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FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det 
være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles 
interesse. 
 

BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer 3-4 gange årligt og 
uddeles gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden 
medlemslisten beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister 
m.v. 
 

FREMs bestyrelse: 
 

Formand:  Jesper Knudsen, tlf. 22 19 81 99 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

Kasserer:  René Andreasen, tlf. 66 15 97 96 
 mail: rene.a@galnet.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Kristoffer Dyrgaard, tlf. 25 75 76 78 
 mail: kristoffer_dyrgaard@hotmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem:  Mads Bilde Svendsen, tlf. 28 21 61 82 
 mail: 240113@cvufyn.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Jonas Nilsson, tlf. 23 20 70 31/77 55 10 12 
 mail: jona00@samnet.sdu.dk 
 

Ungdomsleder:  Kim Skaanning, tlf. 66 14 76 15/24 85 87 13 
 mail: skaanning32@hotmail.com 
 

Webmaster:  Mads Bilde Svendsen, tlf. 28 21 61 82 
 mail: 240113@cvufyn.dk 
 

Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 
 5000 Od. C. (brug dørtelefon til "FREM"). 
 

Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 

FREM's hjemmeside: www.fremskak.dk 
 

BRIKKEN nr. 2 udkommer 16. juni 2008 – deadline 2. juni 2008. 
 
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, kan der sædvanligvis  
aftales andre afleveringsformer. 
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GENERALFORSAMLING I FREM 2008 
 

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af 
Skakklubben FREM til generalforsamling i klubbens 
lokaler i Ungdomshuset, 3. sal, 5000 Odense C mandag 
den 21. april kl. 19.00. 

 
Dagsorden: 
 
1.) Valg af dirigent og referent. 
 

2.)  Formandens beretning. 
 

3.)  Kassererens reviderede regnskab for sidste kalenderår. 
 

4.)  Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen anbefaler uændret). 
 

5.)  Behandling af indkomne forslag.  
 (Skal være formanden i hænde senest 14 dage før). 

Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen til 6 medlemmer, hvilket 
påkræver en vedtægtsændring af §6 (se: Brug din stemme side 4). 
Bestyrelsen foreslår endvidere ændring af §8 (se: Brug din stemme side 4). 

 

 Valg til bestyrelse:* 
 

6.)  Kasserer. René Andreasen modtager genvalg 
 

7.)  Næstformand. Bestyrelsen anbefaler Mads B. Svendsen 
 

8.)  Bestyrelsesmedlemmer. Kristoffer Dyrgaard modtager genvalg. Bestyrelsen 
anbefaler Michael B. Madsen (1-årig periode). 

 

9.)  2 suppleanter, afgår hvert år. 
 

10.)  2 revisorer, afgår på skift hvert andet år. 
 

11.)  Evt. 
 

*Dagsorden følger på betingelse af godkendelse af vedtægtsændring.  
Såfremt fremsatte vedtægtsændringer ikke vedtages udgår punkt 7. 

 

Vel mødt
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INDHOLDSFORTEGNELSE: 
 
Bestyrelse og redaktion  2 
Generalforsamling  3 
Indholdsfortegnelse 4 
Partiregister 4 
Redaktøren har ordet 4 
Aktivitetskalender 5 
Brug din stemme 5 
Angående kontingent 6 
Divisionsturneringen 7 
FREM 3 27 
FREM 4 28 
FREM 5 32 
Pokalturneringen 34 
Kolding bymesterskab 39 
FREM JULECUP 43 
DM i skoleskak 44 
Kerteminde Hurtig 46 
Indslev-Pokalerne 48 
Indbydelse 49 
Medlemsoversigt 50 
 
 

PARTIREGISTER: 
 
Andresen, Erik G. 34 
Christensen, Bent Carl 15 
Damsbo, Villy 15 
Deleuran., Emil  34 
Dyrgaard, Kristoffer 22 
Hansen, Curt  46 
Hansen, Henrik Jegbjerg  30 
Hansen, Mads                           25,  44 
Hjort, Mikkel Schmidt  25 
Jensen, Michael  12 
Knudsen, Jesper  41 
Knudsen, Joachim 12 
Kuntz, Jan  9 
Lindenskov, Bjarne  30 
Nørby, Peter H.  9 
Rosenberg, Jan  41 
Rostgaard, Tobias  10 
Salihu, Rinor  44 
Sinkbæk, Aage  22 
Skaanning, Kim  43 
Stentebjerg-Hansen, Per  43 
Strøm, Ebbe  10 
Svendsen, Mads B,                   40,  46 
Wilton, Lars 40 

 

REDAKTØREN HAR ORDET: 
 

Af trykkemæssige årsager må bladet kun være på 52 sider, så derfor har det 
været nødvendigt at udskyde omtalen af FM og DM til BRIKKEN nr. 2, og 
da skaksæsonen jo synger på sidste vers, bliver der mulighed for en fyldig 
omtale af de to begivenheder i næste nummer. 

 

HOLD DIG ORIENTERET OM DE AKTUELLE NYHEDER 
I KLUBBEN PÅ VORES HJEMMESIDE: 

 

www.fremskak.dk 
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AKTIVITETSKALENDER 
 

Marts mandag 31. BRIKKEN nr. 1/Frem Open 1. runde 
April mandag 7. Frem Open 2. runde, juniortræning 
 søndag 13. Div.(7): Dianalund-Frem 1, Roskilde-Frem 2 
 mandag 14. Frem Open 3. runde 
 mandag 21. Generalforsamling 

 mandag 28. Frem Open 4. runde 

Maj mandag 5. Frem Open – udsatte partier, juniortræning 
 mandag 12. Pinse 
 mandag 19. Frem Open 5. runde 
 mandag 26. Frem Open 6. runde 
Juni mandag 2. Frem Open – udsatte partier, juniortræning 
 mandag 9. Frem Open 7. runde 
 mandag 16. BRIKKEN nr. 2/God sommer! 

 

Brug din stemme 
Af Jesper Knudsen, fmd. 

 

I vedtægterne for Frem Skakklub står der, at den øverste myndighed i Nørregade er 
det enkelte medlem. Det enkelte medlem har retten til at stemme og påvirke 
debatten til generalforsamlingen. Her vælges formand og kasserer, imens resten af 
bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved sidste generalforsamling oplevede klubben et 
fattigt fremmøde hos medlemmerne. I år er situationen, at bestyrelsen fremlægger 
vedtægtsændringer, der har betydning for klubbens nærmeste fremtid. Disse 
ændringer kan ikke vedtages medmindre 1/3 af klubbens medlemmer møder op og 
bruger sin stemmeret. Bestyrelsen har brug for din mening og deltagelse. 
 

Ændringerne 
De foregående sæsoner har været svære for Frem. Til trods for initiativpræmie og 
meget højt aktivitetsniveau blandt klubbens medlemmer, er kurven nedadgående. Vi 
kan ikke blive ved med at finde trøst i begrundelserne for udmeldingerne. Hvis 
Odense ikke kan holde på folk, må vi i Frem gøre en ekstra indsats for at bevare 
medlemstallet. Kurven skal ændres. Denne indsats skal være både koordineret og 
energisk. Derfor ønsker bestyrelsen at udvide fra 5 medlemmer til 6 i år. Fordelene 
ved en udvidelse er åbenbare. Flere opgaver kan formaliseres, udføres og flere gode 
ideer kan opstå på møderne. Endvidere bliver det muligt at skabe et arbejdsmiljø, 
hvor de frivillige har overskud og ikke føler sig bagud med opgaverne i klubben. På 
sigt er det ønskeligt at udvide til 7 medlemmer, men bestyrelsen finder det logisk at  
indføre en enkelt i arbejdet ad gangen. 
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Angående kontingent 
Af René Andreasen, kasserer  

 

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

Kontingentet betales enten via. 
girokort, eller ved en direkte 
bankoverførsel til klubbens konto 
6845 234627.  
 

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

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

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. Dette er meget omkostningsfuldt 
for klubben, derfor vil man blive 
opkrævet kontingent for det 
efterfølgende kvartal, hvis jeg ikke har 

modtaget udmeldelsen en måned før 
det nye kvartal. 
Det vil sige at deadline for 

udmeldelser er henholdsvis 1. 

december, 1. marts, 1. juni og 1. 

september.  
 

Nye retningslinjer for manglende 
indbetaling af kontingent: 

Som kasserer er det meget frustrerende 
at må konstatere, at der i hver 
opkrævningsperiode er en stor del af 
klubbens medlemmer, der ikke 
indbetaler kontingent, før at de 
modtager en eller flere påmindelser. 
Helt nøjagtigt drejede det sig om 27 af 
55 medlemmer, der ikke indbetalte 
kontingent rettidigt i januar måned.  
Dette umuliggør at kassereren kan lave 
et effektivt stykke arbejde mht. at 
registrere disse indtægter, og ligeledes 
er det enormt tidskrævende. Derfor har 
bestyrelsen fremsat følgende 
retningslinjer for manglende 
indbetalinger.  
1-Rykker – Er indbetalinger ikke 
registret senest en uge efter 
betalingsdatoen, vil der blive 
fremsendt et nyt indbetalingskort 
pålagt et gebyr på kr. 50 kr. 
2-Rykker – Er indbetalinger ikke 
registret senest 3 uger efter 
betalingsdatoen, vil der blive 
fremsendt et nyt indbetalingskort 
pålagt et gebyr på kr. 100 kr. 
Er kontingentet ikke indbetalt 1 måned 
efter opkrævningsfristen, vil dette 
medføre udelukkelse fra nogle af  
klubbens aktiviteter. 
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Af Niels Erik Nielsen 
 

3. runde: 
 

FREM 1 – Ringsted: 6-2 
Efter at have indledt med skuffende 4-
4 mod FREM 2, kom FREM 1 op i 
omdrejninger i de følgende runder. I 2. 
runde måtter Holbæk returnere med et 
2-6 nederlag i bagagen, og en 
tilsvarende skæbne overgik Ringsted i 
denne. Mens vi var i stærkeste 
opstilling, stillede stationsbyens 
udvalgte op med tre reserver. Ikke 
mindst fraværet af sjællændernes 
ordinære andetbræt Jens Abildlund, 
var en klar svækkelse, der også havde 
en god psykologisk effekt på vores 
spillere, idet Abildlund stod noteret for 
en 100% score mod FREM-spillerne i 
divisionsholdenes tidligere møder. 
Det så nu ikke alt for lovende ud til en 
start, idet førstebrættet Kristoffer 
Dyrgaard med de sorte brikker 
allerede efter få træk stod ganske 
forfærdeligt mod Brian Jørgensen. Det 
meste af betænkningstiden blev brugt 
på overhovedet at få brikkerne ud og 
kongen i sikkerhed – begge dele 
lykkedes faktisk, men hvid var hele 
tiden et skridt foran, og i den 
uundgåelige tidnød væltede læsset, 
men Kristoffer skal roses for at blive 
ved med at kæmpe. 
 

Inden han måtte strække gevær, var 
FREM kommet foran 1-0 ved Mads B. 
Svendsen, der straffede modstanderens 
fejl hårdt. Hans-Henrik Madsens 
hvidfeltede løber var hårdt savnet på 

kongefløjen, da Mads åbnede 
stillingen yderligere efter 20.Kf1: 
 

��������	
 
�+����+�+� 
����+�+�+�� 
��+�+�+�+� 
�+�+����+�� 
�� ��+�+�+! 
"+�+#���+�$ 
%�+�+&�����' 
()*�+Q+,+*- 
./01234567 

20…f4! 21.Sg1 
21.h4!? 
21...fxe3 22.f3?! Dh4 23.De2 Ld2 
24.Dg2??  
24.Td1.  
 

��������	
 
�+�+�+�+� 
����+�+�+�� 
��+�+�+�+� 
�+�+����+�� 
��+�+�+���! 
"+�+#���+�$ 
%�+� ��+Q��' 
()*�+�+,8&*- 
./01234567 
24...Dd4!–+ 25.Ke2 Dxa1 26.Sh3 
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Lxh3 27.Dxh3 Dxh1 28.Lc4 De1+ 
29.Kd3 Db1+ 30.Ke2 Df5 31.Dh4 
Sd6 32.De7 Sxc4 33.bxc4 Tf8  
0–1 
 

Den direkte vej til kongen 
Den næste afgørelse faldt på 
femtebrættet, hvor Michael Jensen i ro 
og mag fik lejlighed til at stable et 
farligt kongeangreb på benene. Der var 
næppe nogen ordentlig parade, men 
efter 28.Sxc4?! er alt håb i hvert fald 
ude for hvid: 
��������	
 
�++�+�9�� 
�+�+����+�� 
��+�+� ��+� 
�+�+�+�+�� 
��+&8&�+���! 
"���+�������$ 
%�+�+Q���+' 
(+,+*+�)*�- 
./01234567 

28...Txc4! 29.bxc4 Lxd4–+ 30.exd4 
Db4+ 31.Ka1 Dc3+ 32.Kb1 
��������	
 
�+�+�+�9�� 
�+�+�+�+�� 
��+�+�+�+� 
�+�+�+�+�� 
��+����+���! 
"������+����$ 
%�+�+Q���+' 
(+,+*+�)*�- 
./01234567 
32…Ta4! 33.Dc2 Tb4+ 34.Db3 

Txb3+ 35.axb3 Db2# 
0–1 
 

Herefter tog Kim Skaanning og Hans 
Henrik Hansen remis på andetbrættet i 
et helt lige springer/løberslutspil, hvor 
ingen af parterne kunne komme 
videre. 
 

Tom Frantsens modstander måtte 
tidligt aflevere en bonde, og siden stod 
de nærmest i kø for at blive spist. 
Samtidig forsvandt dronningerne fra 
brættet, og ud over nogle aktive sorte 
officerer, var der ikke skygge af 
kompensation for det manglende 
materiale. Tom parerede i vanlig 
omhyggelig stil modstanderens forsøg 
på at plumre vandene, og indimellem 
lykkedes det også, at bytte nogle af 
officererne af. Da den sidste fidus var 
forsøgt og modstanderen opgav, førte 
Tom med fire bønder! 
 

Reduceret materiale er ingen 
garanti mod matsætning 

FREM 1 var nu foran 3,5-1,5 og det 
blev 4-2, da Baldur Helgi Möller og 
Peter Wang enedes om remis i en 
meget lukket stilling, hvor Baldur ikke 
kunne drage nytte af en kvalitet i 
overvægt. 
Vi stod bedst i de resterende to partier, 
men der hvor det mest lignede remis, 
kom den næste gevinst i hus, da det for 
sent gik op for Mathias Meuniers 
modstander Karsten Jensen, at hans 
konge var fanget i et matnet.  
Der havde ellers været balance i et tårn 
og uligefarvet løberslutspil hele vejen, 
og var det stadig, da Mathias efter 
hvids skødesløse 44.Lc6?! slog til: 
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��������	
 
�+�+�+�+� 
�+�+����+�� 
��+# ��9��+� 
�+�+�+�+�� 
��+�+������! 
"+�+*+,+�$ 
%�+�+�+�+' 
(+�+�+�+�- 
./01234567 

44…Ta2! 
Hvids konge er fanget i et matnet, da 
der ikke er noget fornuftigt mod 
truslen Lc5, fx 45.Td5 Lxf4!! 
46.Kxf4? Ta3!! fulgt af g5 mat. 
��������	
 
��+�+�+�+� 
�+�+����+�� 
��+#+�9��+� 
�+�+*+�+�� 
��+�+�9,���! 
")�+�+�+�$ 
%�+�+�+�+' 
(+�+�+�+�- 
./01234567 

Analysediagram 

Stillingen efter 46…Ta3!! 
45.Te3?? Lc5–+ 46.Td3 Tf2#  
0–1 
 

Stefan Wiecker havde længe været 
ovenpå, og eneste usikkerhedsmoment 
omkring resultatet knyttede sig derfor 
til, hvad der ville ske i spillernes 
gensidige tidsnød. Da den var vel 

overstået, varede det ikke længe, før 
der stod 6-2 på tavlen. 
 

FREM 2 – Taastrup: 3,5-4,5 
De unge talenter fra FREM 2 havde 
imponeret alt og alle siden debuten i 
divisionsturneringen, og de gjorde det 
også flot i 3. runde mod Taastrup. 
Denne gang var marginalerne dog ikke 
med holdet, der endte med at tabe med 
mindst mulig margin. Gæsterne 
stillede op som klare favoritter, idet de 
efter rating stod de til at vinde 5.04-
2.96. Udsigterne for FREM 2 blev 
ikke bedre af, at de på dagen måtte 
undvære det ordinære førstebræt 
Jesper Knudsen.  
 

De undertippede kom godt fra start 
Trods de dårlige odds lignede det 
længe en overraskende hjemmesejr. 
Tidligt i matchen remiserede Mads 
Hansen (1832) med Martin Lee 
Lauritsen (1975), og han fik ret hurtigt 
følgeskab af Jonas G. Nilsson. Bent 
Carl Christensen var involveret i et 
parti, hvor fordelen skiftede flere 
gange undervejs, men det endte med 
remis. 
På førstebrættet var Jan Kuntz oppe 
mod den tidligere landsholdsspiller 
Peter H. Nørby, og med en 
ratingforskel på 400 i Taastrup-
spillerens favør, var der ikke mange, 
der levnede Jan en chance: 
 

Hvid: Peter H. Nørby,  
Taastrup (2312) 
Sort: Jan Kuntz, FREM 2 (1911) 
1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.g3 f5 4.Lg2 Sf6 
5.d3 Lb4 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 0–0 
8.Sf3 d6 9.0–0 De8 10.Se1 Ld7 
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11.Sc2 Dh5 12.e3 Dxd1 13.Txd1 Sa5 
14.a4 Tab8 15.Sb4 c5 16.Sd5 b6 
17.Ta2 Kf7 18.e4 h6 19.Le3 Tbd8 
20.f3 g5= 21.Sxf6 Kxf6 22.exf5 Lxf5 
23.f4 exf4 24.gxf4 g4 25.Lf2 Tde8 
26.Ld5 Ld7 27.Lh4+ Kg6 28.Lg3 
Lf5 29.Kf2 h5 30.Te2 Txe2+ 
31.Kxe2 Te8+ 32.Kf2 Ld7 33.Ta1 
Sb3 34.Tb1 
 

��������	
 
��+�++�+� 
����+�+�+�� 
��������+�+� 
�+���#+�+�� 
��+�+����+! 
"+����+� #�$ 
%�+�+�9,���' 
(+*+�+�+�- 
./01234567 

34...Sa5!? 
34...Lxa4!  
35.Tb2 Lf5 36.Te2 Txe2+ 37.Kxe2 
Ld7 38.Le4+ Kf7 39.f5 Lxa4 
40.Lxd6 Lc6 41.Lb8=  
��������	
 
�� #�+�+�+� 
����+�+�+�� 
�����+�+�+� 
�8�����+�+�� 
��+�+#+�+! 
"+����+�+�$ 
%�+�+,+���' 
(+�+�+�+�- 
./01234567 

½–½ 

Debutant-sejr 
Som reserve for Jesper Knudsen fik 
Tobias Rostgaard sin debut i 
divisionssammenhæng, og det skete 
med maner, idet han stod for holdets 
eneste gevinst: 
 

Hvid: Tobias Rostgaard,  
FREM 2 (1751) 
Sort: Ebbe Strøm,  
Taastrup (1672) 
[noter: NEN] 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 
Sc6 5.c3 Dc7 6.Df3 Sf6 7.Lf4 Db6 
8.De2 e6 9.Sf3 a5 10.a4 Ld7 11.Sa3 
Sa7 12.Sb5 Sxb5 13.axb5 Le7 14.0–0 
0–0 15.Se5 Le8 16.Lg5 Dd8 17.f4 Se4 
18.Lxe7 Dxe7 19.Lxe4 dxe4 20.Dxe4 
Lxb5 21.c4 Le8 22.Tf3 f6 23.Th3 g6 
24.Sd3 Df7?!  
24…Lf7 var bedre. 
25.Sc5 e5 26.fxe5 Dxc4 27.e6 Lc6 
28.Dh4 h5 29.Tg3 Kh7 30.Df4 
��������	
 
�+�+�)�+� 
�+�+�+�+�� 
��+�+����+� 
����8&�+�+�� 
��+�����Q�+! 
"+�+�+�)*�$ 
%����+�+���' 
()*�+�+�9,�- 
./01234567 

30...Dd5 
30...b6 31.Tc1 Dd5 32.Sa4!  
31.Td1 b6 32.Dc7+ Kh6 33.Sd3 
La4??  
33...Dxd4+ 34.Sf2±. 
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��������	
 
�+�+�)�+� 
�+��Q�+�+�� 
�����+����9�� 
����+�+�+�� 
��+����+�+! 
"+�+&+�)*�$ 
%����+�+���' 
(+�+*+�9,�- 
./01234567 

34.Sf4 
34.Txg6+ Kxg6 35.Sf4+ Kh6 (35...Kf5 

36.Sxd5 Lxd1 37.e7+-;35...Kg5 

36.Sxd5 Lxd1 37.e7+-) 36.Sxd5 Lxd1 
37.Dc1++-. 
34...Df5 35.Txg6+ Dxg6 36.Sxg6 
Tfc8 37.Df4+  
��������	
 
�++�+�+� 
�+�+�+�+�� 
�����+���&9�� 
����+�+�+�� 
��+�����Q�+! 
"+�+�+�+�$ 
%����+�+���' 
(+�+*+�9,�- 
./01234567 

 

Og sort opgav, da det er helt slut, fx 
37…Kxg6 38.Td3! 
1–0 

 

Det endte i nedtur 
Føringen holdt sig, til der resterede to 
partier, idet det efter godt forsvarsspil 
lykkedes Preben Sig at bjærge en 

remis, og FREM 2 holdt fast i det 
snævre forspring, idet stillingen nu var 
3,5-2,5. 
 

Dermed var der udsigt til mindst 
uafgjort, da opgøret mellem Brian 
Nielsen og Jan Mose Nielsen længe 
havde lignet en stensikker remis. I en 
materielt lige stilling stod Brian længe 
behageligt, men efter diverse 
afbytninger opstod et tårnslutspil, der 
var i balance. 
Derimod havde Taastrups Alexander 
Rosenkilde længe haft fordel i 
tårnslutspillet mod Michael B. 
Madsen, der dog i kraft af en fribonde 
i a-linien ikke var uden 
modspilschancer. At netop den type 
slutspil tit er svære at spille, fik vi 
endnu et par prøver på i matchens 
afsluttende fase, hvor Taastrup-
spilleren havde set matbilledet, og 
derfor lod hånt om Michaels fribonde.  
Vi kommer ind efter 56…Kf5: 
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57.a6?? 
Efter 57.Tc8! Kf4 58.Tf8+ Ke4 59.a6! 
ser det ud til at hvid kan holde remis. 
57…Kg6!! 58.a7 Kh5–+ 59.Tc5 f2 
60.Tf5  
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60…f1D+ 61.Txf1 g4# 
0–1 
 

Det endte i ren nedtur, da Brian 
Nielsen også måtte ned i sit 
tårnslutspil. 
 

Øvrige resultater i 3. runde: 
Springeren – Roskilde 3,5-4,5, 
Holbæk – Dianalund 2-6.  
 
4. runde: 
 

Springeren – FREM 1: 3-5 
I denne runde var vores førende 
mandskab en tur i Kolding for at møde 
agterlanternen Springeren. Selv om det 
var rækkens top og bund der mødtes, 
stod vi kun til en kneben sejr efter 
rating, og hvis nogen af holdets 
spillere havde regnet med, at det ville 
blive en walk-over, skulle de snart 
blive klogere. Hjemmeholdet fulgte 
nemlig godt med og beredte os en 
slem overraskelse ved at bringe sig 
foran 2,5-1,5 i matchen.  
 

Kørt over 
Inden det kom så vidt, havde Michael 
Jensen dog bragt FREM 1 i front. Efter 

skarpt åbningsspil fandt Kolding-
spilleren ikke den bedste fortsættelse, 
og straffen faldt prompte: 
 
Hvid: Michael Jensen,  
FREM 1 (2052) 
Sort: Joachim Knudsen,  
Springeren (1945)  
[noter: Jensen, M] 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 Sf6 
5.Dd2  
Hvis hvid var bange for det følgende 
træk kunne man spille 5.f3 
5...Sg4?!  
En fejl, men den er der mange, der har 
begået. 
6.Lg5 h6 7.Lh4 g5 8.Lg3 f5  
8...e5 er det mest spillede, men enkelte 
stormestre har eksperimenteret med 
teksttrækket. 
9.f3  
9.exf5 var også fristende. F.eks. 
9...Lxf5 10.Ld3! Dd7 11.Sge2 Sc6 
12.f3 Sf6 13.d5 Sb4 14.Lxf5 Dxf5 
15.0–0–0 c6 16.Sd4 Dd7 17.Se6+-. 
Hvid står til gevinst. 1–0 (54) Navara, 
D-Rahman, Z/Calvia 2004.  
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9...Sf6?! 
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Jeg regnede med, at sort ikke ville 
spille det bedste: 9...f4! 10.Lxf4 gxf4 
11.fxg4 Sc6 12.Sf3 e5, hvor hvid kun 
står en smule bedre.  
10.0–0–0 0–0  
Ind i Dødens Dal red General Custer 
og hans syvende kavaleri. 
11.Lc4+ e6 12.h4+-. 
Så skal dåsen åbnes. Hvid har allerede 
gevinststilling. 
12...f4?!  
12...g4 ser mere fornuftigt ud.  
13.hxg5!  
13.Lf2 tillader 13...g4.  
13...hxg5  
På 13...fxg3 havde jeg planlagt 
14.gxh6! Lh8 15.e5 og hvid vinder let.  
14.Lf2  
14.Lxf4!? var forfærdelig fristende. 
Men jeg valgte altså at afstå fra 
sluggerstilen og gå efter teknisk 
knockout i stedet. 14...gxf4 15.Sge2 
d5. Hvid står selvfølgelig bedst, men 
investeringen er stor.  
14...d5 15.exd5  
Igen var valget svært. Alt vinder. 
15.Ld3 dxe4 16.Sxe4.  
15...Sxd5 16.Se4 b5  
Desperation.  
17.Lxb5  
Tak.  
17...La6 18.Lxa6!  
Det mente min modstander var en fejl, 
men her havde jeg set hvids 22. træk. 
18...Sxa6 19.Da5 Dc8  
Relativt bedst.19...Sab4 20.c4 taber en 
officer.; 19...Sdb4 20.c3 taber en 
officer på endnu værre vilkår.  
20.c4! Sb6 21.Dxg5! Sxc4  
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22.Dg6! 
Den havde Joachim ikke fået med. Nu 
er enden nær. 22.Dh4 Tf5 trækker 
pinen ud. 
22...Tf5  
Ellers sætter hvid mat begyndende 
med Sg5. Nu kan sort parere det med 
Txg5.  
23.Se2  
23.Th7 Df8 24.Se2 Df7 25.Txg7+ 
Dxg7 26.Dxe6+ Df7 27.Dxa6 vandt 
også, men hvorfor bytte damer midt i 
festen? 
23...Sb4  
23...De8 24.Dh7+ Kf8 25.g4! var 
pointen med Se2. 
24.Th7  
Tæppefald. Sort kunne give op her, 
men der er lige nogle hævnskakker. 
24...Sxa2+ 25.Kb1 Dd7 26.Tdh1 
Sa3+ 27.Kxa2  
27.bxa3 vandt også, men ikke nær så 
hurtigt. 
27...Dd5+ 28.b3 Dxb3+ 29.Kxb3 
Tb8+  
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30.Ka2! 
Hvid kunne stadig nå at ødelægge 
hjemturen med 30.Kxa3?? Ta5#. 
1–0 
 

Tom Frantsen og Kim Skaanning 
mødte begge frem med 2,5/3p., men 
de normalt så sikre pointleverandører 
havde åbenbart fået det forkerte ben ud 
af sengen – i hvert fald gik det ikke 
deres vej.  
Tom kom aldrig til fadet, mens Kim i 
en god stilling overså en mellemskak, 
der kostede en officer. 
 

Selv om han længe stod lidt bedre, 
måtte Mathias Meunier affinde sig 
med remis, og det var nu op til resten 
af holdet, at få vendt den overraskende 
udvikling. 
 
Slutspillene skæppede godt i kassen 
I de resterende fire partier stod 
favoritterne dog lidt i overkanten, og 
da det kun lykkedes for hjemmeholdet 
at bjærge en enkelt remis, vandt 
topholdet 5-3, men det skete uden at 
imponere. 
 

Dog må det kaldes noget af en 
præstation, at Baldur Möller kunne 
vinde et tårnslutspil med 4 bønder mod 
3 over for hinanden. De svandt siden 
ind til 2 mod 1, hvilket burde gøre det 
endnu vanskeligere, men i 
mellemtiden havde modstanderen 
pådraget sig svækkelser, og de endte 
med at koste partiet. 
 

Stefan Wiecker havde stået overlegent, 
men blev tvunget ind i et remisslutspil, 
som han vandt, mens Mads B. 
Svendsen med merbonde ikke fortsatte 
præcist nok og måtte nøjes med remis. 
 

Endelig var der førstebrættet Kristoffer 
Dyrgaard, der som hvid kom meget 
skidt fra åbningen mod Viggo Bové 
Quist. FREM-spilleren var uden aktivt 
modspil, men i stedet for at fastholde 
jerngrebet, gav Viggo sig selv en 
dårlig bondestruktur efter 24.Kd1: 
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24...exf4? 25.g4! f3 26.Sxd4 Kc7?! 
27.Te7+ Kb8 28.Sxf3 Td8+ 29.Ke2 
Lf8 30.Te3 h5 31.h3 hxg4 32.hxg4 
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Lh6 33.Te7 Lc8 34.c4 Lxf5 35.gxf5 
Txf5 
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36.Sd4! Txf1 37.Sc6+ Kc8 38.Sa7+ 
Kb8 39.Sc6+ Kc8 40.Kxf1 Td1+ 
41.Kf2 Td2+ 42.Te2 Txe2+ 43.Kxe2 
Lf8= 44.Sd4 Kd7 45.Kd3 La3 
46.Ke4 Kd6 47.Sc2 Lb2 48.b4 Lc3 
49.c5+ Kc6 50.Kd3 Le5 51.Kc4 Lb8 
52.a4 Kb7 53.Sd4 Le5 54.b5 axb5+ 
55.axb5 Lc7 56.Kd5 Lh2 57.Sf5 Kb8 
58.Sd6 
1–0 
 

FREM 2 – Holbæk: 4,5-3,5 
Oprykkerne fortsatte de gode takter, da 
de hjemme i Ungdomshuset besejrede 
Holbæk 4,5-3,5. Sjællænderne var 
ellers efter rating rimelig klare 
favoritter, men endnu en gang 
imponerede klubbens unge talenter, og 
kampen blev akkurat så jævnbyrdig, 
som cifrene antyder. 
Efter et par relativ hurtige remiser 
bragte Bent Carl Christensen FREM 2 
i front, da svaghederne i 
modstanderens kongestilling for alvor 
blev udstillet efter kort rokade: 

Hvid: Bent Carl Christensen, 
FREM 2 
Sort: Villy Damsbo,  
Holbæk  
[noter: NEN] 

1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 b6 4.e4 Lb7 
5.Ld3 d5 6.cxd5 exd5 7.e5 Se4 8.Dc2 
Lb4 9.a3!?  
9.Sge2. 
9...Lxc3+ 10.bxc3 Sd7 11.Le3 De7 
12.h4 f6 13.f3 Sd6  
13...Sg3 14.Th3 fxe5 (14...Sh5 15.g4?! 

fxe5! med sort modspil) 15.Lg5 Dd6 
16.Lxh7 e4! er heller ikke klart. 
14.f4 Se4 15.Sf3 0–0?!  
Kort rokade viser sig snart at være en 
meget dårlig idé.  
16.h5 c5?!  
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17.Lxe4! dxe4 18.Da2+ Kh8?  
Relativt bedst var 18...Tf7 19.exf6 
(19.e6?! exf3 20.exf7+ Kf8! giver ikke 

hvid fordel) 19...gxf6 20.Sh4±.  
19.Sh4!+- g5?!  
Alt taber, fx 19...Sxe5 20.fxe5 Df7 
21.Sg6+! Kg8 22.e6+- eller 19...Df7 
20.Sg6+ Kg8 21.e6+-. 
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20.Sg6+! hxg6 21.hxg6+ Kg7 
22.Th7+ 
1–0 
 

Føringen holdt matchen ud, idet de 
resterende fem partier alle sluttede 
med pointdeling, således at det 
samlede udbytte blev syv remiser og 
en enkelt gevinst.  
 

Dermed fik holdet taget kraftigt 
revanche for sidste rundes ærgerlige 
nederlag til Taastrup, hvor FREM 2 
var på +1, indtil der resterede to 
partier. 
 

Mads blev dagens mand i skysovs 
Et tilsvarende kollaps var der ikke 
udsigt til denne gang, men det lignede 
unægtelig 4-4, da alle regnede med at 
yngstemanden Mads Hansen, der 
manglede to bønder i et slutspil, ville 
tabe. Modstanderen fandt imidlertid 
aldrig den rette plan. Vi kommer ind 
efter 36…Kg8. Mads er helt uden 
kompensation for de to minusbønder, 
og hans eneste remischance baserer sig 
på de uligefarvede løbere, men så 

længe der er tårne på brættet, burde det 
ikke hjælpe stort:  
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37.Td1 Lf6 38.Kg2 Kg7 39.Le4 Ta3 
40.Ld5?!  
40.Td7+! Kf8 41.Ld5. 
40...Le5 41.Lb3 Kf6 42.Td7 Kg6 
43.h3 Ta6 44.e3 Lc3 45.f4 Kh5 
46.Lf7+ Kh4  
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47.Tc7!? 
47.e4! 
47...Lb4 48.Tb7 Lc5 49.Tb5 Tc6!  
49...Lxe3?? 50.Th5#. 
50.e4  
Så kom den endelig!  
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50...Tc7 51.Lb3?! Tg7+ 52.Kf3?!  
52.Kf1! 
52...Tg3+ 53.Ke2 Le3 54.f5 Ld4= 
55.Ld5 Txh3 56.Tb7 Kg5 57.Te7=  
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½–½ 
 

Øvrige resultater i 4. runde: 
Roskilde – Dianalund 2,5-5,5, 
Taastrup – Ringsted 3,5-4,5. 
 
5. runde: 
 

FREM 1 – Taastrup: 4,5-3,5 
Begge FREM-hold havde en 
halvdårlig dag, således formåede 
førsteholdet kun at vinde med mindst 
mulig margin over et stærkt svækket 
Taastrup-mandskab. De var ellers 
pæne favoritter hjemme mod Taastrup, 
som på de tre nederste brætter var 
meget svagt kørende. Det tog da heller 
ikke mere end godt to timer, inden to 
af opgørene var faldet ud til vores 
fordel. Stefan vandt en officer for et 
par bønder mod Dennis Ryberg inden 
der var spillet 10 træk – her er 
slutstillingen efter 29.Sxg6, hvor sort 

må af med yderligere et tårn for at 
parere mattruslen. 
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1–0 
 

Baldur fik i partiet mod Taastrups 
reserve Frederik Zmylon foræret en 
kvalitet efter 17.exf5: 
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17...Lxf5? 18.Ld5 
Sorts ensomme konge blev sat mat i 
55. træk. Baldur var på det tidspunkt 
foran med tårn, løber og fire bønder!  
1–0 
 
Derimod så det tredje parti i bunden 
længe så ud til at gå den undertippedes 



 

18 
 

vej. Sensationen udeblev dog, da 
Mathias Meuniers modstander Ebbe 
Strøm endte med at begå harakiri. 
Inden det kom så vidt, var vor mand 
dog i store problemer. Her den 
allermest kritisk stilling efter Mathias’ 
41…De8: 
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42.Le4? 
42.Txa7! Sf8 43.De3+-. 
42...Sf8 43.Dh3 Kg7 44.Lc2?!  
44.f5! 
44...e6 45.dxe6 Sxe6  
��������	
 
��+�+�+�+� 
����+�+9��� 
��+����+�+� 
�+����+�+�� 
��)�+����+! 
")*�+�+���Q$ 
%�+#+�+���' 
()*�+�+�9,�- 
./01234567 

46.Txa7 
46.Te1? Sxf4!  
46...Sd4 47.Txf7+ Kxf7  
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48.Lxg6+?? 
48.Dg2! Sxc2 (48...De3+ 49.Kh1 med 

uklart spil) 49.Dxc2 De3+ 50.Df2 
Dxf2+ 51.Kxf2 Txb3 52.Ta7+ Ke6 
53.Tg7 Kf5 54.Td7 Td3 55.Ke2 Td4 
56.Kf3 ligner et remisslutspil. 
48...Kxg6 49.f5+ Sxf5  
0–1 
 

Dermed havde FREM 1 sejren i hus, 
men flere point blev det heller ikke til, 
idet Taastrup fik fuldt udbytte af de 
sidste to partier. Det var sådan cirka et 
helt point mere, end stillingerne 
berettigede til, men den halvsløje 
FREM-indsats fik ingen umiddelbare 
konsekvenser i toppen, da Dianalund 
kun fik uafgjort i Kolding.  
 

Ringsted – FREM 2: 6-2 
Efter at have redet på en 
begejstringsbølge siden oprykningen, 
kom det unge FREM 2-hold med et 2-
6 nederlag i Ringsted for alvor ned på 
jorden igen, og der er nu kun to point 
ned til Springeren, som står på 
programmet i næste runde. Selv om 
FREM 2 i samtlige kampe har været 
voldsomt underratet i toppen, har de 
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hidtil scoret langt over forventet her, 
men det blev der sat en stopper for i 
Ringsted, som vandt på de fire 
topbrætter og blot afgav en enkelt 
remis på de første seks. Vores eneste 
lyspunkt var reserverne: Sander 
Ehmsen debuterede med en sejr, mens 
Tobias Rostgaard og Jonas Nilsson 
spillede remis. 
 

Øvrige resultater i 5. runde: 
Springeren – Dianalund 4-4, Holbæk – 
Roskilde 2,5-5,5 
 
6. runde: 
 

Gyserafslutning i vente 
I 2.division, gruppe 2 har kampen om 
førstepladsen længe været et 
anliggende mellem FREM 1 og 
Dianalund, og det ændrede 
resultaterne i 6. runde ikke på, idet 
begge mandskaber vandt sikre sejre. 
Turneringsplanlæggeren har haft en 
heldig hånd, da de to 
oprykningskandidater slutter af med at 
møde hinanden ved fællesafslutningen 
i Ringsted søndag den 13. april, og her 
kan vi tåle et 3,5-4,5 nederlag. Vinder 
Dianalund derimod 5-3, står holdene 
helt lige på bræt- og matchpoint, og så 
rykker sjællænderne op på sejr i 
indbyrdes kamp. 
 

6 hold er i nedrykningsfare 
Er konditionerne således krystalklare, 
hvad den enlige oprykningsbillet 
angår, er det helt umuligt at komme 
med et bud på de to nedrykkere. 
Resultaterne i næstsidste runde betød 
nemlig, at de seks øvrige hold alle har 
nedrykningsspøgelset tæt inde på livet, 

da afstanden mellem nummer tre, 
Ringsted, og nummer otte, Holbæk, 
blot er på 2,5 point. Efter en 
formidabel divisionsstart er det på det 
seneste gået stejlt nedad bakke for 
FREM 2, som svækket af afbud fra 
pointleverandørerne Preben Sig og 
Mads Hansen tabte 2-6 i Kolding; efter 
længe at have solet sig i den 
behagelige ende af tabellen, er 
oprykkerne nu pludselig under stregen.  
 

Roskilde – FREM 1: 2-6 
Ved gyserafslutningen i Ringsted skal 
FREM 2 møde Roskilde, som må være 
godt mør efter mødet med 
klubkammeraterne fra FREM 1, der 
undervejs havde stillinger til en 7-1 
sejr, men domkirkebyens sønner 
undslap med fire remiser, og det var 
efter stillingerne undervejs to for 
meget. Selv om Roskilde figurerede 
som hjemmehold, mødtes parterne i 
FREMs lokaler, da vi ellers ville få for 
mange rejsekilometer. Vurderet ud fra 
de to foregående møder, som begge 
var endt 4-4, lignede det på forhånd et 
jævnbyrdigt opgør, men førsteholdets 
spillere huskede nok med gru, at de 
sidste sæson smed en sikker sejr væk. 
Det skulle ikke gentages denne gang, 
og det blev tidligt klart, at de havde fat 
i den lange ende.  
På flere af brætterne fik vi klar fordel 
efter åbningen, så matchtaktisk var det 
fint, at 100 kamps jubilaren Kim 
Skaanning og Tom Frantsen begge 
tilbød (og fik) remis efter hhv. 2 og 3 
timers spilletid. Den første gevinst lod 
nemlig ikke vente længe på sig, og det 
var andetbrættet Mads B. Svendsen, 
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der bragte os i front. Efter Hannus 
Brekkas 22…Te8 stod der en kvalitet 
til afhentning: 
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23.Sb5!  
23.Sxh6+ Kh7 24.Sf5 De5 25.Sd4 var 
også godt, men teksttrækket er endnu 
stærkere. 
23...De5 24.Sfd6 Se4 25.Sxc4 dxc4 
26.Td8 Txd8 27.Txd8+ Kh7 28.Df4 
Dxb5 29.Dxe4+ Lf5 30.Dd4 Da5 
31.Kh2 Dxa2 32.e4 Lg6 33.f4 Db1 
34.f5 Lh5  
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35.De5!  
35.f6 vandt også. 
35...Df1 36.Db8  
1–0 
 

Et korrekt fremsat remiskrav 
På sjettebrættet havde Stefan Wiecker 
to merbønder med ind i et slutspil med 
dronning og tårn på hver side, men op 
mod tidskontrollen tog han sig ikke i 
agt for reglen om remis ved 
trækgentagelse, og i diagramstillingen 
krævede Roskildes Jørgen Løvgren 
Nielsen remis, da han agtede at spille 
40.Tb6, hvorved samme stilling ville 
opstå for tredje gang: 
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Umiddelbart efter øgede Michael 
Jensen til 3,5-1,5 efter at have haft 
pæn fordel hele vejen. Den blev 
afgørende i spillernes gensidige 
tidnød, hvor modstanderen Jens Bo 
Hansens vinge faldt samtidig med at 
han udførte træk 39, men da Roskilde-
manden ville blive sat mat i to træk, 
fik det ikke den store betydning. 
Michael havde et afgørende stød efter 
31…hxg6, men valgte i stedet for at 
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omgruppere tårnene, og den manøvre 
viste sig også uhyre effektiv: 
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32.Tf2!? 
32.e6! Lxd6 (32...fxe6 33.Dxg6+ Tg7 

34.Dxe6+ Kh8 35.Df6!+-) 33.Lxd6+-.  
32...Lxd6 33.Lxd6 De4 34.Tdf1 Ld5 
35.Tf4 Dc2 36.T1f2 Dd1+ 37.Kh2 
Le6 38.Th4! Kg7?  
38...Txd6!?  
39.Dg5! Txd6 
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Og samtidig faldt sorts vinge. Der er 
mat i to efter 40.Df6+ Kg8 41.Th8#. 
1–0 
 

Foran 3,5-1,5 så det lyst ud, idet der 
var udsigt til at hente mindst 2,5 point 
i de resterende tre partier. På 
syvendebrættet snød Mathias Meunier 
veteranen Preben Løvgren Nielsen i 
åbningen og afviklede til en meget 
gunstigt udseende slutspil, men det var 
svært at finde den rigtige plan. Vi 
kommer ind efter Roskilde-spillerens 
31…Le6: 
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32.Te2?! 
32.c5!  
32...Td4 33.Tec2 Ta8 34.h3 Tad8 
35.Lc5 Td3 36.a4 Ta8 37.Ta1 Tb3 
38.a5  
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38…e3! 



 

22 
 

Godt set af sort - nu bliver hans 
hvidfeltede løber stærk. 
39.fxe3 Lf5 40.Tcc1 Ld3+ 41.Kg1 
Tb2 42.a6 Le4 43.a7!?  
43.g4 Tg2+ 44.Kf1 Th2 minder meget 
om partifortsættelsen, bortset fra at 
hvid ikke har mistet g-bonden. 
43...Txg2+ 44.Kf1 Th2 45.Kg1  
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Og parterne enedes om remis,  
inden sort fik spillet 45…Tg2+.½-½. 
½½½ 

Dagens parti 
På førstebrættet stod Kristoffer 
Dyrgaard og Aage Sinkbæk for dagens 
parti, som det i sidste ende lykkedes 
for Kristoffer at vinde. Vinderen har 
sat udførlige kommentarer til, og da 
partiet er smækfyldt med 
komplicerede muligheder, står 
diagrammerne nærmest i kø for at 
blive sat ind: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard,  
FREM 1 
Sort: Aage Sinkbæk, Roskilde 
[Noter: KD] 

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4 Lg7 
5.Sf3 0–0 6.Le3 Lg4 7.h3 Lxf3 

8.Dxf3 c6 9.0–0–0 Da5 10.g4 b5!? 
11.e5 Sfd7 12.Lxb5 cxb5 13.Dxa8  
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13...b4? 
13...Sb6! 
14.Dd5 Da6 15.Sb1  
15.Se4!? 
15...Sb6 16.Db3 d5 17.Kd2  
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17…Sc6 
17...Sc4+ 18.Ke1 Sxe3 19.Dxe3 Dxa2 
20.Dc1±. 
18.Ke1 Sc4 19.Lc1 Tb8 20.Dd3?! 
Dxa2 21.b3 Dxb1  
21...Sa3?? 22.Lxa3 bxa3 23.Sc3 Db2 
24.Sa4 Da2 25.Dc3+-. 
22.bxc4 dxc4  
22...Da2!? 
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23.Dxc4  
��������	
 
��)�+�+�+� 
����+���� ��� 
��+�+�+�+� 
�+�+����+�� 
����Q������+! 
"+�+�+�+�$ 
%�+�+�+�+' 
(+� #*9,�+*- 
./01234567 

23…b3! 
Havde jeg overset, da jeg spillede 
Dd3. 
24.cxb3  
24.Dxc6!? bxc2 25.Td2 Dxc1+ 26.Ke2 
Db2 27.Dxc2±.  
24...De4+ 25.Kf2 Sa5 26.De2 Dd5 
27.Df3 Db5 28.Le3?!  
Giver sort en unødvendig mulighed for 
at slå med dronningen på b3. 
Trækomstilling til partiet via Kg3, 
Sxb3, Le3 kunne overvejes. 28.La3 
overvejede jeg kraftigt, men jeg var 
bange for, at løberen ville mangle på 
e3 til forsvar. 
28...Sxb3 29.Kg3 a5 30.f5  
30.d5 er muligvis bedre, men jeg 
kunne ikke se, hvorvidt bonden ville 
blive stærk, eller om trækket blot ville 
åbne for sorts løber.  
30...a4 31.e6!?  
Med håbet om at komplicere tingene i 
min tidnød, 31.f6 var en anden 
mulighed. 31...fxe6 32.fxg6 hxg6 
33.De4 e5 34.d5 Tf8 35.Dxg6 Sd4  
35...De2 36.Tde1 Df3+ 37.Kh4 Tf6 
38.De8+ Tf8 39.Dh5 fastholder hvids 
fordel.  
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36.Txd4?! 
Spillet i tidnød, da jeg slet ikke kunne 
overskue Lh6-varianten: 36.Lh6! Tf7 
37.Thf1 Se2+ 38.Kh4 Sf4 39.Lxf4 Tf6 
(39...exf4? 40.Tb1 Dxd5 41.Tb8+ Tf8 

42.Txf8+ Kxf8 43.Txf4+ Kg8 44.De8+ 

Kh7 45.Dxe7+-) 40.De4 exf4 41.g5 
Dd7 42.Txf4 Txf4+ 43.Dxf4±. 
36...exd4 37.Lxd4  
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37…Tf7?! 
37...Db8+! 38.Kg2 e5 39.dxe6 Db7+ 
40.Kg1 Tb8 og hvid skal måske være 
indstillet på en remis. 
38.Tb1  
Her var jeg lige ved at slå på g7, men 
nåede lige at se 38…Tf3+!  
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38...De8 39.Tb6 Dd8 40.Le5 Kf8  
40...Dxb6!? kan overvejes som et 
remisforsøg 41.Dxb6 Lxe5+. 
41.Lxg7+ Txg7 42.Dc6  
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42…Tf7? 
42...a3 var trækket, jeg var bange for. 
43.Ta6 Db8+ 44.d6 Db3+ havde jeg 
ikke helt fået med i mine beregninger. 
45.Df3+ Dxf3+ 46.Kxf3±.  
43.Dh6+!  
Nu vinder hvid forceret.  
43...Ke8  
43...Tg7 44.Df4+ Tf7 45.Tb8+-; 
43...Kg8 44.Tg6+ Tg7 45.Dxg7#. 
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44.d6! 

Hvid tager på simpel vis den tredje 
brik med i angrebet, hvor truslen nu er 
det simple d7+! 
44...Da8  
44...exd6 45.Dh8+ Tf8 46.Dh5+ Ke7 
(46...Tf7 47.Db5+ Ke7 48.Tb7++-) 

47.Dh7+ dette træk havde jeg overset i 
mine beregninger, men ville 
forhåbentligt have fundet det ved 
brættet, hvis det var blevet nødvendigt. 
47...Ke6 (47...Tf7 48.Tb7+;  47...Ke8 

48.Tb7! Pointen bag d6 er netop at 
stoppe sorts skakker, hvilket viser sin 
betydning nu.) 48.De4+ Kd7 49.Tb7+ 
med mat i 8 træk.; 44...Dc8 45.Dh8+ 
Kd7 (45...Tf8 46.Dh5+ Tf7 47.Db5+ 

Kd8 48.Tb8+-) 46.Dd4 med klar hvid 
fordel; 44...Dxb6?? 45.d7++-. 
45.Dh8+ Tf8 46.Dh5+ Kd8 47.dxe7+ 
Kxe7 48.De5+  
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Og sort er mat i fem træk. 1–0 
 

Debutanten viste god 
slutspilsforståelse 

Det ordinære ottendebræt Baldur Helgi 
Möller havde på grund af fruens nært 
forestående nedkomst (som for øvrigt 
indtraf samme aften) meldt afbud, og i 
hans fravær var der divisionsdebut til 
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Yann Le Besq, som i reservernes 
opgør ikke var længe om at udligne 
med de sorte brikker. Der blev afviklet 
til et slutspil, hvor FREM-spillerens 
løberpar dominerede brættet. Efter 
modstanderen Søren Madsens 45.Kxf3 
blev der rusket op i dronningefløjen: 
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45…b5! 46.axb5 cxb5 47.cxb5 
Lxb348.Se1 Lc3 49.Sd3+ Kb6 50.Sc1 
Ld5+ 51.Kf2 a4 52.Ld3 Lb2 53.Se2 
a3 54.Lb1 Kxb5 55.g4 fxg4 56.Kg3 
Lf3 57.Sg1 Ld1 58.e4 Le5+ 59.Kg2 
Kb4 60.La2 Kc3  
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0–1 

Andetholdets stjernestund 
I 2. runde af divisionsturneringen stod 
FREM 2 for en af sæsonens bedste 
præstationer, da de på udebane vandt 
4,5-3,5 over Dianalund. Mads Hansen 
havde en åbningsforberedelse parat. 
 

Mads Hansen kommenterer: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM (1832) 
Sort: Mikkel Schmidt Hjort, 
Dianalund (1951)  
[noter: MH] 

1.e4 c5  
Lige i den!  
2.Sc3 e6 3.g3 Sc6 4.Lg2 a6 5.a4!  
Jeg havde set nogle partier med ham, 
hvor han spillede stillinger med a6-b5-
Lb7, rigtigt godt, så det måtte han 
selvfølgelig ikke få lov til.  
5...d6 6.d3 Sf6 7.f4 Le7 8.Sf3 Dc7 
9.0–0 Ld7 10.Ld2 h6  
Han sagde efter partiet at han 
undervurderede mig, for ellers ville 
han have spillet 10...h5. Hvad det så 
end betyder! 
11.Kh1  
Kongen ud af g1–a7 diagonalen  
11...0–0–0 12.e5 Se8  
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12...dxe5 13.Sb5!± (13.fxe5? Sxe5 

14.Sxe5 Dxe5 15.Lf4 Dh5 16.Lf3 Lc6! 

redningstrækket!) 13...Db6 (13...axb5 

14.axb5 Sb8 15.Sxe5 Lxb5 16.Sxf7+-) 

14.Sxe5 - truer Sxf7 og Sc4 - 14...Tdf8 
15.Sc4 Dd8 16.Sbd6+ Lxd6 (16...Kc7 

17.De1) 17.Sxd6+ Kc7 18.Sc4±.  
13.Sb5! axb5  
13...Db8 14.exd6 Sxd6 15.Sxd6+ 
Lxd6 16.c3 f6 17.b4!²; 13...Db6 og nu 
et glimrende træk, Fritz ser: 14.c4!!± 
axb5 15.axb5 Sb4 16.exd6 Lxd6 
17.Se5 Lxe5 18.fxe5 Sc7 19.d4!+-. 
Bondestorm, tårn-linier, løber-
diagonaler og en dronning på standby, 
bør være nok for officeren. 
14.axb5 Sb8 15.b6  
Her foreslår min tyske ven Fritz, at 
15.c4 med ideen 16.Ta7 som er meget 
farligt for sort. 
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15...Dc6 
15...Dxb6 16.La5 Db5 17.Lxd8 Lxd8 
18.exd6 giver en lille fordel, men de 
hvide brikker hopper let ned til den 
sorte konge. 
16.Sd4 cxd4 17.Lxc6 Lxc6+ 18.Kg1 
g6 19.c3 dxe5 20.fxe5 Lc5 21.c4 Th7 
Man er færdig, når der kommer sådan 
et træk. 

22.b4 Lxb6 23.b5 Ld7 24.Lb4 f5 
25.Te1?  
25.exf6! 
25...Lc7 26.Ta8  
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Sikken et møbellager!  
26...Sg7 27.Da4 Le8 28.Da7 b6 
29.Ld6  
Dræbende!  
29...Txd6 30.exd6 Lxd6 31.Da6+ 
Kd8 32.Dxb6+ Ke7 33.Ta7+ Sd7 
34.c5 Lxg3 35.hxg3 Kf6 36.Dd8+ 
Kf7 37.c6  
Med mat i fire træk!  
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1–0 
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Øvrige resultater i 6. runde: 
Taastrup – Holbæk 3,5-4,5, Dianalund 
– Ringsted 5,5-2,5. 
 

Stillingen efter 6. runde: 

1. FREM 1 31,5(11) 2. Dianalund 
29,5(9) 3. Ringsted 23(6) 4. Roskilde 
22,5(6) 5. Springeren 22,5(4) 6. 
Taastrup 22(3) 7. FREM 2 20,5(5)  
8. Holbæk 20,5(4).

 

Fynsserien – Frem 3 
Af Anton Kjeldsen 

 

Sæsonen 2007/08: 
Siden sidste nummer af ”Brikken” 
udkom, har vi spillet de sidste 5 runder 
af holdturneringen i Fynsserien. Da 
alle nu kender det endelige resultat, vil 
jeg ikke referere fra hver enkelt 
holdkamp, som jeg plejer at gøre, men 
derimod gøre samlet status for 
sæsonen. Lad mig starte med at sige, 
at den udmeldte målsætning for holdet 
blev overholdt. Jeg havde på forhånd 
proklameret, at vi ville komme til at 
spille med om de sjove placeringer 
helt frem til afslutningen. Vi sluttede 
på en klar 3. plads, med 3½ point ned 
til Nyborg på 4. pladsen, og i teorien 
spillede vi faktisk om oprykning i 
vores sidste runde match mod Nr. 
Aaby. Det havde dog krævet en sejr på 
7-1, hvilket vi på intet tidspunkt var i 
nærheden af! Vi var, i forhold til vores 
ratingtal kontra vore modstanderes 
ditto, sat til at skulle opnå 26,33 point 
over hele sæsonen. Vi scorede 32½ 
point, hvilket jo er 6 point over 
forventet, så alt i alt må vi sige, at 
indsatsen har været mere end 
godkendt! Samlet set bør man vel se 
tilbage på en sådan sæson med 
tilfredshed – og så alligevel ikke 
helt… Sidste år red vi på en bølge af 

selvforstærkende succes, og endte med 
at gå ubesejret igennem hele sæsonen. 
I år startede vi med et lidt ærgerligt 
knebent nederlag til de senere vindere 
af Fynsserien, Sydøstfyn 2, og vi tabte 
faktisk 4 ud af de 7 holdkampe. At vi 
så alligevel blev nummer 3, skyldtes 
udelukkende det faktum, at vores 3 
sejre til gengæld var knusende: 6½-1½ 
mod Tårnet, 6-2 mod Odense samt 7-1 
mod Indslev! Som det fremgår af årets 
topscorerliste (reserver er ikke talt 
med), kan man se, at det især var de 3 
nederste brætter, som leverede 
præstationer over det forventede, 
hvilket ikke er særligt overraskende, 
når man ser på, hvor jævnbyrdigt 
vores 3. hold egentlig er. Topbrætterne 
havde væsentlig hårdere modstandere 
at kæmpe mod, så at stort set alle har 
scoret lige over, eller omkring det 
forventede, er egentlig ganske godt 
gået! Nogle spilleres præstationer 
skinner mere igennem end andres, og 
en af disse er Jess Nykjær, som gik 
ubesejret igennem hele sæsonen, og 
scorede 1,5 point over forventet samt 
en rating gevinst på 45 – flot! Årets 
spiller må dog uden tvivl være Alfred 
Andersen. Hans præstation er i år helt 
uden sidestykke: 2,5 point over 
forventet samt en rating gevinst på 
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hele 91! Oven i købet må Alfred 
faktisk ærgre sig en lille smule over, at 
han ikke scorede de maksimale 7 
point, da han i 4. runde tog remis med 
Kurt Ploug, så han kunne nå en tidlig 
bus hjem… 
 

Topscorerlisten: 
1. Alfred Andersen            6,5/7 

forv. Score: 3,99 
2. Jess Nykjær                    5,5/7 

forv. Score: 4,01 
3. Anton Kjeldsen              5,5/7 

forv. Score: 4,02 
4. Yann Le Besq                3,5/7 

forv. Score: 3,20 
5. Tobias Rostgaard           2,5/6 

forv. Score: 2,03 
6. Bent Jensen                    2,5/6 

forv. Score: 2,35 
7. Theis Nielsen                 2,5/6 

forv. Score: 2,64 
8. Casper E. Rouchmann      2/6 

forv. Score: 1,86 

Nu krydser vi så alle sammen fingre 
for, at Frem 2 klarer skærene og bliver 
i 2. division, så vi ikke igen til næste 
sæson skal kæmpe mod vore 
klubkammerater om oprykning…  
 
Jeg er nemlig helt overbevist om, at 
Frem 3 i næste sæson vil spille en 
endnu mere fremtrædende rolle i 
Fynsserien. Optimismen skyldes ikke 
mindst det fantastiske 
ungdomsarbejde, som bliver lavet i 
klubben, hvor der hvert år er 2-3 helt 
unge spillere, som stryger forbi os lidt 
ældre. Men hele klubben synes i disse 
år at være i en rivende udvikling, og 
det er spændende at være en del af. 
 
Til slut er der blot at sige tak for i år 
og tillykke til Sydøstfyn 2 med 
oprykningen til divisionerne! Det var 
fuldt fortjent, da de var klart det 
stærkeste hold i rækken.

 

FREM 4 
Af René Andreasen 

 

FREM 4 – Kerteminde 5-3 
Efter at have overvintret på 
førstepladsen åbnede vi foråret med at 
møde Kerteminde. Eftersom 
Kerteminde er meget stærkt besat på 
de øverste 3 brætter, var den store 
masterplan, at vi skulle have 4 af 5 
points på 4-8 bræt, og derefter skulle 
Steen, Sander og undertegnede se om 
vi kunne fedte lidt i hjem på de 3 
øverste brætter.  
Den virkede pulveriseret, da både 
Jacob og Sander måtte melde afbud, 
og for at gøre skaden værre måtte vi 

også afgive Henrik til 3. holdet. I 
stedet for disse 3 fik vi assistance fra 
Søren Korshøj, Emil Deleuran og Thor 
Bendix.  
Da Kerteminde kun kunne stille med 7 
spillere var Thor på tavlen allerede kl. 
19.00. Søren Korshøj skulle heller 
ikke bruge meget mere end 10-15 
minutter for at gøre det til 2-0, og 
inden der var gået et par timer havde 
Martin og Alexander gjort det til 4-0. 
Emil måtte dog give fortabt da en 
løber og et tårn ikke var tilstrækkelig 
kompensation for tabet af dronningen 
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4-1. Dermed havde vi realiseret 4 af 5 
points på 4-8 bræt. 
Tilbage sad Lene, Steen og 
undertegnede. Lenes stilling mod Jens 
Nibe så ikke sund ud, men derimod 
havde Steen Utoft og undertegnede 
meget lige stillinger mod Knud Erik 
Eriksen og Ove Eriksen. Kun et af 
partierne var ved at ændre karakter. 
Knud Erik Eriksen overspillede 
stillingen i et forsøg på at finde 
gevinsten mod Steen Utoft, og faktisk 
var stillingen vippet til Steens fordel 
da de blev enige om en remis. Men 
inden da havde Lene tabt, mens at 
undertegnede og Ove Eriksen var 
blevet enige om remis. 5-3 og lige 
efter planen. 
 

Nyborg – FREM 4: 4-4 
Før kampen mod Nyborg havde Jacob, 
grundet studier, meldt fra til resten af 
sæsonen, men heldigvis ville Søren 
Korshøj gerne træde til som erstatning 
i de resterende kampe. 
Vi havde sat næsen op efter endnu en 
sejr, men det viste sig hurtigt at det 
skulle blive en meget lige affære, og 
efter et par timers spil begynder 
remiserne at tikke ind. Søren får 
tilbudt remis i en stilling hvor han 
faktisk stod lidt klemt, Lene tager 
remis efter at have måtte aflevere en 
bonde tilbage. Sander var havnet i et 
slutspil hvor begge havde 3 officerer 
og et lige antal bønder, en stilling hvor 
de hver især dominerede henholdsvis 
de sorte og de hvide felter.  
Jeg havde selv stået meget aktivt, men 
min modstander havde tvunget mig til 

at bytte mine aktive officerer, og jeg 
tager i mod et remistilbud. 4 X remis.  
Faktisk begynder det at se ud som at 
Nyborg ville vinde matchen. Henrik 
og Alexander manglede materiale 
mens at Steen og Martin Utoft begge 
bragt sig i fordelagtige stillinger. Det 
bliver til nederlag til både Henrik og 
Alexander, men heldigvis formåede 2 
X Utoft at trække det længste strå. 4-4 
På baggrund af matchens udvikling et 
meget fair resultat, men meget 
skuffende i vores bestræbelser på at 
fastholde førstepladsen. Da Fåborg 
vandt 5-3 over Sydøstfyn, har de 
dermed erobret 1. pladsen på flest 
matchpoints.  
 

Årslev-FREM 4: 3-5 
Der var på forhånd lagt op til en svær 
opgave. Ikke nok med at vi skulle 
møde rækkens nummer tre, vi skulle 
faktisk også helst have et bedre 
resultat end hvad Fåborg ville kunne 
opnå mod Midtfyn. At Aarslev kun 
stillede op med 7 mand gjorde at dette 
scenarium var inden for rækkevidde.  
Der kommer ret hurtigt point til både 
Søren og Sander, mens at Alexander 
og Steen måtte melde fortabt. 3-2. Da 
Henrik lidt senere fik den strålende ide 
at buldre igennem modstanderens 
kongestilling, var vi oppe med 4-2, og 
den meget eftertragtede storsejr var 
inden for rækkevidde.  
Tilbage sad Lene og undertegnede i 
noget der begge lignede 
remisstillinger. Men da Lenes 
modstander gik galt i byen, og da 
klappen gik ned undertegnede blev det 
til en sejr til hver 5-3. Da Fåborg vandt 
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6-2 over Midtfyn var situationen den 
at Fåborg have 30½ point samt 12 
matchpoints mens at vi havde samlet 
29½ og 9 matchpoint.  
Sidste runde var planlagt så heldigt at 
de to oprykningskandidater FREM 4 
og Fåborg skulle mødes i direkte duel, 
og vi ville derfor skulle vinde 5-3 for 
at rykke op.  
 

Fåborg – FREM 4: 3,5-4,5 
Vi fik en rigtig god start på matchen. 
Både Martin og Lene sikret sig 
materielle fordele, og det lignede 2 
sikre points. Men Lenes modstander 
fik en bonde for den kvalitet han måtte 
afgive, og denne ekstra bonde blev 
brugt til en bondestorm på dronning-
fløjen og Lene måtte lade sig tage til 
takke med et halvt point. Sander fik 
lavet noget rod og da modstanderen fik 
sat hvide løbere på både a7 og b7 
manglede der felter til tårnet. Søren 
Lauersen havde manglet en bonde i 
gennem mange træk, og måtte også 
give fortabt, og nu så det ud til at al 
spænding var ude af matchen. ½-2½. 
Men så to vores to yngste fat. 
Alexander Hjorts modstander tog fat i 
en brik for at indse at han skulle til at 
lave et ulovligt træk, det eneste lovligt 
træk med denne brik var et tabstræk. 
Martin Utoft spiller et godt parti, 
presser sin modstander i bund for 
derefter at miste et tårn i en gaffel. 
Men da modstanderen vælger ikke at 
lade at lade sin fribonde løbe i mål, 
følte Martin sig ikke for fin til at lade 
en af sine bønder løbe hjem. 2½-2½. 
Steen Utoft spiller remis i et parti som 
også var meget lige hele vejen 

igennem. Henrik spiller et indianer-
parti hvor begge spillere kommer i 
voldsom tidsnød, og da røgen havde 
lagt sig havde Henrik et tårn og en 
springer i overskud. 4-3. 
 

Hvid: Bjarne Lindenskov,  
Faaborg 1 (1804) 
Sort: Henrik Jegbjerg Hansen, 
FREM 4 (1578)  
[noter: HJH] 

1.d4 e5  2.dxe5 Sc6 3.Sf3 Sge7!  
Hvis man spiller Englund-gambit, er 
dette det bedste træk. 4.Sc3 eller 
4.Dd5 er mere kritisk, om end jeg ikke 
kender en decideret gendrivelse af 
Sge7-varianten. Bevares, hvid kommer 
til at stå lidt bedre i visse varianter, 
men sker dette ikke også i "normale" 
åbninger?  
4.e4  
Ikke noget forsøg på en gendrivelse. 
4...Sg6 5.Le2 Sgxe5 6.0–0 Lc5 7.c3 
a5  
Tænkte jeg længe over - var bange for 
b4, men det er vist ikke noget. Andre 
muligheder var 7...d6 eller 7...0–0.  
8.Sbd2 0–0 9.Sxe5 Sxe5 10.Kh1  
Med planer om f4 og angreb på 
kongestillingen.  
10...d5!?  
Sætter gang i sagerne!  
11.Sb3 La7!?  
Bjarne havde regnet med 11...Lb6.  
12.exd5  
Her havde Bjarne set en del på 12.f4 
Sg6 13.f5.  
12...a4 13.f4 Sg6 14.Sa5 c6  
Nok det eneste.  
15.b4 cxd5 16.Lb5 Lb6! 17.f5 Sh4 
18.Dg4?  
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18…Sg6? 
En dobbelt overseelse. 18.Dg4 er en 
fejl på grund af  18...Sxf5 19.Txf5 g6!, 
hvorefter sort står klart bedst. Dette 
havde jeg desværre ikke set. 18.Dh5 
var bedre for hvid.  
19.Df3 Se5 20.Dg3 f6 21.Lh6?! Tf7 
22.Lf4 Lc7  
22...Lxa5 var måske bedre.  
23.Tae1 Ld6 24.Lxa4 Lxf5 25.Lb3 
Le6 26.Td1  
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26…Lb8! 
Den skal helt hjem. På c7 står den i 
vejen for Tf7, der skal bække b7-
bonden. Jeg begyndte at se på 
muligheder for at vinde springeren på 

a5, der ingen flugtfelter har, men 
kunne dog aldrig få det til at virke.  
27.Tfe1 Te7 28.c4  
Allerede her ophører min 
noteringsliste, da jeg nu har under 5 
minutter tilbage, hvilket er 
ukarakteristisk for mig. Bjarne havde 
cirka 7 minutter tilbage, De følgende 
træk er efter den dårlige hukommelse!  
28...d4 29.c5 Lxb3 30.Dxb3+ Kh8 
31.a4 Sg4 32.Dg3 Lxf4 33.Dxf4 
Txe1+ 34.Txe1 Dd7 35.Td1 d3  
Nu begynder tidnøden seriøst at melde 
sig. Hverken Bjarne eller 
undertegnede havde over halvandet 
minut tilbage.  
36.Sxb7 Se5 37.Sa5 Dxa4 38.h3?? 
Txa5??! 
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Jo altså, det vinder da, men Bjarne 
havde vel givet hånd efter 38...Dxd1+! 
Lidt senere sætter han også tårnet i 
slag - igen, og herefter var det slut.  
0–1 
 

På resultattavlen så det ud, som om vi 
havde chancen. Men i det sidste parti 
havde jeg først løsnet trykket i en 
ellers fordelagtig stilling, og da jeg 
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senere i et slag om en åben linje 
mistede en bonde, stod jeg til tab. Den 
eneste mulighed var at kaste sig ud i et 
kapløb på hver sin fløj eller håbe på at 
jeg kunne smide min sidste officer for 
at par bønder. Men stilling var tabt, og 
at jeg får remis var nok nærmest en 
foræring. 4½-3½. 
Dermed slutter begge hold på 34 
points, men Fåborg rykker op grundet 

12 matchpoints mod vores 11. I 
skrivende stund eksisterer der stadig 
en chance for at vi kan rykke op, hvis 
tingene flasker sig i 
divisionsturneringen, skal vi ud i et 
oprykningsopgør mod Nørre Åby II.  
Jeg vil gerne slutte med at takke alle 
spillere der har været med, såvel faste 
som reserver, for en god indsats  
gennem sæson.

 

 SØF Midtfyn OS Ktm. Nyborg Årslev Fåborg Total 
René Andresen 1 1 0 0,5 0,5 0 0,5 3½/7 
Sander Ehmsen 1 1 0  0,5 1 0 3½/6 
Steen Utoft  0,5 0 1 0,5 1 0 0,5 3½/7 
Henrik J. Hansen 1 0,5 1  0 1 1 4½/6 
Lene Kuntz 1 0,5 0 0 0,5 1 0,5 3½/7 
Jacob Barnewitz 0,5       ½ /1 
Søren Lauersen    1 0,5 1 0 2½/4 
Alexander Hjort 0 1 0 1 0 0 1 3/6 
Martin Utoft  1 1  1 1 1 1 6/6 
Emil Deleuran   0,5 0    ½/2 
Thor Bendix  1 1 1    3/3 
I alt 6 6 3,5 5 4 5 4,5 34 
Forventet Score 4,82 5,68 3,13 3,76 4,53 4,84 3,28 30,04 

 

Melodien og oprykningen, der (måske ikke) blev væk 
Af Peter Kinggaard 

 

Dramatikeren Kjeld Abell fik i 1935 
sit gennembrud med det 
samfundskritiske teaterstykke 
”Melodien der blev væk”, og den titel 
betegner meget godt forløbet for 
klubbens 5. hold, som i den netop 
afsluttede sæson fik fornøjelsen at 
prøve kræfter med holdene i Serie 2, 
kreds 1. Med en koncentreret indsats 
syntes chancen for en topplacering 
ganske gode. Den værste konkurrent 
var uden tvivl Tårnet 2 med Nyborg 3 

som outsider, mens de øvrige 5 hold, 
Kerteminde 2, Statsfængslet, 
Sydøstfyn 4 og 5 og Ullerslev måtte 
regnes for overkommelige 
modstandere. Sådan gik det ikke helt i 
en ujævn sæson, hvor det blev til 4 
sejre, 2 uafgjorte og et enkelt nederlag. 
Turneringen blev indledt mandag d. 
22. oktober med en overbevisende 5-0 
sejr over Statsfængslet, men med til 
historien hører at Nyborg-holdet 
desværre ikke kunne stille op og 
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senere udgik af holdturneringen. 
Første hjemmekamp 3 uger senere bød 
på besøg af Kerteminde 2, og her 
gjorde vi det ikke nemmere for os selv, 
da en af vores spillere valgte den 
tarvelige løsning at blive væk. Søren 
Christensen og jeg tog for let på 
opgaven mod klart svagere 
modstandere, og måtte nøjes med 
remis. Christian Boller og Emil 
Deleuran sikrede dog en kneben sejr 
på 3-2.  
Sæsonens bedste indsats blev leveret i 
udekampen mod Ullerslev, hvor Niels 
Boller fik fornøjelsen af at køre en tur 
med ”ungdomsbanden”. Ny sejr til 
Deleuran, samme resultat for Thor 
Bendix, mens Søren (på det vanskelige 
1. bræt) og Christian spillede remis. 
For at følge med Tårnet var det 
nødvendigt, at de 2 næste kampe 
indbragte stort set fuldt hus, men til 
dysten mod Sydøstfyn 5 i 
Ungdomshuset måtte holdet stille op i 
en stærkt svækket udgave, fordi vi var 
så flinke at udlåne spillere til 4.holdet i 
Serie 1. Resultatet blev derefter, da 
holdet måtte indkassere et meget 
skuffende nederlag på 2-3 mod 
rækkens svageste hold. Søren og 
Alexander Pulli sørgede for 
gevinsterne.  
Hurtigt videre til næste kamp, som 
foregik på Gudbjerg skole, altså var 
modstanderen Sydøstfyn 4. Emils 
modstander kom knap 3 kvarter for 
sent, men kunne lige så godt være 
blevet hjemme i det øsende regnvejr, 
for kort efter kl. 20 kunne vores 
topscorer bogføre en gevinst. Søren 
vandt også i sikker stil, og dermed var 

alle chancer for en storsejr til stede, 
fordi det så lovende ud for Christian 
og Thor. På forunderlig vis lykkedes 
det at forære alt væk – jeg havde dog 
den fornøjelse at blive tituleret 
gentleman, fordi jeg tilbød min 
kvindelige modstander, Ulla Hansen, 
remis i en for mig klart vundet stilling, 
med 30 sekunder mod en time på uret. 
Det har jeg måttet høre en del for!  
Vi måtte således tage hjem med 
uafgjort, og dermed var kravet i 
sæsonens sidste hjemmekamp mod 
Tårnet en klar sejr for at generobre 1. 
pladsen. Denne gang var det 
svendborgenserne, som kun kunne 
mønstre 4 spillere, hvilket betød, at 
familien Boller tidligt på aftenen 
kunne notere en 2-0 føring. Søren og 
Emil spillede koncentreret og vandt 
efter rigtigt lange partier. 60-70 træk 
er dog alt for meget at vise her. Thor 
tabte desværre trods en officer i 
overvægt. Det blev altså 4-1, og der 
gik ikke mange minutter, før det kunne 
konstateres, at en 5-0 sejr over Nyborg 
3 i sidste runde lige akkurat ikke ville 
være nok til 1. pladsen, fordi Tårnet 
ville få 5 point mod Statsfængslet.  
På spørgsmålet om de så ville rykke 
op, svarede Erling Bech Andersen: 
”Ja, hvis vi får 10 nye spillere”. 
Rundens resultater viste at uafgjort 
mod Nyborg 3 ville sikre 2. pladsen, 
og dermed en mulig oprykning. Her 
lykkedes det holdlederen at vise vejen 
med en lynsejr i 10 træk. De rutinerede 
østfynboer bragte sig foran 2-1, inden 
Emil med de sorte brikker lokkede 
FSUs tidligere formand, Erik G. 
Andresen, i en matfælde:  
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Hvid: Erik G. Andresen, Nyborg 3 
Sort: Emil Delereuran, FREM 5 
1.g3, d5 2.Lg2, Lf5 3.f4, c6 4.d3, Sf6 
5.Sf3, e6 6.a3, Lc5 7.d4, Lb6 8.Sc3, 
Se4 9.Sa4, Df6 10.c3, b5 11.Sh4, a6 
12.Sxb6, cxb6 13.0-0, b5 14.De1, Sa5 
15.Sxf5, Dxf5 16.b4, Sc4 17.h3, Tc8 
18.Tf3, Scd6 19.Ta2, Dg6 20.Kh2, 
Sc4 21.Td3, Sed6 22.Df2, b6 23.Df3, 
Se4 24.Df1, Scd6 25.Tc2, Tc7 26.Df3, 
Sf5 27.Ld2, Sexg3 28.Df2, Se4 
29.Lxe4, dxe4 30.Tg3, Dxg3 
31.Dxg3, Sxg3 32.Kxg3, h4 33.Kg4, 
f5 34. Kg5, Kf7 35.Le1, g6 36.e3, 
Th5  
0-1.  
 

Med en hårdt tilkæmpet remis sikrede 
Thor det ønskede resultat. Emil 

Deleuran vandt alle sine 5 kampe for 
5.holdet (+ en remis i Serie 1) og blev 
belønnet med 162 ratingpoint. mens 
Søren Christensen scorede 4/6. 
Christian Boller klarede sig også fint 
med 2½ point.  
For et nærmere studium af 
enkeltresultater henvises til Fyns Skak 
Unions hjemmeside. Jeg vil gerne 
takke ”mit” hold for en hyggelig 
sæson, og samtidig bede jer om at 
sætte kryds i kalenderen ved d. 20. 
oktober 2008. Det er ret usandsynligt, 
at Tårnet, Svendborg skulle få 10 nye 
medlemmer, så derfor vil det 
forhåbentlig være dagen, hvor vi slår 
Frem 4 af banen i Serie 1 i den nye 
sæsons første lokalopgør.

 

Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

2. runde: 
Den største overraskelse blandt de 16 
tilbageværende mandskaber i 2. runde 
ved fællesstævnet i Indslev var så 
afgjort FREM 6, der i 1. runde slog 
Faaborg ud.  
De fik den værst tænkelige 
lodtrækning, da sidste sæsons 
finalister Læseforeningen 1 blev 
modstanderen. Det rene juniorhold 
med en gennemsnitsalder på cirka 14 
år gik imidlertid uimponeret til 
opgaven, og efter et par timers spil var 
der absolut intet der tydede på, at 
storfavoritterne ville gøre kort proces. 
Tværtom lurede sensationen, da Emil 
Deleuran efter at være sluppet 
halvskidt fra åbningen mod Peter Grau 

kom tilbage og fik etableret et farligt 
modspil, der primært kredsede om 
hvids udsatte konge.  
Begge parter forvandlede bønder til 
dronninger, hvid rådede endda over to, 
og manden med de to dronninger var 
oven i købet var i trækket.  
En grundregel siger, at den der giver 
den første skak i en stilling med 
mange tunge officerer på brættet 
vinder.  
Det var bare ikke tilfældet her, hvor 
Peter nok skulle have ventet med at 
tage ny dronning. LF-spilleren kunne i 
diagramstillingen afvikle til et 
remisslutspil, men når man har stået til 
gevinst længe, er det svært at affinde 
sig med en halv: 
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1.Tf2+?? 
1.Tg3+! Txg3+ 2.Kxe4! (2.Dxg3+?? 

Kxg3 3.Dc7+ Tf4–+) 2...Kf2+ 3.Ke5 
Te3+ 4.Kf6 Dh4+ 5.Kg6! Tg3+ 
6.Dxg3+ Kxg3 7.Dc3+=. 
1...Kxf2 2.Dc2+ Kf3 3.Df8+ Tgf4 
4.Da8 Df1+ 5.Kc3 Dc4+ 6.Kb2 
Dxb4+ 7.Db3+ Dxb3+ 8.Kxb3 h4  
Og Emil vandt i få træk. 
0–1 
 

Et kig på de øvrige stillinger var ikke 
opmuntrende for Læseforeningen, idet 
Johnny Holler på fjerdebrættet stod 
uldent mod Thor Bendix, mens der 
længe var materiel balance i Jørn 
Moestrup-Søren Christensen. I 
tårnslutspillet kunne ungdommen dog 
intet stille op med erfaringen, men vi 
skulle helt hen i den sidste spilletime, 
før Moestrup sørgede for udligningen. 
På førstebrættet kom Robert 
Vollertsen halvskidt fra åbningen mod 
Jacob Barnewitz, der dog ikke greb 
chancen, og da Johnny netop havde 
vundet, valgte Robert at forcere 
remisen. 1,5-2,5 mod storfavoritter var 
utrolig flot klaret af FREM 6, der var 
på alles læber aftenen igennem. 

FREM 3 måtte også forlade 
turneringen efter 1-3 til Nr. Aaby 
Junior 1, mens klubbens to bedste 
mandskaber var klar til 3. runde efter 
at have indfriet favoritværdigheden i 
følgende opgør: Nyborg 2 - FREM 2 
1,5-2,5 og FREM 1 - Nyborg 3 3-1. 
 

3. runde: 
Ved stævnet i Næsby mødtes Nyborg 
1 og FREM 2, og hvor man tidligere 
ville være tilbøjelig til at give 
nyborgenserne et lille plus, har der på 
det sidste været så megen fremgang at 
spore på andetholdet, at de unge 
talenter lige så godt kunne trække det 
længste strå. FREM 2 fik imidlertid 
den værst tænkelige start, da Nyborgs 
John Frederiksen i aftenens første 
afgørelse fik skovlen under Michael B. 
Madsen, der efter et par upræcise træk 
blev løbet helt over ende. Så gik der 
langt tid, før Jonas Nilsson sørgede for 
balance i regnskabet ved at vinde over 
Jørgen Hansen. Den merbonde, 
FREM-spilleren sikrede sig i 
midtspillet, gjorde udslaget. Jørgen har 
netop slået igen med 44…Kxg6: 
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45.Kb4! Ta8 46.a4 Tb8+ 47.Ka3 
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Kg5 48.a5 Tb7 49.Ka4 Tb1 50.a6 
Kf4 51.Ka5 Kf3 52.Th2! Kxg4 
53.Txh6 Ta1+ 54.Kb6 Tb1+ 55.Kc7 
Tc1+ 56.Tc6 Ta1 57.Kb7 Tb1+ 
58.Tb6 Txb6+ 59.Kxb6  
1–0 
 

Uligefarvede løbere er ikke 
altid en remisfaktor 

Nyborg 1 bragte sig atter i front, da 
Bent Carl Christensen måtte ned mod 
Jess K. Madsen, og det betød, at 
formand Knudsen nu var tvunget til at 
vinde over Stig Gorm Jensen for at 
fremtvinge en omkamp.  
Med merbonde og bedre bondestruktur 
stod Jesper da også klart bedst, men 
spørgsmålet var, om han med dårlig 
tid på klokken kunne nå det.  
At uligefarvede løbere ikke altid er en 
remisfaktor, fik vi endnu et eksempel 
på efter 49.-Lb6: 
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50.Se6+! Sxe6 51.Lxe6 La7 52.Kg5 
b6 53.Ld7 c5 54.bxc5 bxc5 55.d5 c4 
56.Le8 Le3 57.Lxg6 Ld2 58.Lh5 

Lxc3 59.Le2 Lb2 60.Lxc4 La3 
61.Kf5 Kf7 62.Ke4 Kg8 63.f5  
Og få træk senere gav Stig Gorm op. 
1–0 
 

FREM 2 bedst til lyn 
I lynomkampen tog Jess K. Madsen og 
Bent Carl Christensen en hurtig remis 
og overlod det dermed til de øvrige, at 
afgøre tingene.  
Jonas vandt endnu en gang, mens 
specialisten i disciplinen John 
Frederiksen efter kvalitetstab så sig 
nødsaget til at modtage Michael B 
Madsens remistilbud.  
I partiet Stig Gorm Jensen-Jesper 
Knudsen var rollerne byttet om, idet 
det denne gang var Nyborg-spilleren, 
der havde en bonde i overskud.  
Den tog Stig Gorm med over i et 
springerslutspil, men trods betydelig 
bedre tid, endte han alligevel med at 
tabe på tid. FREM 2 havde vundet 
lynomkampen 3-1 og var klar til 
semifinalen. 
 

FREM 1 let videre 
Her fik de følgeskab af FREM 1, der 
var tårnhøje favoritter mod Indslev, 
som kæmpede det bedste, de havde 
lært, men det rakte slet ikke mod vores 
førstehold, som vandt alle fire partier. 
Vi kom hurtigt foran i matchen, da 
Baldur Möller vandt over Thomas Bo 
Thomsen, der opgav, da der røg en 
officer. 
Jakob Petersen og Tom Frantsen var 
ude i et godt slagsmål, men det var 
favoritten, der havde fat i den lange 
ende efter 24.f5: 
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24...Db3 25.Da3 Dc2 26.De3 Sd3+ 
27.Kf1 Sf4 28.g6 fxg6 29.fxg6 Sxg6?!  
Vinder også, men 29...Sxe2! 30.gxh7+ 
Kh8 31.Dxe2 Tf8+ var den lige vej til 
målet, fx 32.Ke1 Dc3+ 33.Dd2 Dxd2#. 
30.Tc1 Dxa4 31.Lc4+ Kh8 32.Kg2 
Td4 33.Lb3 Db4 34.The1  
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34…Td3! 
0–1 
 

Dermed var FREM 1 på 2-0, og det 
varede ikke længe, inden Mathias 
Meunier sørgede for, at 2. divisions 
tophold var klar til semifinalen, da han 
efter 31…Kf7 gjorde kort proces: 
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32.Txe6! Kxe6 33.Lxd7+ 
Og her opgav Andrew Velarde, da 
hele butikken ryger efter 33...Dxd7 
34.Te1+ Kxd6 35.Td1+  
1-0 
 

Nedtur i egen hule 
Da over halvdelen af de 
tilbageværende spillere kom fra 
FREM, fik vi tildelt semifinalestævnet, 
som blev afviklet mandag den 11. 
februar kl. 19.00. Der var der ingen 
tvivl om, at FREM 2 var de øvriges 
ønskemodstander, og lysten til at 
trække dem blev ikke mindre, da det 
viste sig, at de ikke stillede op i 
stærkeste opstilling.  
Det blev sidste sæsons finalister fra 
Læseforeningen, som fik fornøjelsen, 
og de bragte sig hurtigt foran, da 
Johnny Holler Johansen på 
fjerdebrættet vandt over hasteindkaldte 
Jess Nykjær. Det blev 0-2, da Peter 
Chr. Grau fik svindlet sig til en gevinst 
mod Bent Carl Christensen, der længe 
stod bedst og undervejs afslog et 
remistilbud. Læseforeningen havde 
matchen i deres hule hånd, men Robert 
Vollertsen sørgede ufrivilligt for 
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fornyet spænding, da han ramt af 
skakblindhed forærede Jesper 
Knudsen et yderst heldigt point. 
Tættere på kom andetholdet ikke, idet 
Michael B. Madsen måtte kæmpe 
hårdt for remisen mod Jørn Moestrup. 
Det andet Semifinaleopgør mellem 
FREM 1 og Odense Seminarium 
lignede på forhånd et jævnbyrdigt 
opgør, og det blev da også tilfældet 
efter et forløb, hvor udsigten til en 
finaleplads skiftede undervejs. På 
topbrætterne var der længe balance, 
men det var også forudsigeligt, når de 
til daglig spiller for førsteholdet i 
divisionssammenhæng. 
På fjerdebrættet ofrede Mads Hansen 
en bonde og fik i tilgift et kæmpe 
udviklingsforspring, men da frugterne 
skulle høstes, valgte det unge talent en 
forkert plan. Det fik dog ingen 
konsekvenser, da seminariets Thomas 
Christensen ikke greb chancen, og 
siden gik han helt i sort efter Mads’ 
31.Tb1. Modstanderen kunne forsøge 
31…De8, men i stedet for kom 
31…d4??: 
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32.Lxa6!+- d3 33.Lxb7+ Dxb7 

34.Txb7 Kxb7 35.Dg5 Td7 36.Ld6 
Sd5 37.Dd2  
1–0 
 

På bræt 3 kom Mathias skidt fra 
åbningen, og selv om Seminariets 
Jeppe Frederiksen fortsatte upræcist, 
stod vor mand over for matsætning, da 
modstanderen med meget lidt tid 
tilbage tilbød remis! Det var et meget 
uventet halvt point ned i turbanen for 
FREM 1, og holdets finale-udsigter 
bedredes betydeligt. Især fordi det 
lykkedes Tom Frantsen at holde 
balancen mod Mads B. Svendsen, der 
trods to forbundne centrumsbønder i 
overvægt ikke kunne komme videre. 
Dermed lå afgørelsen i hænderne på 
Kim Skaanning og Kristoffer 
Dyrgaard, som længe havde hygget sig 
i en sicilianer, hvor der ikke var det 
store på færde, ud over at Kristoffer 
brugte oceaner af tid, hvilket snart 
skulle vise sig at blive den 
udslagsgivende faktor. Kim har hvid, 
og vi kommer ind efter 35.Dxb6: 
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35...Dd2! 36.c5?? 
36.De6!= 
36...e3?!  
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36...Le5!! 37.Lc4 (37.Db5 Dc1+ 

38.Df1 Lh2+–+) 37...e3–+. 
37.Lg3  
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37...e2? 
37...f4! 38.Dd6 fxg3–+. 
38.De6 Dxb2 39.Lc4 Dxc3 40.Dxe2 
Dxg3 41.Dxe7 Dc3 42.Lf1 De5 
43.Dxe5 Lxe5 44.c6 Ld4+ 45.Kh1 
Lb6 46.Ld3 Kg7 47.Kh2 Kf6 48.Kg3 
g5 49.Kf3 Ke5 50.Ke2 h5 51.Kd2 g4 
52.Kc3 gxh3 53.gxh3 h4 54.Kc4 f4 
55.Kb5 Lc7 56.Ka6 Kd6 57.Le4 Kc5 
58.Kb7 Kd6 59.Lf3 Ld8 60.Kc8 Lc7 
61.Lg2 Lb6 62.Kb7 Ld8 63.Lf3 Lc7 
64.Ka6 Kc5  
Med remistilbud som Kim overvejede 
længe. Kristoffer havde omkring 10 
sekunder tilbage - Kim cirka 10 
minutter. 
65.Lg2  
Her kom Kristoffer til at tage fat i 
kongen, hvorved Kim kunne slippe ud 
af hjørnet.  

65...Kd6 66.Kb5 Ld8 67.Kc4 Lc7 
68.Kd4 Ke6  
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Her blev uret stoppet, da Kristoffer 
med ét sekund tilbage krævede remis, 
men da Kim var sluppet ud af hjørnet, 
kunne han fortsætte sit gevinstsøgende 
spil. Med løberen på d8 og kongen til 
at holde c-bonden bør stillingen 
derimod være død remis. Spillet blev 
genoptaget, men Kristoffer nåede ikke 
at udføre flere træk, før tiden løb ud. 
2-2 og lynomkamp, som Odense 
Seminarium vandt 3-1.  
 

Trods det pauvre udbytte er klubben 
alligevel repræsenteret i finalen, idet 
Kim Skaanning og Mads B. Svendsen 
er topbrætter for seminariet, der møder 
Læseforeningen på et endnu ikke 
fastsat tidspunkt.  
Se enkeltresultaterne i 
pokalturneringen på: www.fsu-
skak.dk.

 

Bymesterskabet i Kolding - Sondex Cup 
Af Jesper Knudsen 

 

En håndfuld spillere fra Frem havde 
fundet vej til Kolding i starten af 

marts. Her arrangerede Richard 
Ebbesen, som er en glimrende 
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drivkraft på disse kanter, en lille 
weekendturnering med et halvt 
hundrede spillere. Turneringsformen 
var den sædvanlige for weekendskak. 
Rammerne var lidt over standard, og 
stemningen med fokus på det skaklige, 
da knap så mange af de rastløse havde 
fundet vejen til Kolding. Under 
fraværet af Ribe EMT vil Kolding 
have godt vækstbetingelser. 
 

Skakken 
I Mester 1 stillede klubbens 
agterlanterner(!) Kristoffer Dyrgaard 
og Mads B. Svendsen op. 
Ratingforskellen var ikke stor, men i 
weekendturnering er der sjældent tid 
til at spille sig i form, hvilket var en 
ulempe for begge Frem spillere. De 
havde deres indbyrdes opgør allerede i 
1. runde, hvor den forudsigelige remis 
faldt efter en afdæmpet 
åbningsdiskussion. Mads skulle i 4. 
runde redde turneringen: ”0,5/3p. var 
hvad kontoen sagde, inden 
morgenrunden søndag. I begge partier 
lørdag tabte jeg, fordi jeg spillede 
dårligt, og ikke fordi min modstander 
spillede specielt godt.” 
 

Hvid: Mads B. Svendsen, FREM 
Sort: Lars Wilton, Esbjerg  
[noter: MBS] 

1.d4 f5  
Jeg havde planlagt at spille Blackmar 
Diemar Gambit, hvis Wilton havde 
spillet d5. Noget skulle der jo ske.  
2.c4 Sf6 3.Sc3 g6 4.h4!?  
Jeg har en rigtig god score mod 
hollandsk, og med i repertoiret er 
blandt andet denne h-bonde-rambuk.  
4...Lg7 5.h5 Sxh5 6.e4 fxe4 7.Txh5  

Kvali-offeret er blandt idéerne med 
denne spillemåde. Wilton mente 
efterfølgende, at der ikke var mere end 
remis, hvis sort spillede de præcise 
træk. Tjaaa... jeg vil heller ikke påstå 
det vinder glat for hvid, men i praksis 
er det svært for sort.  
7...gxh5 8.Dxh5+ Kf8 9.Lh6 e6  
9...De8? 10.Dxe8+ Kxe8 11.Lxg7±.  
10.Sxe4  
Jeg havde kigget på varianten sammen 
med computeren for et par måneder 
siden, men ikke kommet frem til 
noget. Så vi var ude af bogen.  
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10...Sc6?! 
10...De7 11.Lxg7+ Dxg7 12.0–0–0 
med planen Td3-f3. 
11.d5! Se7??  
11...exd5 12.cxd5 De7 13.Df3+ Kg8. 
Her havde vi i analysen set: (13...Ke8? 

14.Lxg7 Dxg7 15.dxc6±) 14.Lxg7 ( 
14.Lc4 Db4+ 15.Sd2 Sa5 16.Dg3?! 

Df8 var den variant, vi så i analysen) 

14...Kxg7 15.Dg4+ Kf8 16.dxc6 d5 
17.cxb7! (tak til computeren). 
12.dxe6 Sg6?? 
En bedre chance var: 12...dxe6 13.Td1 
De8 14.Dxe8+ Kxe8 15.Lxg7 Tg8 
16.Sf6++-. 
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13.Df5+  
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1-0 
 

En fin måde at spille skak på, når intet 
andet lykkes. Mads sluttede på 2 point, 
hvilket indikerede et lille knæk på 
formkurven. Kristoffer spillede også 
skidt og tabte i 2. runde. Han endte 
ligeledes med 2 point og delte dermed 
sidstepladsen med Mads. Jeg håber, de 
rammer formen til fællesafslutningen! 
 

Mester 2 
I mester 2 havde Tordenskjolds 
soldater fået følge af et ungt talent fra 
Norge. Mr. Tallaksen var med sine 15 
år og 2000+ i rating, det mest 
interessante navn i Kolding den 
weekend. Det lokale blad havde også 
fået næse for en tophistorie. De havde 
sendt en fotograf over med den klare 
hensigt at skabe nogle dramatiske 
billeder fra 1. rundes parti mellem 
nordmanden og et andet ungt talent, 
Mikkel Motzkus. Dramaet blev for 
meget for Mikkel da fotografen, i 
Mikkels tid, bad nordmanden om at 
rykke en tilfældig brik. Det er 
sjældent, at vi må korrigere fotografers 

opførsel under en turnering, og på en 
måde var det en behagelig form for 
adfærdsmodifikation. De to talenter 
spillede et interessant parti, der 
imponerede gruppens resterende 
deltagere. De virkede meget skarpe og 
spillede uden tydelige unøjagtigheder. 
Partiet sluttede remis. Jeg deltog også i 
mester 2, men var ikke forsidestof på 
Koldings weekendavis og kunne, uden 
nærgående blitz og spørgsmål, hjælpe 
Kim Burnæs til at knuse sig selv. 
Jeg vandt også 2. runde og skulle 
møde Mikkel Motzkus med hvid i 3. 
Jeg fik en vundet stilling, men sad og 
tænkte på kandidatresultat, da min 
modstander fik snydt sig til en remis. I 
fjerde runde fulgte jeg Mads’ forslag 
og spillede en moderne opstilling imod 
Tallaksens uambitiøse d4, c3, e3 
opstilling. I en flydende stilling tilbød 
jeg remis, hvilket han modtog. Mikkel 
Motzkus, nordmanden og jeg fulgtes 
pænt ad og Mikkel virkede energisk i 
gevinstforsøget mod Kim Burnæs i 
fjerde runde. Det gav bonus og med 
3/4p. var Mikkel sikker på 
turneringssejren, da Helge Poulsen på 
bedste sportslige manér havde trukket 
sig fra turneringen. Nordmanden 
skulle så forsøge at slå Kim Burnæs, 
imens jeg ordnede Jan Rosenberg.  
 

Hvid: Jesper Knudsen (2048) 
Sort: Jan Rosenberg (1967)  
[noter: JK] 

1.e4  
Yann har nu overbevist mig om at 
dette træk bør være mit foretrukne.  
1...d5  
Inden partiet tog jeg i Slotsøbadet, her 
funderede jeg over hans åbningsvalg 
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og for en gang skyld havde jeg lavet 
en rigtig profil af min modstander.  
2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5  
Der findes et par skøre varianter med 
både De6 og Dd6. I Frem er der 
enkelte der anbefaler Dd8. Jeg 
anbefaler at spille noget andet end 
Skandinavisk i det hele taget.  
4.d4 c6 5.Lc4 Sf6 6.De2 Lg4  
Lf5 er alternativet.  
7.f3 Lh5 8.Ld2 e6 9.d5 cxd5 10.Sxd5 
Dd8 11.Sxf6+  
Alt sammen er kendt og spillet mange 
gange. Jan brugte nu 30 min. på at 
spille det upræcise. Jeg havde brugt 
2½ minut.  
11...gxf6?!  
Han havde tænkt meget på slag med 
dronningen, men var bange for 
stillingen efter Lc3 etc. Men Lc3 taber 
en bonde pgr. Lb4!  
12.0–0–0 Dc8  
Stillingen er tabt for sort, men jeg 
brugte lige en ½ time på at regne det 
igennem.  
13.g4 Lg6  
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14.f4! 

Det eneste svære træk i partiet. Jeg 
havde først afvist varianten, da mit 
tårn på h1 hænger. Der gik noget tid 
før jeg så følgende variant, inden jeg 
spillede 13.g4  
14...Lxc2 15.Lb5+ Sc6 16.Kxc2 a6  
Jan fortalte efterfølgende, at det først 
gik op for ham her, at tårnet på h1 ikke 
kunne tages, da dronningen er fanget 
efter 19.Sf3.  
17.Lxc6+ Dxc6+ 18.Kb1  
Jan opgav her, tydeligvis rystet over, 
at hans solide åbning ikke altid giver 
behagelige stillinger. 
1–0 

 
Basis 2 

I basis 2 var feltet meget tæt. René 
Andreasen og Yann Le Besq spillede 
begge lidt ujævnt. I første runde havde 
de et interessant opgør, som 
franskmanden trak sig ud af med hele 
pointet.  
Yann spillede i de efterfølgende 
partier fornuftige åbninger, men satte 
mange point over styr ved at være 
ukoncentreret.  
René imponerede imod Maxim 
Konstantinov, men burde ikke tabe til 
Carl Birger i fjerde runde. En lidt flad 
turnering for dem begge, hvis vi 
medregner den fremgang de begge har 
repræsenteret i år. 
Adam Henriksen spillede med i 
nederste gruppe og kunne have vendt 
nogle af tabspartierne til gevinster. 
Lidt rutine og dræberinstinkt vil sikre 
Adam fremgang på brættet. Han nød 
dog deltagelsen i turneringen og 
svømmeturene i Slotsøbadet.
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FREM JULECUP 2007 
Af Niels Erik Nielsen 

 

42 spillere var tilmeldt årets udgave af 
FREM JULECUP, hvilket var 10 færre 
end i 2006-udgaven. Tallet blev ved 1. 
rundes start hævet til 11, idet en enkelt 
af arrangørklubbens medlemmer aldrig 
nåede frem, men det var der en ret så 
enkelt forklaring på. Michael B. 
Madsen deltog nemlig i den 
igangværende Rilton Cup i Stockholm, 
og hvordan han er havnet på startlisten 
begge steder, får stå hen i det uvisse. 
Den øverste gruppe holdt et ratingsnit 
på 2189, og ganske som ventet viste 
IM Klaus Berg, Århus/Skolerne 
(2416) og FM Mads Boe, Skanderborg 
(2355) sig at være for skrap kost for 
det øvrige felt, der blev henvist til at 
slås om den sidste præmiegivende 
placering. 
 

Kim tog tredjepladsen 
De seks øvrige spillere i Mester 1 var 
undervejs alle inde i billedet til 
tredjepladsen, som Kim Skaaning med 
en god afslutning lagde beslag på. I 
næstsidste runde gik det ud over Per 
Stentebjerg-Hansen, der samtidig 
byttede plads med Kim: 
 

Hvid: Per Stentebjerg-Hansen, LF 
Sort: Kim Skaanning, FREM 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.c4 cxd4 4.Sxd4 e5 
5.Sb5 d5 6.cxd5 Lc5 7.S5c3 0–0 8.e3 
De7 9.Le2 e4 10.Sd2 Td8 11.a3 a6 
12.b4 Ld6 13.Lb2 b5 14.Dc2 Lf5 
15.Sb3 Sbd7 16.Sd4 Lg6 17.Sc6 De8 

18.Sxd8 Txd8 19.Td1 h5 20.Db3 Se5 
21.h3 h4 22.a4 Sd3+ 23.Lxd3 exd3  
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24.Kd2?! 
Der er for sent at rokere, da sort er 
oven på efter 24.0–0? De5. 
24...De7 25.f3!? Lxb4 26.e4? bxa4 
27.Dc4  
27.Dxa4 Sxd5 28.exd5 Dg5+ 29.Ke1 
Dxg2–+  
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27...Sxd5!! 28.The1 
28.exd5?? De2+ 29.Kc1 Dc2#. 
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28...Dg5+ 29.Kxd3 Sb6+ 30.Dd4 
Txd4+ 31.Kxd4 Dc5+ 32.Kd3 Dc4+ 
33.Kd2 Db3 34.La1 Sc4+ 35.Kd3 
Se5+ 36.Kd4 f6 37.Te3 Dc4#  
0–1 
 

Mester 1:  
1-2. Klaus Berg, Århus/Skolerne og 
Mads Boe, Skanderborg, begge 5,5p. 
3. Kim Skaanning, FREM 4p. 4-5. Per 
Stentebjerg-Hansen, LF og Viggo 
Bové Quist, Springeren, begge 3p. 6-7. 
Mads B. Svendsen og Kristoffer 
Dyrgaard, begge FREM og 2,5p. 8. 
Jørgen Aaskov, Evans 2p. 
 

Mester 2 (1943):  
1. Tom Frantsen, FREM 5,5p. 2-3. 
Jesper Knudsen og Brian Nielsen, 
begge FREM og 5p. 

Basis 1 (1756):  
1. Knud Aage Rasmussen, Odense 
4,5p. 2-5. Ib Lynæs Hansen, Grenaa, 
Thomas Buur, Indslev, Jess Nykjær og 
Theis Nielsen, begge FREM, fik alle 
4p. 
 

Basis 2 (1623):  
1. Johannes P. Almar, Aarslev 5,5p. 2-
3. Erling Rasmussen, Søndersø og 
Andrew Velarde, Indslev, begge 4,5p. 
 

Basis 3 (Monradgruppe med 10 

deltagere):  
1. Jacob Buur, Indslev 6,5p. 2-3. 
Morten Jannik, Odense og Jacob 
Barnewitz, FREM, begge 4,5p. 4-5. 
Cipriano Sande, Odense og Claus 
Børsen, LF, begge 4p.

 

DM i skoleskak 
Af Mads Hansen 

 

DM i skoleskak 07 blev en succes, 
men jeg gik alligevel derfra som den 
store taber. Jeg havde spillet solidt på 
førstedagen, hvor det blev til 3 sejre og 
2 remisser mod henholdsvis, Tobias 
Bøje (1936) og Lasse Luther. På det 
tidspunkt var det kun mig og Rinor, af 
favoritterne (+1700), der var helt 
fremme. Efter en søvnløs nat, hvor der 
blev regnet statistikker og andet, skulle 
DM afsluttes. Jeg trak en pige fra 
Tjele, og hun blev trådt ned 
positionelt. Så var det finalen, fordi 
mig og Rinor havde 5 point, mens 
feltet kom derned af...  
 

Hvid: Mads Hansen (1832) 
Sort: Rinor Salihu (1847)  
[noter: MH] 

1.e4 e6  
Allerede her kommer det første 
remistilbud.  
2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Sfd7 5.f4 c5 
6.Sf3 Sc6 7.Le3 Le7  
Det her er en idé af Alexander 
Morozevich  
8.Dd2  
Her er rigtigt (og bedst) 8.dxc5 Sxc5 
9.Le2 Ld7 10.a3. 
8...cxd4 9.Sxd4 Lb4 10.a3 La5?!±.  
Det her er tvivlsomt! Langt bedre er 
10...Lc5. 
11.Sb3 b6?!  
Igen tvivlsomt!  
12.0–0–0?  
Her skal kongen den anden vej  
12...0–0 13.Le2 Lb7 14.Sxa5 Sxa5 
15.Thf1 f6?  
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Det er kun et godt træk, hvis hvid ikke 
spiller det følgende træk. Oven i købet 
kommer det med et remistilbud! Her 
tænkte jeg i 10-15 minutter, så der er 
kommet pres på, grundet tiden.  
16.b4!± Sc6  
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Tvunget, fordi 16...Sc4 bare taber  
en officer: 17.Lxc4 dxc4 18.Dxd7. 

17.Sxd5!! fxe5  
Den kan ikke slås: 17...exd5 18.Dxd5+ 
Tf7 19.e6 Te7 20.exd7+ Kh8 
21.Lb5+-; 17...Tc8 18.Sxf6+!; 
17...Sdxe5. Det bedste alternativ 

18.fxe5 Dxd5 19.Dxd5 exd5 20.exf6 
Txf6 21.Txf6 gxf6 22.Txd5±. 
18.Sc7! Dxc7 19.Dxd7 Dxd7 20.Txd7 
Tab8? 21.Lc4 exf4?  
21...Kh8. 
22.Lxf4 Kh8 23.Lxb8 Txb8 24.Txb7!  
1–0 
 

Inden sidste runde: 1. Mads Hansen 
6p. 2. Lasse Simoni 5,5p. 3. Kristian 
Seegert 5,5p. Jeg skulle altså kun 
bruge en halv i sidste runde kampen 
mod Lasse, så var jeg 
danmarksmester! Det så da også sådan 
ud, da vi kommer til den her stilling, 
hvor jeg som sort netop har spillet 
Ke7: 
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Med under 2 minutter tilbage på uret 

og adrenalinet, der pumper ud af 
kroppen på mig, tilbyder jeg remis i 
den helt døde remis stilling. HAN 
AFSLÅR!! Er det fair!? Da tidnøden 
går ind, går hjernen ud. Fejl på fejl 
afgør DM til hans fordel. So sad! Nu 
skulle jeg også håbe på, at Kristian 
heller ikke vandt. Men Rinor slog 
Kristian, og den eneste NM plads til 
Fyn gik til mig. 
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Mads B. tog sin første GM-skalp 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Efter sidste års skuffende fremmøde til 
FM i lyn kunne Kerteminde Skakklub 
glæde sig over, at 32 deltagere fandt 
vej til deres alternativ Danske Bank 
Hurtigskakturnering, og blandt dem 
en håndfuld FREM-spillere i 
øverste gruppe.  
Det gjorde naturligvis ikke interessen 
for at være med i gruppen mindre, at 
ganske almindelige mesterspillere for 
en sjælden gangs skyld fik chancen for 
at møde en stormester. 
Arrangørklubbens æresmedlem GM 
Curt Hansen stillede nemlig op, og 
rygtet om hans ankomst ilede i 
forvejen, så flere af øens stærkeste 
spillere udi denne disciplin mødte 
frem for at prøve kræfter.  
I de fire første runder gjorde Curt i 
rækkefølge kål på Allan Drost, Per 
Stentebjerg-Hansen og Peter Grau, alle 
Læseforeningen samt Kim Skaanning, 
FREM, og med to runder igen var 
storfavoritten et helt point foran 
nærmeste forfølger Mads B. Svendsen, 
FREM.  
De mødtes så i 5. runde, og her er 
partiet med vinderens kommentarer: 
”Jeg gik ind til partiet mod Curt for at 
nyde det. Man kan jo ikke forvente at 
score noget som helst med sort mod en 
super GM ....  
I tigerskak har jeg læst at det gælder 
om at sumpe stillingen lidt til, så det 
ikke er klart hvem der står bedst. Jeg 
spiller i dette parti i stedet efter 
K.I.S.S. (Keep It Simple Stupid) 
strategien.” 

Hvid: Curt Hansen, Kerteminde 
Sort: Mads B. Svendsen, FREM  
[noter: MBS] 

1.d4 Sf6  
Overraskelse. Havde forventet 1. c4 og 
en tør englænder.  
2.c4 g6 3.Sc3 d5  
Vi er endt i grünfeldindisk. Jeg er 
blevet myrdet i noget pirc/kongeinder 
lignende en gang i noget simultan, 
hvor jeg så, hvad ramte mig.  
4.Sf3 Lg7 5.Lg5  
Fedt! Næsten out of book. Kender 
ingen konkrete varianter nu.  
5...Se4 6.Lh4 Sxc3 7.bxc3 c5  
Meningen er tit i grünfeld, at man skal 
angribe bondecentrum for at lukke op 
for den sortbenede.  
8.cxd5 Dxd5 9.e3 cxd4  
Afklarer centrum. Så skal jeg ikke 
kigge på planer med c4 fulgt af d5.  
10.cxd4 Lf5  
K.I.S.S. Sætter sig på de hvide felter, 
og forhindre både Ld3 og Tb1.  
11.Le2 Sc6 12.0–0 0–0 13.Db3  
Ok, fandens! Så skal jeg skubbes i et 
slutspil. Det er jo sådan noget GM'ere 
er gode til.  
13...Dxb3  
13...Dd7?! virker for passivt. 
14.axb3  
K.I.S.S. Den sortbenede skal stadig 
med. Samtidig gider jeg ikke blive ved 
at skulle dække e7.  
14...e5 15.d5  
Spillet á tempo. Gisp.  
15...e4  
15...Sb4? 16.Le7+-. 
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16.dxc6 exf3 17.Lxf3 bxc6  
17...Lxa1? 18.cxb7 Tab8 19.Txa1 
taber bare glat.  
18.Ta3?!  
Det ser mystisk ud. Virker ikke som 
det rigtige felt til tårnet. 18.Ta4! Le6 
19.b4 med dobbelttruslen b5 og Lxc6 
fastholder fordelen; 18.Lxc6 Tac8 
19.Tac1 Lb2 20.Tc5 La3 21.Ta5 Lb4 
22.Ta4 a5= er vist ok for sort. 
18...Tfc8 19.Le7 a5 20.g4 Le6 21.Tb1 
Lc3!  
K.I.S.S. regnede ikke videre på dette 
træk. b4 og a5 virker som felter der 
skal kontrolleres.  
22.Ta2  
Heromkring blev jeg i tvivl om, hvem 
der spillede på gevinst. Curts tårne står 
lidt fjollet og mine løbere spiller.  
22...Tab8 23.Tc2 Lg7  
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24.Tc5? 
24.Txc6 Txc6 25.Lxc6 Txb3 26.Td1= 
er faktisk ok til en remis. 26...h6 
27.Td8+ Kh7 28.Ta8 og sort kommer 
ikke videre.  
24...a4! 25.b4 a3 26.Ta5  
Her gik det op for mig at min løber på 
e6 dækkede a7, jeg troede faktisk ikke 
helt på det.  

26...a2 27.Td1 
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27…Ta8! 28.Lxc6 
Fuck det nu ikke op! Hvad er hans 
trick?  
28...Txa5  
K.I.S.S. afvikler til noget nemt.  
29.bxa5 a1D  
Det her var nok tricket, men det vinder 
heller ikke. 29...Txc6 30.Td8+ Lf8 
31.Lxf8 a1D+ 32.Kg2 Tc8! 
30.Txa1 Lxa1 31.Lb7  
Har 8 min tilbage (mod 2), skal lige 
sørge for at a3 ikke løber i mål.  
31...Tc1+ 32.Kg2 Lc8  
Så er bonden under kontrol, og Curt 
gav derfor op.  
0–1 
 

Curt og Mads vandt begge i sidste 
runde og endte på 5p., men Curt tog 
førstepræmien og de 1.000 kr. på 
bedste korrektion, mens Mads ud over 
en vingave kunne glæde sig over sin 
første GM-skalp.  
 

Se tabellerne fra Danske Bank 
Hurtigskakturnering på Nyborg 
Skakklubs hjemmeside:  
www.hamipe.dk.



 

48 
 

Indslev-Pokalerne 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Med 96 spillere til start kunne Indslev 
Skakklub endnu en gang notere et flot 
fremmøde til deres to runders 
hurtigskak. Sammenlignet med sidste 
år var det desuden glædeligt, at A-
rækkens dvaletilstand blev en 
engangsforeteelse. Det vakte 
naturligvis glæde i arrangørklubben - 
formand Andrew Velarde udtrykte 
nemlig dengang håbet om, at der næste 
år var nogen, der turde møde FREM i 
A-rækken, så holdet ikke igen skulle 
udråbes til vinder uden kamp.  
Man må sige, at bønnerne var blevet 
hørt, thi i dagens anledning havde 
Sidespringerne mobiliseret et 
drømmehold, som trods manglende 
kamptræning havde potentialet til at 
drille FREM. Det lykkedes dog ikke, 
da vi viste os klart stærkest i de 
indbyrdes opgør. I 1. runde gjorde 
Tom Frantsen det slemme ved vores 
tidligere medlem Carsten Frederiksen 
efter 19…Lxe5?:  
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20.Dh4!? 

20.Th8+! Kxh8 21.Dh4+ Kg8 
22.Dh7# 
20...g6 21.fxe5  
1–0 
 

Efter kaffepausen fik Kristoffer 
Dyrgaard på førstebrættet som sort 
klar fordel efter få træk, men det 
lykkedes for Kaj Rosell at komme 
tilbage i partiet, men med cirka 30 
sekunder tilbage mod Kristoffers seks 
minutter, lavede hvid den afgørende 
fejl. 40.a4 Td3 vinder også i længden, 
men efter 40.h4?? gik det stærkt: 
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40...Txg3+! 41.Sxg3 Sxe4+0–1 

 

Slutstillingen i A-rækken: 1. FREM 1 
9,5p. 2. Sidespringerne 6p. 3. Indslev 
1 2,5p. 
Efter at have vundet rub og stub flere 
år i træk, stoppede festen for FREM 2, 
der havde brugt megen tid på 
overhovedet at få holdet på plads.  
B-rækken: 1. Odense 8.5p. 2. FREM 2 
7,5p. 3. Næsby 7p. 4. Fredericia 4p. 5.  
Evans 3p.
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Pinseskak i Læseforeningen 
 

Læseforeningen indbyder til en 5. runders koordineret EMT i pinsen 
 

1. runde:  09.05.2008 kl. 19.00 
2. runde:  10.05.2008 kl. 10.00, 3. runde: kl. 14.00* 
4. runde:  12.05.2008 kl. 10.00, 5. runde: kl. 14.00* 
(* såfremt et parti trækker ud, dvs. at parterne bruger deres fulde betænkningstid og 
spiller mere end 60 træk, kan runden evt. blive lidt forsinket sat i gang. Erfaringerne 
viser dog, at det sjældent sker). 
 

Spillested:  Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G, 5200 Odense V 
 

Indskud:  130 kr. 
 

Grupper:  6-mandsgrupper 
 

Betænkningstid:  
FIDE betænkningstid; 75 min. til de første 40 træk + 30 sek. pr. træk. 
Herefter 15 min. + opsparet tid + 30 sek. pr. træk. 

 

Præmier:  M1: 1. præmie 1 stk. DGT 2010 FIDE Skakur (værdi 595,-)  
 + 300 kr., 2.præmie 200 kr.  
 M2: 1. præmie 1 stk. DGT 2010 FIDE Skakur + 100 kr.,  
 2. præmie 200 kr. 

 Basisgrupper: 1. præmie 1 stk DGT 2010 FIDE Skakur,  
 2. præmie 200 kr. 

Urene kan ikke byttes til kontanter. Ved ligestilling spilles et parti sudden death, 
umiddelbart efter sidste runde, om skakurene. Kontantpræmierne er til deling. 
 

Turneringen vil blive Elo-ratet. 
 

Velassorteret kantine tilbyder bl.a. morgenmad fra kl. 9.00 lørdag og mandag 
 

Tilmelding:  Senest d. 05.05.2008 kl. 20.00  
 (herefter 50 kr. i eftertilmeldingsgebyr). 
 

Til 
 peterchristiangrau@hotmail.com eller tlf.: 22 79 43 23  

  

 
Max. 36 spillere! 
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Medlemsoversigt 
 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense S  66115869 
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C 66159796 
Jacob Barnewitz, Østre Stationsvej 42, st. tv, 5000 Odense C 28916021 
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C 60110673 
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Jesper Bruun, Gammelmosevej 266, st. lejl. 12, 2880 Bagsværd 21283615 
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M 66148171 
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense S 66145005 
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C 25757678 
Sander Ehmsen, Munkebjergvænget 8. st.1, 5230 Odense M 30241559 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3.tv, 5200 Odense V 22778371 
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 66163656 
Henrik Jegbjerg Hansen, Bjørnemosen 56 1.tv, 5260 Odense S 97511966 
Adam Henriksen, Odensevej 98 B, 5260 Odense S 66181626 
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C 65916925 
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ 41408527 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 66105988 
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. S 27280144 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Odense C 22198199 
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C 61340050 
Lene Kuntz, Njalsvej 41, 5210 Odense NV 26838127 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Søren Korshøj Lauersen, Nansensgade 25, 25. tv, 5000 Odense 61337633 
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C 66120322 
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S 23325877 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C 61305945 
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Medlemsoversigt 
 

Martin Lind Mortensen, Skejbyvej 259, 8240 Risskov 20811856 
Baldur Möller, Rosenbæk Torv 19, 3., lejl. 8, 5000 Odense C 21644912 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Toftevej 6, 2840 Holte 22282983 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Odense C 51539148 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, 1012, 5230 Odense M 77551012 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 64892842 
Jørn Pallesen, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S 65959759 
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ 24677219 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Tobias V. Rostgaard, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S 65959759 
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV 20122435 
Preben Sig, Rødegaardsvej 100 B, 5000 Odense C  24870296 
Kim Skaanning, Klaregade 48, st. tv., 5000 Odense C 66147615 
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V 28216182 
Niels Henrik Sørensen, Linde Allé 4, st. tv., 7400 Herning 22401914 
Stefan Wiecker, Mejerivej 19, 4900 Nakskov 28939067 
 

 
 

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