400-folk, regnede
ingen med at se dem helt fremme, men
Mads endte på en sensationel
førsteplads
på
deling
med
ratingfavoritten Allan Stig Rasmussen,
Jetsmark. De to senere vindere mødtes
allerede i 1. runde, og her vandt

underhunden et remis tårnslutspil på
tid.
Allan Stig Rasmussen var dog ikke
mere rystet, end han vandt de
resterende seks partier. Mads fulgte
ham imidlertid højest overraskende
helt til dørs med sejre over Gunnar
Pedersen, Centrum, Kim Skaanning,
Kim Burnæs og Viggo Bové Quist,
begge Springeren, Kolding, mens det
blev remis mod IM Kim Pilgaard,
Brønshøj og Jørgen Aaskov, Evans.
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Tvunget, da 14.Lxf3?, Dxe1+ er mat i
næste træk.
14...Sh5 15.Dd2 Dh4! 16.f4 Dxh3
17.Sd5 Te4 18.Lf1?
18.Dc3 var nødvendigt.
18...Dg4+ 19.Lg2 Txd4 20.De3 Sc5
21.Sxc7 Tf8 22.Se8?
Den
hasarderede
springerudflugt
straffes på stedet; det er dog svært at
anvise gode alternativer, da den hvide
kongestilling er åben som en ladeport:

Mads B. Svendsens 6 af 7 point svarer
til en præstationsrating på 2512!!

Det mest helstøbte parti
I hurtigskak er partierne tit af meget
svingende kvalitet, og det var da også
tilfældet i øverste gruppe i Kolding.
Mads er da heller ikke bleg for at
indrømme, at han havde tur i den og
havde forpagtet alt heldet i de
tidnødsdramaer, den type turneringer
er så rig på. Selv anser han gevinsten
mod Gunnar Pedersen i 4. runde som
den mest helstøbte. Det var et rigtigt
topopgør, idet Esbjerg-spilleren var
alene i front med 3/3p., mens Mads
stod noteret for 2,5/3p.
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Hvid: Gunnar Pedersen,
Centrum (2156)
Sort: Mads B. Svendsen,
FREM (2133)
1.d4 g6 2.Sf3 Lg7 3.Lf4 d6 4.h3 Sd7
5.e3 e5 6.Lh2 De7 7.Le2 Sgf6 8.0–0
0–0 9.c4 b6 10.Sc3 Lb7 11.Te1 Tfe8
12.Dc2 exd4 13.exd4?
13.Sxd4=.

22...Te4! 23.f3 Txe3 24.fxg4 Tfxe8
25.Txe3 Txe3 26.gxh5 Lxb2 27.Td1
Td3 28.Txd3 Sxd3 29.hxg6 hxg6
30.f5 Le5 31.fxg6 fxg6 32.Le4 Lxh2+
33.Kxh2 Se5 34.Kg3 Kg7 35.Kf4?
Slutspillet er ikke holdbart, men
35.Ld5 ville holde gryden i kog i
yderligere nogle træk.
35...Sxc4. 0–1
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Slutstillingen:
1-2. Mads B. Svendsen og Allan Stig
Rasmussen, begge 6p. 3. Kim Pilgaard
5p. 4. Gunnar Pedersen 4p. 5. Viggo
Bové Quist, Springeren 3p. 6-7. Jørgen
Aaskov, Evans og Kim Skaaning,
FREM, begge 2p. 8. Kim Burnæs,
Springeren 0p.

13...Lxf3! 14.gxf3
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AKTIVITETSKALENDER
Dec. mandag
søndag
mandag
fredag
mandag
lørdag
Jan. mandag
søndag
mandag
mandag
mandag
Febr. søndag
mandag
mandag
mandag
mandag
Marts søndag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
April mandag
søndag
mandag
mandag
mandag

3.
9.
10.
14.
17.
29.
7.
13.
14.
21.
28.
3.
4.
11.
18.
25.
2.
3.
10.
17.
24.
31.
7.
13.
14.
21.
28.

Holdturneringen 3. runde, juniortræning
Div.(3): Frem 1-Ringsted, Frem 2-Taastrup
Klubmesterskab i Lyn
Julefrokost Senior
Julefrokost Junior
Frem JuleCup
Frem Vinter 1. runde, juniortræning
Div.(4): FREM 2-Holbæk, Springeren-FREM 1
Holdturneringen 4. runde
Frem Vinter 2. runde
Frem Vinter 3. runde
Div.(5): Frem 1-Taastrup, Ringsted-Frem 2
Holdturneringen 5. runde, juniortræning
Frem Vinter 4. runde
Vinterferie
Holdturneringen 6. runde
Div.(6): Frem 1-Roskilde, Springeren-Frem 2
Frem Vinter 5. runde, juniortræning
Holdturneringen 7. runde
Vis dit parti
2. påskedag
BRIKKEN nr. 1/Frem Open 1. runde
Frem Open 2. runde, juniortræning
Div.(7): Dianalund-Frem 1, Roskilde-Frem 2
Frem Open 3. runde
Generalforsamling
Frem Open 4. runde
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Nyborg Open 2007
Af René Andreasen
36 spillere havde afsat 7 fredage i
september og oktober til at deltage i
Nyborg Open, og ligesom sidste år var
undertegnede den eneste Frem-spiller i
feltet.
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Desværre blev Basis 1, som jeg deltog
i, kun gennemført med 7 deltagere.
Sefik Pandzic måtte grundet dødsfald i
familien trække sig efter 1 runde. Selv
kom jeg rigtigt dårlig fra start, jeg
spiller egentligt et godt parti mod Erik
Hansen, Tårnet, hvor jeg får presset
Erik helt bund, men omkring træk 40
går klappen helt ned.

19.Txe6! Df7 20.Sf6+ Kf8
21.Lxg7+

De næste to runder går det bedre med
pointhøsten, jeg får et par forholdsvis
hurtige gevinster med henholdsvis
Jacob Jensen, Læseforeningen og
Knud Nielsen, Ullerslev:
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Hvid: René Andreasen, FREM
Sort: Knud Nielsen, Ullerslev
[noter: NEN]
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.e3 e6 4.Ld3
c5 5.c3 c4 6.Lc2 b5 7.0-0 Sc6
8.Te1 Lb7 9.Sbd2 Le7 10.e4 dxe4
11.Sxe4 0-0 12.Sfg5!?
Kul på.
12...h6?!
12...Sxe4! 13.Sxe4 Dd5=.
13.Sxf6+
Lxf6
14.Sh7
Te8
15.Dg4! g6?!
15...Kh8 16.Sxf6 Dxf6 17.De4 g6
18.Lxh6!? Sb4K.
16.Lxg6 fxg6 17.Dxg6+ Lg7
18.Lxh6 De7

Og sort opgav. Der er mat efter det
tvungne 21...Dxg7 22.Txe8+ Txe8
23.Dxe8+ mat.
1-0
I 4. Runder mod Per Sønder, Ullerslev
forvandlede jeg også en fordel til et
truende nederlag, men i slutspillet
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lykkedes det mig at mig at få vendt
stillingen, og med 2-3 minutter tilbage
på uret fik jeg et remistilbud, som jeg
tog imod. Da jeg kom hjem viste Fritz
0.00 ved de sidste tre træk. 5. Runde
sad jeg over eftersom at jeg skulle
have spillet mod Sefik.
I 6. og 7. Runde mod Erik G.
Andersen,
Nyborg
og
Jimmy
Sørensen, Nyborg, sad jeg begge
gange i aftenens længste parti og
forsøgte at få dirket stillingen op, men
jeg må begge gange tage til takke med
en remis. Mod Erik missede jeg nok en

gevinst, mens at partiet mod Jimmy
var ret lige hele vejen igen.
Erik Hansen førte gruppen fra start til
slut, og blev med 6,5/7p. en sikker
vinder af gruppen. 2. Pladsen deltes af
Knud Nielsen og undertegnede med
4,5/7p.
Ligesom sidste år fandt jeg Nyborg
Open som værende en rigtig hyggelig
turnering, muligvis fordi deltagerne er
mere afslappede efter partierne end på
hverdagsaftener, og jeg kunne sagtens
forstille mig, at mit navn også er på
deltagerlisten i 2008.

EU-mesterskab for ungdom
Af Niels Erik Nielsen
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6
8.Sa3 b5 9.Sd5 Le7 10.Lxf6 Lxf6
11.c3 Lg5 12.Sc2 0–0 13.h4 Lh6
14.a4 bxa4 15.Txa4 a5 16.Le2 Le6
17.Lg4!? Tb8 18.Ta2 Se7 19.Lxe6
fxe6 20.Sde3 Db6 21.Sg4 Tf4
21...Lf4 22.g3 h5 med uklart spil.
22.Sxh6+ gxh6 23.f3 Tbf8 24.Dd2 d5
25.exd5 exd5 26.Se3

Ved
europamesterskaberne
for
ungdom, der blev spillet i Mureck,
Østrig fra 1. til 9. august, var Danmark
repræsenteret af Mads Hansen, FREM
(1870) og Kristian Seegert, Viby
(1877) i U/14-rækken. De to drenge
hørte dog ikke til blandt favoritterne i
det 40 mands store felt.
Mads fik den værst tænkelige opstart
på sin første internationale optræden,
da hans kuffert strandede i lufthavnen
og aldrig nåede frem til Østrig. Trods
det handicap kom Mads godt start; her
vinder han i 2. runde over
englænderen Charles Hierons, der
forbrød sig mod en af spillets gyldne
regler, nemlig at officerer ikke må
lades udækket:


+ + +
+ + 87 +
  + + 
 + +
! + +  "
#+  89+ $
%) Q ++'
(+ + *+ +),
-./0123456

Hvid: Charles Hierons,
England (1850)
Sort: Mads Hansen, DK (1870)

26…d4! 27.cxd4??
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Derefter løb Mads ind i stærk
modstand, hvilket resulterede i tre
tabte partier i træk, inden han med to
sejre i rap fik vendt den kedelige
stime.

27.Sf1!
27...exd4–+ 28.Sg4
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Her sætter han i 7. runde trumf på mod
Reka Kantor, Slovakiet (1807), der
som hvid netop har spillet 53.Sb4:
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28…De6+ 29.De2 Dxa2 30.Sxh6+
Kh8 31.De5+ T4f6 32.Kf2!?
Det lidt mere standhaftige 32.0–0 De6
33.Dxd4
Db6!
vinder
også
problemløst.
32...Dxb2+ 33.Kg3 Db8
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53.-Td2! 54.Kf1?
54.Te6+, Kf5 55.Te7, a5! og hvid er
færdig, da forsøget på at plumre
vandene med 56.Sc6, bxc6 57.dxc6 let
pareres med 57...Tc2!
54…Sh2+ 55.Kg1, Sf3+ 56.opg.
0-1.

Slutstillingen:
1. FM Darius Swiercz, Polen 7,5/9p. 2.
Toms Kantans, Letland 7p. 3. RobinAlexandru Dragomirescu, Rumænien
6,5p. ...18-22. Kristian Seegert, DK
4,5p. ...23-30. Mads Hansen, DK 4p.

Og hvid skulle ikke længere fidusskakken 34.Sf7+ strander på
34...Kg7!
0–1
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Højdepunkter fra OM
Af Niels Erik Nielsen
Blandt
Odensemesterskabets
46
deltagere var ikke færre end 15 fra
FREM, og akkurat som det var
tilfældet sidste år, var der også i år
meget at glæde sig over.
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Mads B. Svendsen var længe med i
mesterskabskampen og endte på en 46. plads. Jonas G. Nilsson vandt
gruppe 2, og Jan Kuntz og Baldur
Helgi Möller kom ind på en delt
andenplads. I gruppe 3 sikrede
turneringens sensation Sander Ehmsen
sig en delt førsteplads, og det samme
gjaldt for René Andreasen i gruppe 4.

Tobias’ bedrift blev efterfølgende
belønnet med præmien som ’rundens
parti’. Sander Ehmsen (1616) stod for
rundens største overraskelse ved at
vinde over 12. seedede Morten
Storgaard, Herning (1993), men
Sander skal nok komme på banen
senere.
Mads B. fik lejlighed til at slutte flot af
mod
Claus
Andersen
efter
18…Dxe5??:

1. runde:
Jeg har valgt at gå kronologisk frem,
så vi begynder med en af 1. rundes
største overraskelser:
Hvid: Tom Frantsen, FREM
Sort: Tobias Rostgaard, FREM
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Lf4 b6 4.e3
Lb7 5.Le2 Le7 6.h3 0-0 7.0-0 Se4
8.c4 d5 9.cxd5 exd5 10.Sbd2 Ld6
11.Lxd6 Sxd6 12.Tc1 Sd7 13.b4
c6 14.Ld3 Sf6 15.Se5 Tc8 16.Sb3
Sfe4 17.Tc2 f6 18.Sf3 De8 19.De2
Tf7 20.Tfc1 Te7 21.a4 Tec7
22.Se1 Te7 23.Dg4 f5 24.Df4 g5
25.Dh2 f4 26.exf4 gxf4 27.Dxf4
Tf7 28.Dh4 Tg7 29.Te2 Dg6 30.f3
Sf5 31.Dg4 Df6 32.Df4 Seg3
33.Te5 Tf8 34.Lxf5 Sxf5 35.Tc2
Dd6 36.Sd3 Sg3 37.De3 Lc8
38.Tg5 Tff7 39.De5 Dxe5 40.Txe5
Ld7 41.Sbc1 Sf5. ½-½.


++++
+ ++
 87+ + +
+ +  &
! + ++ +"
#+ 89 + Q $
% + '
(+ +)*+ +),
-./0123456
19.Td8!! 1–0
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2. runde:
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Godt hjulpet af modstanderens totale
kollaps fortsatte Tobias de gode takter:
Hvid: Tobias Rostgaard, FREM
Sort: Erik Hansen, Tårnet
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.f4 g6 4.Sf3
Lg7 5.Lb5+ Ld7 6.Lc4 Sh6?! 7.00 Sc6 8.d3 a6 9.f5 Se5 10.Sxe5
dxe5 11.Lxh6 Lxh6 12.fxg6 f6??
12...e6 13.gxf7+ Kf8 14.Dh5 Dg5!
er selvfølgelig også godt for hvid,
men partiet ville i hvert fald være
blevet længere, end det blev
tilfældet her:

21.Txc4! dxc4 22.Txe4 Dd1+
23.Te1 Dd5 24.De2 e5 25.Td1
De6 26.Tc1 e4 27.Se1 c3 28.Txc3
Og efter yderligere 20 træk kunne
Yann bogføre gevinsten.
1-0
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Runden efter spillede Yann remis med
Mads
B.,
men
endnu
mere
overraskende var det, at Sander delte
med fjerde seedede Claus Rossen,
Viborg (2152).
4. runde:
Kristoffer Dyrgaard havde egentlig
tænkt sig at agere turneringsleder, men
da Jan Nordenbæk trak sig med kort
varsel,
trådte
divisionsholdets
førstebræt til for at udfylde hullet.

13.g7
1-0
Mads Hansen imponerede som sort
stort ved at sætte 10. seedede Jens Olaf
Fogh (2020) til vægs, og i samme
runde tog Yann Le Besq en
mesterskalp.

Kristoffer var nogle runder om at
komme op i omdrejninger, idet han
lagde ud med tre remiser, blandt andet
mod klubkammeraterne Jan Kuntz i 2.
runde og Mads Hansen i 4. runde.
Yann hentede igen en halv mod en
langt højere ratet modstander; denne

Det var Nicolai Brandt Petersen, Tjele
(1970), der blev den lille efter
20…f6??:
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gang var det mod Alexander
Rosenkilde, Taastrup (2027).

Hvid: René Andreasen, FREM
Sort: Johannes August Meyer,
Aalborg
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.e3 e6 4.Ld3
c5 5.c3 Sc6 6.Sbd2 cxd4 7.exd4
Ld6 8.De2 0-0 9.Se5 Dc7 10.Sdf3
Sd7 11.Lxh7+!?

5. runde:
Mads Bilde Svendsen nåede op på
4/5p., og det gik ud over Jonas, der
blev sat mat midt på brættet:
Hvid: Mads B. Svendsen, FREM
Sort: Jonas Nilsson, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5
Sxd5 5.e4 Sb6 6.Le3 Lg7=
7.Lb5+ c6 8.Le2 Le6 9.Sf3 Sc4
10.Lxc4 Lxc4 11.Da4 La6 12.e5
Sd7 13.e6 Sb6?!
13...fxe6 14.Sg5 Sb6 15.Dc2
Dd6K.
14.exf7+ Kxf7 15.Dc2 Te8 16.h4
Sd5 17.h5 Sxc3? 18.hxg6+ hxg6
19.Sg5+
Kf6
20.bxc3
Th8
21.Txh8 Dxh8
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11...Kh8?
11...Kxh7 12.Sg5+ Kg8 13.Sxd7
Dxd7 14.Dh5 Td8 15.Dh7+ Kf8
16.Dh8+ Ke7 17.Dxg7 De8G.
12.Sxd7 Dxd7 13.Se5! Lxe5


+ + + 
+   
++ *+
+ + + 89
! +  + +"
#+  & + $
%+Q+ +'
() + *+ + ,
-./0123456


++  *
++&
 +7++ +
+ + +
! +  + +"
#+  + + $
% +Q'
() & *+ +),
-./0123456

22.De4! Dh2 23.De6#
1-0
René Andreasen ofrede friskt en
officer på h7, men modstanderen ville
ikke have den, og så gik det for alvor
galt:

14.Dh5!+− Te8 15.dxe5 f6
15...Sxe5 16.Ld3+ Kg8 17.Dxe5+−.
16.Lg6+. 1-0
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22.dxe6!?
22.Lh7+!! Sxh7 23.Tg4+ med mat i
højest fem træk.
22...Dxe6 23.Lf5 De5 24.Tg4+! Lg7
24...Sxg4?? 25.Lh7#.
25.Txg7+ Kh8 26.Tg3?! Tg8
27.Td1?? Txd1+

6. runde:
Efter at have lagt ud med tre remiser,
spillede Kim Skaanning sig med sin
tredje sejr i træk ind blandt præmiekandidaterne, men sjældent har man
set ham så tæt på afgrundens rand,
som mod klubkammeraten Michael B.
Madsen i 5. runde. Michael pillede
nemlig fuldstændig modstanderens
Aljechins forsvar fra hinanden og
havde undervejs en forceret mat, som
han ikke fandt, men han kunne stadig
glæde sig over en kanonstilling med
officer og bonde i overskud, da
katastrofen indtraf, og han overså en
mat i et træk:
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Hvid: Michael B. Madsen, FREM
Sort: Kim Skaanning, FREM
[noter: NEN]
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 dxe5
5.Sxe5 c6 6.c4 Sc7 7.Ld3 g6
7...Dxd4?? 8.Sxf7!
8.f4 Lg7 9.Le3 0–0 10.0–0 Sd7
11.Sc3 c5 12.Sxd7 Dxd7= 13.d5 b6
14.f5 Se8 15.Dd2 Sf6 16.Tf4 Lb7
17.Th4 Tfe8 18.Lh6 Lh8 19.Dc2
Tad8?! 20.fxg6 hxg6 21.Lxg6! e6

28.Sxd1??
28.Dxd1 Txg3 29.hxg3 Dxf5 30.Dd8+
Kh7 31.Df8 Sh5=.
28...De1#
0–1
Den senere Odensemester Rasmus
Skytte blev for første gang i
turneringen for alvor presset, da Mads
B. Svendsen fik ham ind i en
hjemmeforberedelse. Mads formåede
imidlertid ikke at holde fast i
åbningsfordelen, og efter at den
forsvandt, gik det langsomt den anden
vej:
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Hvid: Mads Bilde Svendsen, FREM
Sort: Rasmus Skytte,
Århus/Skolerne
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.b6 e6 6.Sc3 Sxd5?!

35

32.Tb7 Td6+ 33.Kc2 Td2+ 34.Kc3
Ke6 35.Kxc4?? Td4+
0-1

6...Dxb6.
7.Sxd5 exd5 8.Dxd5 Sc6 9.Sf3 Lb7
10.Se5 De7 11.Lf4 g5 12.Sxc6 Lxc6
13.Dxg5 Dxg5 14.Lxg5 Tb8 15.Ld2
Txb6 16.Lc3 Tg8

Kristoffer viste sin giftighed mod Jan
Oehmichen, som efter at have taget tre
mesterskalpe blev spillet fra hus og
hjem efter 19.0-0-0:
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17.0–0–0?
17.f3!
17...Lxg2! 18.Tg1 Tbg6 19.Lxg2
Txg2 20.Txg2 Txg2 21.Td3 Txf2
22.Te3+ Le7
22...Kd8?? 23.La5+, hvorefter hvid
skakker sig til Lf8.
23.Le5 Kf8 24.Lg3 Tf6 25.Tb3 Te6
26.Kd1 Lg5 27.Tb7 Ke7 28.a4 f5
29.a5

19...Sxd4!! 20.De1
20.exd4 Tc3+-+.
20...Sb3+ 21.Kb1 De6 22.Lc3
Dxc4 23.Ld4 Sxd4 24.Txd4 Db3
0-1
7. runde:
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Jonas G. Nilsson havde muligheden
for at stryge helt til tops i gruppe 2, og
i et af rundens korteste partier gjorde
han sin del af arbejdet færdigt:
Hvid: Jakob Glibstrup, Skive
Sort: Jonas G. Nilsson, FREM
[noter: NEN]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5
5.a3 cxd4!? 6.axb4 dxc3 7.bxc3
Dc7 8.Dd4
D8.f4.

29…Le3! 30.Tb6 c4 31.Lh4+ Kf7
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meste været tale om spillere, som i
forvejen befandt sig i bunden af ratingskalaen og blev begunstiget af
bonussystemet, hvilket ikke var
tilfældet her, da Sander påbegyndte
turneringen med 1616.
Et nærmere kig på de modstandere,
ratingkongen mødte undervejs, får en
til at spærre øjnene op: I de første seks
runder
stod
der
udelukkende
mesterspillere på programmet, og i
sidste runde ventede en tidligere
mesterspiller
i
skikkelse
af
klubkammeraten Michael B. Madsen
(1885). Mod denne stærke flok var
Sanders forventede score så lav som
0.65/7p., men han endte på 4,5p. Her
sætter han kronen på værket:

8...Se7 9.f4 Sbc6= 10.Dd3 0-0
11.Sf3 f6 12.exf6 Txf6 13.b5
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13...e5! 14.bxc6 e4 15.cxb7 Lxb7
16.Dd4?! exf3 17.gxf3 Te6+
18.Kf2?! Sf5-+ 19.Dd3 Dc5+
20.Kg2 Tg6+ 21.Kh3

Hvid: Sander Ehmsen, FREM
Sort: Michael B. Madsen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.Sc3 d5
5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sxc3 7.bxc3 cxd4
8.cxd4 Sc6 9.Lc4 b5 10.Ld3 Lb4+
11.Ld2 a6 12.0–0 0–0 13.Le3 Lc3!?
14.Tc1 b4 15.Lc4 Sa5 16.Ld3 Lb7
17.a3 Lb2
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21...Df2! 22.Dxf5 Th6+. 0-1
Sander Ehmsen sprængte alle
rating-rammer
Så er turen endelig kommet til Sander
Ehmsen, som i særklasse var den
spiller, der hentede mest til
ratingkontoen, idet der indgår hele 170
point fra Odensemesterskabet. Den
slags er set før, men så har der for det

18.Tc5! Lxa3 19.Da4 Sc6 20.Txc6
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Lxc6 21.Dxc6 Dc8 22.Se5 a5 23.Dxc8
Tfxc8 24.Sc4 Txc4 25.Lxc4 a4 26.d5
exd5 27.exd5 b3 28.Tb1

28...Ld6!?
29.g3 Tc8 30.La2 Tc1+ 31.Kg2 Kf8=
32.Kf3 Ke7 33.Ke4 Kd6 34.Ld4 f5+
35.Kd3
35.Kxf5 Txb1 36.Lxb1 Kxd5
37.Lxg7+-.
35...Kd7 36.Lxg7 Kc8 37.Ld4 Kd7
38.h3 h5 39.f3 Ke8 40.Ke3 Kf7?!
41.d6+
1–0
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Se præmietagere, enkeltresultater,
rundeberetninger, navnene på de syv
vindere af ’rundens parti’, 57 af de
bedste partier, OM i lyn samt de nye
ratingtal på www.fremskak.dk under
menupunktet ’Tidligere turneringer’.

28…b2?!

Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen
idet Alexander Pulli og Thor Bendix
vandt de to sidste partier.
Her sætter Pulli trumf på efter Kristian
Bøjes 27.Sf1:

FREM var repræsenteret af fire
mandskaber i 2. runde i FSU’s
pokalturnering, nemlig klubbens tre
bedste hold samt FREM 6. FREM 1 og
2 gik videre uden kamp, mens de unge
talenter fra FREM 6 sensationelt slog
Faaborg ud.
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De
viste
ingen
respekt
for
fynsserieholdet, der godt nok ikke var
i stærkeste opstilling, men alligevel så
stærkt besat på de to øverste brætter, at
ingen forventede, at de ville tabe 1-3.
Der gik for alvor kludder i
favoritternes kalkule, da andetbrættet
Bjarne Lindenskov disponerede tiden
forkert og tabte til Emil Deleuran.
Førstebrættet Ove Matras udlignede
kort efter, men det var en stakket frist,

27...f4! 28.e6 fxe6 29.dxe6 Dc6
30.Ld4
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7.Sc3 Sf6 8.0-0 0-0 9.De2 a6
10.a4 Dc7 11.Lg5 Sbd7 12.Tac1
Da5 13.Tfd1 h6 14.Lf4 Sb6
15.Lc7 Ld7 16.d5 Dc5 17.Lxb6
Dxb6 18.Se5 Lc8 19.La2 Lxc3
20.Txc3 Sxd5 21.Lxd5 exd5

30.Lxg7 Le2!-+.
30...fxg3 31.Sxg3 Lg4! 32.Dc3
Dxe6 33.De3 Dxe3+ 34.Lxe3 g6
35.Lf4 Lf3 36.b5 Ld1 37.Lb8 Th7
38.Se4 Kd8 39.Sc3 Kc8 40.Lf4
Lb3 41.Kg2 Kd7 42.Kg3 Ke6
43.Kg4 Lc2 44.h4 Lf5+ 45.Kg3
Kf6 46.Sd5+ Ke6 47.Se3 Ld3
48.a4 Lf5 49.Sc4 Lc2 50.a5 bxa5
51.Sxa5 La4 52.Sc6 Kf5 53.Le3
a5 54.bxa6?? Lxc6 55.a7 Td7
56.Lf2 Td3+ 57.Kh2 Kg4 58.Kg1
Td1+ 59.Kh2 Th1#
0-1
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Ved samme stævne røg Frem 4 ud
mod Forretningsudvalget.
Stævnet i Nr. Aaby
FREM 5 gjorde dem følgeskab i Nr.
Aaby, da de var så uheldige at trække
Sidespringerne. Mod de gamle
divisionsspillere fra Søndersø var de
ikke levnet mange chancer. Det er
godt nok sjældent, at veteranerne
sætter sig til brættet, men de har dog
tidligere
ført
sig
frem
i
pokalturneringen.
Sidespringerne
vandt da også programmæssigt på de
to nederste brætter, men Lene Kuntz
og Jess Nykjær skabte sensation ved at
vinde over hhv. Otto K. Larsson og
Kaj Rosell. Det er ikke lykkedes at
rekonstruere Lenes parti, men her skal
vi se, hvordan Jess tilføjede Kaj Rosell
et af hans sjældne nederlag:

22.Sf3?
22.Txd5! Le6 23.a5 Db4 24.Tdc5=.
22...Le6 23.Dd2 Tac8 24.Tdc1
Tc4! 25.h3 Txa4 26.Se5 Dd4
27.Dc2 Tb4 28.De2 De4 29.Te3
Dd4 30.Tec3 Db6 31.Sd3 Te4
32.Dd2 Tc4 33.Se5 Txc3 34.Txc3
Dd6 35.Dd4 Tc8 36.Tg3 f6 37.Sd3
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Hvid: Kaj Rosell, Sidespringerne
Sort: Jess Nykjær, FREM 5
[noter: NEN]
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sf3 c5 4.e3
cxd4 5.exd4 e6 6.Lxc4 Lb4+

37...Lf5! 38.Sf4 Tc4!? 39.Dxd5+
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11.Lg5?
11.Sg5+!
11...De8 12.g4 Lxg4 13.Sh4+

Dxd5 40.Sxd5 Kf7 41.Te3 Le4
42.Sc3 Lc6 43.Td3 Tb4 44.Td2 a5
45.g3 a4 46.Kf1 Tb3 47.Ke2?!


+ + + +
++ + 
 ++  
+ + + +
!+ + + +"
#+89 + $
%  )+ +'
(+ + + + ,
-./0123456


+ ++ 
 +
   + +
87 +  &7
! +  +89"
#+  + + $
% + + '
()9+Q+)*+ ,
-./0123456

47...a3!-+ 48.Kd3 axb2!?
48...a2! 49.Td1 Txb2.
49.Kc2 Txc3+ 0-1

13...Kg8?
13...Sf6! 14.Dxg4 dxe5.
14.Dxg4I g6? 15.Sd2 Dxe5??

FREM 5 tabte desværre lynomkampen
1-3, her var det Martin Utoft der
overraskede ved at vinde over Arne
Rasmussen.
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FREM 3 trak Nr. Aaby 3, og det blev
en ensidig forestilling, idet vi kun
måtte af en enkelt remis.
Her sørger Theis Nielsen for en hurtig
føring:
Hvid: Theis Nielsen, FREM 3
Sort: Anne Hjort Christensen,
Nr. Aaby 3
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.f4 Sc6 3.Sf3 exf4 4.Lc4
Lc5?! 5.d4 Lb6 6.Lxf4 d6 7.0-0
Sf6 8.c3 Sa5?! 9.Lxf7+? Kxf7
10.e5 Sh5??
10...Sd5!

16.Tae1
Dg7
18.Dxf7# 1-0

17.De6+

Df7

Se enkeltresultaterne fra de to første
runder i pokalturneringen på FSUhjemmesiden: Pokal 2007/2008.
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mig at tabe en fin stilling. I 8.runde
smed jeg endnu en vundet stilling,
denne gang mod Henrik Madsen,
væk i træk 41 i voldsom tidnød.
Det slutspil var endnu mere utroligt
end det i 1. runde også kun remis.
I sidste runde gik det så helt galt:

Enter the Dragon
Af Michael Agermose Jensen

Dragens år er først i 2012 næste
gang, men titlen lyder bedre end
”Sådan
taber
man
med
Dragevarianten”. Egentlig ville jeg
skrive lidt om Politiken Cup 2007,
men det har allerede stået på
hjemmesiden så nu blev det altså
Dragevarianten i Siciliansk. Måske
er der andre end mig i klubben
med interesse for den åbning.

Montgommery, J (2060)
Agermose Jensen, M (2116)
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4
4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Ke3 Kg7
7.f3 Jc6 8.Ld2 0-0 9.0-0-0
Min modstander brugte noget tid i
åbningen. Jeg var selvfølgelig godt
klar over, at han havde forberedt
sig ud fra mit parti mod Steen
Petersen
fra
Brønshøj
mesterskabet 2006. Jeg lod ham
spille skuespil, jeg havde nemlig
en ide om hvad han ville spille.
9...Jxd4
Jeg overvejede da at drille ham
med 9...Vd7 eller 9...d5 bare for at
han
skulle
sidde
med
fornemmelsen af at have spildt sin
forberedelse.
10.Kxd4 Ke6 11.Mb1 Lc7 12.h4
Nfc8 13.h5
Steen spillede 13.g4 Wa5 14.Wg5.
13...La5 14.hxg6 hxg6 15.a3
Nab8
Modstanderen blev ved med at
sidde og se overrasket ud. Efter
partiet forklarede jeg ham, at det er
lidt barnligt. Det er da ok at bluffe
lidt, men her var der ingen, der var
i tvivl om, at han havde forberedt
sig og så er det altså lidt patetisk at
sidde og lave ansigtsudtryk.

2007 var ikke et godt skakår for
forfatteren. Jeg plejer at spille rigtig
godt i Brønshøj mesterskabet, men
i år startede det mindre godt. I
første runde havde jeg en vundet
stilling mod Søren Peschardt, men
smed det hele væk i de sidste tre
træk før tidskontrollen. Helt utroligt
var slutspillet heller ikke vundet så
det blev kun en halv. I anden runde
udspillede jeg Jacob Aabling. Jeg
vandt en bonde og pressede
længe. Til sidst havde jeg valget
mellem
et
tårnslutspil,
der
formentlig var remis, et dobbelt
tårnslutspil, der var endnu mere
remis. Efter lang tids regneri fandt
jeg en smart måde at bytte to tårne
for dronning og bonde med gode
gevinstchancer. Jeg skyndte mig at
spille det uden videre, desværre
havde han lige en mellemskak, så
jeg gik mat... ½/2 så var den
turnering ligesom ødelagt. I 5.
runde løb en god stilling ud i
ingenting. I 7. runde lykkedes det
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18.cxd3
18.Wxd3 b5 19.Za2 Wa4!? er fint
for sort.
18...Jd7?
Jeg havde set, at det kostede en
bonde, men det var det mindst
onde, da jeg ikke kunne få mit
planlagte 18...b5 til at virke.
Jeg regnede med 19.Vh6 Vh8
20.Vf8 (20./d5 0d8=) 20...Zh5
(D)

15...Vc4 besvares med 16.Xh3! og
tårndobling. Det kan hvid ikke nu
og på andre felter står tårnet ikke
ligeså godt. Hvid må derfor spille:
16.Kd3!
John van der Wiels træk. Den
peger ned mod g6 og h7. 16.Ve3!?
besvares med 16...Zd7 og 16.g4
med 16...b5.
16...Kc4! (DIAGRAM)
16...b5? 17.Wg5! er godt for hvid.
Bindingen på 5. række forhindrer
b5−b4.

Diagram 2

men fik så øje på 21.Vxe7 Vxc3
22.bxc3 Wxa3 23.Wb2 med stor
hvid fordel. Springeren på h5 kan
ikke flytte og snart kommer g2−g4.
Det jeg missede var 22...b4!
23.axb4 Xxc3! med evig skak.
19.Jd5 Lxd2 20.Nxd2 Mf8
21.Kxa7 Na8 22.Ke3 e6 23.Jb6
23.Zc3 vandt også i Nedev−Lie,
Istanbul 2000.
23...Jxb6 24.Kxb6 Nc6 25.Ke3
Nac8 26.Ne2 Me7 27.Nc1
Og hvid vandt slutspillet ...
I Diagram 2 har hvid flere gode træk.
Blandt andet følgende:
17.Vxc4 Xxc4 18.Wc1! (D)

Diagram 1

17.Ke3
Som forventet. Det var denne
stilling jeg havde forudset. Hvids
plan er at spille Ve3−h6 og mat i
h−linien.
17...Kxd3
17...b5? 18.Vh6 Vh8 19.Vf8! går
rent ind på kæben og en fidus man
bør kende, hvis man vil spille
Drage. Her duer 19...Zh5 ikke da
c−linien ikke er åbnet.
Sorts bedste er ifølge Golubev
17...Zd7! 18.Vxc4 Xxc4 19.Zd5
Wxd2 20.Xxd2 Xe8 21.Vxa7 b6
22.Xd3 Xc6 med kompensation for
bonden.
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Diagram 3

Diagram 4

Endnu en af de varianter, jeg har
hørt skulle være en gendrivelse af
9...Zxd4 varianten.

Sort burde seriøst overveje at ofre
en kvalitet. 22...Xxc3!? 23.bxc3
Zg3 med en minimal fordel til hvid
efter 24.Xhd1 (24.2e1 /e2!)
24...Ze2 25.Wb2 Zxc3+ 26.[a1
Wxg5 Ivan Markovich − Informator.
Hvid har en kvalitet for bonde, men
sorts struktur er solid.

Jeg spillede på hold med Eugen
Demian i Champions League i k−
skak, da han fik denne nyhed i
hovedet. Wc1 er profylakse. Hvid
truer standard tricket Vxf6 fulgt af
Zd5 og beholder muligheden Wh6.
Samtidig deltager dronningen i
forsvaret af hvids konge.

Jeg
spillede
også
med
i
weekendturneringen i Ribe, men
der er der åbenbart ikke drager. I
juli tog jeg så til Politiken Cup i
Helsingør. Allerede i 4. runde kom
Dragen frem mod en islandsk
junior.

Eugen spillede 18...e6 19.g4 b5?
20.g5
Zh5
21.Vxg7
[xg7
22.Xxh5!+− Game over. (1-0, 30)
Hvid
bryder
igennem
på
kongefløjen.
Bennedik,
M−
Damian,V/corr 2002.

Kjartansson, G (2306)
Agermose Jensen, M (2094)
1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.d4 cxd4
4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Ke3 Kg7
7.f3 Jc6 8.Ld2 0-0 9.0-0-0 Jxd4
10.Kxd4 Ke6 11.Mb1 Lc7 12.h4
Nfc8 13.h5 La5 14.hxg6 hxg6
15.a3 Nab8 16.Ke2?!
En tvivlsom nyhed. På e2 står
løberen i vejen for damens vej til
h2. Kjartansson havde tidligere
spillet 16.g4 i 2006 og var bange

Drageeksperten
GM
Cebalo
forsøgte i stedet 19...Xbc8 20.g5
Zh5 21.Vxg7 [xg7 22.Xxd6 (D)
22...We5?! 23.Wd2 b5 24.Xd7 a5
25.f4 Wc5 26.f5 exf5 27.Xd5 Wc6
28.exf5 b4 29.f6++− Slut. (1-0, 35)
Parligras−Cebalo, Nova Gorica
2004.
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Så bliver det svært at vinde over
dem på 2300, når man spiller
sådan.

for at jeg havde forberedt mig. Det
havde han nu ikke behøvet at
være...
16...Kc4!
16...b5? 17.Wg5 er den samme
historie.
17.g4 (DIAGRAM)

Return of the Dragon

17...Kxe2?
Jeg havde først tænkt mig at spille
17...b5!, men pludselig så jeg
syner.
18.Lxe2P e5 19.Ke3 Nxc3 20.Kd2
En kendt finte og det havde jeg
set, men her havde jeg intet valg.
20...Nxc2 21.Mxc2 La4+ 22.Mb1
d5 23.Lh2
Game over. Jeg kommer til at
tænke på en scene i Year of the
Dragon (1985) med Mickey
Rourke, hvor hovedet af en lokal
dealer kommer på bordet med
ordene: White Powder Ma doesn´t
deal anymore.
23...Jxg4?
Jeg havde planlagt 23...dxe4, men
det taber til 24.Vh6 Vh8 25.Vf8+−
24.Lh7+ Mf8 25.Kb4+ Lxb4
26.axb4 Jf2 27.exd5 1-0

Dragen slog tilbage to gange
senere i turneringen mod lavere
ratede modstandere.
Ziska, A (1901)
Agermose Jensen, M
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4
4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Ke2 Kg7
7.Ke3 Jc6 8.Ld2 0-0 9.0-0-0
Så har vi et jugoslavisk angreb
med Ve2 i stedet for f3. Varianten
er omtalt i Paul Motwanis bog
S*T*A*R Chess.
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17.fxe4 Kxd4 18.Lxd4
18.Zxb4 Vc3!!−+ vinder også.
18...Kxa2+ 19.Mxa2 bxa3
19...Xxc2 20.Vc4 var ikke helt så
klart.
20.b4 Nxb4 0-1
Den næste drage var mod en
ældre herre fra Sverige uden elo,
der sad og træk a tempo de første
16 træk lige ind i den kritiske
variant:

9...Jxd4
Enten dette eller 9...d5 er bedre
her end i den tilsvarende variant
med f3 (i stedet for Ve2), men
hvilken kunne jeg ikke huske.
10.Kxd4 Ke6 11.f3?!
Det må være forkert. Hvid skal
spille f2−f4 og Vf3.
11.[b1 Wa5 og her duer finten
12.Zd5 Wxd2 13.Zxe7+ [h8
14.Xxd2 ikke da ^e4 hænger.
11...La5 12.Mb1?
Endnu et tempotab.
12...Nfc8 13.a3 Nab8 14.g4
Man skulle tro, at sort stod til
gevinst her, da hvid har spildt to
træk ([b1 og Ve2) men så enkelt
er det ikke.
14...b5 15.g5 b4!
Klassisk
dragetræk.
15...Zd7
16.Zd5 er træls.
16.Ja2? (DIAGRAM)
16.Zd5? Zxd5 taber også glat for
hvid. Jeg havde regnet med
16.Zb5! og her ville jeg vælge
mellem 16...Zd7 og 16...Zxe4!?

Persson, B
Agermose Jensen, M
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4
4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Ke3 Kg7
7.f3 Jc6 8.Ld2 0-0 9.Kc4 Kd7
10.h4 La5 11.0-0-0 Je5 12.Kb3
Nfc8 13.Mb1 Jc4 14.Kxc4 Nxc4
15.Jb3 Lc7 16.g4!
Her begyndte jeg at svede.
16...Nc8 (DIAGRAM)
Det eneste fornuftige træk.

17.Kd4
Truer den sædvanlige finte med
Vxf6 og Zd5.
17.h5? Vxg4! 18.fxg4 Zxe4 og sort
vinder, er noget irriterende den

16...Jxe4!
Resten er den berømte kniv i varmt
smør.
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eneste variant Chris Ward giver i
Winning With The Dragon 2.
17.e5! er tæt på en gendrivelse af
hele varianten. Se nedenfor.
17...Ke6!
Så kan den slå på d5.
18.h5 a5
Sort må starte modangrebet, men
selvfølgelig ville jeg hellere have
tårnet på a8.
19.hxg6
19.a4 Xb4 må være ok.
19...a4?
Et mega gamble. Jeg vidste nok, at
jeg burde spille 19...hxg6, men tog
altså chancen.
20.gxf7+?
20.gxh7+! vinder Jeg havde kun
regnet med, at 20...[h8 var ok,
men hvid spiller 21.g5! axb3
22.gxf6 og vinder.
20...Kxf7 21.g5 axb3 22.gxf6
Nxd4! 23.Lxd4 bxc2+
23...bxa2+ er vist ikke bedre.
24.Mxc2 Kxf6 25.Ndg1+
25.Wb4! Vxa2 26.Xdg1+ og hvid
har chancer.
25...Mf8 26.Le3
26.Wb4!
26...La5 27.Lh6+?
Han ser stadig kun sit eget angreb.
27.Xxh7 Xxc3+ 28.bxc3 Wxa2+
29.[d1= er remis.
27...Me8 28.Lxh7? Lxa2!
Dækker g8.
29.Md1? Nxc3! 30.bxc3 Kb3+
31.Me1 Kxc3+ 32.Mf1 Kc4# 0-1

Klint Chess School 2007
I New In Chess Yearbook 77 er der
en artikel af Emil Anka, der
forsøger at gendrive hele varianten
med 13...Zc4. Han undersøger
mulighederne:
17...dxe5?
18.g5+− hopper man kun på én
gang.
17...Ze8
18.Zd5 Wd8 19.exd6 fulgt af c2−
c34 er ret deprimerende.
17...Zxg4
18.fxg4 Vxe5 er kompliceret, men
ikke
tilstrækkeligt.
Desuden
indskyder hvid bare 18.exd6! før
han slår på g4.
Sorts bedste forsøg, som Anka
ikke nævner med et ord er
kvalitetsofferet.
17...Xxc3!?
Jeg har analyseret en del på det
og havde tænkt mig at spille det i
partiet mod Persson. Den kritiske
variant er 18.Wxc3 Wxc3 19.bxc3
Ze8 20.exd6 Zxd6 (D)

Behersket modstand javel og lidt
heldig var jeg jo, men dejligt at
vinde et par partier på den måde.

På chesspublishing.com kom Stefan
Sievers og jeg frem til 21.Vxa7?!
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De andenseedede fra K41 jordede
vi til gengæld 2−0. Aabling vandt
en lige stilling mod Karsten Larsen,
mens jeg fik spillet følgende:

Vc6 22.Xd3 Zb5 med god
kompensation.
Hvid kan også forsøge 21.Vf4,
men efter 21... Vc6 22.Vxd6 cxd6
er sorts stilling solid med
løberparret og 22.Zd4 Vxd4 vinder
en bonde for kvaliteten.

Peter Larsen (2159)
Agermose Jensen
1.e4 c5 2.Jc3 g6 3.h4 h5 4.Jf3
Kg7 5.d4 cxd4 6.Jxd4 Jf6 7.f3
d6 8.Ke3 Jc6 9.Ld2 Kd7
Nu har vi fået en lidt speciel drage.
Sort har undladt at rokere og har i
stedet spillet ...Vd7. Det er set før.
Begge sider må forsøge at styre
spillet over i en variant, hvor det
indskudte h4/h5 er fordelagtigt.
10.0-0-0
10.Vc4 0-0 fører til Soltis−
varianten.
10...Nc8 11.Kg5
Det ligner tempotab.
11...Je5 12.Mb1 0-0 13.f4 Jeg4
14.f5?
Spænder buen lidt for hårdt.

I august 2007 analyserede vi
(Asger Paaske, Jacob Carstensen,
Jacob Aabling, Niels Erik Andersen
og jeg) over nogle flasker whisky i
Asgers sommerhus i Klint i stedet
21.Vd4! med ideen at bytte på g7:
Den kritiske variant er vel: 21...Vc6
22.Vxg7 [xg7 23.Zd4 Vd5
24.Zf5+ Sort kan her forsøge
24...gxf5 25.Xxd5 Xxc3 26.Xd3 Xc7
(eller c4) 27.Xg1 fxg4 28.fxg4 med
ok remischancer. En anden ide var
23...Va4 24. Xd3 Zc4 25.f4! med
fordel. Sorts bedste chance for
modspil er vel 25...e5!?
Jeg tror ikke 17.e5 gendriver
Ward−varianten, men det er godt
nok tæt på.
I Brønshøj parløb 2007 dannede
jeg hold med Jacob Aabling. Vi var
seedet tre og håbede på at vippe
Carsten Høi og Ole Jakobsen af
pinden. I år startede vi derfor ikke
med Fine Festival til morgenmad
og vi var heller ikke på
Munkestuen
i
spisepausen.
Desværre tabte vi 2−0 til Høi og
Jakobsen. Aabling havde gevinst
mod Høi, men troede kun det var
remis og satsede for meget. Jeg
var lidt under med sort, men fik lige
spil, inden jeg lavede en stor fejl.

14...Nxc3!
Det var nemt og ikke engang et
offer.
15.Lxc3
15.Vxf6 Vxf6 16.Wxc3 Zf2.
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15...Jxe4!
Meget bedre end 15...Zf2 16.Vd3!
hvor sort nok vinder kvaliteten
igen, men hvid får angreb.
16.Lf3 Jef2 17.fxg6 Jxd1
17...Zxh1 18.Vc4 så kompliceret
ud, men sort har bukserne på efter
18...[h8!
18.gxf7+ Mh8
Ikke 18...Xxf7? 19.Vc4+− og hvid
vinder.
19.Kd3?
Set i bagklogskabens lys er det
nemt at anbefale 19.Wxd1 Wb6
20.Zb3.
19...Jxb2−+
Det havde hvid overset.
20.Le4 Jxd3 21.Lg6 (D)
Ser ubehageligt ud, men sort har
mange forsvar.

21...Kxd4!
Giver kongen et flugtfelt på g7 og
parerer matten.
22.cxd3 Lb6+ 23.Mc1 Lb2+
24.Md1 Ka4+ 25.Me1 Lf2#
0-1
Det sikrede os 2. pladsen og
præmie.

Junior hold-DM
Af Niels Erik Nielsen
Første weekend i oktober afholdtes
junior hold-DM, og endnu en gang
foregik det på Tjele Efterskole. I år
havde samtlige 9 hovedkredse valgt at
stille op til stævnet, hvor alle
hovedkredse over to dage spillede mod
hinanden.

1. Kristoffer Dyrgaard 2155 2. Kris
Munk, Sydøstfyn 1900 3. Michael B.
Madsen 1885 4. Mads Hansen 1811
(kadet) 5. Casper Emil Rouchman
1771 6. Bent Carl Christensen 1755 7.
Tobias Rostgaard 1718 (kadet) 8.
Marie Høj Lauritsen, Nr. Aaby 1334
(pige) 9. Andreas Jacobsen, Nr. Aaby
(kadet) 10. Søren Christensen 1360
(kadet).

De otte runder afvikledes som
halvtimes-partier over otte brætter,
hvoraf de tre brætter skulle være besat
af kadetter (spillere under 14 år) og et
enkelt af en pige, og ved dette stævne
talte matchpoint før brætpoint.
Fyn (3.HK) stillede med følgende
slagkraftige mandskab, hvoraf ikke
færre end syv kom fra FREM:

De fynske juniorer holdt et ratingsnit
på 1787 og var seedet til en
andenplads efter de stærke århusianere
fra 6. HK, som med 1872 var klare
favoritter.
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15.h3 eller 15. Te1, men partiet vendte
efter 15.Lh6??:

Fyn sluttede igen i år uden for
præmierækken på en ærgerlig 4. plads.
Det så ellers lovende ud efter
lørdagens fem første runder, hvor alle
former for medaljer stadig var inden
for rækkevidde, men søndagens to
nederlag til 1. og 2. hovedkreds sendte
holdet uden for medaljerækken.
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Det var en ringe trøst, at 3. HK igen i
år scorede næstflest brætpoint. Flere af
spillerne glæder sig allerede til at være
med næste år, hvor der skal vindes
medaljer.
Lørdagens match mod favoritterne fra
6. HK endte uafgjort 4-4, blandt andet
takket være Mads Hansen, som med
de sorte brikker mødte Kristian
Seegert, som han få uger før var til
EU-mesterskaber sammen med. Mads
ville have stået i underkanten efter

15...Lxh2+ 16.Kxh2 Dh4+ 17.Kg1
Dxh6 18.Tac1?? Tac8-+ 19.La6
Txc6 20.Txc6 Dd2
0-1.

Udfordringsturneringen – 1. heat har fundet sin vinder
Af Kristoffer Dyrgaard

Jess Nykjær lod sig ikke skræmme
af nogen og udfordrede løs i
sæsonens første heat, hvorved en
sikker heatsejr kom i hus med hele
58 point.
En triplet bestående af René
Andreasen, Jonas Nilsson og Yann
Le Besq fulgte godt efter, men blev
hægtet af en efter en, da Jess’
kadence med mindst 3 udfordringer
pr. klubaften var svær at hamle op
med.
Dermed måtte tripletten tage sig til
takke med de sekundære placeringer
med hhv. 38, 32 og 31 point.

Et nyt, friskt heat er startet her i
november og løber indtil slutningen
af februar (præmie for heatsejr er
100 kr.), hvorfor du har alle
muligheder for at gøre Jess
kunststykket efter.
Så nu har du altid en god grund til
at tage ind i klubben en mandag
aften - også selvom du ikke skal
spille et turneringsparti.
Så udfordr endelig løs, det værste
der kan ske er, at din modstander
ikke tør!
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FREM JULECUP
Skakklubben FREM indbyder til den årlige
julehurtigturnering - igen i år med store præmier!
Spillested:

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

Spilledag:

Lørdag d. 29. december 2007

Spilletid:

Kl. 10.00 til ca. 18.30

Turneringsform:

8 deltagere i hver gruppe, som spiller alle mod alle.

Betænkningstid:

30 minutter pr. spiller pr. parti

Indskud:

125 kr.
Betales senest kl. 9.45. GM og IM gratis.

Præmier:

Mester 1: 1.pr.: 1500 kr. 2.pr.: 750 kr. 3.pr.: 500 kr.
Øvrige grupper:
1.pr.: 500 kr. 2.pr.: 300 kr. 3.pr.: 200 kr.
Ved ligestilling deles præmierne.

Forplejning:

Kantinen tilbyder lune frikadeller m. kold kartoffelsalat 35 kr.
Desuden vil øl, vand, kaffe m.m. kunne købes på spillestedet.

Tilmeldingsfrist:

torsdag d. 27/12 2007 kl. 20.00!!
Tilmeldingsfrist vil blive overholdt!!

Tilmelding,
helst pr. e-mail:

Mads B. Svendsen
240113@cvufyn.dk

VEL MØDT I FREM!!
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Frem Vinter 5’er
Frem Skakklub byder interesserede skakspillere ind i varmen til en 5
runders koordineret turnering midt i vinterkulden.
Turneringen spilles som alle-mod-alle i 6 mandsgrupper, evt. med en
monrad-gruppe nederst. Elo-rates i de grupper, der opfylder kravene.
Betænkningstid:

1½ time til 34 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af
partiet

Spilledage:

Mandagene 7., 21. og 28. januar, 11. februar & 3. marts 2008
med start kl. 18:30

Indskud:

100 kr.

Præmier:

1. og 2. Præmie på henholdsvis 400 kr. og 200 kr. i alle
grupper.

Tilmelding:

Senest 20. december 2007 til Jonas Nilsson,
e-mail: jona00@samnet.sdu.dk eller tlf. 23207031

Klubmesterskabet i lynskak 2007
af Kristoffer Dyrgaard
Mandag den 10. december 2007 kl. 19.15 afholdes dette års udgave af
klubmesterskabet i lynskak.
Der vil blive spillet i en stor gruppe eller i indledende grupper med finalerunder
afhængigt af deltagerantallet, hvor vi regner med 10-15 partier i alt, hvilket
resulterer i en kåring af hhv. klubmester og juniormester omkring kl. 22.00.
Turneringen er gratis at deltage i, og tilmeldingen foregår på spillestedet senest kl.
19.00.
Vi følger FIDE’s regler for lynskak, og ved ligestilling spilles der omkamp om de
respektive titler.
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Medlemsoversigt
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense S
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C
Torsten Baden, Poppelgade 7, 5. th., 2200 København N
Jacob Lykke Barnewitz, Melbyesvej 24, 5230 Odense M
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Jesper Bruun, Gammelmosevej 266, st. lejl. 12, 2880 Bagsværd
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense S
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C
Sander Ehmsen, Munkebjergvænget 8. st.1, 5230 Odense M
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3.tv, 5200 Odense V
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV
Henrik Jegbjerg Hansen, Bjørnemosen 56 1.tv, 5260 Odense S
Adam Henriksen, Odensevej 98 B, 5260 Odense S
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. S
Serkan Kapan, Bergthorasvej 30, 5210 Odense NV
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Odense C
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C
Lene Kuntz, Njalsvej 41, 5210 Odense NV
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Søren Korshøj Lauersen, Nansensgade 25, 25. TV, 5000 Odense
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C
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66115869
66141420
66141420
66159796
29363099
28916021
60110673
66111326
66111326
21283615
50547553
50547553
66148171
66145005
25757678
30241559
22778371
66124944
65912145
66163656
97511966
66181626
65916925
66158527
66105988
27280144
50255321
20744863
22593955
22198199
61340050
20932130
26197999
61337633
66120322
23325877
61305945

Medlemsoversigt
Martin Lind, Gebauersgade 2, 3. lejl. 10, 8000 Århus C
Baldur Möller, Rosenbæk Torv 19, 3., lejl. 8, 5000 Odense C
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Toftevej 6, 2840 Holte
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Odense C
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, 1012, 5230 Odense M
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Jørn Pallesen, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Tobias V. Rostgaard, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV
Preben Sig, Rødegaardsvej 100 B, 5000 Odense C
Kim Skaanning, Klaregade 48, st. tv., 5000 Odense C
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V
Niels Henrik Sørensen, Linde Allé 4, st. tv., 7400 Herning
Stefan Wiecker, Mejerivej 19, 4900 Nakskov

20811856
21644912
66175561
22282983
66147674
51539148
77551012
64892842
65959759
24677219
66108610
66126472
65959759
20122435
24870296
66147615
28216182
22401914
28939067

Danmarks yngste bestyrelse: René, Jesper, Kristoffer, Mads og Jonas.
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