
Danmarks største fyrværkeriudvalg
...fyrværkeri til Danmarks bedste priser!

Max. køb af
denne artikel:

25 stk. pr. kunde

Dragerør
30 mm bomberør opskyder 8 meget
kraftige salutter der springer i
store buketter med guldgrene.
Pr. stk. 995

Hundepropper.dk/Bogense
Hundepropper.dk/Stige

LokalAvisen NordVest
ønsker alle kunder og læsere

GODT NYTÅR
Vi glæder os til det nye år,

hvor vi vil gøre alt for at levere en ny og spændede
lokalavis i din postkasse hver eneste uge!

På gensyn i næste avis,
der udkommer onsdag den 5. januar

Banegårdspladsen, 5000 Odense C

2 kompressorer

SKOUSEN BOLBRO
v/ Per Sørensen

Middelfartvej 131, 5200 Odense V,
Tlf. 63 16 00 49

Europæisk fællesindkøb
sikrer dig de bedste priser

Man-fredag: 9.00-18.00 • Lørdag: 9.00-13.00
Find vej på www.skousen.dk

SDC16709/XEE
• Kondens

• Kapacitet: 7 kg
• 11 programmer

HR1861 Alu. 700w
• 2 hastigheder
• Ekstra stort påfyldningsrør
• 2 liter beholdning
• Inkl. Juicemaster DVD

med opskrifter

FORRYKTE PRISER!
SKOUSEN DRILLER KONKURRENTERNE IGEN MED NÆRMEST “Hvordan kan en snoldet

bolchebutik fra Odense
sælge så forrykt

BILLIGT?”

SPAR 900,-

599,-
Philips Saftcentrifuge

Inkl. 1,5 liter saftkande

SPAR 1222,-

3777,-
Samsung Tørretumbler

Diamomd Drum

SERVICE
HJÆLP?

Ring til vores montør

på tlf.: 21 26 51 36

www.home.dk

TARUP
v/ Jakob Nielsen & Morten Nielsen
Statsaut. ejendomsmæglere, MDE
Rugårdsvej 210, Tarup, 5210 Odense NV
tarup@home.dk

Tlf. 66 16 50 66
EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Hvordan får
du solgt din
bolig bedst?
- Spørg home Tarup!

Ring eller kom ind i
vores forretning for en
gratis og uforpligtende
salgsvurdering.

Mads,Messi
og skakmat
Læsside 10og 11
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UDSALG
Rester i Dyrberg/Kern

FRA 100,-

KØ-TILBUD
Ass. tøj fra Olsen, Bessie, Ofelia, One-two, In Front, Etui

Før op til 699,-

FRIT VALG 100,-

Tarup Center,
Rugvang 36-40, 5210 Odense NV

tlf. 66 16 01 25
www.annapetra.com

Tarup Center
5210 Odense NV · TLF. 66 16 06 10

TTaTarruupp Center
52521100 OdOdense NV TLF 66 16 06

TTaTaTaTarrurupp CCenter

UDSALG
på overtøj hos

Kom ind og se
- vi er udsalgsklar på
alle vores udsalgsvarer!!!

SKINDJAKKE MED
PELSKANT

Før 3500

NU 2500,-

DUN JAKKE
Kongeblå
Før 900,-

NU 450,-

ULD JAKKE
Før 2200,-

NU1500,-

NU 2500,

DUN JAKKE

25 STK.

OVERTØJ
÷50%

fra 400,-

Specialbutik indenfor lingeri
og nattøj. Se vores julekatalog på
www.fleur.dk

Tarup Center
tlf. 66181925

Fleur
er tilbage i

Tarup Center
Cuneo T-shirt BH
A-E skål 70 - 90
Kr. 249,95

Cuneo Hipster
Str. 36 - 44
Kr. 119,95
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Mads Hansen er stor fan af FC Barcelona og Lionel Messi. (Foto: Hasse Frimodt)

Af Jens Nicolaisen

TARUP: Skak er meget mere
end bare at flytte rundt på 16

brikker.
Det kræver taktisk overblik,

udholdenhed, psykologisk
snilde og vindermentalitet.

Det er 17-årige Mads Han-
sen fra Tarup fuldstændig på
det rene med, og derfor er han
blandt de bedste skakspillere i

Barcelona på et
Mads Hansen er blandt Danmarks bedste skakspillere i sin alders-
klasse. Og han henter inspiration fra fodboldklubben FC Barcelona



tarupcenter.dk

Velkommen i - spiller på den
første udsalgsdag!

En festligt kvartet
spiller glad musik
i centergaden...

Januar 2011

Jenner og
Gadedrengene

Udsalget starter

søndag 2. januar

10-16
med åbent
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Du har to timer til de første 40 træk. Derefter en time til de næste 40. Det samme har modstanderen, så et parti kan tage 6 timer. (Foto: Hasse Frimodt)

skakbræt
sin aldersgruppe.

- Skak er ikke bare et spil.
Det er en kamp på en eller
anden måde. I starten spillede
jeg, fordi det var sjovt, men nu
spiller jeg for at vinde, fortæl-
ler Mads Hansen, der har først
begyndte at spille skak som
11-årig.

Trods den korte karriere på
brættet har han allerede opnået
flere fine resultater. Han er to
gange Danmarksmester i sko-
leskak, og han er forsvarende
klubmester i Frem Skakklub,
hvor han også er den yngste
spiller nogensinde, der har de-
buteret på klubbens 1. hold.

- Jeg er som FC Barcelonas
fodboldhold på et skakbræt.
Jeg er komplet. Jeg er en all-
round-spiller, der altid søger at
finde modstandernes svaghed
og udnytte dem. Det er også
derfor, jeg er blevet Danmarks-
mester, lyder forklaringen fra
Mads Hansen,. til daglig går
i 2.g på Skt. Knuds Gymna-
sium.

En skakspiller i Arsenal
Og netop foldbold er Mads
Hansens anden store sportslige
passion. Når han ikke selv spil-
ler, så følger han favoritholdene
FC Barcelona og OB.

- Jeg valgte fodbolden fra, da
jeg begyndte at spille skak, for
der er ikke tid, når der er lek-
tier, der skal passes – skak, der
skal spilles og et arbejde hos
Fakta på Rugårdsvej, forklarer
gymnasie-eleven, der tidligere
har spillet fodbold i boldklub-
ben Marienlyst og TPI.

Han ser dog flere paralleller
mellem skak og fodbold.

- Andrei Arshavin (russisk
fodboldspiller i Arsenal, red.)
har sagt, at han kan forudse,
hvad modstanderen vil gøre,
fordi han har spillet skak. Det

synes jeg, han har ret i, tilføjer
han og runder så lige snakken
om livet på fodboldbanen og
skakbrættet af med en lille filo-
sofisk betragtning:

- Du skal gå efter at vinde.
Hvis du tænker defensivt, så
går det ikke. Det må du heller
ikke gøre i livet.

Kunsten at overleve
Skakspillets historie går flere
tusind år tilbage. Måske derfor
har spillet et lidt støvet skær
over sig i dag. Helt uberettiget
mener Frem-spilleren.

- Det er et uretfærdigt
image. Der kan faktisk godt
være action i skak, og du kan
få en adrenalinrus af at spille,
der kan sammenlignes med at
score mål i fodbold.

Forestil dig, at du har siddet
i næsten seks timer. Du spiller
mod uret – mod modstande-
ren. Alt det, du har bygget op,
kan du smide på ét enkelt træk.
Du vil så gerne vinde, og du
vil for alt i verden ikke tabe.
Overlever du det, så er det fedt,
forklarer Mads Hansen.

For Tarup-drengen er skak
en konkurrence-sport, hvor
koncentration, kondition og
psykologisk overtag er vigtige
ingredienser, der hele tiden skal
arbejdes med.

- Skak kræver koncentra-
tion, og den 1. runde i en tur-
nering er altid svær, for du skal
lige ind i tankegangen.

Der er også form i skak,
dropper man det i en måneds
tid, så går hovedet i stå, forkla-
rer Mads Hansen.

- Der kræver også kondi-
tion, og jeg har tidligere løbet
meget, så jeg bedre kunne
koncentrere mig. Derfor ser du
sjældent tykke skakspillere på
topplan.

- Der er også det psykolo-
giske aspekt. Er det en nervøs
spiller, du sidder over for, kan
du spille aggressive træk, kigge
selvsikkert på ham eller læne
dig frem, forklarer han.

Næste opgaven for Mads
Hansen bliver nytårsturnerin-
gen hos Skakforeningen Øbro i
København med en 1. præmie
på 7.000 kroner. Turneringen
finder sted i perioden 27. til
30. december.

Teori er vigtig, og Mads Hansen har en skuffe fuld af bøger med titler
som ”How to best 1d4,” ”The sharpest Sicilian” og ”10 spanish reper-
toire for black.” (Foto: Hasse Frimodt)

Der spilles meget skak på compu-
teren – men også FIFA Manager
2011. (Foto: Hasse Frimodt)


