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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. 24 60 46 24 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

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

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

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

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

Bestyrelsesmedlem:  Michael B. Madsen, tlf. 23 32 58 77 
 mail: madse06@student.sdu.dk 
 

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 22. juni 2009 – deadline 8. juni 2009. 
 
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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Kassereren forlader byen 
Af René Andreasen 

 

Jeg er den 1. februar begyndt på et nyt 
arbejde i hovedstadsområdet, og 
kæresten og jeg forventer, at vi i løbet 
af foråret/sommeren flytter til 
København. Således bliver det yderst 
begrænset, hvor meget jeg vil komme i 
klubben fremover. 
 

Eftersom at jeg er valgt som kasserer 
frem til generalforsamlingen 2010, har 
jeg gjort mig nogle tanker om, 
hvorledes denne nye situation 
harmonerer med min rolle som kasserer 
i klubben. 
 

Det er ingenlunde optimalt for klubben 
at have en kasserer, der ikke kommer i 

klubben, men jeg mener dog at jeg på 
trods af de komplikationer det 
medfører, skulle have mulighed for på 
acceptabel vis at færdiggøre opgaven 
som kasserer. 
 

Som flere af jer sikkert har oplevet, 
mener jeg ikke at kassereren bør have 
en kassefunktion på klubaftnerne. Jeg 
har ofte bedt medlemmer sende mig en 
mail, hvis man har nogle udlæg til 
gode, således at jeg kan overføre 
pengene via en bankoverførsel eller 
have dem med på næste klubaften. Jeg 
vil mene at fremgangsmetoden med 
mail og bankoverførsel kan benyttes 
ved langt de fleste transaktioner. 
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Det område, hvor jeg ser det største 
problem, er når medlemmer har penge 
til gode for transport. Skal jeg have en 
chance for at udbetale medlemmerne, 
hvad de har til gode for kørsel, vil 
diverse holdledere være nødt til at give 
mig besked om, hvem der kører til 

diverse holdkampe/pokalturneringer. 
Jeg vil få udarbejdet nogle procedurer, 
således at vi løbende kan få afregnet 
kørsel.  
Jeg håber at vi ved fælles hjælp kan 
overvinde de komplikationer denne 
situation medfører.  

 

Formanden har ordet 
Af Mads B. Svendsen 

 

Frem Skakklub skal være stedet med de 
bedste arrangementer, mange 
medlemmer og hvor man har det godt 
som medlem. 
Derfor har vi i bestyrelsen lige som 
sidste år fundet det nødvendigt at 
ændre vedtægterne, fordi vi ønsker, at 
klubben stadig skal se fremad. 
 

Klubben står ved en skillevej. Vi kan 
enten forsætte, som vi gør nu, eller vi 
kan gå mod strømmen og nedgangen i 
dansk skak.  
 

Vi ønsker at klubben skal gå i den 
sidste retning, og vi håber at resten af 
klubbens medlemmer, vil med på turen. 
 

Forslag til ændring af 
klubbens organisation 

Visionerne skal opfyldes ved at ændre 
klubbens organisation på 2 punkter. 
 

1) Formandskabet deles mellem en 
administrativ leder og en daglig leder 
 

2) Bestyrelsen udvides med endnu et 
medlem så det nu består af 7.  
 

Planen har været i støbeskeen i et par 
år, men vi mener, at det nu er et godt 
tidspunkt at udføre den på. 
 

Posten administrativ leder omhandler 
planlægning, visionært arbejde kontakt 
til kommune og ungdomshus m.m.  
 

Daglig leder tager sig af alt, hvad der 
vedrører aktiviteter omkring afholdelse 
af klubaftener. Den daglige leder er 
samtidig klubbens formand udadtil. 
 

Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at bestyrelsens ønske er, 
at formandskabet deles mellem Jesper 
og mig. Med Jesper som den 
administrative leder, og jeg selv som 
daglige leder.  
For både Jesper og jeg gælder det, at 
det hverken ville være optimalt for 
klubben, vores arbejdsliv eller vores 
kæreste/kone, hvis vi tog en 
formandspost alene.  
 

I denne vedtægtspakke ligger også en 
udvidelse til 7 mand, der skal sikre, at 
vi også i fremtiden kan lave de tiltag, vi 
gerne vil i Frem Skakklub.  
 

Vi foreslår Chresten Nielsen til at være 
denne 7. mand. 
 

Jeg vil opfordre til, at klubbens 
medlemmer møder op og hjælper til 
med at påvirke, i hvilken retning Frem 
Skakklub skal bevæge sig.
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Indkaldelse til generalforsamling 2009 i Skakklubben Frem  
d. 20/4 kl. 19.00 i Ungdomshuset 60, 3. sal, 5000 Odense C 

 
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 14dage før) 
Bestyrelsen foreslår en udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer,  
hvilket påkræver en vedtægtsændring af § 6 (se seneste nr. af Brikken). 
Bestyrelsen foreslår endvidere ændring af § 8.  

 
Valg til bestyrelse*: 
 
6.) Formand.  

Jesper Knudsen på valg 
 
7.) Bestyrelsesmedlemmer.  

Jonas Nilsson på valg. Michael B. Madsen på valg for 1 år. 
 
8.) 2 suppleanter, afgår hvert år. 
 
9.) 2 revisorer, afgår på skift hvert andet år. 
 
10.) Eventuelt 

 
Bliver bestyrelsens forslag under punkt 5 vedtaget, ændres dagsordenen til: 
 
6) Daglig leder: Bestyrelsen foreslår Mads Bilde Svendsen (på valg) 
7) Administrativ leder: Bestyrelsen foreslår Jesper Knudsen 
8) Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen foreslår Jonas Nilsson (2 år),  
9) Michael Madsen (2 år) Chresten Nielsen (2 år)  

 
Vel mødt 
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Af Niels Erik Nielsen 

 

3. runde: 
 

FREM – Læseforeningen: 5,5-2,5 
 

3. runde bød på odenseansk lokalopgør 
mellem FREM og Læseforeningen, og 
mødet i Ungdomshuset endte med en 
sikker 5,5-2,5 sejr til værterne. 
Læseforeningen gjorde det nu også 
vanskeligt for sig selv, da de allerede 
efter en times spil kom bagud 0-1, fordi 
Peter Grau aldrig dukkede op. Selv om 
et gratis point naturligvis altid luner i 
holdsammenhæng, kunne Michael 
Jensen sikkert godt have brugt 
søndagen på andet end en togrejse 
København – Odense t/r! Da andre var 
vidende om, at Peter ikke skulle være 
med, må det skyldes internt 
kommunikationskoks, at han aldrig 
blev erstattet. Muligheden for at 
indsætte en reserve efter en halv time 
heller ikke blev udnyttet.  
 

En lang remis-serie 
De fire første partier, der fandt en 
naturlig afgørelse, endte alle med 
pointdeling, idet Per Stentebjerg-
Hansen – Kim Skaanning, Kristoffer 
Dyrgaard – Morten Topholm, Jannick 
B. Skow – Mads B. Svendsen og Mads 
Hansen – Torben Østergreen tændte 
fredspiben i nævnte rækkefølge. 
 

Bondelavinen kunne ikke stoppes 
Det tegnede tidligt yderst lovende på de 
to nederste brætter, hvor Stefan 
Wiecker og Tom Frantsen, der 
remplacerede Alf R. Andersen, 
opbyggede gevinststillinger. Stefan fik 

lov at gnaske Moestrups bønder, og 
selv om slutspillet med dronninger og 
uligefarvede løbere set med den 
underlegne parts øjne var det bedst 
opnåelige, rakte det langt fra. Efter 
42.Dd1 demonstrerede Stefan hvorfor: 
��������	
 
�++++� 
�++����� 
�++��+� 
�+++���� 
�++++� 
�+++���  
!"#++$+% 
&++Q++() 
*+,-./0123 
42...g4! 43.hxg4 h4 44.g5 Lxg5 

45.Dg1 Dd2 46.Lh3 Le3 47.Dg2 Lf2 
48.Df1 e5 49.Dc4 Dd1+ 50.Df1 Dxf1+ 
51.Lxf1 e4 52.Kg2 Kf6 53.Kh3 Kg5 
54.Lg2 Kf4! 

��������	
 
�++++� 
�++++� 
�++++� 
�++++� 
�++������ 
�+++��(  
!++��$+% 
&++++) 
*+,-./0123 

Her opgav Moestrup, da 55.Kxh4? 
strander på 55...e3 56.Lf1 g2+. 0–1 
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Uorden i de sorte rækker 
Tom Frantsen fik foræret en bonde 
efter Renè Rauer Hansens 14…b6?: 
 

��������	
 
�456�"#674��� 
���++���� 
�����+�+� 
�+8+����+� 
�++�++� 
�+Q+�$8+�  
!���+$���+% 
&+79+9�() 
*+,-./0123 

15.Sxa7! Sd7 
15...Txa7?? 16.Lxb6 De7 17.Lxa7+-. 
16.Sc6 Df6 17.Lg5 Df7 18.Le7 Lh6 
19.Lxf8 Lxc1 20.Lxd6 Sxd6 21.Txc1 
fxe4 22.Sfxe5 Sxe5 23.Sxe5 Df4 
24.Dc3 Kg8 25.Sc6 Ld7 26.a3 Sf5 
27.Lc4 h5 28.Se5 Le8 29.d6+ Kh7 
30.d7 e3 31.Tf1 e2 32.Lxe2 Sd4 
33.Lf3 Dxe5  
 

��������	
 
�4++�++� 
�++�++�� 
���++�+� 
�++"#+�� 
�+56++� 
���"Q+$+�  
!��+���+% 
&+++9�() 
*+,-./0123 

34.De3! Sxf3+ 35.Dxf3 Td8 36.dxe8D 

Txe8 37.Td1 Te7 38.Df8 Dc5 39.Df6 
Tg7 40.Td8 Dc1+ 41.Kh2 Dc7+ 42.g3 
Dc2 43.h4 Dc5 44.Tb8 b5 45.b4 Da7 
46.Df8 g5 47.Df5+ Tg6 48.Td8  
 
��������	
 
�+79++� 
�"#+++�� 
�+++4+� 
�+�++Q���� 
���++��� 
���++��  
!++���(% 
&++++) 
*+,-./0123 

1–0 
 
Missede flere gevinstfortsættelser 

Dermed var FREM foran 5-2 og tilbage 
udestod kun, om det ville lykkes for 
Carsten Bank Friis at pynte på 
slutresultatet ved at vinde sit 
fordelagtige slutspil mod Ellen 
Hagesæther.  
 

Undervejs fik LF-spilleren flere 
muligheder for at afgøre partiet, men 
symptomatisk for holdets blodfattige 
indsats, greb han ikke chancen, da den 
var der.  
 

Første matchbold var nu ikke helt let at 
gennemskue, men den slags ser Fritz 

naturligvis.  
 
Efter Ellens 25...Sd5?! rystede 
maskinen straks gevinsttrækket ud af 
posen: 
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��������	
 
�4+++�+� 
�++#+��� 
�+����+���� 
���+6++� 
������8��+� 
�++++  
!��Q+��$��% 
&++979�() 
*+,-./0123 

26.Sg3?! 

26.Sf6+! Sxf6 (26...Lxf6 27.Dxg6+ 

Dg7 28.Dxg7+ Kxg7 29.Txe6+-) 

27.Lxc6 Dc8 28.Txe6+-; sort har 
naturligvis andre muligheder, men 
ingen af dem ser ud til at holde. 
26...Tf8 27.Lxd5 Lxd5 28.Dxg6 Lf7 
29.Df5 Dxf5 30.Sxf5 Lb3 31.Se7+ Kf7 
32.Tc1?! Lxd4 33.Sxc6 Lxb2 
34.Sxa5!  
34.Tb1?? Tg8+! 35.Kf1 Lc4+ og sort 
er pludselig oven på. 
34...Lxc1 35.Sxb3 Lxf4 36.Te4 Tg8+ 
37.Kh1 Le5 38.Txb4 Lc3 39.Tc4 Le1  
Anden matchbold: 
��������	
 
�+++4+� 
�+++�+� 
�+��+��� 
�++++� 
��+9+++� 
�+8+++  
!++����% 
&++��+() 
*+,-./0123 

40.Te4 

40.Tf4+! og pga. løberens uheldige 
placering, fremtvinger hvid 
tårnafbytning i g-linien, hvorpå a-
bonden afgør. 
40...Lc3 41.Te3 Lb4 42.Te4 Lc3 
43.Tc4 Le1  
Tredje matchbold: 
44.Sc1?!  
44.Tf4+! med tilsvarende vendinger 
som nævnt i noterne til 40. træk. 
44...d5! 
Og partiet sluttede remis efter 
yderligere 40(!) træk. 
½–½ 
 

3. runde:  
Hillerød – K41 2 4-4 
Bornholm – Furesø 3,5-4,5 
FREM – Læseforeningen 5,5-2,5 
Sydøstfyn – BMS Skak 6,5-1,5 

 

4. runde: 
 

Bornholm – FREM: 2,5-5,5 
 

Dobbeltrunden i FREM’s lokaler fik 
set med fynske øjne den bedst 
tænkelige udgang, idet 
arrangørklubben, Læseforeningen og 
Sydøstfyn vandt samtlige fem kampe, 
de var involveret i. Det var imidlertid 
FREM, der havde mest at glæde sig 
over, da klubben efter to 5,5-2,5 sejre 
pludselig kandiderede seriøst til en 
plads i Skakligaen.  
 

Som oprykker handler det jo i første 
række om at klare frisag, så selv om 
FREM inden lørdagens møde med 
Bornholm lå lunt midt i rækken, var 
gæsterne et af de hold, der gerne skulle 
besejres, hvis positionen skulle 
fastholdes.  
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Efter at Kim Skaanning og Kristoffer 
Dyrgaard tidligt kom på tavlen med 
remiser, kom man til at vente længe, 
inden de næste afgørelser faldt. 
 

Et godt slutspil 
Michael Agermose Jensen og Mads B. 
Svendsen sørgede for, at vi kom foran 
med to. Michael er ikke kendt for at gå 
efter at bytte dronninger efter få træk, 
men når modstanderen laver en 
åbningsfejl, der giver stor fordel, er der 
ikke så meget at betænke sig på: 
 

Hvid: Michael Agermose Jensen, 
FREM 
Sort: Mikkel Toudal, Bornholm 
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.Sge2 c5 
5.a3 Lxc3+ 6.Sxc3 dxe4 
 
��������	
 
�456�"#�+674� 
����++����� 
�++�++� 
�+��++� 
�+���++� 
���58++  
!���+�����% 
&79�$Q�($+9) 
*+,-./0123 

7.dxc5! 
7.Sxe4 cxd4 8.Dg4 Kf8 behøver sort 
ikke at frygte.  
7...Dxd1+ 8.Kxd1 f5?!  
8...Sf6 9.Sb5! Kd8 10.Lg5 Sbd7 
11.Sd6 med hvid fordel. 
9.Sb5! Sa6 10.Sd6+ Ke7 11.Lxa6 
bxa6 12.b4 Ld7 13.Lb2 Sf6 14.Lxf6+ 

Kxf6 15.a4 Tab8 16.c3 Thd8 17.Ke2 
Lc6 18.Thb1 La8 19.b5 a5 20.Td1 
Ld5 21.c4 

��������	
 
�7474++� 
���++���� 
�+58���+� 
�������+�+� 
��+�+�++� 
�++++  
!++(�����% 
&79+9++) 
*+,-./0123 

21...Txd6! 

Ellers bliver sort bare rullet. 
22.cxd6 Lxc4+ 23.Ke1 a6 24.Tdc1 
Ld5  
24...axb5 25.axb5 Lxb5 26.Tab1! evt. 
fulgt af Tc5 holder sort ikke til. 
25.Tab1 Tb6 
 
��������	
 
�++++� 
�+++���� 
��74�����+� 
����+�+�+� 
��++�++� 
�++++  
!++�����% 
&+979�(+) 
*+,-./0123 

 

26.Tc7! axb5 27.d7 Ke7 28.Txb5 Td6 
29.d8D+ Kxd8 30.Txg7  
1–0 
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Noget gik galt i åbningen 
Mads B. fik mægtigt spil mod Jens 
Erik Halds kongeinder; vi kommer ind 
efter 22…hxg4: 
 

��������	
 
�4+�+#74�+� 
�+�+6��+� 
��+��+�+� 
���+���+� 
���8+�+���� 
�+58�$+  
!+++�+% 
&+79Q�(+9) 
*+,-./0123 

23.Lh6! 

23.Dxg4 Sb6 24.De2 Sxc4 25.Dxc4 
Dd8 26.g3 Tf3 27.Lb6 Df8 28.Tf1 
Dh6! var mindre klart. 
23...Tf7 24.Dxg4 Sf8 25.Dg3 Th7 
26.Lg5 Th5 27.0–0 Lxg5 28.hxg5 De7 
29.Tf6 Dh7 
 

��������	
 
�4+�+56�+� 
�+�+++#� 
��+��79�+� 
���+�����4� 
���8+�++� 
�+58+"Q  
!+++�+% 
&+79+�() 
*+,-./0123 

 

30.Kf2! Th1 31.Txh1 Dxh1 32.Sxd6 
Ld7 

��������	
 
�4++56�+� 
�+�+�++� 
��+5879�+� 
���+������ 
���+�++� 
�+58+"Q  
!++�(�+% 
&++++#) 
*+,-./0123 

33.Sf7! 

33.Dxe5 Dh4+ 34.Kg1 De1+ 35.Tf1 
De3+ 36.Kh2 dur heller ikke for sort. 
33...Dc1 34.Sh6+ Kh8 35.Dxe5 Db2+ 
36.Kg3 

 
��������	
 
�4++56��� 
�+�+�++� 
��++79�58� 
���+�"Q��� 
���+�++� 
�+58+�(  
!"#++�+% 
&++++) 
*+,-./0123 

1–0 
 

Dronning på afveje 
Ellen Hagesæther vandt et fint parti 
mod solskinsøens Ib Andersen, der 
efter 23.Lg5 rådede over en spændende 
mulighed, som han enten fravalgte eller 
simpelthen ikke havde øje for: 
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��������	
 
�+4++�+� 
���7456���� 
��"#6+�+�+� 
�+58����$� 
������++� 
�+++8��  
!��+��$+% 
&7979Q+�() 
*+,-./0123 

23...Sf5?! 

23...Sxd4!? 24.a5 (24.Dxd4?! Sf5 fulgt 

af slag på c5 er bedst for sort) 

24...Sxf3+ 25.Dxf3 Dc6 med uklart 
spil.  
24.g4 Sfe7  
24...Sfxd4? 25.Sxd4 Sxd4 26.Sxa6!±. 
25.a5! Db5 26.Dd2 
 
��������	
 
�+4++�+� 
���7456���� 
��+6+�+�+� 
���#58����$� 
�����+�+� 
�+++8+  
!��"Q��$+% 
&7979+�() 
*+,-./0123 

26…De2 

26...Sxa5? 27.Lf1!+-. 
27.Df4 Lb7 28.Lf1 

 
 

��������	
 
�+4++�+� 
����7456���� 
�+6+�+�+� 
���58����$� 
�����"Q�+� 
�+++8+  
!��+#��+% 
&7979+$�() 
*+,-./0123 

28...Dxb2?? 

28...Sxd4 29.Sxd4 Dxe5 30.Dxe5 Lxe5 
31.a6!±. 
29.Sd3 Dxa1  
Efter 29...Db3 30.Sd2 er dronningen 
fanget. 
30.Txa1 La6 31.Tb1 Lxd3 32.Lxd3 
Tb8 33.a6 b3 34.Dc1 Tcc8 35.Da3 
Sb4 36.Txb3 Sxd3 37.Txb8 Txb8 
38.Dxe7 Tb1+ 39.Kg2  
1–0 
 

Stefan bedst til tårnslutspil 
Stefan Wiecker havde sort mod Jan 
Pedersen og udlignede problemløst, 
men ret hurtigt blev der afviklet til et 
dobbelt tårnslutspil, hvor bønderne stod 
over for hinanden, og derfor lignede 
remis den mest sandsynlige udgang.  
 
I stillinger med tunge officerer på 
brættet skal man imidlertid være meget 
varsom med, hvordan bønderne 
placeres, og her kom bornholmeren galt 
af sted efter 25…Tc8:  
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��������	
 
�+4+++� 
�++������� 
�4++++� 
���+9++� 
���+++� 
�+�+++  
!��+�����% 
&++9+�() 
*+,-./0123 

26.f4? 

26.g3! var det rigtige lufthul. 
26...Tc2 27.T1d2 Txd2 28.Txd2 Tf6 
29.g3 g5!? 30.fxg5 Tf3 31.Te2+ Kd6 
32.Tf2 Txb3 33.Txf7 Txb2 34.Txh7 
b3 

��������	
 
�++++� 
�++++9� 
�+��++� 
���++��� 
�++++� 
�+�++��  
!74++��% 
&+++�() 
*+,-./0123 

35.Ta7? 
35.g6! 
35...Ta2! 36.g6 b2 37.Tb7 Ta1+ 
38.Kg2 b1D 39.Txb1 Txb1 40.g7 Tb8 
41.h4 Ke5 42.h5 Kf6 
Sort vandt let. 0–1 
 

I matchens sidste parti lykkedes det 
aldrig for Alf R. Andersen, at få sit 
parti over remisgrænsen. 5,5-2,5 sejren 

var imidlertid en rigtig god ballast at 
tage med til mødet med rækkens anden 
positive overraskelse, Furesø. 
 

4. runde:  

Furesø – BMS Skak 4-4 
Bornholm – FREM 2,5-5,5 
K41 2 – Sydøstfyn 5,5-2,5 
Læseforeningen – Hillerød 5-3 
 

5. runde: 
 

FREM – Furesø 5,5-2,5 
 

Sejrscifrene blev gentaget mod Furesø 
søndag, og de færreste havde regnet 
med, at det hidtidige tophold ville lide 
samme skæbne som bundholdet 
Bornholm.  
 

Mads H. brillerede 
Mads Hansen fik hurtigt rystet 
lørdagens nederlag til Bornholm af sig, 
idet han totalt overspillede sin 
modstander Carsten Juul og bragte 
FREM på 1-0. Furesø-spillerens 
problemer begyndte for alvor efter 
20.Sf3: 
��������	
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20...Lg5? 
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20...Le7 var nødvendigt, selv om 21.g5 
hxg5 22.h6! også ser ubehageligt ud. 
21.Sxg5 hxg5 22.Dd2 f6 23.h6 Sb6 
24.Dd3 f5 25.hxg7 Kxg7 26.Th5 Dd7 
27.Lxg5 Tg8 28.Dh3 Kf8 29.Th7  
 
��������	
 
�4++��4+� 
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����+�����$� 
�+��+�+� 
�+��++Q  
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*+,-./0123 

29...Txg5 

29...Tg7 30.Dh6! 
30.Txd7 Sxd7 31.Dh6+ Tg7 32.gxf5 
Kg8 33.Dxe6+ 
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1–0 
 

Tiden blev en afgørende faktor 
Navnebroder Svendsen fortsatte de 
gode takter og vandt for anden dag i 

træk. Furesøs Jan Jakobsen opgav efter 
28 træk, men det kneb allerede med 
hans tid, da parterne var nået halvvejs 
mod tidskontrollen ved træk 40. Efter 
23…Lxc3?! kunne Mads ellers godt 
være kommet i problemer: 
 
��������	
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24.Tb1?! 
24.Lxa7+! Ka8 25.Lb6!±. 
24...Lc6 25.Sc4 Sf5 26.Sf3?? Lxf3 
27.gxf3 Tc8 28.Ld6+ Ka8 
0–1 
 

Sjællænderne fik reduceret, da Michael 
Agermose Jensen i en materielt lige 
stilling overså et dronningeoffer, som 
ikke kunne modtages. Det kostede en 
springer, og få træk senere partiet. 
 

Ubeskyttet konge 
Efter en lang lørdag i et dobbelt 
tårnslutspil handlede det søndag om 
modstanderens konge, da Stefan 
Wiecker med endnu en sejr meldte sig 
ind i FREM’s lille eksklusive klub af 
spillere med maksimumpoint efter 
weekendens to kampe. Et kvalitetsoffer 
banede vejen til kongen efter 
24…Lxe4: 
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��������	
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25.Txg7+! Kxg7 26.Ld4+ Kxg6 
27.Sc3 Lf5 28.Th1 e5  
28...Sxd4 29.Th6+ Kg7 30.Dxd4+ e5 
31.fxe5 dxe5 32.Dh4 Th8 33.Dh5!+-  
29.Th6+ Kg7 30.fxe5 Lxc2+ 31.Dxc2 
dxe5 32.Dg6+ Kf8 33.Df6+ Ke8 
34.De6+ Kd8 35.Lb6+ 
��������	
 
�4"#4��++� 
�+�+++� 
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&+(+++) 
*+,-./0123 

1–0 
 

Springer på afveje 
Kort tid efter fik Mads B. og Stefan 
følgeskab i maksist-klubben af Ellen 
Hagesæther. Som sort mod Søren Bogø 
vandt hun en bonde i midtspillet, og 

efter 27.a4? stod der flere brikker til 
afhentning: 
��������	
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28...Tb8! 29.Kd2 Tfb7 30.Sc4 Txb3 
31.Sxa5 Tb2+ 32.Tc2 Txc2+ 33.Kxc2 
Sxa4 34.Sxc6 Tb2+ 35.Kc1 
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35...Ta2! 

0–1 
 

Kristoffer fik fat 
Kristofer Dyrgaard øgede til 5-1, da 
modstanderen Peter Thorsbro, der 
tidligt kom til at stå næstbedst, endelig 
var løbet tør for svindelforsøg. Efter 
17.exd6 opstod følgende stilling: 
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17...Dxd6 

17...Lxd6? 18.Sdxb5 axb5 19.Sxb5+-.  
18.Sdxb5  
18.Sf5 Sxf5 19.Txd6 Lxd6 20.Lf2±. 
18...Db6 19.Sa4 Dc6 20.Sxc5 Lxc5 
21.Sd4 Dc7 22.b4 Le7 23.c4 0–0 24.c5 
Lf6 25.Td2 a5 26.Sb5 De7 27.Sd6 
Tb8 28.b5 Sf5 29.Sxf5 exf5 
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30.Tfd1    
30.c6!  
30...Tfe8 31.Lf2 Ld5 32.Lf1 Le4 
33.Db3 a4 34.Dxa4 Dc7 35.Td6 Le7 
36.b6 Dc8 37.Td7 Lxc5  

��������	
 
�74#+4+�+� 
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38.Dc4! Lxf2+ 39.Kxf2 Dxc4 40.Lxc4 
Tec8 41.Tc7! Td8 42.Lxf7+  
1–0 
 
Furesø fik reduceret, da Kim 
Skaanning måtte give fortabt. Han så 
ellers ud til at have gode 
angrebschancer på kongefløjen, men 
for hver afbytning voksede hvids 
overtag på dronningefløjen i værdi.  
 

Den sidste afgørelse lod vente længe på 
sig, men da Alf R. Andersen rådede 
over en sundt merbonde, lignede 6-2 et 
godt bud på slutresultatet, hvilket ville 
have bragt os på omgangshøjde med 
Sydøstfyn. 
Efter 6 timers forsøg på at omsætte 
fordelen til sejr, måtte Alf dog nøjes 
med remis, da tiden var så knap, at han 
ikke kunne nå at sætte modstanderens 
enlige majestæt mat. 
 

5. runde: 
BMS Skak – K41 2 3-5 
Hillerød – Sydøstfyn 3-5 
FREM – Furesø 5,5-2,5 
Læseforeningen – Bornholm 4,5-3,5 
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6. runde: 
 

BMS Skak – FREM: 5,5-2,5 
 

Inden mødet med BMS Skak var 
førsteholdet klar over, at der skulle 
mange point ind på kontoen, hvis 
chancen for at holde trit med Sydøstfyn 
skulle bevares. Den vurdering kom 
også til at holde stik, idet 
oprykningsfavoritterne lammetævede 
Furesø 6,5-1,5. FREM havde lagt en 
taktik, hvor det ud fra en kontrolleret 
offensiv gjaldt om at presse 
københavnerne over hele linien. Remis 
var naturligvis et fyord i denne 
sammenhæng, og det var da også kun 
matchens sidste parti, der endte med 
pointdeling. Omstændighederne taget i 
betragtning var det et yderst fornuftigt 
oplæg, men da taktikken skulle føres 
ud livet, gik det helt galt. 
 

Kombineret ud af banen 
FREM fik ellers en forrygende start, da 
Kim Skaanning og Kristoffer Dyrgaard 
bragte holdet foran 2-0. Kristoffer har 
mødt Dara Akdag flere gange, og 
FREM-spilleren har en fantastisk score 
mod juniorspilleren, der endnu en gang 
måtte gå tomhændet fra brættet. 
Vinderen har sat noter til partiet, hvor 
han omkring træk 18 og 19 kunne være 
kommet i store vanskeligheder: 
 

Hvid: Dara Akdag, BMS (2144) 
Sort: Kristoffer Dyrgaard,  
FREM (2136)  
[noter: KD] 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lg5 
Drengen har vist forberedt sig! 4.cxd5 
Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.Lc4 c5 
8.Se2 Sc6 9.Le3 Ld7 har vi spillet to 

gange før, hvor jeg begge gange vandt 
med de sorte. 
4...Se4 5.Lh4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 
6...dxc4! 7.e3 Le6 er teorien som jeg 
ikke kunne huske. 
7.Da4+ c6  
Da jeg gerne vil undgå en forberedelse 
vælger jeg en sikker, men passiv 
variant.  
8.cxd5 Dxd5 9.Sf3 Sd7 10.e3 Sf6 
11.Lc4 Dd8  
Igen den praktiske variant, hvor jeg 
satser på at befri mig langsomt, mens 
taktiske forviklinger vil give Dara gode 
chancer. 11...Dh5 overvejer jeg længe 
men kunne ikke regne ud om damen 
kom i problemer på sigt. Trækket 
forhindrer ellers Hvids planer med pres 
på f7. 
12.Db3 0–0 13.Se5 De8  
13...Sd5 er også en mulighed, men 
planen var at undgå det taktiske så 
længe så muligt. 
14.a4 Sd7 15.Sxd7 Dxd7 16.0–0 b6 
Hvid har en strukturel fordel, hvor jeg 
specielt skal passe på det hvide 
centrum.  
17.f4 c5?  

��������	
 
�4+�+74�+� 
���+#������� 
���++�+� 
�+��++� 
��+$�����$� 
�+Q����+  
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&79++9�() 
*+,-./0123 

18.f5?! 
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Dara overser ligesom jeg 
kombinationen, da hans planer er rettet 
mod kongefløjen. Trækket blev spillet 
hurtigt. 18.dxc5! bxc5? 19.Ld5±.  
18...gxf5 19.Tf3?  
Hvid har stadig fat i den lange ende 
efter 19. dxc5!  
19...Lb7 20.Tg3 cxd4!  
Det optimiske kongeangreb er ikke 
holdbart, når centrum er svækket. 
21.Lg5  
21.exd4 f4; 21.Td1 Kh8. 
21...Kh8 22.exd4 e6?! 
Overser det "simple" 22...Lxd4+! 
Teksttrækket vinder dog også. 
23.Dd1 Tac8!  
Sort har vist lige tid til at vinde 
materiale og dække matten på h7. 
Specielt c3 er svag, hvilket Dara ikke 
ser.  
24.Lf1?  
24.Dh5? Txc4 25.Th3 Lxd4+! redder 
med nød og næppe pointet hjem til 
Fyn. 26.Kh1 f6–+; 24.Lb5 er det 
bedste, selvom sort står bedst.  
��������	
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24...Txc3!25.Txc3 Dxd4+  
26.Te3 Dxa1 27.Dh5? La6  

28.Df3 (28.Tf3 Ld4+ 29.Kh1 Lxf1–+) 

28...Ld4–+. 
0–1 
 

Desværre viste det sig, at Kim og 
Kristoffer var ene om at ramme dagen, 
mens resten af holdet havde en 
kollektiv off-day. 
 

Det resulterede i fem nederlag i rap, 
inden Stefan Wiecker til allersidst var 
heldig med at få en halv, idet BMS-
spilleren undlod at spille på FREM-
spillerens manglende tid. 
 

Flere kasser øl på højkant 
Dermed er al spænding om 
oprykningen forduftet, men FREM får 
dog en vigtig birolle ved 
fællesafslutningen i Farum, da vi med 
en sejr over Hillerød kan række 
Læseforeningen en hjælpende hånd i 
deres kamp for overlevelse i rækken. 
Rygterne om alle de kasser øl, vi har 
fået lovning på i tilfælde af en storsejr, 
er også ilet i forvejen. Ingen er i tvivl 
om, at læsedrengene har set helt rigtig - 
når dette læses, ved vi alle, om deres 
prisværdige initiativ har haft den 
ønskede effekt! 
 
6. runde: 

Sydøstfyn – Furesø 6,5-1,5 
K41 2 – Læseforeningen 3,5-4,5 
BMS Skak – FREM 5,5-2,5 
Bornholm – Hillerød spilles 7/3 

 
Stillingen efter 6. runde: 1. Sydøstfyn 
1 30,5(9) 2. K41 2 27(8) 3. FREM 
26(7) 4. BMS Skak 24,5(7) 5. Furesø 
23(7) 6. Læseforeningen 20,5(6) 7. 
Hillerød 16,5(1) 8. Bornholm 16(1).



 

18 

FYNSSERIEN 
Af Niels Erik Nielsen 

 
3. runde: 
I denne runde byttede FREM 2 og Nr. 
Aaby plads i toppen af fynsserien, da 
vores andethold ikke var uheldig med 
at hente en kneben 4,5-3,5 sejr i 
Faaborg, mens vestfynboerne sendte et 
afbudsramt FREM 3-mandskab, der 
kun stillede op med syv mand, retur til 
Odense med en snitter på 6,5-1,5. 
 

Rundens eneste partieksempel kommer 
fra René Andreasen, der havde den 
tvivlsomme fornøjelse at være med i 
Nr. Aaby.  
Han endte oven i købet med at tabe til 
Thomas Christensen, men der var en 
redning efter 53…Kc4: 
 

��������	
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���+++� 
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����++(+� 
�++++  
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54.Kxg5? 
Viser sig at være tabstrækket; jeg kan 
holde remis med 54.a3 Kb3 55.Kxg5 
Kxa3 56.b5 Ka4 57.Kf4 Kxb5 58.Ke3. 
Enten går den hvide konge i hjørnet, 

eller også spærres den sorte konge inde 
på a-linjen.  
Men jeg må erkende, at jeg 
overhovedet ikke havde set, at jeg 
kunne vinde et tempo, og på den måde 
bane vejen ned til c1 ved at lade den 
sorte konge hente bønderne på 
henholdsvis a3 og b5.  
Jeg fandt det derimod naturligt at lade 
den sorte konge vandre længst muligt 
for at hente bønderne. 
54...Kxb4  
Da jeg ikke ser denne remischance 
vinder Thomas uden problemer.  
55.Kf4 Ka3 56.Ke3 Kxa2 57.Kd3 
Kb3 58.Kd2 Kb2 59.Kd3 a5  
0–1 
 
4. runde: 
Nr. Aaby og FREM 2 vandt begge på 
ny, og inden deres indbyrdes møde i 5. 
runde delte de førstepladsen. Ved 
dobbeltarrangementet i FREM mødte 
andetholdet Tårnet, der havde 
imponeret med et par storsejre.  
Den fine serie stoppede dog brat, idet 
svendborgenserne måtte indkassere et 
klart nederlag.  
De gjorde det nu heller ikke lettere for 
sig selv, da de kun mødte frem med syv 
mand og derfor var bagud 0-1, før 
matchen gik i gang.  
FREM 2 øgede tidligt føringen, da 
Niels Henrik Sørensen fik fat mod Erik 
Hansen, der blev løbet helt over ende 
efter 19…h5: 
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20.Dxc6+ Dxc6 21.Txc6 Ld7 22.Ta6 
Tc8 23.Txa7 h4 24.Sf5 Lxa3?!  
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25.Sb6 Lxf5 26.Lxf5  
1–0 
 

I en match præget af hård fight skulle 
man helt hen til tidskontrollen, inden 
de næste afgørelser faldt. En af 
topholdets sejrherrer var Mathias 
Meunier, der på andetbrættet fik succes 
med et officersoffer.  
Modstanderen Ulrik Larsen skulle efter 
30.Dg4+ tage stilling til, hvor kongen 
skulle gå hen: 
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30…Kf7?? 

Her bliver den fanget i et matnet – efter 
30…Kh7! er det langt fra sikkert, at 
angrebet slår igennem. 
31.Tf1+, Ke8 32.e6!, Td4 33.Dg8+1-0 
 

I matchen mellem rækkens to dårligst 
placerede mandskaber Næsby og 
FREM 3 stillede vi op som knebne 
favoritter, men det var den hidtidige 
bundprop, der sejrede hele 5,5-2,5. 
Theis Nielsen var ene om at vinde, da 
han i voldsom tidnød fandt noget smart 
efter Christian Furrers 38.f4:  
 

��������	
 
�4+++�+� 
�+�++�+�� 
�����+�+� 
�++56+� 
�79+��+� 
�+++��  
!+++��% 
&+++9�() 
*+,-./0123 

38…Ta2! 39.fxe5?? 
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39.Tf2! Ta1+ =. 
39...Tg2+ 40.Kh1 Txg3+ 
0–1 
 
5. runde: 
Her mødtes rækkens to eneste 
ubesejrede mandskaber, og den status 
blev der ikke rokket ved, idet matchen 
endte 4-4.  
Da divisionsaspiranternes slutprogram 
ser lige svært ud, er der lagt op til en 
uhyre spændende afslutning.  
FREM 2 manglede tre af deres faste 
støtter, men formåede alligevel at vinde 
3-1 i toppen, mens Nr. Aaby holdt sig 
skadesløse i bunden.  
 
På andetbrættet var der materiel 
balance hele vejen, men partiet fik en 
brat ende, da hjemmeholdets Sven 
Judas efter 26…Dh5! vadede direkte 
ind i en forceret mat mod Mathias 
Meunier: 
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27.Le7?? 
27.g3 var nødvendigt, men efter 
27…Sh3+ 28.Kh2, Sxf2 29.Dxe6+, 
Kh8 30.Td7, Sxe4 har sort de bedste 
udsigter. 

27…Se2+ 28.Kf1, Sg3+  
Da der er mat i næste træk, uanset om 
kongen går til e1 eller g1, opgav Sven 
Judas. 
0-1 
 
Tredjeholdet havde lånt Theis ud til 
topgøret, og han gjorde sin skyldighed. 
Hans unge modstander var tydeligvis 
ikke bekendt med kongegambitten. 
Havde det været tilfældet, var valget 
nok ikke faldet på en opstilling med b6 
og Lb7, som tillader hvid at udvikle 
sine brikker efter behag. Det gik helt 
galt for sort, der hurtigt kom til at stå til 
tab: 
 
Hvid: Theis Nielsen, FREM 2 
Sort: Andreas Jacobsen, Nr. Aaby  
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 b6 4.d4 Lb7 
5.Ld3 c5 6.c3 Dc7 7.0–0 c4 8.Lc2 f6??  
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9.Sh4! g6 10.Lxf4 d6 11.Lg3 Sd7 
12.De2 0–0–0 13.Sd2 b5 14.a4 a6 
15.b3 cxb3 16.Lxb3 Db6 17.Tfb1 Te8 
18.axb5 a5?? 
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19.Lxg8 Txg8 20.Dc4+ Sc5 21.Dxg8 
Sxe4 22.Df7 Dd8 23.Sxe4 Txe4  
23...Lxe4 24.Txa5! 
24.b6 Lh6 25.Txa5 Le3+ 26.Kh1 f5? 
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27.Ta8+! Lxa8 28.b7+ Kb8 
29.bxa8D+ Kxa8 30.Db7# 
1–0 
 

Så gik det anderledes fredeligt for sig i 
opgøret mellem Jonas Nilsson og 
Thomas Christensen, hvor vor mand 
tidligt vandt en bonde, hvorpå der 
fulgte et alenlangt tilløb, inden han 
efter 41…f5 vandt endnu en: 
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�++�$+� 
�79+++� 
�+4+�+�+� 
�+��������� 
�+�+�++� 
�+��(+�+  
!+++���% 
&++++) 
*+,-./0123 

 

42.Ta5! Kf6 43.Lxc5 g4 44.Lf2 fxe4 
45.fxe4 Lf7 46.Lh4+ Ke6 47.Lg3 Lg6 
48.Txe5+ Kf6 49.Ta5 Lxe4 50.Txh5 
Lxg2 51.b4 Ke7 52.b5 
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�++++� 
�++��+� 
�+4+++� 
�+�+++9� 
�+�++�+� 
�+�(+�$  
!+++���% 
&++++) 
*+,-./0123 

1–0 
 
FREM 3 fik det endelige dødsstød, da 
de efter at have afgivet tre af deres 
bedste spillere til andetholdet kun 
formåede at skrabe to remiser sammen 
og følgelig tabte 1-7 til Læseforeningen 
2, der samtidig sikrede sig endnu en 
sæson i den bedste lokale række. 
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6. runde: 
Efter at FREM 2 og Nr. Aaby længe 
havde kørt parløb i fynsserien, 
lykkedes det i næstsidste runde for 
vestfynboerne at skabe et lille hul. De 
havde besøg af Næsby, der, ud over at 
mangle to af deres tre topspillere, kun 
stillede med syv mand.  
Nu venter FREM 2 spændt på, om de 
får det lige så let i sidste runde, når det 
bliver deres tur til at møde 
forstadsklubben, men da matchen 
spilles på Næsbys klubaften, bliver det 
næppe tilfældet. 
Den foræring var Nr. Aaby naturligvis 
ikke sen til at straffe; de afgav blot to 
remiser, hvilket stort set svarede til 
deres forventede score.  
De cifre kunne FREM 2 ikke matche 
mod Nyborg, selv om der ved stillingen 
5-1 blev snakket om, at et slutresultat 
på 7-1 var en realistisk mulighed.  
Den havde stået på tørre tæsk flere 
steder, her et lille udvalg begyndende 
med Jesper Knudsen, der gjorte en kort 
ende på partiet mod Svend Veise efter 
14…Dd7?: 
 

��������	
 
�4++���674� 
����+#+���� 
�56++��� 
�+����+� 
��+++Q+� 
�+++8+  
!��+�����% 
&798�$+9�() 
*+,-./0123 

15.e6! fxe6? 

15...Dxe6?? 16.Te1; 15...Dd6 16.a5 Sf6 
17.Dh4+-. 
16.Se5 
Sort opgav, da såvel 16...De7 17.Dg6+ 
Kd8 18.Sf7+ som 16...Dd4 17.Dxe6+ 
Le7 18.Sc3 Sf6 19.Sb5! er håbløst. 
1–0 
 
Michael B. Madsen behøvede blot et 
par træk mere for at vinde over Samuel 
Stougaard, der med 16...Lxe5?? 
opstillede en banal fælde. Trækket 
havde dog den store ulempe, at det 
overhovedet ikke duede ved korrekt 
spil: 
 
��������	
 
�4+"#��674� 
���Q++���� 
�++++� 
�+����+� 
�+++�+� 
�++�$8+  
!�++�����% 
&798+�(+9) 
*+,-./0123 

 

17.Lxc5+ 
17.Sxe5?? Dd1#. 
17...Ke8 18.De4 Lxf3 19.Dxe5+ Se7 
20.gxf3  
1–0 
 
Endelig blev Nyborgs reserve Jørgen 
Christensen straffet hårdt, da han 
optimistisk spillede 25…e5? mod Bent 
Jensen: 
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�4++74+� 
�+#+56��� 
��++��+� 
�++���+� 
�+"Q6++� 
�++��858  
!�++���+% 
&+79�(+9) 
*+,-./0123 

 
26.Sxe5! fxe5 27.Dxe5+ Sf6 28.Sh5+ 
Kg6 29.Dg3+!?  
Giver sorts konge en chance for at 
undslippe. Efter 29.Th3! var det 
derimod helt slut. 
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�4++74+� 
�+#+56+� 
��++56�+� 
�++�++8� 
�++++� 
�++��"Q  
!�++���+% 
&+79�(+9) 
*+,-./0123 

 

29...Kf5??    

29...Kf7 30.Dg7+ Ke6 31.Sf4+ Kd7 
holdt liv i partiet. 
30.Sg7+ Ke4 31.Df4+ Kd3 32.Dd4# 
1–0 
 
Selv om han havde løber for to bønder, 
valgte Niels Henrik Sørensen i 

begyndende tidnød at tilbyde Erling 
Pedersen remis. 
Efteranalyserne viste da også, at 
Nyborg-mandens fribønder kunne være 
blevet en magtfaktor.  
I mødet på førstebrættet mellem 
Mathias Meunier og John Frederiksen 
så det længe lovende ud for 
førstnævnte, men i den meget 
komplicerede stilling fandt Mathias 
ikke det bedste, og det straffede John 
prompte. 
 
FREM 3 mødte Tårnet ude, og inden 
jeg overlader ordet til en af de spillere, 
der var med på turen til Svendborg, 
skal I lige se et par glimt fra Chresten 
Nielsens gevinst mod Benny Brinch. 
Åbningen var et kapitel for sig: 
 
Hvid: Benny Brinch,  
Tårnet (1837) 
Sort: Chresten Nielsen,  
FREM 3 (1692)  
1.d4 e5 2.dxe5 Sc6 3.Sf3 De7 4.Lf4!? 
Db4+ 5.Ld2 Dxb2 6.Lc3?? 
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�4+�+���674� 
�������+����� 
�+6+++� 
�++��+� 
�++++� 
�+�$+8+  
!�"#�+������% 
&798+Q�($+9) 
*+,-./0123 

 

6...Lb4!–+ 7.Lxb4 Sxb4 8.Sa3 Dxa3 



 

24 

Med klar gevinststilling, men vi hopper 
frem til stillingen efter 29...Sc4+: 
��������	
 
�748+74�+� 
�79+�+�+�� 
�+�++�+� 
�+�+��+� 
�+6+���+� 
�++�(+  
!�+++���% 
&+79++) 
*+,-./0123 

 

30.Txc4! bxc4 31.Se7+ Kg7 32.Txd7 
Nu er det ikke helt så klart mere. 
32…Tb2 33.Sxc6 Tc8 
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�+4+++� 
�++9+����� 
�+8++�+� 
�++��+� 
�+�+���+� 
�++�(+  
!�74++���% 
&++++) 
*+,-./0123 

Sort vandt efter yderligere 23 træk. 
0–1 
 

Tårnet tur - rundt omkring - retur 
Referat er ikke sladder. Mandag i uge 6 
skulle 3. holdet en tur til Svendborg, og 
spille skak. Holdlederen kom 
planmæssigt kørende kl. 18.00; vi 
snakker om en chauffør, der har kørt 

10.000 km i det danske land i diverse 
lastbiler og busser, derududover er han 
98.643 % kørelærer. Holdet var synligt 
imponeret over hans sidelænsparkering, 
1 meter oppe på fortovet med 
baghjulet, manden udviser erfaring, der 
er en blondine værdig. Turen til 
Svendborg er bare der ud ad, 
chaufføren beroliger sine passagerne 
med at han har styr på det, han har 
tjekket ruten hjemmefra. Vi skal bare 
en tur over broen til Tåsinge, U-
vending gennem lyskrydset tilbage 
imod Fyn, til højre, venstre, ned mod 
sygehuset, vende om og tilbage igen, 
over nogle jernbaneskinner, i retningen 
mod Faaborg, tilbage til sygehuset 
igen, imod centrum, lidt rundt omkring 
ned til havnen, hvor manden endelig 
tager mod lidt hjælp, og de flinke 
passagerer gelejder ham til Tårnet 
Skakklub. Hvor han i 3. forsøg rammer 
sin P-boks med 25 tomme pladser, på 
højre hånd vises ingen interesse. 
Herefter går turen muntert de 100 
meter ind til klubben, hvor holdlederen 
når at sakke 5 minutter bag ud, hvorfor 
en af spillerne er lige ved at starte sit 
parti på et forkert bræt. Men lidt efter 
vi alle er i gang, holdlederen kommer 
ind og får udfyldt holdkortet. Klokken 
var 19.05.47, da det skete. Holdlederen 
går mat og forsvinder i 48 minutter ud i 
den mørke nat; i Tårnets lokaler 
snakker man om, at det nok var årets 
parti. Det skal i hvert fald i klubbladet. 
Hvor holdlederen er henne vides ikke, 
Svendborg er en stor by. Vi er færdig 
kl. 23.00 og holdlederen bakker bilen 
tilbage, hvorfor flere af passagererne 
springer for livet, de var ikke rigtigt 
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kommet ind i bussen. Hvorefter vi 
overraskende let kommer ud af byen, 
til gengæld demonstrerer chaufføren 
sin ret til at bruge begge sider af 
vejbanen. Han betaler jo fuld vejskat. 
At finde tilbage til Odense igen er jo en 
svær ting, med de store skilte placeret 
ude i vejsiden. Man kan jo ikke se 
noget for dem, men i sidste øjeblik høre 
han passagerernes nødråb og tager den 
sidste afkørsel før Kerteminde, men 
kun fordi han havde planlagt det hele 
tiden. Vi skal lige et smut til højre for 
at aflevere to medlemmer fra holdet, 
passagererne undrer sig hørligt, da han 
drejer og blinker til venstre. Han bærer 
over med os og krydser fire vejbaner 

for at komme på rette spor, der er 
heldigvis ikke så meget trafik omkring 
kl. 24.00 inde i Odense. Så alle er 
glade, da vi er inde ved klubben igen, i 
live og ved godt humør.  
 

Dette er den næsten sandfærdige 
historie om en holdaften, hvor en 
anonym deltager gør redaktøren 
bekendt med sine oplevelser. 
 

Stillingen efter 6. runde:  
1. Nr. Aaby 33,5(11) 2. FREM 2 

32(11) 3. Faaborg 27(5) 4. Tårnet 
25,5(8) 5. Nyborg 23(5) 6. 
Læseforeningen 2 22,5(5) 7. Næsby 
15(2) 8. FREM 3 13,5(1).

 

AKTIVITETSKALENDER 
 

Marts mandag 9 Vis dit parti + Brikken nr. 1 
 mandag 16 Holdskak 
 mandag 23 Frem Open 1. runde 
 mandag 30 Frem Open 2. runde 
April mandag 6 Frem Open 3. runde 
 mandag 13 Frem Open – udsatte partier 
 mandag 20 Generalforsamling 
 mandag 27 Frem Open 4. runde 
Maj mandag 4 Frem Open 5. runde 
 mandag 11 Frem Open – udsatte partier 
 mandag 18 Frem Open 6. runde 
 mandag 25 Frem Open 7. runde (sidste) 
Juni mandag 1 Pinse 
 mandag 8 Klubaften 
 mandag 15 Klubaften 
 mandag 22 Brikken nr. 2 
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Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Kvartfinaler i FREM: 
Kvartfinalerne i den fynske 
pokalturnering blev spillet i vores 
lokaler mandag den 19. januar. FREM 
og Sydøstfyn stillede med halvdelen af 
holdene, men lodtrækningen 
resulterede ikke i interne klubopgør. Til 
gengæld trak klubbernes andethold 
hinanden, og for andet sæson i træk fik 
vi to hold i semifinalerne. Helt som 
forventet blev kampen mod Trekanten 
en yderst tæt affære, og stillingerne 
undervejs pegede længe på, at parterne 
skulle ud i lynomkamp for at finde en 
vinder. 
 

Afvikling til et vundet slutspil 
FREM kom bedst fra start, idet Tom 
Frantsen vandt en bonde i midtspillet, 
hvorpå Trekantens Gert Aagaard ikke 
kunne forhindre afvikling til et slutspil, 
som det kun tog kort tid for Tom at 
føre til gevinst. Efter 25.Sf3?! vandt 
han en bonde: 
 

��������	
 
�4++4+�+� 
�+��+����� 
�����+�+� 
�+56�"#+� 
��+�+�79+� 
���++8+  
!��Q+8+���% 
&++79�() 
*+,-./0123 

25...Lxe4 26.Dc3 Lxf3 27.Dxf3 De3+ 

28.Dxe3 Txe3 29.Tf3 Te4 30.Tf4 Te5 
31.Td4 Tae8 32.Kf1 Te3 33.Td2 h5 
34.Ted1 T8e4 35.Sd4 Tf4+ 36.Tf2 
Tee4 37.Txf4 Txf4+ 38.Ke2 g6 39.g3 
Te4+ 40.Kf3 Kf8 41.b4 axb3 42.Sxb3 
Txc4 43.Tc1??  
 

��������	
 
�++��+� 
�+��+�+� 
�����+�+� 
�+56�++�� 
�+4+++� 
���8++(��  
!+++��% 
&+79++) 
*+,-./0123 

43...Sxb3 0–1 
 

Fynsmesteren kom på hælene 
På førstebrættet mødtes Ellen 
Hagesæther og Carsten Bank Friis 
endnu en gang. I divisionsopgøret 
mellem FREM og Læseforeningen 
endte partiet remis, efter at Carsten 
havde misset flere gevinstfortsættelser, 
men denne gang var det Ellen, der førte 
de hvide brikker.  
Den regerende fynsmester roder sig 
med de sorte brikker ofte ud i noget 
gevaldigt snavs, men det lykkes ham 
næsten altid at holde sammen på 
stillingen.  
Dette parti var dog en af undtagelserne, 
da Ellen aldrig slap det jerngreb, hun 
etablerede efter 14…Dc8: 
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��������	
 
�4+#+74�+� 
����+������ 
�+�+56���� 
�+56++� 
��+8+��$+� 
�+++Q���  
!���+��$+% 
&79++9�() 
*+,-./0123 

 

15.De3! b6 16.Lxh6 Lxh6 17.Dxh6 
Scxe4 18.Tae1! Sd6 19.Se5 Sf5 
20.Dg5 Sh7 21.Df4 c5 22.Sc6 Dd7 
23.g4 Sd4 24.Sxe7+ Kg7 25.De5+ 
Kh6 26.c3 Se6  
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�4++74+� 
���+#58�+6� 
���+6+���� 
�+��"Q+� 
��+++�+� 
�+��++�  
!��+��$+% 
&++799�() 
*+,-./0123 

27.Sxg6! fxg6 28.Lxa8 Sf4 29.Te3 g5 

30.Lg2 Sg6 31.Dd5 Dxa4 32.Dc6 
Dxc6 33.Lxc6 Sf6 34.Td1 Sf4 35.Td6 
Kg7 36.Te7+ Tf7 37.Txf7+ Kxf7 
38.Kh2 Ke7 39.Td2 a5 40.Kg3 Sg6 
41.f3 Se5 42.Lb5 Ke6 43.Td8 Sd5 
44.Tb8 c4 45.Tc8 Se3 
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�+9+++� 
�++++� 
���+�++� 
���$+56��� 
�+�++�+� 
�+��56��(�  
!��+++% 
&++++) 
*+,-./0123 

46.f4! gxf4+ 47.Kxf4 Sd5+ 48.Ke4 

Sf6+ 49.Kd4 Sf3+ 50.Ke3 Se5 51.g5 
Sd5+ 52.Ke4 Se7 53.Te8 Sf7?? 
54.Lxc4+  
1–0 
 

En hjælpende hånd 
Meget pegede alligevel på 2-2, da 
Mads B. Svendsen stod næstbedst mod 
Viggo Bové Quist, og Kristoffer 
Dyrgaard havde smidt en kvalitet mod 
Per Skjoldager. Trekanten-manden var 
imidlertid i foræringshjørnet og gav 
FREM-spilleren en hjælpende hånd 
med 24.Tfe1??: 
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�++74�+� 
���+56����� 
�++++� 
�"#�++�58� 
�+��++� 
���Q+�+��  
!��++(��% 
&+7979+) 
*+,-./0123 

24...Dd2+ 25.Kh1 Dxg5 26.Dxb5 Sg6 
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27.Tc7 Dd2 28.Te8 Dd1+ 29.Kg2 
Dd2+ 30.Kg1 Dd1+ 31.Kf2 Dd2+ 
32.Te2 Dh6 33.Ke1 f4 34.Df5 fxg3 
35.hxg3 Dh1+ 36.Df1  
36.Kd2? Lh6+ 37.Kc2 Dc1+ osv. 
36...Dd5 37.Kd1 Se5 38.Tec2 
 
��������	
 
�++74�+� 
���79+����� 
�++++� 
�++#56+� 
�+��++� 
���+�+��  
!��9+++% 
&++(+Q+) 
*+,-./0123 

 

38...Sg4! 39.Kc1 Se3 40.Dg1 Sxc2 
41.Txc2 Da2 42.Dh2 Da1+ 43.Kd2 
Te8! 44.Tc1 Dxb2+ 45.Tc2 Dxa3 
46.Dh4 Db4+ 47.Kd1 Te1#.  
0–1 
 

Derfor var det kun af kosmetisk 
betydning, at det lykkedes for Viggo at 
vinde over Mads B.  
 
Efter 3-1 sejren var FREM 1 i samme 
situation som sidste sæson, hvor de i 
semifinalen måtte bøje sig for de senere 
pokalvindere fra Odense Seminarium. 
 

Superstart 
FREM 2 sikrede sig den sidste 
semifinaleplads, men andetholdet måtte 
gennem hele følelsesregistreret, inden 
det for anden sæson i træk nåede så 
vidt.  

Med IM Lars Borbjerggaard på 
førstebrættet var Sydøstfyn 2 forstærket 
i forhold til tidligere runder. Derfor var 
det også svært at pege på en favorit, og 
matchen blev da også både lang og 
spændende, idet afgørelsen først faldt 
efter lynomkamp.  
En sådan var der dog slet ikke udsigt til 
efter de første par timer, idet FREM 2 
på det tidspunkt var foran 2-0 og 
mindst så ud til at skulle hente et point 
mere i de resterende to partier. 
Sydøstfyn 2 var nemlig kommet helt 
skævt ind i matchen.  
Først bukkede Martin Strandby Hansen 
en officer væk mod Jonas Nilsson og 
opgav på stedet.  
 

Arne Andersen måtte ned mod Niels 
Henrik Sørensen, da Sydøstfyn-
spilleren slog tilbage med den forkerte 
brik og tabte rokade og kvalitet efter 
10.exd4?: 
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�+4+���74� 
����++����� 
�"#6+�56+� 
�++�+�+� 
�+���$+� 
�+8��+8+�  
!���+���+% 
&79"Q�($+9) 
*+,-./0123 

 

10...Sb4! 11.Le2 Sc2+ 12.Kf1 Sxa1 
13.Dxa1 Le7 14.Se5 Se4 15.f3 Sf6 
16.Dd1 Ld6 17.g4 Lg6 18.h4 h5 19.a4 
Lxe5 20.Lb5+ 
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�+4+�+74� 
����++���� 
�"#+�56�+� 
�+$+���+�� 
��+���$���� 
�+8��+�+  
!��+++% 
&++Q+(+9) 
*+,-./0123 

20...Ke7!? 

20...Dxb5+! 21.axb5 Lxf4 giver sort 
tårn og to lette officerer for 
dronningen. 
21.Lxe5 hxg4 22.fxg4 a6 23.Le2 Se4 
24.Kg2 f6 25.Lf4 e5 26.a5 Dd6 
27.dxe5 fxe5 28.Le3 d4 29.cxd4 exd4 
30.Lg5+ Sxg5 31.hxg5 Txh1 32.Dxh1  
32.Kxh1? Dg3! er mat i to træk. 
32...Le4+  
0–1 
 

Miraklernes tid var ikke forbi 
Sydøstfyn 2 fik reduceret til 1-2, da 
Kris Munk efter at have stået passivt 
efter åbningen pludselig slog kontra 
mod Michael B. Madsen og vandt.  
 
Det var nu op til Lars Borbjerggaard at 
sikre Sydøstfyn 2 omkamp, og da han 
rådede over cirka 400 ratingpoint mere 
end Mathias Meunier, burde 
muligheden afgjort være til stede.  
 
Lars kom imidlertid helt katastrofalt fra 
åbningen og måtte efter 14…Ld7 
indkassere det første stød: 

��������	
 
�4+"#�+74� 
�+�+�+����� 
��++�+6+� 
�+�����58� 
�+56++� 
�+58$+"Q  
!�����$�����% 
&79+79�() 
*+,-./0123 

15.Sxh7! Sf5!? 

15...Txh7? 16.Lxg6± er endnu værre, 
15...Dh4!? 16.Dxh4 Sxh4 ser ud til at 
være sorts relativ bedste fortsættelse. 
16.Lxf5 exf5 17.e6!? 
Efter 17.Sg5! fastholder hvid presset, 
og det er svært at se, hvordan sort skal 
befri stillingen. 
17…Lxe6 18.Txe6+ fxe6 19.Dxg6+ 
Kd7 20.Dxg7+ Kc6 21.Sg5 Dd6 
22.Sf3 Tag8 23.De5 Dxe5 24.Sxe5+ 
Kc7 25.Lf4 Ld6 26.Lg3? b5?  
26...Txg3! 
27.Se2??  
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�+++474� 
�+��++� 
��+���++� 
�+�+�58�+� 
�++++� 
�+++�$  
!����+8�����% 
&79++�() 
*+,-./0123 

27…Txg3 28.Sf7 Tgg8 29.Sxh8 Txh8 
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30.f4 Lc5+ 31.Kh1 Kd6 32.g3 Tc8 
33.Kg2 b4 34.Kf3 a5 35.b3!? Lb6 
36.h4 Txc2 37.h5 Ld8 38.Tc1 Txc1 
39.Sxc1 Lf6 40.Sd3 Ld4 41.g4 fxg4+ 
42.Kxg4 Ke7 43.Kg5 Kf7 44.h6 Lf6+ 
45.Kh5 Lc3 46.Kg5 Ld4 47.Se1 Lf6+ 
48.Kh5 Lc3 49.Sd3 Lf6  
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�++++� 
�+++�+� 
�++������ 
���+�++(� 
���+��+� 
�+�+8++  
!�++++% 
&++++) 
*+,-./0123 

 

Her ophørte notationen, men det 
lykkedes Lars at vinde! 
0–1 
 

Efter denne mirakelredning skulle man 
mene, at Sydøstfyn 2 gik ind til 
lynomkampen med et klart psykologisk 
overtag, men det var nu slet ikke til at 
få øje på, idet FREM 2 vandt den med 
hele 3,5-0,5.  
Jonas og Martin tog en ’taktisk remis’, 
mens der stod FREM 2 på resten, så det 
lykkedes altså Mathias at få det sidste 
ord efter kort forinden at have smidt alt 
overbord mod Lars. 
 
Semifinaler i Næsby: 
For andet år i træk havde FREM to 
hold i semifinalen, men ganske som det 
var tilfældet sidste sæson, måtte vi 

desvære se modstanderne løbe med 
finalepladserne. Det var to af 
turneringens absolutte sværvægtere, der 
trak hinanden, da FREM 1 og 
Sydøstfyn 1 mødtes i den moralske 
finale. Det lignede på forhånd et 
jævnbyrdigt opgør, men selv om tre af 
de fire partier næsten gik tiden ud, blev 
det tidligt klart, at Sydøstfyn denne 
aften havde fat i den lange ende.  
Mads Hansen fik absolut intet ud af de 
hvide klodser, snarere tværimod, da 
han ikke kunne forhindre Niels-Peter 
Nielsen i at afvikle til et slutspil, som 
Sydøstfyn-spilleren vandt i sikker stil. 
Da både Ellen og Kim højest kunne 
opnå remis, mens der var stilstand på 
det nederste bræt, lignede det bagud 0-
1 allerede en exit for FREM.  
Mod at give en kvalitet fik Kim 
stabiliseret stillingen, og partiet 
sluttede remis, da Jan Nordenbæk ikke 
kunne åbne stillingen, hvis Kim blot 
forholdt sig afventende.  
Der var materiel balance hele vejen 
mellem Ellen og Steffen Pedersen, men 
efterhånden som brikkerne blev byttet 
af, voksede hans fordel.  
Den omsatte han til gevinst, og foran 
2,5-0,5 var Sydøstfyn i pokalfinalen, og 
dermed var udfaldet af mødet mellem 
de to gamle Munkebo-drenge Tom 
Frantsen og Per Sørensen 
betydningsløs.  
Mon ikke begge efterfølgende var 
glade for, at afgørelsen allerede var 
faldet, thi afslutningen blev en meget 
rodet affære, hvor parterne på skift 
bukkede fælt, men det endte med at 
Tom med en gevinst fik pyntet på 
slutresultatet.  
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FREM 2 slået ud af Næsby 
Taget mand for mand var FREM 2 
svage favoritter turneringens 
sensationsmandskab Næsby, men det 
var nu svært at få øje på, da det var 
aftenens værter, der kom klart bedste 
fra start, idet Michael Larsen med de 
sorte brikker tidligt fik skovlen under 
Jonas Nilsson, der allerede efter godt to 
timers spil måtte smide håndklædet i 
ringen.  
Efter åbningsfasen så det næsten lige så 
lovende ud for Næsbys Christian 
Furrer, der i en Benoni vandt Michael 
B. Madsens d6-bonde, men FREM-
spilleren fik udlignet, og selv om 
partiet fortsatte mange træk endnu, 
lignede remis den mest sandsynlige 
udgang. 
Samlet set lignede det på det tidspunkt 
en FREM-sejr, idet både Mads B. 
Svendsen og Alf R. Andersen 
opbyggede gevinststillinger, men det 
var kun førstnævnte, der kom på tavlen. 
Med de sorte brikker kom Alf en bonde 
op mod vores tidligere formand Lars 
Munk Jensen, men i pokalturneringen 
har man som bekendt kun 2 timer til 
hele partiet, og det fik afgørende 
indflydelse på udfaldet. Selv om det 
var første gang Alf optrådte i 
pokalsammenhæng, kendte han godt til 
den reducerede betænkningstid. 
Alligevel gik det galt, da han efter at 
have udført sit 30. træk kun havde 6 
minutter til resten af partiet. Normalt er 
det en dødssynd at lade sig rive med af 
modstanderens tidsnød, men den 
erfarne lynspiller Lars Munk fik stor 
succes med at sætte sit eget tempo 
kraftigt i vejret. Alf fandt ikke det 

bedste, og da hans tid løb ud, stod 
Næsby-spilleren til gevinst. 
 

Hollandsk huskekage 
På førstebrættet mellem Mads B. 
Svendsen og Per Arnt Rasmussen blev 
der spillet klassisk hollandsk, og partiet 
var et mønstereksempel på, hvordan det 
kan gå, når hvid kommer først på 
dronningefløjen: 
 

Hvid: Mads B. Svendsen, FREM 2 
Sort: Per Arnt Rasmussen, Næsby 
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.Lg5 Le7 
5.Dc2 d5 6.e3 0–0 7.Ld3 Sc6 8.a3 Se4 
9.Lxe7 Sxe7 10.Sf3 c6 11.Se5 Ld7 
12.Se2 Sd6 13.c5 Sf7 14.f4 Sxe5 
15.dxe5 b6 16.Sd4 Tb8 17.b4 a5 
18.0–0 axb4 19.axb4 bxc5 20.Dxc5 
Kh8 21.Tfc1 Tg8 22.Ta7 Sc8 23.Ta6 
g5 24.Sxc6 Lxc6 25.Txc6 gxf4 26.exf4 
Dh4 27.Dd4 Se7 28.Txe6 Sg6 29.Tf1 
Dg4 30.g3 Sh4 
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31.Te7! Tg7 

31...Sf3+?? 32.Txf3 Dxf3 33.e6+ og 
mat. 
32.Txg7 Dxg7 33.Kf2 Sg6 34.Ta1 Se7 
35.Ta7 Sc6 36.Txg7 Sxd4 37.Td7 
Txb4 38.Txd5  
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38…Tb2+ 39.Ke3 Sc2+ 40.Lxc2 Txc2 
41.e6 Kg7 42.Txf5 Tc1 43.Tf7+ Kg8 

44.f5 Te1+ 45.Kf4 Te2 46.Ta7 h5 
47.Kg5 h4 48.Kg6 hxg3 49.Ta8# 
1–0 
 

Nu var Michael B. nødt til at vinde 
remisslutspillet for at fremtvinge 
lynomkamp, og den i forvejen 
vanskelige opgave blev nærmest 
umuliggjort af, at hans timeglas var ved 
at rinde ud, mens Christian Furrer 
havde masser af tid. Det kunne næsten 
kun gå galt, og der gik da heller ikke 
mange træk, før semifinalernes yngste 
deltager havde sørget for, at Næsby for 
første gang i klubbens historie var i en 
pokalfinale. 

  
 

DM i hurtigskak 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Blandt de 62 deltagere ved DM i 
hurtigskak var der 9 fra FREM, og de 
var fordelt med 5 i DM-gruppen og 4 i 
basisgruppen. Ingen af klubbens 
medlemmer spillede med om titlen, 
men Alf R. Andersen imponerede stort 
ved at score 5p. og tage førstepræmien 
i ratinggruppe 2 (2100-2300).  
I næstsidste runde havde han sort mod 
Carsten Bank Friis, Læseforeningen, og 
det blev en yderst kortvarig affære: 
 

Hvid: Carsten Bank Friis, 
Læseforeningen 
Sort: Alf. R. Andersen, FREM  
[noter: NEN] 

1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Lg5 Lg7 
5.c3 0–0 6.Db3+ Kh8 7.Lxb7 Lxb7 
8.Dxb7 Sc6 9.Lxf6 Lxf6 10.Db3 Tb8 

11.Dc2 e5 12.dxe5 Sxe5 13.Sd2 Te8 
14.Sgf3?? 
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14...Txb2! 15.Sxe5 

15.Dxb2?? Sd3+–+. 
15...Txc2 16.Sf7+ Kg7 17.Sxd8 Lxc3 
18.Td1 Txd8 19.e3 Tb8!  



 

33 

��������	
 
�74+++� 
������+���� 
�+++�+� 
�+++�+� 
�++++� 
�+������  
!�+458����% 
&++9�(+9) 
*+,-./0123 

0–1 
 

DM-gruppen: Alf R. Andersen 5p. 
Ellen Hagesæther 3,5p. Mads B. 
Svendsen og Michael B. Madsen, 
begge 3p. Mads Hansen 2,5p. 
 
Basis-gruppen: Jan Kuntz 5p. Chresten 
Nielsen, Lene Kuntz og Emil Deleuran 
fik alle 4p. Emil tog 2. præmien i 
ratinggruppe 6 (1000-1605). 
 

Se samtlige enkeltresultater på 
Læseforeningens hjemmeside: 

www.lfskak.dk 
 

 

25. Internationale Travemünder 
Af René Andreasen 

 

Imellem jul og nytår deltog jeg i den 
25. Internationale Travemünder. Med 
et startrating som nummer 182 ud af 
271 deltage skulle der være gode 
chancer for at få prøvet kræfter med 
højere ratede modstandere. 
Turneringen mindede i sin struktur om 
vores eget Odense Mesterskab. 3 dage 
med dobbeltrunde hvorefter 
turneringens 7. og sidste runde afvikles 
på 4. dagen.  
Taktikken var enkel, kom hurtigt på 
tavlen og sørg for at få skrabet rigeligt 
med point sammen for således at undgå 
lavere ratede spillere. Dette lykkedes 
ingenlunde i starten af turneringen. 
Efter et indledende nederlag mod en 
spiller med et Elo tal på 2146 måtte jeg 
i 2. runde tage plads ved et af de 
nederste borde. Modstanderen, en ung 
fyr på 15-16 år, havde ikke noget ELO-
tal, men var til gengæld udrustet med et 
med et tysk ratingtal på 888! Som 
forventet, var 888 ikke et udtryk for 

hans reelle styrke, og det viser sig at 
blive et meget kompliceret parti. 
Omkring træk 25 får jeg tilbudt en 
officer i et forsøg på at køre en bonde 
igennem på h-linjen. Jeg tager imod 
officeren, men får brugt en masse tid, 
og da jeg tager et par hurtige træk hen 
mod tipskontrollen, går jeg galt i byen 
og ender med at få foræret en halv. Sort 
har netop spillet 37…Kb5: 
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38.Ta1 



 

34 

På dette tidspunkt er jeg ved at være 
noget rådvild. Det er gået op for mig at 
det bliver næsten umuligt at vinde, men 
jeg var endnu ikke nået til den 
erkendelse, at jeg nærmere ville tabe 
partiet, hvis jeg forcerede noget.  
38...h2 39.Th1 Ka4 40.Kf1 Kb3 
41.Le1 Kxb2  
Hvis vi ser bort fra muligheden for at 
sætte tårnet i slag, så har jeg herfra fire 
lovlige træk. Til trods for at jeg netop 
havde fået en ny halv time på uret, så 
lykkedes det mig at finde det eneste af 
de fire træk som taber.  
42.Kg2  
Ligegyldigt hvordan jeg bytter rundt på 
trækkene, så kan jeg holde remis ved at 
stille kongen på e2, fx. 42.Ld2 Kc2 
43.Ke2 Th7 44.Tc1+ Kb2 45.Th1. 
42...Kc2 43.Kf1  
43.Txh2 Txh2+ 44.Kxh2 Kd1 45.Lf2 
Ke2 46.Kg1 Kd2. 
43...Kd3 
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Her tilbyder min modstander remis, 
hvilket jeg slet ikke er i nærheden af at 
opnå. 
½–½ 

Det var en alvorlig streg i regningen at 
spille remis med en spiller med et 
ratingtal på 888, og skuffelsen over 
ikke at have spillet mere nøjagtigt 
tidligere i partiet overtrumfede det 
faktum, at det var heldigt sluppet 
overhovedet at få et halvt point. I 3. 
runde ventede en spiller med 1199 i 
rating. Til min store rædsel viser 
modstanderen sig at være en 10-11-årig 
knægt. Det var ikke nødvendigt at 
nærstudere turneringsplanen for at 
kunne regne ud, at han i en af de første 
2 runder havde spillet remis med en 
spiller, der var højere ratet end 
undertegnede. Jeg havde nu ikke haft 
den store grund til at være nervøs, min 
stilling blev bedre og bedre, og i træk 
25 fanger jeg et tårn.  
Med 1½ af 3 var jeg nu i en position, 
hvor jeg igen ville møde stærkere 
spillere, en position jeg holder resten af 
turneringen, hvor det bliver til 4 gange 
remis mod spillere med ratingtal fra 
1983 til 2007. I 4. runde føler jeg mig, 
grundet modstanderens fremstød på 
kongefløjen, under pres det meste af 
partiet. Min elektroniske analysepartner 
fortalte mig dog senere, at partiet var i 
ligevægt hele vejen. Da trykket er 
forsvundet, tilbyder jeg remis med tårn, 
springer og 7 bønder mod tårn, løber og 
7 bønder. En opfattelse såvel min 
modstander som Fritz var helt enige i.  
I 5. runde må jeg erkende at jeg tog en 
dum remis. En kvalitet oppe tager jeg 
imod et remistilbud. Med 2 minutter til 
4 træk frem mod tidskontrollen, syntes 
jeg der ser ud som at modstanderen kan 
lukke stillingen, og at jeg kun kan 
komme videre, hvis jeg giver kvaliteten 
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tilbage. Da jeg kigger partiet igennem 
om aftenen, viser det sig, at jeg havde 
ganske gode muligheder for at åbne 
stillingen. Da jeg sætter mig til bordet i 
6. runde var trætheden ved at melde 
sig, min modstander havde det 
tilsyneladende på samme måde. Da 
han, efter nogle hurtige åbningstræk fra 
begge sider, laver en trækgentagelse i 
træk 15, tager det mindre en halv time 
før jeg tjekker ind i den lokale 
svømmehal. 
Sidste runde bliver et ganske 
spændende parti, vi får begge spillet 
henholdsvis e4, f4 og e5, f5 og rokerer 

kort. Jeg kommer bedst ud af at åbne 
stillingen, og får fravristet 
modstanderen en bonde for blot at 
fumle den væk 5 træk senere. Det hele 
fuser ud i et uligefarvet løberslutspil. 
 
Resultatmæssigt slutter jeg med 
3,5/7p., hvilket jeg er ganske godt 
tilfreds med. P.g.a. det intense program 
var det meget begrænset, hvad jeg fik 
set af området, men selve turneringen 
kan jeg give de varmeste anbefalinger. 
Godt organiseret, gode spilleforhold og 
selvom der var 271 deltagere, var der 
altid god ro og orden i spillelokalet.

 

Øbro nytårsturnering 
Af Michael Agermose Jensen 

 

Under turneringen skrev jeg lidt til hjemmesiden, så her er blot nogle partier. 
 

Med hiv og sving 
I første runde vandt jeg med lidt 
besvær over Simon Riise fra 
Taastrup, der en gammel bekendt 
af klubben. Simon spiller en del 
bedre end sine 1299, når han gider. 
Efter 23 træk opstod følgende 
stilling med mig som sort: 
 

 

Ikke nogen rar stilling når man har 
en forventet på 1,00. Sort er klar til 
at angribe hvids centrum, men først 
skal angrebet pareres. Her omkring 
kom Jan Mose forbi - han var ikke 
imponeret, men mente at der 
dukkede nok noget op. 
24.�h3 f4! 
24...g5 25./xg5 hxg5 26.2xg5 3g8 
så farligt ud, men Fritz siger 7.  
25.�f3 
25.g3 fxg3 26.hxg3 g5 27.9g2= var 
mere fornuftigt. 
25...�g8  
25...;f5. 
26.g3??  
En buk. Indtil videre har hvid spillet 
et godt parti, men nu ryger der en 
officer.  
26...fxg3 27.fxg3 �xf3 28.�xf3 
�xf3 og sort vandt. 
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Hugormen mod Gentlemanden 
 

I 2. Runde mødte jeg endnu en 
gammel kending - Jan Nordenbæk. 
Han havde en lille forberedelse klar 
til mig i kongegambit, men jeg 
lugtede lunten og spillede en anden 
variant. Efter 14 træk havde Jan 
brugt 55 minutter mod mine 7, og 
så skete katastrofen. 
 

 
 
Her ville jeg spille det oplagte 
15.;ae1 og jeg ville gøre det hurtigt 
for at udbygge Jans følelse af at 
spille mod muren, men pludselig 
kunne opdagede jeg at sort kunne 
spille 15...0-0 16.f6 /xf6 17./h6 og 
her ofre kvaliteten med 17... 9f5 
eller 17...c5. Det er sikkert ok for 
hvid, men jeg ville have mere og 
faldt i dybe tanker i 45 minutter, 
mens jeg ledte efter et bedre træk. 
Jeg endte med at spille det dumme  
15.!h6? �xf5 16.!xg7 �xg7 
17.�f4 f5!∓  
Den så jeg først efter at jeg havde 
spillet /h6 og da var det for sent. 

Den virkelige katastrofe opdagede 
jeg først efter partiet. Jan ville have 
spillet 15...2d7? Men det taber 
direkte efter 16.f6! /xf6 17.9e4 
/g7 18./h6!+− og sort er busted. 
 

3. rundes parti med sort mod en 
Junior på 1600 var rimelig 
smertefrit. Det var der selvfølgelig 
ingen af tilskuerne der kunne 
gennemskue.  
De troede det var uklart. Efter 10 
træk var stillingen, hvor sort netop 
har spillet 10...2c5. De følgende 
træk er alle forcerede: 
 

 
 
11.�a4 �xc4  
Sort går all−in  
12.�b6 
12.b3 fanger dronningen, men det 
havde jeg beregnet: 12.../xd4 
13.bxc4 /xe3 14.c5 /xf4∓ og sort 
har rigeligt materiale for damen 
samt den bedste stilling. 
12...�c5 13.�f5  
13.9xd7 2a5+! 14.b4 2c7−+.  
13...�a5+ 14.b4 !c3+!  



 

37 

Den havde han ikke fået med.  
15.�f2 �xb4 16.�xa8 (D) 
 
Den stilling fortjener et diagram: 
 

 
 
Man kan forstå tilskuernes 
interesse, men sort er ovenpå. 
16...gxf5 17.�b1? �c6 18.�xb7 
�f6 19.�b1 0-0 20.�xd7 �g4+ 
21.�f3 �xe3 22.�xe3 �c5+ 
23.�f3 fxe4+ 24.�g4 h5+ 25.�h4 
!f6+ 26.�h3 �f5+ 0-1 
 
I 4. Runde blev det endnu engang 
et slugger parti. Jeg ofrede en 
officer for massivt pres, som Jørgen 
Hvenekilde forsvarede sig godt 
imod.  
Undervejs var det sikkert bedst for 
mig, men efter en fejl var det 
pludselig tabt.  
 
Jeg havde et sidste skud i 
diagramstillingen. 21.../e5 vandt, 
men sort har netop spillet det 
katastrofale 21...�7b6??:  
 

 
 
22.!xd5! �xd5 23.�xf6 �xf6 
24.�h4 �d6? 25.!f4  
Sort taber hat og briller.  
1-0 
Så var det pludselig sjovt. 
 

Nedtur 
 

Derefter gik det unægtelig ned ad 
bakke. I 5. runde skulle jeg møde 
Igor Teplyi fra Nordres skakligahold 
med sort. På KSUs hjemmeside 
kunne man læse, at jeg spillede 
Elefantgambit, men at hvid ikke lod 
sig narre og vandt uden problemer. 
Det er vist en speciel udlægning af 
begivenhederne, så her kommer 
det: 
 
Hvid: Igor Teplyi, Nordre (2267) 
Sort: Michael Jensen, FREM 
(2013) 
1.e4 e5 2.�f3 d5!?  
Elefantgambitten. Den havde min 
modstander aldrig set før. Hvid får 
ikke meget fordel selv ved bedste 
spil, men det bedste er at de fleste 
tror det bare taber.  
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På DSUs hjemmeside formodede 
webmasteren, at jeg var inspireret 
af den gratis bog Niels Jørgen 
Jensen m.fl. har lagt ud på nettet 
før jul. Dem der læste Fynsk Skak 
vil vide, at det ikke er tilfældet. Den 
første fejl i den bog er i øvrigt på 
side 3, så jeg tror læseren er bedre 
tjent med at læse de gamle numre 
af Fynsk Skak.  
3.exd5 !d6  
3...e4 4.2e2 2e7 5.9d4 tror jeg 
ikke så meget på. 
4.d4 e4 5.�e5 �f6 6.�c3 �bd7 
7.�c4 (D) 
 

 
 
Det er i hvert fald ikke en 
gendrivelse af Elefantgambitten. 
7...!b4 8.!g5  
8.9e3 9b6 Sort har nem udligning. 
8...h6  
8...0-0 9.a3 /xc3+ 10.bxc3 9b6 
11.9xb6 axb6 12.c4G. 
9.!d2  
9./h4 g5 10./g3 9xd5H 
9...!xc3  

9...0-0 10.9xe4 ;e8 11./xb4 
;xe4+ 12.9e3 9xd5 13./d2 ;xd4 
14.2f3 97f6 15.0-0-0 9xe3 
16./xe3 ;xd1+ 17.2xd1 2xd1+ 
18.3xd1 ligner G pga. løberparret, 
men sort bør holde. 
10.bxc3 �xd5 11.�e3  
Efter 11.2g4 spiller sort 11...97f6! 
Den havde han ikke set. (Igor 
forkastede varianten pga. 11...0-0 
12.�xh6 �f6 13.�d2 det mente jeg 
var bedst for hvid, der har en 
merbonde. Han mente sort har 
pres.) 12.2xg7 ;g8 13.2xh6 ;g6 
med remis. 14.2h4 ;g4 15.2h3 
;g6 og damen har ingen felter på 3. 
række. 
11...�7f6 12.!e2 0-0  
12...9f4 nu eller i næste træk 
forhindrer c3−c4. 
13.0-0 �e8 14.c4 �f4 15.!c3 c6 
16.�b1 �e7 17.!b4 �c7 18.�d2 
!e6= (D) 
 

 
 

Sort har nem udligning og står 
nærmest bedst.  
19.�fd1 �ad8 20.c3 b6 21.�c2  
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Der truede ...c5  
21...�xe2+  
Det er også computerens valg, men 
Igor kritiserede at sort bytter den 
gode 9f4 for den bovlamme løber.  
22.�xe2 �c8 23.h3 �h7  
Kontroversielt. Sort tillader d4−d5, 
og truer til gengæld selv ...9g5.  
24.d5 cxd5  
24.../d7 25.c5. 
25.cxd5 !d7 26.d6 !e6 27.h4 �f6 
28.c4 �g4?!  
Springeren skulle til d7 og blokere.  
29.�bc1 �xe3?  
Bytter de forkerte brikker. Men der 
var allerede tidsnød. 29...9e57 og 
sort står bedst. 
30.�xe3 �b7  
30.../g4 31.;d4 2e6 32.;e1 /f5. 
31.c5 bxc5 32.!a5  
32./xc5G; 32.2xc5 ;c8 33.2d4 
;xc1 34.;xc1 ;d8=. 
32...�d7 33.�xc5 �c8?  
33.../xa2 34.;c7 2b5 holder 
balancen. 
34.�xc8+ �xc8 35.�c1  
35.2xe4 /xa2 36./c7. 
35...�a6 36.!c7 �xa2  
36...2a4. 
37.�xe4 �d5?  
37...a6. 
38.�xd5 !xd5 39.�a1 !e6 
40.�xa7 �h7  
Tidnød overstået. Hvid har gode 
gevinstchancer.  
41.f3 �g6 42.�f2 f5  
Det spiller computeren også. Jeg 
havde ikke meget lyst til det, da det 
giver hvids konge feltet e5. 42...f6 
tager feltet e5, men er ikke bedre.  

43.�e3 �f6 44.�a1 g5 45.�h1 
�g6 46.�d4 �f7 47.�e5 !d7 
48.hxg5 �xg5 49.!d8+ �g6 
50.!e7 f4 51.�c1 �f5+ 52.�e4 
�b5 53.�c7 !f5+ 54.�xf4 �f7 
55.!h4+ �e8 56.�e7+ �f8 57.d7  
1-0 
 
I 6. Runde udspillede jeg Bjørn 
Møller Ochsner, før tidnøden 
ødelagde det hele. 
 

Nordenbæk fik præmien som 
største gentleman, jeg for mest 
kreative åbningsspil - heraf 
tilnavnet hugormen. 
 

Havde der været en præmie for 
mest heldige spiller, havde de to 
juniorer Ochsner og Mads 
Andersen delt den. Sjældent har 
man set to spillere få foræret så 
mange point. 
 

Allan Stig Rasmussen vandt 
turneringen, men hans jyske dialekt 
narrede ingen, så Esben Lund blev 
kåret som Københavnsmester. 
 

Turneringen blev arrangeret med 
sikker hånd af Søren Bech Hansen 
og co. og blev afsluttet med den 
traditionelle lynturneringsmaraton, 
der plejer at fortsætte til den lyse 
morgen. Jeg gik hjem efter den 
første. 
 
Fin turnering og uden 
tidnødsvanviddet var det gået en 
del bedre. 
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Indslev-Pokalerne 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I år deltog vi kun med to hold i kampen 
om Indslev-Pokalerne, men det 
skortede nu ikke på deltagere, idet ikke 
færre end 108 spillere mødte frem i 
Indslev-Taarup Forsamlingshus. 
Siger man A-rækken, siger man også 
FREM, idet vi har vundet den bedste 
række så langt tilbage hukommelsen 
rækker, eller i hvert fald i denne pokals 
levetid, hvor klubnavnet foreløbig er 
indgraveret seks gange.  
Den imponerende serie blev imidlertid 
udfordret som sjældent set, idet 
Sidespringerne igen stillede i noget nær 
stærkeste opstilling, hvilket var lig med 
Søndersøs divisionshold fra 
storhedstiden for 10-15 år siden. 
Trekanten, der nylig førte sig frem i 
pokalturneringen, havde mobiliseret et 
mandskab, der ligeledes havde 
potentialet til at vinde rækken. 
Arrangørklubben Indslev havde som 
sædvanlig et hold med i den øverste 
række, hvor de altid har haft det svært, 
og 2009-udgaven så bestemt ikke ud til 
at skulle blive en undtagelse.  
FREM stillede op i denne formation: 1. 
Ellen Hagesæther 2. Kristoffer 
Dyrgaard 3. Kim Skaanning 4. Tom 
Frantsen 5. Mathias Meunier 6. Jesper 
Knudsen. 
 

Kun nummer tre efter første runde 
Da det efter 1. runde blev tid for den 
indlagte kaffe- og lagkagepause, så det 
ud til at vores lange sejrsserie ville 
blive brudt, da Sidespringerne var i 
front med 4,5p. et halvt point foran 

Trekanten. Vi var kun noteret for 3,5p., 
mens der ud for Indslev stod et stort 
rundt nul.  
Fuldt hus mod værterne gjorde 
naturligvis de tre andre holds indbyrdes 
opgør ekstra vigtige, og her måtte 
FREM indkassere to nederlag i 1. 
runde, idet Kristoffer Dyrgaard tabte til 
vores gamle medlem Steen 
Brydegaard, mens Tom Frantsen efter 
at have stået overlegent måtte se 
Trekantens Gert Aagaard løbe med 
hele pointet.  
FREM kom dog også sejrrigt ud af et af 
de indbyrdes opgør. Det var Mathias 
Meunier, der i to situationer fik 
lejlighed til at kombinere mod Henning 
Lund:  
 

Hvid: Henning Lund, Sidespringerne 
Sort: Mathias Meunier, FREM  
[noter: NEN] 

1.c4 g6 2.Sc3 Lg7 3.g3 d6 4.Lg2 Sf6 
5.d4 0–0 6.Sf3 Sbd7 7.0–0 e5 8.e3 a6 
9.b3 Tb8 10.a4 Te8 11.La3 exd4 
12.exd4 Se4 13.Sd5 Sdf6 14.Se3 Lh6 
15.Lc1 
 
��������	
 
�74�"#4+�+� 
�+���+�+�� 
��+��56���� 
�++++� 
��+���6++� 
�+�+588��  
!++��$��% 
&79�$Q+9�() 
*+,-./0123 

15...Sxf2! 16.Txf2 Lxe3 17.Lxe3 Txe3 
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18.Sg5?  
 

��������	
 
�74�"#+�+� 
�+���+�+�� 
��+��56�+� 
�+++58� 
��+���++� 
�+�+74��  
!++79$��% 
&79+Q+�() 
*+,-./0123 

18…Lf5!? 

18...Sg4! 19.Sxf7 Sxf2 20.Kxf2 De7 
21.Se5 dxe5 22.Ld5+ Le6 23.Lxe6+ 
Dxe6 24.Kxe3 exd4+–+. 
19.Tf4 h5 20.Dd2 De7 21.Taf1 Te2 
22.Dc3 Sg4 23.Txf5 gxf5 24.Txf5 
 

��������	
 
�74++�+� 
�+���"#�+� 
��+��++� 
�+++958�� 
��+���+6+� 
�+�"Q+��  
!++4+$��% 
&+++�() 
*+,-./0123 

24...Txg2+! 25.Kxg2 Se3+?! 

25...De2+! 26.Kg1 Dxh2+ 27.Kf1 Te8. 
26.Kf3 Sxf5 27.Se4 Te8 28.Dd3 c6 
29.d5 c5 30.Sxc5 dxc5 31.Dxf5 De2+ 
32.Kf4 De3#  
0–1 
 

Bedst i 2. halvleg 
I 2008-udgaven var vi kun et point 
foran Sidespringerne efter 1. halvleg, 
men vi er åbenbart bedst i 2. halvleg. 
Scoringsmæssigt kopierede vi sidste 
års udnytte og satte konkurrenterne til 
vægs med 5,5/6p. Kun på førstebrættet 
blev sejrsrækken brudt, da Ellen og 
Carsten Bank Friis, Trekanten spillede 
remis. Kristoffer fik revancheret sig for 
nederlaget til Brydegaard, og det gik ud 
over Jacob Buur, Indslev, som 
langsomt blev presset i defensiven. 
Efter 22…fxe4 sluttede partiet brat: 
��������	
 
�+4+74�+� 
�+�++���� 
�#+6���+�+� 
�++++� 
���+���+� 
�++�+$�$  
!�+"Q+���% 
&+9+8+9+() 
*+,-./0123 

23.dxe4?? Dxf1# 
 

Sidespringerne formåede kun at score 
2p. efter kaffepausen, og de måtte også 
se sig passeret af Trekanten, der endnu 
en gang var god for 4p. Endelig kom 
værterne på tavlen, da tredjebrættet 
Thomas Buur spillede remis mod 
Sidespringernes Otto K. Larsson. 
 

Slutstillingen i A-rækken: A-rækken: 1. 
FREM 9p. 2. Trekanten 8p. 3. 
Sidespringerne 6,5p. 4. Indslev 0,5p. 
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FREM 2 måtte se Evans 
løbe med pokalen 

Efter at have vundet B-rækken flere år i 
træk, stoppede festen sidste år for 
FREM 2, der måtte se Odense 
Skakklub sikre sig en aktie i pokalen. 
De deltog ikke i år, og der skulle derfor 
findes en ny vinder.  
 

Ud over FREM 2 var Sydøstfyn også et 
godt bud, men det var imidlertid de 
trofaste gæster fra Evans, der kom 
bedst fra start, idet de lagde ud med 
4,5p. Jyderne var dog tæt fulgt af 
FREM 2 og Sydøstfyn, som blot var et 
halvt point efter. 
 

Blandt FREM 2’s vindere i 1. runde var 
Jonas Nilsson, der vandt et omskifteligt 
parti mod Søren Plovgaard, Assens.  
 

I stedet for 46...Dc4 gik Søren galt i 
byen med 46…Td8?: 
 

��������	
 
�+74++� 
�+Q����+� 
�+��++� 
���+���+� 
�+"#�+�+� 
�++++�  
!9+++�(% 
&++++) 
*+,-./0123 

 

47.Dxc7+ Td7 48.Dc2 De3 49.Df2 
Dxe4 50.Dh4+ Ke8?? 
50...Kf7. 
51.Dh8+ Ke7  

��������	
 
�+++"Q� 
�++4��+� 
�+��++� 
���+���+� 
�++#+�+� 
�++++�  
!9+++�(% 
&++++) 
*+,-./0123 

52.Tf2! Dxd5 53.Df6+1–0 
 

Anton som skarpretter 
I 2. runde lod Anton Kjeldsen hånt om 
sin modstanders trusler og blev 
belønnet med en matsætning: 
 

Hvid: Anton Kjeldsen, FREM 2 
Sort: Leif Kristoffersen, Middelfart 
[noter: NEN] 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.h4 h6 
5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 e6 7.Le3 Sd7 
8.Sd2 c5 9.c4 dxc4 10.Sxc4  

��������	
 
�4+"#���674� 
����+6+���� 
�++�+��� 
�+����+� 
�+8��+��� 
�++Q�$+  
!���+���+% 
&79+�(589) 
*+,-./0123 

10…cxd4 
10...b5!  
11.Lxd4 Sc5?!  
11...b5! 
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12.De3 Tc8  
12...Dd5!  
13.Td1 

��������	
 
�+4"#���674� 
����++���� 
�++�+��� 
�+56��+� 
�+8�$+��� 
�++"Q+  
!���+���+% 
&++9�(589) 
*+,-./0123 

13...Dc7? 

13...Dd5 14.Sd6+ Lxd6 15.exd6 Dxg2 
ville føre til uklart spil. 
14.Sd6+ Lxd6 15.exd6 Dc6 16.Lxc5 
Dxg2 17.d7+ Kd8 18.dxc8D+ Kxc8 

��������	
 
�+�++674� 
����++���� 
�++�+��� 
�+�$++� 
�+++��� 
�++"Q+  
!���+��#+% 
&++9�(589) 
*+,-./0123 

19.Lxa7! Dxh1 20.Dc5+ Dc6 21.Df8+ 

Kc7 22.Dd8#  
1–0 
 

Hvid fik kaffen galt i halsen 
Efter kaffepausen var Chresten Nielsen 
godt på vej ud over skrænten, men fik 
så chancen for at komme tilbage: 
 

Hvid: Max Erik Hansen,  
Evans (1887) 
Sort: Chresten Nielsen,  
FREM (1879)  
[noter: NEN] 

1.d4 e5 2.dxe5 Sc6 3.e4 Sxe5 4.f4 Sc6 
5.Sf3 Lc5 6.Sc3 d6 7.Sa4 Lb6 8.Sxb6 
axb6 9.Le3 De7 10.Ld3 Sf6 11.0–0 
Sxe4 12.Lxe4 Dxe4 

��������	
 
�4+�+�+74� 
�+���+����� 
���6��++� 
�++++� 
�++#��+� 
�++�$8+  
!����++���% 
&79+Q+9�() 
*+,-./0123 

13.Te1?! 
13.Lxb6!  
13...0–0 14.Lxb6 Dxf4 15.Lxc7 Db4 
16.Lxd6 Db6+ 17.Kh1 Td8 18.De2 
Le6 19.La3 h6 20.De3 Db5 21.Tad1 
Lxa2 

��������	
 
�4+74+�+� 
�+�++���� 
�+6++��� 
�+#+++� 
�++++� 
��$+"Q8+  
!����++���% 
&++979+() 
*+,-./0123 

22.Sd4? 
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22.Txd8+! Txd8 23.b3 og temaet med 
den indespærrede løber kommer til at 
forfølge sort resten af partiet. 
22...Sxd4 23.Txd4 Le6 24.Ted1 Te8 
25.Dd2 Tac8 26.c3 Lb3 27.Tb4 
Dh5?? 28.Te1??  
28.Txb3 Te2 29.Dd3 Tce8 30.Tg1 
T8e3 31.Dd1+-. 
28...Txe1+ 29.Dxe12 30.g4?? 
30.Td4 Txd4 31.cxd4 var eneste 
chance, men efter 31...Ld5 står sort 
bedst. 
��������	
 
�+74+�+� 
�+�++���� 
�+++��� 
�++++#� 
�79++�+� 
��$���++  
!��++��% 
&++"Q+() 
*+,-./0123 

30...Dd5+ 

30...Dh3!! 31.Txb3?? Td2!! ville have 
været en spektalulær afslutning; sort 
kunne dog også vinde efter det mere 
enkle 31...Df3+ 32.Kg1 Td1. 

31.Kg1 Dc5+ 32.Td4 Db6 33.Df2 Te8 
34.Tf4?? 

��������	
 
�++4+�+� 
�+�++���� 
�"#++��� 
�++++� 
�++79�+� 
��$���++  
!��+"Q��% 
&+++�() 
*+,-./0123 

 

34...Te1+! 35.Kg2 Ld5+ 36.Kg3 Te3+ 
Og da han godt kunne få øje på matten 
efter 37.Kh4 g5+ 38.Kh5 Dg6#, opgav 
hvid. 
0–1 
 
I 2. runde udbyggede Evans forspringet 
ved at score 5/6p., mens FREM 2 og 
Sydøstfyn måtte nøjes med hver 3p. 
 
B-rækken: 1. Evans 9,5p. 2-3. FREM 2 
og Sydøstfyn, begge 7p. 4. Erritsø 6p. 
5. Middelfart 4p. 6. Assens 2,5p.

 

FREM JULECUP 
Af Niels Erik Nielsen 

 

FREM JULECUP 2008 havde 32 
tilmeldte, men da en deltager måtte 
melde forfald på grund af sygdom, blev 
det nødvendigt at spille med oversidder 
i Basis 1. Denne gang blev der ikke 
lokket med store pengepræmier i den 

øverste klasse, og det betød blandt 
andet, at ingen fra århusianske elite 
havde fundet vej til Odense. Med et 
ratingsnit på 2122 var mesterklassen 
dog rigtig godt besat, og det var svært 
at udpege en forhåndsfavorit, idet 
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afstanden mellem højest og lavest 
ratede spiller kun var godt 200 point. 
Det kunne også ses på resultaterne, idet 
jævnbyrdigheden var ekstrem høj, 
således lå remisprocenten efter de 
første fem runder på ikke mindre end 
75%! Anderledes kunne det dårligt 
være, når hver enkelt runde kun 
kastede en enkelt gevinst af sig. 6. 
runde vendte imidlertid op og ned på 
tingene, idet alle partier fandt en 
vinder, og tendensen fortsatte i sidste 
runde, hvor kun et enkelt parti endte 
remis.  
Efter de første tre runder var Jes 
Harholm, Viborg alene i front med 
2,5p. De næste tre runder indbragte 
ham imidlertid blot et enkelt point, og 
han måtte se sig passeret af Kristoffer 
Dyrgaard, der vandt deres indbyrdes 
møde i 5. runde.  
I 3. runde havde Kristoffer vundet et 
omskifteligt mod Mads B., hvis stilling 
brød sammen efter 23...e5!: 
 

��������	
 
�456+74�+� 
����+#+���� 
�++���+� 
�++���+�� 
�+��++� 
�+58"Q+8  
!���+�$9+% 
&79+�(+) 
*+,-./0123 

 

24.h6 exd4 25.Dxd4 Dxh3 26.Dxd5+ 
Tf7 27.hxg7 Sc6 28.Tg3 Te8+ 
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�4+++�+� 
����++4���� 
�+6+���+� 
�++Q++� 
�++++� 
�+58+79#  
!���+�$+% 
&79+�(+) 
*+,-./0123 

29.Se2 

29.Kd2 Dh2! 
29...Dh6 30.Td1 Kxg7 31.Te3?? Txe3 
0-1 

Mads H. slog Kristoffer 
Efter fem indledende remiser satte 
Mads Hansen for alvor spurten ind, da 
han i næstsidste runde bragte sig på 
omgangshøjde med Kristoffer ved at 
vinde det indbyrdes opgør. Som så 
mange gange før testede Mads og 
Kristoffer hinanden i Svesnikov-
varianten i siciliansk. Vi kommer ind, 
netop som Mads har spillet 48.Tdc1?!: 
��������	
 
�+4+++� 
�+58��+�� 
��+��++� 
�74+��+� 
�++��+� 
�+79+���  
!++����% 
&+79+�() 
*+,-./0123 

48...Ld8?! 
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48...f3! 49.Txf3?? Txc7! 
49.Kf1 Kg6 50.gxf4 exf4 51.Se6 Txc3 
52.Txc3 Lf6 53.Sxf4+ Kf5 54.Tc4 
Txa6 55.Sxh3 Ta3 56.Kg2 Le5 
57.Tc8 Ta4 58.Tg8 Th4?!  
58...Tg4+ 59.Txg4 Kxg4 ligner remis. 
59.f3 Th7 60.Tg5+ Ke6?!  
60...Kf6! 
61.f4 Lf6 62.Ta5 Tg7+ 63.Kf3 Th7 
64.Kg3?! Tg7+ 65.Kf3 Th7= 

��������	
 
�++++� 
�++++4� 
�+�����+� 
�79+++� 
�++��+� 
�+++(+8  
!+++��% 
&++++) 
*+,-./0123 

 

66.f5+! Kf7 67.Ta7+ Le7?? 68.Sg5+ 
1-0 
 

En elegant afslutning 
Inden sidste runde lå halvdelen af feltet 
i mesterklassen lige på førstepladsen, 
og seks af de otte deltagere kunne 
stadig komme i præmierne. 
Arrangørklubbens to titelkandidater 
havde lidt uventet fået følgeskab af Per 
Stentebjerg-Hansen, Læseforeningen 
og Per Sørensen, Sydøstfyn, som begge 
ellers kun kendte til remis, men 
gevinster i næstsidste runde mod hhv. 
Jes Harholm og Kim Skaanning, 
FREM var altså nok til at komme på 
omgangshøjde med Kristoffer og 
Mads.  

Per Sørensen mistede dog chancen for 
en topplacering, da han i sidste runde 
led sit eneste nederlag. Det skete mod 
gruppens agterlanterne Carsten 
Pedersen, ’Drunken Knights’, der 
samtidig fik sin første sejr.  
Mads Hansen sikrede sig en aktie i 
førstepladsen, da han kronede en 
glimrende indsats ved at slutte af med 
at vinde over Mads B.  
Derpå var det op til Dyrgaard og 
Stentebjerg, som mødtes i en ren finale, 
om en af dem skulle gøre ham 
følgeskab.  
Det blev Kristoffer, der trak det 
længste strå og sørgede for dobbelt 
lokal triumf. Efter 31...Dd7 havde han 
en lille kombination: 
��������	
 
�++74+� 
�++#+���� 
����74���+� 
�++�+�+� 
�+��++� 
���$79+"Q�  
!��+���+% 
&++9+�() 
*+,-./0123 

 

32.Lxd5! Kh8 
32...Txd5?? 33.Tc7 resulterer i 
dronningegevinst. 
33.Lb3 Txd4 34.Txd4 Dxd4 35.Dc7 
Te8?!  
35...Dd8 eller De5 var nødvendigt, men 
i begge tilfælde afvikler hvid til et 
yderst fordelagtigt slutspil. 
36.Df7 De5? 37.Te3 Le4 
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��������	
 
�++4+��� 
�+++Q+�� 
����+���+� 
�++"#+� 
�++�++� 
���$+79+�  
!��+���+% 
&+++�() 
*+,-./0123 

 

38.Txe4!! Dxe4 39.Dxf6# 
1-0 
 

Slutstillingen: 1-2. Kristoffer Dyrgaard 
og Mads Hansen, begge FREM 4,5p. 3-
6. Per Stentebjerg-Hansen, LF, Kim 
Skaanning, FREM, Per Sørensen, 
Sydøstfyn og Jes Harholm, Viborg, alle 
3,5p. 7-8. Carsten Pedersen, 'Drunken 
Knights' og Mads B. Svendsen, FREM, 
begge 2,5p. 
 

Michael B. vandt rub og stub 
Ud over dobbeltsejren i 
mesterskabsklassen kunne FREM 
glæde sig over, at Michael B. Madsen 
vandt Basis 1 (1725) i suveræn stil. 
Selv om deltagerne i denne gruppe 
grundet afbuddet kun satte sig til 
brættet seks gange, var det 
overraskende nok her, der var mindst 
spænding om udfaldet, idet Michael 
som den eneste deltager i turneringen 
præsterede at vinde samtlige partier. 
Der var to mesterspillere i næstbedste 
gruppe, og de lagde ud med at møde 
hinanden. Når der ses bort fra et par 

stormesterremiser, bød mødet mellem 
de to klubkammerater på dagens 
hurtigste afgørelse, og på mesterniveau 
er det bestemt ikke hverdagskost, at en 
af parterne går mat efter bare 11 træk: 
 

Hvid: Michael B. Madsen, FREM 
Sort: Preben Sig, FREM 
1.e4, Sf6 2.e5, Sd5 3.d4, d6 4.Sf3, Lf5 
5.Ld3, Lg6?  
5...Lxf3 6.Dxd3 Sc6 
6.Lxg6, hxg6 
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7.e6!, fxe6 8.Sg5, Dd7?! 9.Df3, Sf6 

10.Dxb7, Dc6?? 11.Dc8# 
 

��������	
 
�456Q+���74� 
���������� 
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�+++58� 
�+��++� 
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1-0 
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En studieagtig vending 
Trods katastrofestarten lykkedes det 
Preben Sig at få del i præmierne. En 
medvirkende årsag hertil var gevinsten 
mod Ib Lynæs Hansen i 5. runde. Ved 
rigtig spil burde partiet være endt 
remis, men Preben fik som hvid 
chancen for at sætte hele pointet ind på 
kontoen efter Kg6: 
��������	
 
�+++�+� 
�+++��� 
�+++(+� 
�+++��� 
�++++� 
�++++  
!�++++% 
&58+++) 
*+,-./0123 

1...Kf8?? 

1...Kh8! 2.Kf7 Kh7 3.g6+ Kh8! er 
remis (derimod ikke 3...Kh6?? 4.Sc2 
a1D 5.Sxa1 og sort er i træktvang).  
2.Kh7! Kf7 3.g6+ Kf6 4.Sc2 

��������	
 
�++++� 
�+++��(� 
�++���+� 
�++++� 
�++++� 
�++++  
!�+8+++% 
&++++) 
*+,-./0123 

1-0 
 

Præmietagerne i Basis 1: 1. Michael B. 
Madsen, FREM 6/6p. 2-3. Jan Kuntz 
og Preben Sig, begge FREM 4p.

 

Se tabeller og øvrige præmietagere på: www.fremskak.dk. 
 

 
M-gruppen: Mads Hansen, Per Sørensen, Per Stentebjerg og Kristoffer Dyrgaard. 
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FREM OPEN 2009 
 

Traditionen tro indbyder FREM Skakklub igen til Frem Open. 
 
Spillested:  Skakklubben Frem, Nørregade 60, 3. etage 
 
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk plus ½ time  

plus opsparet tid til resten af partiet  
 
Grupper:  8-mandsgrupper – evt. monrad i nederste gruppe 
 
Indskud:  125,- 
 
Præmier:  I alle grupper er præmiefordelingen: 1. 500,- 2. 300,- 3. 200,- 
 
Datoer:   Mandagene 23. og 30. marts; 6. og 27.april; 4., 18. og 25. maj  
 
Udsatte partier:  13. april og 11. maj 
 
Tilmelding: Senest d. 20. marts til Mads B. Svendsen, 

e-mail: accblackbird@hotmail.com, tlf. 28 21 61 82.  
 
Turneringsleder: Jonas Nilsson, tlf. 23 20 70 31,  

e-mail: jona00@samnet.sdu.dk  
 
 

For allerede tilmeldte se: www.fremskak.dk. 
 
 
 

Vel mødt i Frem Skakklub! 
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Medlemsoversigt 
 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Alf R. Andersen, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C 
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andersen, Linvedparken 73, 5260 Odense S,  31131758 
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C 66159796 
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, Løvholmen 15, 1. Lejl. 8., 2720 Vanløse 21283615 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Mikkel Clausen, Grønnegade 10, 1. tv., 5000 Odense C 51948921 
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M 66148171 
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C 25757678 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Anders Frederiksen, Reventlovsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Jacob Frederiksen, Reventlovsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
Søren Gjedsted, Øhavevej 3, 5800 Nyborg  26827022 
Ellen Hagesæther, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C  50408954 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 66163656 
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 21495258 
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 24604624 
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C 61340050 
Lene Kuntz, Bregnevej 5, 3,1, 5220 Odense SØ 22300077 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
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 
 



 

51 

Medlemsoversigt 
 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Vildrosevej 10 A, 5220 Odense SØ 22282983 
Chresten Nielsen, Bredgade 43, 2 sal, 5560 Årup 28151271 
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, vær. 1012, 5230 Odense M 77551012 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
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 
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV 20122435 
Preben Sig, Æbleparken 138, 3, 5270 Odense N 24870296 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
David Smit, Nyborgvej 291 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V 28216182 
Niels Henrik Sørensen, Buchwaldsgade 61c 3tv, 5000 Odense C 22401914 
Stefan Wiecker, Sanddalsvej 27a, 5700 Svendborg  28939067 
 

 
 

Danmarks yngste bestyrelse: René, Jesper, Kristoffer, Mads og Jonas. 
Michael B. Madsen er kommet til, siden billedet blev taget.
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