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Generalforsamling i Frem Skakklub
mandag den 26. april 2010 kl. 19.00
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I KLUBBENS LOKALER
I UNGDOMSHUSET, NØRREGADE 60, 3. SAL, 5000 ODENSE C.
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent

3. Formandens beretning
4. Regnskab – Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2009
5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
6. Indkomne forslag – skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før GF
7. Valg
1) Præsentation af valgcyklus
2) Valg af formand (for 1 år)
3) Valg af kasserer (for 2 år)
4) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år)
5) Valg af 2 suppleanter
6) Valg af 2 revisorer
7) Valg af 1 revisorsuppleant
8. Årets Frem’er
9. Evt.
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DIVISIONSTURNERINGEN
Af Niels Erik Nielsen
4. runde:
19.Sf5+! Lxf5 20.Dg5+ Lf6 21.Tde1+
Kd7 22.Dxf6 Le6

FREM – K41 2: 4,5-3,5
Førsteholdet fik i 1. division, gruppe 1
en god start på anden halvdel af
sæsonen 2009-10, da udekampen
’hjemme’ mod K41 2 efter en meget
spændende afslutning endte 4,5-3,5 i
vores favør. Når kampen foregik i
Ungdomshuset, hænger det naturligvis
sammen med, at alle rækkens øvrige
mandskaber er hjemmehørende på
Sjælland,
så
for
at
fordele
rejsekilometerne retfærdigt, må flere
hold end vanligt en tur omkring
Odense.
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23.Txe6!
Sort opgav; der kunne følge 23...fxe6
24.Dg7+ Kd6 (24...Kc8 25.Dxh8+ Kb7
26.De5+-) 25.Se4+ Kd5 26.De5+.
1–0

FREM kom bedst fra start
Begge mandskaber var i stærkeste
opstilling, og vi kom bedst ud af
starthullerne, idet hjemmeholdet efter
godt tre timers spil var foran 2-0.
Michael Jensen ofrede en bonde i
åbningen, og efter 18…Kxe7 var Jens
Hornsgaard en færdig mand:

Sorts søndag
Kort efter øgede Alf R. Andersen, der
som sort fik et selvkørende angreb.
Det var i det hele taget sorts søndag,
idet de seks øverste brætter alle endte
0-1.
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Hvid: Niels Nørskov, K41 2
Sort: Alf R. Andersen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Lg5 Lg7
5.Dd2 h6 6.Le3 Sg4 7.Lf4 e5 8.dxe5
Sxe5 9.0–0–0 Le6 10.Le3 Sbc6 11.f3
Sc4 12.Lxc4 Lxc4 13.h4 Df6 14.Kb1
b5 15.Dc1 Dd8 16.Sd5 a5 17.Sh3 Sb4
18.a3 Sxd5 19.exd5 b4 20.b3
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Partiet blev matchens helt store
tilløbsstykke, hvor parterne skiftedes til
at forvandle bønder til dronning; Mads
B. havde på et tidspunkt muligvis
vindende fordel, men han fandt ikke
det bedste og endte med at blive kørt
over af den københavnske veteran.
Gæsterne kom sågar foran, da deres
førstebræt Henrik Andreasen med et
giftigt mellemtræk tvang Ellen
Hagesæther til at give mere materiale,
end hendes stilling kunne bære.

20...bxa3! 21.The1
21.bxc4?? Tb8+ 22.Ka2 Tb2+ 23.Kxa3
Db8!–+.
21...0–0 22.Lxh6?? Lxh6 23.Dxh6
Df6! 24.Dc1 a4! 0–1.

Kristoffer sørgede for balance
Selv om FREM nu var bagud, tydede
meget på at begge matchpoint ville
blive i Odense, thi på fjerdebrættet sad
Kristoffer Dyrgaard med et klart
vundet slutspil. Ikke alene var han en
bonde op mod Jens Hartung Nielsen,
men han havde også løber mod
springer, hvilket i den type slutspil er et
stort plus. Her afslutningen med
vinderens kommentarer. Vi kommer
ind efter 58…Le7:


++ +
+++
++
++!++
+++!$
%!++!+#&
'+!++!+)
*++Q,,+./01234567


++++
+++
++"#+
++++
+++$
%++++!&
'+++!+)
*++++./01234567

K41 slog tilbage
Føringen blev dog af kort varighed,
idet
københavnerne
op
mod
tidskontrollen fik udlignet. Ofrene var
førsteholdets to navnebrødre, som
begge måtte indkassere nederlag. Mens
unge Mads H. aldrig kom ind i
kampen, herskede der anderledes
spænding om udfaldet i Mads B.
Svendsen-Eric Brøndum.

59.Sg4
59.Sxh7 Kd4 60.Kb5 Ke3 61.Kc6 Kf2
62.Kd7 Lh4 (derimod ikke 62...Kxg2??
63.Kxe7 f3 64.Sf6, som måske er remis,
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48...Kb3? 49.Sb6 Kxa3 50.Sd4 Kxb4
51.Se6! vinder for hvid, men 48...Kc4
kunne være et gevinstforsøg.
49.Sb2+ Ke4 50.Sd2+ Kd4 51.Sf3+
Kd5 52.Sa4 Le2?? 53.Sc3+ Kc4
54.Sxe2 Kb3 55.Sed4+ Kxa3 56.Se6
Td7 57.Sfd4 Kxb4 58.Sf8 Kxc5
59.Sxd7+ Kxd6 60.Sb8=

da 64...f2 65.Sg4 f1(D) besvares med
66.Se3+) 63.Sf8 g5–+.
59...Kd4 60.Kb5 h5 61.Sh2 Ke3
62.Sf3 Kf2 63.Se5 g5 64.h4 Kxg2
65.hxg5 Lxg5 66.Kc4 f3 0–1.
Kæmpebuk fik ikke konsekvenser
Dermed var banen overladt til Tom
Frantsen og Stefan Wiecker og deres
respektive modstandere, og parterne
sørgede for en hæsblæsende afslutning,
hvor matchpointene op til flere gange
skiftede ejermand. Begge FREMspillere var en kvalitet op for en bonde,
og skakuglerne regnede med, at
stillingerne nok ville indbringe
værterne mindst 1,5 point. Det blev
også tilfældet, men inden det kom så
vidt, måtte de tilstedeværende hele
følelsesregisteret igennem. Thomas
Gjedde så ud til at have nok
kompensation i form af en garderet
fribonde på sjette række, der tvang
Tom Frantsens tårn til at forholde sig
passivt på de bagerste rækker. Sorts
muligheder lå i en meget aktiv konge,
der dog samtidig skulle træde varsomt,
som her efter 48.Sa4+:
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Med knap tre minutter tilbage på uret
mod Toms godt fire tilbød K41manden remis, og det blev naturligvis
modtaget på stedet.
½–½
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Fandt ikke den forcerede remis
Dermed forsvandt københavnernes
mulighed for at vinde matchen, men 44 var bestemt stadig inden for
rækkevidde.
Stefan Wiecker vandt i midtspillet en
kvalitet fra Peder Ottosen, der dog
forsvarede sig godt.
I begyndende tidsnød undlod FREMspilleren klogelig at forcere tingene; en
mulighed opstod ellers efter 32.Df1:

48...Kd3
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54...Lxh2 55.Sxf3 Sxf3 56.Txf3 Txg5
57.Kxe2 Tg2+ 58.Ke3?
58.Tf2! ligner remis.
58...Txb2 59.Tf7 Le5 60.Te7 Lf6
61.Tb7 h5 62.Kf3 Lg7 63.Tc7 Kh7
64.Tc6 Tb1 65.Lc2 Tg1
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32...Kh8
32...Txc2! 33.Lxc2 Dxd4+ 34.Le3
Dxb2 ser klart bedst ud for sort, men
hvorfor satse?
33.Kg2 Sf7 34.Db5 Te7 35.Sb4 Db7
36.Dxb7 Txb7 37.Sd3 Tb6 38.Sc5 e5
39.Le3 Td6 40.Sd3 e4?! 41.fxe4 dxe4
42.Sf4?!
42.Sc5! ser ubehageligt ud for sort.
42...Sg5 43.Te2 Sf3 44.Se6 f5 45.d5
Lf6 46.g5 Le5 47.Lc5 Txc5! 48.Sxc5
Sd4 49.Td2 e3 50.Td3 f4 51.Se4 f3+
52.Kf1 e2+ 53.Kf2

66.a4
66.Lxg6+! Txg6 67.Txg6 Kxg6 68.Kg2
er forceret remis, da h-bonden ikke har
løberens farve.
66...h4 67.Tc4 Lf6 68.Tc7+ Kh6
69.Le4 h3 70.Tc6 h2 71.Ke2 Lh4
72.Tc8?? Te1+ 73.Kd3 Txe4
0–1


+++
++++
+ ++
++!!
+"9#++$
%+8+,++&
'!!++!)
*++++./01234567

Dermed blev slutresultatet 4,5-3,5, og
FREM indtog andenpladsen, inden
nærmeste konkurrent Furesø gæstede
Ungdomshuset søndag den 31. januar.
Førstepladsen var derimod stadig langt
væk, idet BMS Skak havde et seks
points forspring.
Øvrige resultater: ØBRO – Hillerød 35, Furesø – Helsingør 5,5-2,5, Roskilde
– BMS Skak 1-7.

53...Txd5! 54.Sd2
54.Lxd5?? Sc2–+.
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5. runde:

FREM – Furesø: 6,5-1,5
Søndag den 31. januar gjaldt det
andenpladsen, da FREM tog imod
Furesø, der havde samme pointtal, men
et matchpoint færre.
De kære ratingtal havde kun
hjemmeholdet som svage favoritter,
men kampen udviklede sig helt
anderledes, og en overgang var
spørgsmålet,
om
sjællænderne
overhovedet ville komme på tavlen!

15…Td8?
Bedre 15...gxf5 16.exf5 e4.
16.Dxd8+ Dxd8 17.Txd8+
18.fxe6

Reserven viste vejen
Furesø nåede pga. vejrliget først frem
med 20 minutters forsinkelse, men
værterne var adviseret, og urene blev
først startet, da gæsterne var nået frem.

Kxd8
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Mathias Menuier remplacerede Alf R.
Andersen, og reserven viste sig atter fra
sin bedste side ved at vinde på under to
timer.
På det tidspunkt manglede Furesømanden en officer uden at have den
mindste kompensation, så videre spil
var kun noget, masochister kunne finde
glæde ved:

1–0

Hvid: Mathias Meunier, FREM 1
Sort: Per Hagerup, Furesø
[noter: NEN]
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3 Lg7
5.f3 c6 6.Dd2 Sbd7 7.0–0–0 Dc7 8.g4
e5 9.dxe5 dxe5 10.Sge2 h5 11.g5 Sh7
12.f4 Sb6?!
12...exf4 13.Lxf4 Se5
13.Lc5! Sc4?= 14.Dd3 Le6 15.f5

Ellen og Mads B. øgede
Der skulle gå yderligere en time, inden
de næste afgørelser faldt, men så gik
det til gengæld stærkt, idet Mads B.
Svendsen og Ellen Hagesæther inden
for samme minut bragte FREM foran
3-0. Mads B. overspillede Jacob Høyer
på dronningefløjen, og i et forsøg på at
få modspil forsøgte modstanderen sig
med et officersoffer, der dog let blev
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gendrevet. Efter 36…Te5 var det
blevet tid til at snøre sækken:

14...g4! 15.Dxf5 Le6 16.Dg6+ Kd8
17.Lb5
Ellers er dronningen fanget; fx 17.Sf4?
Lxf4 18.exf4 Sf8.
17...cxb5 18.Sxb5 Lb8 19.Dd3 a6
20.Sbc3 Dh7 21.e4 Sb6 22.a4 dxe4
23.Sxe4 Lc4 0–1.
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Ægget lurede
Op mod tidskontrollen faldt der
yderligere tre afgørelser, og da de alle
gik hjemmeholdets vej, var stillingen
pludselig 6-0 til FREM. At Tom
Frantsen ville vinde, kom ikke som den
store overraskelse, men måden, han
gjorde det på, var meget seværdig.
Materielt var stillingen nemlig helt lige,
men modstanderen havde mistet
rokaderetten. Umiddelbart så det ud til,
at Frank Rasmussens konge stod
relativt sikkert, men som FREMspilleren så smukt demonstrerede, var
det langt fra tilfældet. Furesø-manden
har netop spillet 31.Sd3:

37.Te1
37.Sc8! var vist endnu mere
ubehageligt for sort, men i denne fase
af partiet har gradsforskelle ikke det
store at sige.
37...e2 38.Tf3
1–0
Som sort i en hollænder ofrede Ellen en
bonde og gav trækket efter afkald på
rokaden, men det skulle snart vise sig,
at Søren Bogøs dronning havde begivet
sig ud, hvor den ikke kunne bunde. Vi
kommer ind efter 14.Sfe2:
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31...Txf4! 32.Sxf4 Lh6 33.Tf3 Le4
34.Ke2
34.Dh3? Lxf4+
34...Dg4 35.Sxg6+ hxg6 36.Dh3??
Lxf3+ 37.Dxf3 Te8+ 0–1.
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greb Kristoffer initiativet. Her de sidste
træk med vinderens kommentarer efter
35.h3?:

Mads Hansen fik tidligt en forrygende
stilling
mod
Mikkel
Stranges
franskmand, og vort unge talent slap
aldrig siden grebet. Efter 30.-Txg7
kom det stille træk med den store
virkning:
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Taber forceret. En mulig forbedring er
35.Tge2 Lc3 36.Tf1 Ld2 37.Sd4 Dd5,
men også her må hvid kæmpe for at
holde stillingen i balance, hvilket ikke
er nemt i tidnød.
35...Sf2+ 36.Kh2 Dxc2 37.Txe3

31.Tb1! Sxe5 32.Ld6
Godt var også 32.f4 Sf3+ 33.Kf2
Dxe3+ 34.Kxe3 Lxg4 35.Txh6+-.
32...Sf3+
Sort kunne have forsøgt 32...Dg6!,
hvorefter der stadig er mulighed for at
spille videre efter 33.Tb8 Sxg4
34.Txc8+ Kh7.
33.Ke2 Dg6 34.Tb8 Dxd6 35.Txc8+
Kh7 36.Txh6+!
Og med udsigt til 36...Dxh6 37.Th8+
opgav sort.
1–0
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Derimod kalkulerede vi ikke med
pointudbytte i partiet Kasper Wilken
Damm-Kristoffer
Dyrgaard,
der
tvunget af omstændighederne så sig
tvunget til at give en kvalitet. I den
uhyre komplicerede stilling var det
nærmest
umuligt
at
beregne
konsekvenserne, men i partiets
afgørende fase op mod tidskontrollen

37…Dc1!!
Trækket der redder varianten, og
tilsyneladende
også
det
sorte
kvalitetsoffer, ifølge Fritz. Da offeret
og mange varianter naturligvis var
spillet per intuition grundet tidnøden,
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dronning, hvorefter Furesø-spillerens
matapparat hurtigt afgjorde.

fandt jeg først dette supertræk med
1.20 tilbage på uret.
38.Dxf2 Dxe3 39.Da2 Te8
0–1

Øvrige resultater: Hillerød – Helsingør
3-5, K41 2 – Roskilde 4-4, BMS Skak
– ØBRO 3,5-4,5(!).

Med sejren havde Kristoffer Dyrgaard
foreløbig lavet 4,5/5p., hvilket var godt
to point over hans forventede score, og
præstationen udløste desuden et
kandidatresultat.

6. runde:

FREM – BMS Skak: 4,5-3,5
I næstsidste runde mødtes rækkens to
bedst placerede mandskaber, da vores
førstehold
tog
imod
BMS.
Københavnerne havde et tre points
forspring med i bagagen, så vi skulle
nærmest præstere et mirakel for at få
nærkontakt.

Grus i maskineriet
I matchens indledende fase så det ud
til, at Mathias Meunier og Michael
Agermose Jensen lå i skarp
konkurrence om at sætte det første ettal
ind på tavlen, men trods en elendig
stilling kæmpede Michaels modstander
Klaus Nielsen ufortrødent videre. Der
var flere forcerede gevinster undervejs,
men afviklingen til et ligefarvet
løberslutspil med to bønder i overvægt
fejlede bestemt intet. Det gjorde
fortsættelsen til gengæld, idet den ene
gik tabt, hvorpå der opstod en stilling,
hvor temaet ’randbonde har ikke
løberens farve’ sikrede Furesø-spilleren
en let remis.
Når det nu glippede med at uddele
klubbens
første
æg
i
divisionssammenhæng, var noget af
spændingen om udfaldet i matchens
sidste parti mellem Stefan Wiecker og
Peter
Thorsboe
forduftet.
Det
forhindrede nu ikke Stefan i at spille
benhårdt på gevinst; han kunne have
taget remis ved trækgentagelse flere
gange, men mens FREM-spillerens ur
lystigt tikkede ned, lykkedes det ham at
opbygge en gevinststilling. Da
frugterne skulle høstet, gik han dog galt
i byen, og det tillod Thorboe at få ny

Bedste placering nogensinde
Så vidt kom det ikke, men med en
meriterende 4,5-3,5 sejr indsnævrede
FREM forspringet til to point inden
fællesafslutningen i Ballerup hos BMS,
der selv sluttede af mod Furesø, mens
FREM kunne se frem til at møde
Skakliga-nedrykkerne fra Helsingør.
Selv om førstepladsen altså stadig var
langt væk, kunne førsteholdet til
gengæld glæde sig over, at det med et
fem points forspring ned til Hillerød og
Furesø var så godt som sikker på
andenpladsen, der i givet fald ville
være vores hidtil bedste placering i de
over 70 år, klubben har eksisteret.
Hjemmebane-statistikken holder
Da det desuden var sæsonens sidste
hjemmekamp, stod det samtidig fast, at
holdets imponerende hjemmebanestatistik også overlevede den anden
sæson i landets næstbedste række.
Siden FREM i sæsonen 2005-06 vendte
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tilbage til divisionsturneringen, har
førsteholdet nemlig ikke tabt en eneste
kamp på hjemmebane.
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Skræmmende top
Anført af GM Henrik Danielsen og IM
Nikolaj Mikkelsen var BMS favoritter
mod rækkens øvrige mandskaber,
således også mod FREM, der efter
afbud fra Mads Hansen og Michael
Agermose Jensen efter rating stod til et
3-5 nederlag. Matchens første afgørelse
faldt på førstebrættet, hvor Ellen
Hagesæther havde de sorte brikker mod
Danielsen. Der var balance de første
tyve træk, men trækket efter begik
FREM-spilleren en alvorlig fejl, som
stormesteren
prompte
udnyttede.
Klubbens andet norske islæt Alf R.
Andersen måtte samme vej mod
Nikolaj Mikkelsen, men afgørelsen
kom vi til at vente længe på, idet
parternes dobbelte tårnslutspil trak
længst ud.

25.Sf3
Sort har rigeligt modspil for bonden
efter 25.Dxe5?! Tae8 26.Dc5 Se4
27.Dh5 Kg8.
25...Dc3 26.Sxe5 Tae8 27.Sf7+ Kg8
28.Sh6+ Kh8
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Troede der var kvalt mat
Gæsternes tidlige føring holdt sig en
times tid, inden den næste afgørelse
faldt. Den kom temmelig uventet på
tredjebrættet, hvor hjemmeholdets
topscorer Kristoffer Dyrgaard længe
havde haft nok at gøre med at holde
balancen. Det så dog ud til, at tingene
var kommet under kontrol, men i den
ret
lige
udseende
stilling
så
modstanderen
Peter
Skovgaard
pludselig syner. Han udførte á tempo
en trækserie, der var god nok til remis
ved trækgentagelse, men BMSspilleren havde fået øje på en kvalt mat.
Partiets sidste træk efter 24…Kh8:

29.Dg8+?? Sxg8 0–1.
Mads B. bragte FREM i front
Det er ved at blive en behagelig
hjemmebane-tradition, at Mads B.
Svendsen kommer klart bedst fra
åbningen, og det skete også mod BMS,
hvor Dara Akdag efter 17…Sed7 for
alvor fik ørerne i maskinen:
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modstanderen formåede ikke at udnytte
det, og efter afbytning til et helt lige
slutspil blev der taget remis. BMS fik
udlignet, da Stefan Wiecker måtte give
fortabt. Han fik rodet sig ind i en
trækserie, hvor der ville ryge en officer,
og i et desperat forsøg på at plumre
vandene
ofrede
han
yderligere
materiale, men Nicolai Brondt havde
styr på begivenhederne, og så sluttede
dét parti.
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Tom vandt over formanden
Tom Frantsen mødte DSU-formanden
Lars-Henrik Bech Hansen, der måtte af
med en bonde i midtspillet, men da der
var tale om en isoleret dobbeltbonde,
var det ikke heri Toms gevinstchancer
bestod. Derimod rådede han over et
meget dominerende tårn, og da
springeren - efter at have ført en noget
tilbagetrukket tilværelse - endelig kom
godt med i spillet, voksede BMSspillerens
problemer,
og
efter
50…Lxc2?? stod partiet ikke længere
til at redde:

18.Lxh5! gxh5 19.Sf5+ Kh8 20.Sxd6
Te7 21.e5 f6 22.De2 Th7 23.e6 Sb6
24.Sf7+ Txf7 25.exf7 Lg4 26.De4 Dd7
27.a5 Sc8 28.De8 Kg7 29.Tae1 Dxf7
30.Dd8 Dd7 31.Te8 Dxd8 32.Txd8 b5
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33.f5! h4?! 34.Tf4 Lh5 35.Txh4 Lf7
36.Tg4+ Kh7?? 37.Txf8 1–0.
Reserven Jesper Knudsen mødte det
unge talent Tobias Rostgaard, der har
fået sin skakopdragelse i FREM.
Juniorspilleren gik hårdt til vores
tidligere formand, som dog holdt
hovedet koldt. Jespers konge bevægede
sig længe rundt i hajfyldt farvand, men

51.Sd5!
Da han taber en officer, opgav sort.
1–0
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Flot comeback
På 8. brættet var der gensyn med Niels
Henrik Sørensen. I forbindelse med sin
journalistuddannelse opholdt han sig i
en årrække i Jylland, og da han kom
tilbage, var hans spillestyrke blevet
markant øget.
Inden den tilbagevendte søn forlod
Odense, nåede han dog at få nogle få
divisionskampe. Det foregik imidlertid
i 2. division, så for Niels Henriks
vedkommende var der tale om debut i
landets næstbedste række.

47…La5
47...Kg4? 48.Lxb6 axb6 49.a5!+-.
48.Lxa7 Kg4 49.b6 Kf5 50.b7
1–0

Den slap han rigtig godt fra, men op
mod tidskontrollen var det Ib
Skovgaard, der havde de bedste
udsigter.

Dermed var de to matchpoint i hus, og
selv om dobbelte tårnslutspil ofte giver
gode remischancer, var der ikke noget
at komme efter for Alf mod Nikolaj
Mikkelsen. BMS’ topscorer vandt og
sørgede samtidig for en betryggende
afstand til os inden sidste runde.

Stillingsvurderingen
ændrede
sig
imidlertid markant, da BMS-spilleren
med 37…d4? tillod en helt unødvendig
dronningeafbytning:
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Øvrige resultater: Helsingør – K41 2
5,5-2,5, ØBRO – Furesø 3,5-4,5,
Roskilde – Hillerød 4-4.
7. runde:

Helsingør – FREM: 3-5
Inden fællesafslutningen i 1. division,
gruppe 1 var FREM 1 to point efter
førende BMS Skak, men i tilfælde af
ligestilling ville vi tage Skakligapladsen på flest matchpoint. Den
rækkefølge blev der desværre ikke
ændret på, idet begge tophold vandt 53, men håbet om at overhale

38.Df3! d3
38…Dxe5?? 39.Df8#
39.Dxf4 Lxf4 40.Kf3 Kg7 41.b5 d2
42.Ke2 Le3 43.a4 Kg6 44.Lc3 h5
45.gxh5+ Kxh5 46.Lxd2 Lb6 47.Le3!
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konkurrenterne var bestemt til stede de
første timer.
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Kanonstart
Da der var gået en time, kunne vi
notere det første point, idet Stefan
Wieckers modstander aldrig dukkede
op. Det blev 2-0 ved Tom Frantsen, der
med 4,5/5p. sluttede meget stærkt af,
efter at have tabt de to første partier.
Det hører dog med til historien, at
begge Toms overmænd er blandt de i
alt 5 spillere i divisionsturneringen
2009-10, der har præsteret at lave 7/7p.
(Hector lavede 9/9p. i Skakligaen!).

18...Ld7??
18...Le6 19.Tae1± (19.Txe6?! Dxe6
20.Dxh5 Db6+ 21.Kh1 Dxb2 er
bestemt ikke klart).
19.Te7 Df6 20.Dc4+
1–0

Hvid: Tom Frantsen, FREM 1
Sort: Ib Jensen, Helsingør
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 Le7 6.Ld3 0–0 7.0–0 Sbd7 8.Sf5
Sc5 9.Sxe7+ Dxe7 10.Te1 Sxd3
11.Dxd3 Sg4?! 12.Dg3 f5?! 13.f3 Sf6
14.Lg5 Df7

Efter knap tre timers spil øgede
Mathias Meunier til 3-0, og det var et
noget uventet point, idet han længe
havde stået næstbedst. BMS var på det
tidspunkt endnu ikke kommet på
tavlen, og da såvel Mads B. som Mads
H. havde fordelagtige stillinger,
ligesom de to topbrætter Ellen
Hagesæther og Alf R. Andersen holdt
balancen mod hhv. GM Sune Berg
Hansen og IM Erling Mortensen, så det
rigtig lovende ud.
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Konkurrenterne slog tilbage
FREM førte faktisk rækken på det
tidspunkt, men så begyndte BMS at få
gang i scoringen mod Furesø, og da
tidnøden
nærmede
sig,
var
københavnerne foran 3-1. Det bragte
dem igen på Skakliga-kurs, idet
FREMs føring i mellemtiden var blevet
reduceret til 3-2. Op mod tidskontrollen

15.e5! Sh5?!
15...dxe5 16.Txe5 Le6 17.Tae1 Tae8
18.Lxf6 Dxf6 19.Df2 giver kun hvid en
lille fordel.
16.Dh4 h6 17.Ld2 dxe5 18.Txe5

16

tabte Mads B. nemlig tråden, og det
resulterede først i materialetab og siden
mat. Alf kom som sædvanlig i kraftig
tidnød, men det gjorde Erling
Mortensen også; da krudtrøgen lettede,
havde Helsingør-spilleren imidlertid
sikret sit hold et livsvigtigt point i
kampen for at undgå nedrykning.
Inden mødet med Ellen havde Sune
Berg Hansen vundet de tre gange, han
havde været med. Stormesteren kunne
dog ikke overvinde vores forkvinde,
der selv har kommenteret partiet:
”Under forberedelserne havde jeg set,
at min modstader på det sidste blandt
andet har spillet Berliner-forsvaret i
Spansk. Jeg var alligevel ret sikker på,
at han ikke ville spille det mod mig, og
koncentrerede mig mest om Siciliansk
og andre varianter i Spansk. Den smule
jeg havde kigget på Berliner, var i håb
om at finde noget spændende i en
sidevariant, dog uden succes.”
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14…g5?!
Dette træk svækker feltet f6. Under
forberedelserne var jeg mest bange for
14...Le7 15.Lxe7 Kxe7. Her vil sort
vinde kontrol over d-linien ved at
løberen enten dækker feltet d1 eller, i
tilfælde g4, truer bonden på c2.
Sammen med computeren havde jeg
forberedt: 16.Tb4 Tab8 17.Te1 Thd8
18.g4 Lg6 19.Ta4 Lxc2 20.Txa7 Ld3
21.Kg2 La6 22.Se4 Td5 23.Tc1 Txe5
24.Sc5 Kd6 25.Sxa6 bxa6 26.Txa6 Tb6
27.Td1+ Ke6 28.Ta7 Txb2 29.Txc7
med remis.
15.Se4! Le7 16.Lg3 Td8

Hvid: Ellen Hagesæther, FREM 1
Sort: Sune Berg Hansen, Helsingør
[Noter: EH]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
Berliner, alligevel. En grund til det kan
være, at min modstander vistnok var
blevet fortalt af sin holdleder, at han
skulle være hvid.
4.0–0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6
7.dxe5 Sf5 8.De2
Jeg valgte at følge min "forberedelse".
Dette træk anbefales ikke, dersom man
gerne vil vinde.
8...Sd4 9.Sxd4 Dxd4 10.Td1 Lg4
11.Txd4 Lxe2 12.Sc3 Lh5 13.Lg5 h6
14.Lh4
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men jeg tror vi overså: 27...Txb2 28.f5
Tb5.
25...Kh7
Jeg tror, sidste mulighed for sort at
spille seriøst på gevinst er 25...Lg6 for
at forsøge at skabe en bondeovervægt
på dronningfløjen, men efter 26.Tc5 er
stillingen stadig i balance.
26.Kg1!
Dette træk var jeg tilfreds med. Nu kan
sort ikke vinde c-bonden uden også at
bytte tårn, og så er der ikke noget
tilbage at spille på.
26...Lg6 27.Kf1 Te6 28.Lxc7 Txf6
Stillingen er lige, og enten sort eller
hvid skal lave en stor fejl for at partiet
ikke skal afsluttes som remis.
29.Lb6 Te6 30.Le3 f6 31.a4 b5
32.axb5 axb5 33.Tc5 Le4 34.Tc3 Kg6
35.Lc5 Te5 36.b4 Ld5 37.Te3 Tf5
38.Tg3 Le6 39.c3 Td5 40.Ld4 Td8
41.Te3 Lc4+ 42.Kg1 f5 43.Te7 f4
44.f3 Ld5 45.Kf2 Ta8 46.Ta7 Te8
47.Tc7 Kf5 48.g4+ Kg6 49.Tg7+ Kh6
50.Tc7 Te6 51.Lc5 Lc4 52.Te7 Txe7
53.Lxe7 Kg6
½–½

Under partiet anså jeg dette som en
kritisk stilling.
17.Ta4
Tårnet på a4 ser lidt mærkeligt ud, men
jeg kunne ikke lide 17.Txd8+ Kxd8.
Her løber sorts konge over på
dronningfløjen, og tårnet sætter sig i dlinien. Hvid kan sætte en springer på
f6, men sort kan vælge at beholde
løberparret. Hvid skal være påpasselig,
for faren er, at pludselig befinde sig i et
slutspil, hvor løberparet er stærkt.
17...a6
Dette kom hurtigt. Jeg var mere
bekymret for 17...Le2. Her må jeg sige,
at jeg er meget skeptisk med hensyn til
min computer, som gladelig spiller
18.Txa7 La6. Med trækket 17..Le2 kan
sort vælge, at undlade at bytte de
uligefarvede løbere af.
18.Sf6+ Lxf6 19.exf6 0–0 20.Te1
Her er det kamp om åbne linier
efterfulgt af anden/syvende række.
20...Tfe8 21.Txe8+ Txe8 22.h4
22.f4 er måske mere nøjagtigt.
22...Te1+ 23.Kh2 Te2 24.hxg5 hxg5
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BMS oppe
Da FREM nu højst kunne opnå 5,5p.
ville 4 point være nok til at sikre BMS
oprykningen.
Derfor var to af deres spillere ikke sene
til at tilbyde remis, og da begge
modstandere indvilgede, var BMS
foran 4-3 og i Skakligaen uanset
udfaldet af de resterende tre partier.
Kristoffer vandt i opvisningsstil
Selv om løbet nu var kørt for FREM,
blev der spillet hårdt på gevinst i de to
sidste partier, hvor Kristoffer Dyrgaard

25.Tc4
I klubben morede vi os med varianter
som: 25.Ta5 Lg6 26.Txg5 Txc2 27.f4,
18

og Mads Hansen var involveret.
Kristoffer leverede endnu en gang
varen og kronede en imponerende
sæson ved fuldstændigt at udspille
modstanderen. Her er partiet med
vinderens udførlige kommentarer:

Eneste træk.
21...Kh8 22.Td1
22.0–0?? er idéen bag at vente med
fremstødet e4, da sort nu kan spille
22...Tc5 23.Tad1 e4–+.
22...f4
22...Tc5 23.Dd3 e4 24.Dd2 var også en
mulighed. Denne fravalgte jeg dog, da
jeg ønskede at spille dynamisk med de
sorte bønder.
23.De4 Tc4 24.Dc2 Df7
Jeg var ikke sikker på, om hvid kunne
tillade sig at rokere kort, men med Df7
forsøgte jeg om ikke andet at skræmme
hvid væk fra at prøve, hvilket lykkedes.
25.g4?!
Nu får hvids konge problemer uanset
hvad, hvilket ikke kan være at
foretrække fremfor kort rokade.
25...e4
Sort har nu opnået sin drøm med de
rullende bønder og en løber, der nu kan
tænkes at have en fremtid.
26.h4
Hvid forsøger et desperat modangreb,
men det er dømt til at slå fejl med
kongen i centrum.
26...De6 27.Tg1

Hvid: Nicholas Roland Nielsen,
Helsingør
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM
[noter: KD]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6
8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.Sd5 f5 11.c3
Lg7 12.exf5 Lxf5 13.Sc2 0–0 14.Sce3
Le6 15.g3
15.Ld3 er hovedvarianten. Nicholas
fortalte dog efterfølgende, at han har
haft gode resultater med teksttrækket.
15...f5 16.Lg2 Tc8 17.Dh5 Se7
18.Sxe7+
18.Td1 er en anden mulighed for at
holde presset. Sort skal da nok
sandsynligvis spille 18...e4 for at
passivisere den hvide løber en smule.
18...Dxe7 19.Ld5 Lxd5 20.Sxd5 Db7
Er ulempen ved det forhastede
løberbytte på d5.
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21.Df3

27...a5
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27...e3! er naturligvis en tand bedre,
men for at spare lidt tid på klokken,
valgte jeg ikke at regne for meget på,
om hvid kunne blokere med f3.
28.h5 Tc5 29.Dd2
29.Db3 a4 var idéen bag 27...a5.
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35...Lxh6!
Trækket Nicholas havde overset.
36.g5 Te8
36...Lg7 vinder ikke overraskende
også, da 37.Tc2 Dxc2+ 38.Sxc2 Txc2+
giver sort et yderst behageligt slutspil.
37.Td3=
Med remistilbud i sorts tidnød.
37...Db2+ 38.Td2 Dc3 39.Td3 Lf8!
40.Dd7
40.Df6+.
40...De5 41.g6 Lg7 42.Th1
Trækket ville udligne, hvis det ikke var
pga.:

29...e3!
Efter langt tids forberedelse bliver der
endelig lukket op til den udsatte hvide
konge.
30.Dd3 exf2+?!
Sikkert ikke det mest præcise.
Computeren angiver alternativerne
30...Te8 (planen er Df7 fulgt af Te5);
samt 30...e2 31.Dxe2 Le5. I begge
varianter er det gennemgående tema, at
Sd5 er løbet tør for felter og før eller
siden står til afhentning!
31.Kxf2 f3 32.Se3
32.Td2 var nok påkrævet for at
stabilisere stillingen samtidigt med at
truslen Txd5 blev afværget.
32...Dxa2 33.Dxd6?
Igen er 33.Td2 trækket, der kan
stabilisere den hvide stilling.
33...Dxb2+ 34.Td2 Dxc3 35.h6??
35.Sd1 var nødvendigt.


++ +
++Q+
+++!+
 +
++++$
%++,"#+&
'++++)
*++++,./01234567
42...Tc2+!
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samlede pointudbytte målt i forhold til
forventet score.

Hvilket var eneste grund til, at det var
aktuelt at spille Lg7.
43.Sxc2 De2+ 44.Kg3 Dg2+ 45.Kf4
Tf8+
Og hvid opgav, da 46.Ke4 f2+ 47.Ke3
Tf3+ er mat i få træk. 0–1.

Kristoffer den store helt
En enkelt spiller skilller sig dog klart
ud, nemlig vores formand Kristoffer
Dyrgaard, der allerede efter de første
fem
runder
havde
lavet
et
kandidatresultat. Han blev topscorer
med 6,5/7p., hvilket var 3.20 point
mere end forventet, og i Elosammenhæng svarede det til en
præstationsrating på 2607! Det betyder,
at Kristoffer kan føje 92 point til
ratingkontoen, og han krydser dermed
for første gang 2200-grænsen og ender
på 2222.
Øvrige resultater:
BMS Skak – Furesø 5-3
K41 2 – Hillerød 3,5-4,5
Roskilde – ØBRO 3-5.
Slutstillingen:
1. BMS Skak 36,5(10)
2. FREM 34,5(12)
3. Hillerød 29(9)
4. ØBRO 29(7)
5. Furesø 27,5(6)
6. Helsingør 25(6)
7. K41 2 25(4)
8. Roskilde 17,5(2).

Tilbage sad Mads H., der var gået fra at
være en bonde over til at være en
under. Da BMS netop havde vundet det
sidste parti mod Furesø, ville Helsingør
være reddet i tilfælde af remis, og
FREM-spillerens modstander valgte
naturligvis det sikre.
En opløftende sæson
Dermed brast drømmen om en plads i
Skakligaen i denne omgang, men
klubbens anden sæson i landets
næstbedste
række
var
meget
opløftende, thi bortset fra 2-6 blamagen
i Hillerød blev det til lutter sejre, men
da brætpoint tæller før matchpoint,
rakte præstationen ikke til oprykning.
FREM-mandskabet, der med en
gennemsnitsalder på 29,9 år er
divisionsturneringens tredje yngste,
indtager
endvidere
en
fornem
fjerdeplads blandt de 58 deltagende
mandskaber på listen over holdenes

FYNSSERIEN
Af Niels Erik Nielsen
Med den flotte 7-1 sejr over
Læseforeningen 2 var FREM 2 kun et
halvt point efter Sydøstfyn 2, da
holdene gik til julepause.

men da styrkeforskellen mellem de to
divisionsreserve-hold og de øvrige
mandskaber var meget stor, skulle der
naturligvis rigtig mange point ind på
kontoen. Allerede her gik der kludder i
det indbyrdes regnskab, idet FREM 2
’kun’ vandt 5-3, mens Sydøstfyn 2

Pligtsejr over Faaborg
Straks efter nytår ventede Faaborg, der
indtog den øjeblikkelige tredjeplads,
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samtidig besejrede Odense 2 6,5-1,5,
hvilket oven i købet var mindre end
frygtet, da et resultat omkring 8-0 ikke
på
forhånd
virkede urealistisk.
Faaborgenserne kom tidligt foran, men
derpå var det storfavoritterne, som
svingede taktstokken. Jonas Nilsson
sørgede for udligningen, da Ole Hald
kollapsede efter 21…Sc4:

Reserven Alfred Andersen sad over for
Hans Møller, og netop disse to spillere
må være den fynske holdturnerings
ældste deltagere; tilsammen har de
nemlig rundet de 175 år! Alfred bragte
FREM 2 foran, da han efter 32.Le4
afviklede til et vundet slutspil:
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32…Dxb2
33.Lxb2 Lxb4 34.Td1 Ta2 35.Lxd5
Lxd5 36.Tb1?? Lxe1 37.Txe1 Txb2
38.Td1 c3
0–1

22.Sg3?
Hvid er positionelt overspillet, men
derfor er der jo ingen grund til også at
miste en kvalitet.
22...Sed2 23.f5 Sxf1 24.Dxf1 f6
25.De2 fxe5

Sander Ehmsen mødte Hans Hansen,
der netop har spillet 45…Lb5:
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46.Sf4 Kf6 47.Kd4

0–1
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47.Sd5+! Ke5 48.Sb6+-.
47...Kf7 48.Sd5 Ke6 49.Sb6 Kf6
50.Sxc4 g5 51.g3 g4 52.f4 Ke6 53.Sd2
Kd6 54.e4 Ke6 55.exf5+
55.e5 går hurtigere.
55...Kxf5 56.Se4 Lc6 57.Sd6+ Ke6
58.Kc5 Lf3 59.b5 axb5 60.Sxb5 Le4
61.Sc7+ Kf6 62.Kd6 Lb1 63.Sd5+
Kf5 64.Se7+ Kf6 65.Sd5+ Kf5 66.Ke7
La2 67.Sf6 Kg6 68.Sd7 Kf5 69.Kd6

Hvid: Michael B. Madsen, FREM 2
Sort: Jørgen Hansen, Nyborg
(noter: MBM)
1.d4 f5 2.Lg5
2.Lg5-varianten i hollansk forsvar er i
familie med Stauton-Gambit og
Korchnoi-varianten, idet den med det
samme forsøger at udnytte den
svækkelse, som 1...f5 har skabt.
2...g6
En af tre spillemåder. Af de to andre er
den første 2...h6, hvorpå jeg vil
anbefale 3.Ld2, hvor man efter 3...Sf6
4.e3 har tænkt sig at spille sin løber via
e2 til h5 for at fratage sort hans rokade.
Den sidste spillemåde er at sort
opstiller en Stonewall: 2...Sf6 3.e3 e6
4.Sf3 d5, hvorefter 5.c4-bruddet er den
nemmeste måde at opnå fordel. Dette
er en kendt spillemåde mod stonewall i
forhånden i Birds forsvar - nu har man
blot et ekstra tempo.
3.Sc3 Lg7 4.h4
Man skal ikke spille 4.e3, før sort har
spillet springeren til f6, da løberen efter
4...h6 5.Lf4 står i vejen for springeren.
4...Sf6
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69…Kg6??
69...Ke4!
70.Ke5 Kf7 71.Sc5 Lb1 72.f5 La2
73.Se4 Lb3 74.Sd6+ Kg7 75.f6+ Kf8
76.f7 Lxf7 77.Sxf7 Kxf7 78.Kf5 Kg7
79.Kg5 Kf7 80.Kxh5 Kg7 81.Kxg4
Og hvid vandt i få træk.
1–0
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Kneben sejr over Nyborg
I 5. runde vandt FREM 2 med mindst
mulig margin i Nyborg, og da
Sydøstfyn 2 samme aften lammetævede
Faaborg med 7-1, var gassen i den grad
gået af ballonen inden det indbyrdes
møde. Eneste indleverede parti fra
matchen mod Nyborg er Michaels
miniature:
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Synes det havde været pænt at stoppe
partiet her, men nej:
19...The7 20.Sg6+
1-0

Et bedre træk er 4...h6, hvor hvid enten
må returnere løberen med 5.Lc1 eller
insistere på 5.Ld2, da hvid efter
5...Lxd4
6.Sh3©
har
rigelig
kompensation for bonden.
5.h5!?
Da sort nu havde spillet Sf6, ville jeg
her også kunne have spillet 5.e3, hvor
hvid på 5...h6 kan spille 6.Lxf6 Lxf6
efterfulgt af 7.Df3±.
5...Sxh5
Alternativerne 5...0–0 6.hxg6 hxg6
7.Sh3±, eller 5...Se4 6.Sxe4 fxe4
7.hxg6 hxg6 8.Txh8+ Lxh8 9.Dd2 er
heller ikke tiltalende - omend det sidste
er en anelse bedre.
6.Txh5 gxh5 7.e3 d6
7...d5± må være bedre; men derimod
ikke 7...0–0? 8.Lc4+ Kh8 9.Dxh5±.
8.Dxh5+?!
8.Sd5! Sc6 9.Lb5 Le6 10.Sxe7±.
8...Kf8
8...Kd7±.
9.Sd5 Sc6 10.Lb5 Le6
10...h6 11.Lh4 Lf6 12.Sf3±
11.Lxc6 Lxd5 12.Lxd5 De8 13.Dxe8+
Txe8 14.Le6 h6 15.Lh4 f4 16.Se2 Lf6
17.Lxf6 exf6 18.Sxf4

Klasseforskel
Topopgøret i fynsserien mellem
divisionsreserverne fra FREM og
Sydøstfyn blev en ensidig affære, idet
Niels Højgaards mandskab sikrede sig
en returbillet til 2. division ved at vinde
så stort som 6,5-1,5.
Selv om der på det tidspunkt stadig
resterede en runde, kunne Sydøstfyn 2
med et gigantforspring på 9,5p. ned til
FREM 2 nemlig ikke længere hentes.
Vi måtte på dagen se bort fra såvel
førstebrættet Jesper Knudsen som
tredjebrættet Mikkel Clausen, og det
kunne naturligvis også ses på
ratingfronten, hvor gæsterne stod til at
vinde så klart som 5.47-2.53.
Styrkeforskellen afspejlede sig også
ved brætterne, hvor Sydøstfyn 2
igangsatte en kontrolleret offensiv,
uden at FREM 2 formåede at svare
igen.
Med 4,5 points forspring til forfølgerne
var hver remis selvfølgelig i Sydøstfyn
favør, og en sådan indledte matchen, da
Kris Munk og Allan Drost dårligt var
kommet ud af åbningen, før fredspiben
blev tændt. Sydøstfyn-spilleren havde
et par træk forinden overset en meget
chancerig fortsættelse, så Allan skulle
ikke nyde mere.
Derpå gik det slag i slag, og da
krudtrøgen lettede, var det ud over
Allan Drost kun Bent Jensen og Sander
Ehmsen som kom på tavlen med hver
en remis. Der var nu ikke så meget at
beklage sig over, thi når bortses fra
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18…Th7? 19.Lf5

24

sigende kun et enkelt seværdigt parti af
sig, men da vinderen ikke har svaret på
mine henvendelser, kommer gevinsten
i hvert fald ikke med i dette nummer.

Niels Henrik Sørensens parti, var ingen
af vores spillere i nærheden af at hente
point.
FREM 2 sendte Odense 1 ud
Et afbudsramt FREM 2-mandskab
sluttede en ret så slingrende sæson af
med en 5,5-2,5 sejr over Odense 1, som
dermed måtte følge klubbens andethold
ud af fynsserien. Matchen kastede efter

Slutstillingen: 1. Sydøstfyn 2 43,5(14)
2. FREM 2 34,5(12) 3. Nyborg 32(8) 4.
Tårnet 26(5) 5. Læseforeningen 2
25,5(8) 6. Faaborg 25(5) 7. Odense 1
22(2)
8.
Odense
2
15,5(2).

FREM 3 er tilbage i fynsserien
Af Niels Erik Nielsen
Klubbens
tredjehold
indfriende
forventningerne ved at vinde serie 1,
kreds 2 i forholdsvis sikker stil, så
klubbens eneste oprykkere er fra næste
sæson atter at finde i fynsserien.

Vi ville gerne have haft nogle flere
point med hjem, men der fulgte endnu
et nederlag, denne gang til Emil, 1-3.
Derefter var 4 x remis i streg alt, vi fik
hjem fra denne holdkamp. 3-5.
Alt i alt en rent ud sagt elendig
holdkamp,
vi
manglede
en
spiller/holdleder og var alligevel med
en forventet score på 3.97 mod deres
4.03 tæt på at være favoritter til at
vinde holdkampen.

De kan allerede nu begynde at lade op
til 1. runde, hvor FREM 2 med garanti
venter! Her følger de to referater, der er
kommet redaktionen i hænde:

Middelfart – FREM 3: 5-3
Af Thor Bendix

Frem 3 – Indslev 1: 6-2

Efter tre udmærkede holdkampe gik
turen så til Middelfart; vi frygtede det
værste, eftersom holdlederen valgte at
skippe holdkampen for et andet,
tilsyneladende meget vigtigere, ærinde.
Vi måtte således stille med et 7-mands
hold og startede derfor bagud 0-1;
hurtigt fik Serkan dog bragt os tilbage
på det rette spor, 1-1.
Derefter gik det ned af bakke, samtlige
stillinger stod til remis, hvilket man
tydeligt kunne se, var Middelfarts mål
for denne holdkamp. Undertegnede
spillede desværre et elendigt parti, 1-2.

Af Anton Kjeldsen
I 5. runde var der dømt vaskeægte
topopgør om oprykning til Fynsserien.
Vi havde pludselig gjort det svært for
os selv med fadæsen mod Middelfart i
forrige runde, derfor vidste vi, at der
skulle noget specielt til, for at skabe
troen på et godt resultat mod det stærke
Indslev-mandskab.
Selvom Indslev på papiret var svage
favoritter og nu førte med 2 point ned
til vores hold, var der dog noget at have
optimismen i. Kaptajnen, Anton, var
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tilbage og klar til at styre tropperne
igen, efter at have svigtet holdet i
forrige runde, da han brugte en tur til
Camp Nou for at se FC Barcelona
smadre Sevilla som sin dårlige
undskyldning, for at lade Frem 3 sejle
sin egen sø under Jess’ ukyndige
ledelse.
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Derudover kunne vi stille i vores
normale opstilling (og med 8 mand!),
på trods af utallige diskussioner med 2.
holdets leder, Mathias, som prøvede at
stjæle vores bedste folk, selvom deres
udsigt til succes var svær at få øje på.
Jess havde - som optakt til den store
kamp - arrangeret smørrebrødsbord,
hvor vi kunne aftale taktikken og
samtidig ryste os sammen som hold, så
vi kunne lægge Middelfart-kampen bag
os og se fremad.

13…Sh7
13...Sh3+!? løber ud i sandet efter
14.gxh3 Sd4 15.Dg4 g5 16.hxg5 hxg5
17.Lg3 0–0–0 18.Sce4+-.
14.Sde4 g5
14...Le7!?
15.Sxc5 gxf4 16.Lxh7 Txh7= 17.Txd7
Db6 18.S3e4 f3

Det så ud til at virke efter hensigten, da
alle mand virkede utroligt tændte og
fokuserede i deres indsats på brætterne.
Det var næsten som at se det
efterhånden legendariske Frem 3 hold
fra sæsonen 2006/07, hvor vilje og
gejst var dét, der bar os frem!
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Meget hurtigt havde både Ulrik og
Theis bragt os foran 2-0 ved simpelthen
at udspille deres ellers stærke
modstandere:
Hvid: Theis Nielsen, FREM 3
Sort: Jakob Petersen, Indslev
[noter: NEN]
1.e4 a6 2.d4 b5 3.Ld3 Lb7 4.Sf3 e6
5.De2 c5 6.dxc5 Lxc5 7.Lf4 Sf6 8.0–0
Sc6 9.Sc3 h6? 10.e5 Sh7!? 11.Tad1
11.Se4!
11...Sg5 12.Sd2 Dc7 13.h4

19.Sf6+ Kf8 20.Sxh7+ Ke8 21.Sf6+
Kf8 22.De3
1–0
Niels Funch var på vej mod et sikkert
point, så Indslevs Joakim Hansen
prøvede den sidste fidus med 42.Kg3:
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ikke finde gevinsten og måtte tage til
takke med en halv. Anton tilbød sin
modstander remis i en lidt lunken
stilling. Dette blev blankt afslået,
hvorefter modstanderen i sin iver smed
en afgørende bonde, som resulterede i
et let vundet parti. Det samlede facit
blev altså en meget fortjent 6-2 sejr til
Frem 3 og dermed havde vi ikke bare
udlignet Indslevs føring, men faktisk
bragt os foran med 2 point i kampen
om oprykningen. Med dette favorable
udgangspunkt inden de sidste 2 runder,
kan det næsten ikke glippe. Nu er det i
hvert fald kun op til os selv, at bevare
vores nyvundne selvtillid og optimisme
mod de kommende modstandere, så er
vi i Fynsserien til efteråret!
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42...Txf5!–+
42...Sxe5?? 43.Th2#.
43.Tg7 Tcf8 44.Ld4 Tf3+ 45.Kg2 b5
46.e4 Se3+ 47.Lxe3 Txe3 48.Kg1
Txe4 49.Ta7 Tf6 50.Th2+ Th4
51.Ta2 c3 52.Tb7 Tb4 53.Tg2 Tb1+
0–1

Det kom til at holde stik, idet to 6,5-1,5
sejre over hhv. Tårnspringeren og Nr.
Aaby 2 gav følgende slutstilling i
toppen: 1. FREM 3 39,5(12) 2. Indslev
36,5(12).

Derfor var det helt i orden og ifølge
aftalen ved taktikmødet, at Emil, Søren
og Thor accepterede remis i nogle lige
stillinger. Herefter sad kun Anton og
Jess
tilbage
med
hvert
sit
udgangspunkt.
Jess
havde
tilsyneladende en vis fordel, men kunne

Se individuelle resultater, rating m.m.
for samtlige rækker i den fynske
holdturnering på: www.fsu-skak.dk.

AKTIVITETSKALENDER
April

Maj

Juni

mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag

12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

Frem Open 1. runde, BRIKKEN nr. 1
Frem Open 2. runde
Generalforsamling
Frem Open 3. runde
Frem Open 4. runde
Frem Open 5. runde
Pinse
Frem Open – udsatte partier
Frem Open 6. runde
Frem Open 7. runde (sidste)
Klubaften
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Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen
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Faaborg kom i menneskehænder
Kun FREM 1 var tilbage, da der blev
trukket lod til kvartfinalerne i
Læseforeningen tirsdag den 26. januar.
Ud kom Faaborg, og det var naturligvis
en ønskemodstander. Tom Frantsen
bragte tidligt 1. divisionsspillerne foran
ved at vinde over Hans Hansen, og Alf
R. Andersen øgede til 2-0, hvorpå
Kristoffer Dyrgaard med en sejr over
Ove Matras sikrede videre avancement.
Der er den lille krølle på forløbet, at
Faaborg-spilleren i diagramstillingen
allerede har mistet rokade-retten; ud fra
tankegangen, at slår du mit tårn, slår
jeg dit, spillede Ove 29.Txf7:

32.Ta3?
32.b5! Lxb5 33.Txd4 ser godt ud for
hvid.
32...Lb6 33.Le3 Kc7 34.Tc3 Kb7
35.Lf4 Td5 36.h4 e5 37.Lg5 Lb5
38.Se3 Td4 39.Sc2 Td3 40.Txd3 Lxd3
41.Se3 Kc6 42.g4
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29...Tb2! 0–1
Straffen udeblev
Ellen Hagesæther sørgede for, at
slutresultatet blev 4-0, da hun med de
sorte brikker fik skovlen under Bent
Warncke, der ellers længe strittede godt
imod. Efter 31…Te5? fandt han ikke
det bedste:

42…Ld4! 43.Kg3 Lc3 44.f4 exf4+
45.Lxf4 Lxb4 46.gxh5 gxh5 47.Sd1
Le1+ 0–1
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Problemer i toppen
I semifinalen ventede Nyborg, og da
alternativerne var Sydøstfyn og
Trekanten, var begge mandskaber
ganske
godt
tilfredse
med
lodtrækningen. På førstebrættet havde
Stig Gorm Jensen hvid mod WIM
Ellen Hagesæther, og han kom fint fra
åbningen og rådede længe over den
mest behagelige stilling.
I takt med at brikkerne blev byttet af,
lignede det dog mere og mere remis, og
i et dronningeslutspil med fire bønder
til hver placeret over for hinanden,
indstillede parterne skydningen.
På det tidspunkt var der ingen tvivl om,
at John Frederiksen ville trække det
længste strå mod Kristoffer Dyrgaard,
der efter en fejlkombination sad tilbage
med en bonde for en løber i en helt
afklaret stilling, og vor mand holdt kun
liv i partiet af hensyn til holdet.

17...Dxd3?! 18.gxf5 exf5 19.Sg5 Dxh3
20.Sxh3 Te8 21.f4 f6 22.Le3 fxe5
23.Lxc5 e4 24.a4 a6 25.axb5 cxb5
26.Ted1 Le6 27.Se3 Tac8 28.Lb4 Tc6
29.Kf2 Lf6 30.Kg3 Td8 31.Txd8+
Lxd8 32.Td1 Lf6 33.Sd5 Kf7 34.Sxf6
Kxf6 35.La5 h6 36.Ld8+ Kf7 37.Kf2
b4 38.La5 bxc3 39.Lxc3 Lc4 40.Td7+
Ke6 41.Th7 h5 42.Sg5+ Kd5 43.Tg7
Ld3 44.Sh7 Te6 45.Ke3 Kc4 46.Sf8
Td6 47.Sxg6

Bunden sikrede finalepladsen
Nyborgs pointudbytte på topbrætterne
havde
nemlig
længe
været
indkalkuleret i beregningerne, men
heldigvis var der trøst at hente i
bunden, hvor især fjerdebrættet længe
havde lignet et sikkert ettal.
Her mødtes reserverne Tom Frantsen
og Jimmy Sørensen, og førstnævnte
kom med de hvide brikker bedst fra
åbningen.
Tom har netop spillet 17.g4, og i stedet
for at gå tilbage med springeren,
forsøgte Jimmy at løse problemerne på
drastisk vis, men de to bønder for
officeren viste sig i længden ikke at
være nok:
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1–0
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Bedre end dronningeafbytning var
26.Tc8.
26...Dxe2 27.Txe2 Sc6 28.Txf8+ Kxf8
29.Lxd5 Sxd4 30.Te1 exd5 31.Kf2
Lh6 32.Se3 c2 33.g4 Lg5 34.Tc1 a6
35.h3 h6 36.Th1 a5 37.Sxc2? Sxc2
38.Tb1 d4 39.Ke2 Sb4 40.a3 40...d3+
41.Kf3 Sd5 42.h4

Når enden er god …
Dermed lå afgørelsen i hænderne på
Jørn Schmidt og Mads B. Svendsen,
der spillede et meget omskifteligt parti:
Hvid: Jørn Schmidt, Nyborg
Sort: Mads B. Svendsen, FREM
[noter: NEN]
1.f4 g6 2.Sf3 Lg7 3.g3 d6 4.Lg2 c5
5.0–0 Sc6 6.c3 Sf6 7.d3 0–0 8.e4 c4
9.e5 dxe5 10.fxe5 Sd5 11.d4
11.dxc4 Db6+ 12.Sd4 Sc7=.
11...b5 12.De2 Lf5 13.Tf2 Ld3
14.Dd1 b4 15.Se1 Lxb1 16.Df3!
Efter 16.Txb1 bxc3 17.Df3 cxb2 står
sort lidt bedre.
16...e6 17.Txb1 Da5 18.Sc2 bxc3
19.bxc3 Tac8!?
19...Dxc3 20.Dxc3 Sxc3 21.Tb7 Sd5
22.Se3 fører til ret lige spil.
20.La3 Sxc3 21.Lxf8 Txf8 22.Tb7
Sd8
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42…Sc3!
42...Lxh4 43.Td1 Ke7 44.Txd3 Ke6
bør også vinde, men teksttrækket er
enklere.
43.Th1 d2 44.hxg5 hxg5
44...d1D+ 45.Txd1 Sxd1 46.gxh6 ville
holde gryden i kog en rum tid.
0–1
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Fusionshold som modstander
Dermed var FREM i finalen, hvor
Trekanten ventede. Sidst et ikkeklubhold nåede så langt var i sæsonen
2007-08,
hvor
Odense
Lærerseminarium
vandt
over
Læseforeningen.
Det var for øvrigt første gang i
turneringens dengang 29-årige levetid,
at det lykkedes for et sammenbragt
hold at stryge helt til tops. Det skulle

23.Tb8!?
Efter 23.Td7! Sxa2 24.Da3 Dxa3
25.Sxa3 Sb4 26.Sxc4 har hvid de
bedste udsigter.
23...Sd5 24.Se3 De1+ 25.Sf1 c3
26.De2?
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lykkedes det Carsten at udligne, og de
endte i et dobbelt tårnslutspil, hvor
ingen af parterne kunne komme videre,
derfor var pointdeling en logisk
udgang.

derfor blive spændende at se, om
Trekanten kunne gøre Lærerseminariet
kunststykket efter, eller om vores
bedste pokalhold ville formå at kopiere
bedriften fra sæsonen 2006-07, hvor de
sidst vandt pokalturneringen.

Det var det også på andetbrættet, hvor
der så ud til at være balance hele vejen,
indtil Alf af matchtaktiske årsager
valgte
at
tage
remis
ved
trækgentagelse.

Endnu en aktie i pokalen
Nyborg Skakklub var søndag den 21.
marts vært for årets fynske pokalfinale
mellem FREM og fusionsmandskabet
Trekanten. Sideløbende blev der
afholdt en hurtigturnering, så for en
gangs skyld blev slutkampen fulgt af en
hel del tilskuere!

Elegant dronningeoffer
Dermed var stillingen nemlig 2-1 til
FREM, og da Stefan også stod til
gevinst på fjerdebrættet, så løbet ud til
at være kørt for Trekanten.

Vi vandt 3-1 og tog dermed endnu en
aktie i pokalen, der de sidste fem
sæsoner er blevet vundet af følgende:
2005-06: Læseforeningen 2006-07:
FREM
2007-08:
Odense
Lærerseminarium 2008-09: Sydøstfyn
og 2009-10: FREM.

Kristoffer
Dyrgaard
mødte
på
tredjebrættet
vores
gamle
klubkammerat Kim Skaanning, der
blev straffet hårdt for at komme til at
bytte om på to træk i en skarp
sicilianer:

Nye ansigter på begge hold
Trekanten stillede i absolut stærkeste
opstilling, idet der var debut til den
tidligere k-skak verdensmester Jørn
Sloth, som for nylig er flyttet til
Middelfart.
Vi havde også et i pokalsammenhæng
nyt ansigt med, nemlig Stefan Wiecker,
der få dage forinden havde imponeret
ved at blive nummer to ved FM.

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Kim Skaanning, Trekanten
[noter:KD]
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6
5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 0–0 8.Lb3
d6 9.f3 Ld7 10.Dd2 Sa5 11.h4 b5
12.h5 Sc4 13.Lxc4 bxc4 14.hxg6?!
Jeg overvejede længe 14.Lh6!, hvor
planen naturligvis er at forhindre eller i
hvert fald forsinke sorts ressource Tf7.
Jeg kunne dog ikke få det til at virke
efter 14...Lxh6 15.Dxh6 Db6?! (15...e5
er bedre) 16.hxg6 Dxd4? Computeren
finder dog nemt, at sort er løbet tør for
forsvarsmuligheder efter 17.Td1!+-.
14...fxg6 15.Lh6 Lxh6 16.Dxh6 Tf7
17.0–0–0

Remiser i toppen
Jørn Sloth mødte på andetbrættet Alf
R. Andensen, mens vores førstebræt
Ellen Hagesæther endnu en gang sad
over for Carsten Bank Friis.
Med de hvide brikker sikrede Ellen sig
et lille plus efter åbningen, men siden
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Teksttrækket vinder, men hvid var nok
sluppet med at beregne varianter, hvis
der i stedet for var blevet spillet 20.b3!
med idéen 20...exd4 21.Sd5+-.
20...Dxb2+ 21.Kd2 exd4 22.Se7+
Kh8?
Tillader en smart afslutning, men selv
efter 22...Txe7 23.fxe7 Dc3+ 24.Ke2
d3+ 25.Kf1 Dg7 26.Dxg7+ Kxg7
27.cxd3 La4 28.Te1 cxd3 29.Kf2± er
hvid ovenpå i et forholdvis simpelt
slutspil.
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17…Tb8??
Trækket virker naturligt, da Dd8 nu
beholder flere muligheder åbne, men
17...Db6 var meget bedre.
18.e5! Db6
Eneste praktiske mulighed eftersom
18...dxe5 19.Sc6! Lxc6 20.Txd8+ Txd8
21.De3+- taber glat.
19.exf6
Dette blev spillet efter en lang
tænkepause, hvor afslutningen også
blev beregnet. Alternativet havde været
at spille e5-e6, hvilket dog giver sort
chancer for at plumre vandene.
19...e5

23.Dxh7+!!
Kim opgav på stedet, idet 23.Dxh7+
Txh7 strander på 24.Txh7+ Kxh7
25.Th1+ Lh3 26.Txh3#.
1–0
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Trods slingrekurs
holdt fordelen hjem
Tilbage sad Viggo Bové Quist og
Stefan Wiecker, der mødte hinanden
for anden gang inden for et par uger.
Første gang var i 6. runde ved FM, og
her var Stefan meget tæt på at tabe,
men i parternes gensidige tidnød,
lykkedes det ham at undslippe med en
halv.

20.Sd5!?

32

I pokalfinalen førte Viggo atter en gang
de hvide brikker, men det kom der ikke
nogen åbningsfordel ud af, tværtom
blev han tidligt sendt i defensiven.
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Stefan udbyggede fordelen og vandt to
tynde for en tyk; med modstanderens
konge fastlåst i en
frygtelig
løberdiagonal, lignede det hurtig
expedit, men med god hjælp fra
modstanderen, lykkedes det Viggo at få
kongen ud af minefeltet:

29...Ta2!?
Stefan brugte en masse tid uden at
finde en mat. En enkelt gevinstvej var
29...Sc4+! 30.Kg3 (30.Kf1 Sd2#)
30...Lxe2–+.
30.f4 f5 31.Kf3 Le4+ 32.Kg3 Lxg2
33.Thg1 Le4 34.Kh3 Ta3 35.Tg3
Txa4 36.Lf3 e5!? 37.Lxe4 exf4
38.Tgxe3 fxe3 39.Ld5+ Kg7 40.Kg3
Kf6 41.Kf3 Ke5 42.Lc6 Tb4 43.Te2
g5

Hvid: Viggo Bové Quist, Trekanten
Sort: Steffen Wiecker, FREM
[noter: NEN]
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.b4 Lg7 4.Lb2 0–0
5.e3 d6 6.d4 Sbd7 7.Db3 a5 8.bxa5 c5
9.d5 Dxa5+ 10.Lc3 Da4 11.Db2 b5!
12.Dxb5 Dxb5 13.cxb5 Sb6 14.a3 Lf5
15.Sfd2 Sbxd5 16.Lb2 Sb6 17.Sc3 d5
18.f3
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18...d4! 19.exd4 cxd4 20.Sce4 Sfd5
21.Sc5 Tfc8 22.Sdb3 Se3 23.Kf2 Sa4
24.Sxa4 Tc2+! 25.Le2 Txa4 26.Lxd4
Txd4 27.Sxd4 Lxd4 28.Tae1 Ld3
29.a4

Og sort vandt. 0–1.
Dermed fik Kristoffer og Stefan
revanche mod Carsten Bank Friis, der
trak det længste strå ved FM.
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FREMs pokalvindere 2009-10:
Stefan Wiecker, Kristoffer Dyrgaard, Ellen Hagesæther og Alf R. Andersen.

DSU-pokalkvalifikationsstævne
Af Niels Erik Nielsen
Juniorrækken. Hermed var det dog ikke
slut med afbuddene til stævnet, idet Nr.
Aaby fredag så sig nødsaget til at
trække deres hold i Bredderækken.
Dermed blev facit, at seks hold i
Bredderækken kæmpede alle-mod-alle
om to finale-billetter.

Læseforeningen var søndag den 28.
februar vært for kvalifikationsstævnet
til Dansk Skak Unions pokalfinale, der
som sædvanlig finder sted på Hotel
Nyborg Strand pinsesøndag.
Afbudsramt stævne
Oprindelig var der tilmeldt tre hold i
både Eliterækken og Juniorrækken,
men torsdag aften trak de forsvarende
mestre fra Sydøstfyn deres Elitehold,
og de fik lørdag følgeskab af det ene
tilmeldte
FREM-mandskab
i
Juniorrækken. Det betød, at FREM og
Læseforeningen var videre uden kamp i
Eliterækken, og det samme gjorde sig
gældende for FREM og Nr. Aaby i

FREM 2 kom sent i gang
Med to runder igen lignede Sydøstfyn
den ene finalist, idet de var i front med
8p. tæt fulgt af FREM 1 med 7,5p.,
mens Læseforeningen på tredjepladsen
var yderligere et point efter. I 4. runde
tabte Sydøstfyn for første gang, og
deres banemænd var temmelig
overraskende FREM 2, der indtil da
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Sydøstfyn på andenpladsen. Reglerne
foreskrev lynomkamp med omvendte
farver, og den vandt FREM 2 3-1.
Dermed endte søndagen med dobbelt
FREM-triumf, og samlet set stiller vi
med halvdelen af de fynske
mandskaber ved finalestævnet søndag
den 23. maj. Slutstillingen: 1. FREM 1
12p. 2-3. FREM 2 og Sydøstfyn, begge
11p. 4. Læseforeningen 10p. 5. Nyborg
8,5p. 6. Odense Skakklub 7,5p.

ikke havde vundet en eneste match og
lå næstsidst med 5p. Sejren på 2,5-1,5
var således absolut sidste udkald for
vores andethold, der dog stadig var så
langt fra en finaleplads, at de selv med
en storsejr i sidste runde var afhængig
af de øvrige resultater.
Sydøstfyn blev sorteper
FREM 1, der som det eneste mandskab
gik ubesejret gennem de fem runder,
rakte klubkammeraterne en hjælpende
hånd ved at vinde 2,5-1,5 over
Sydøstfyn og sikrede sig samtidig
videre avancement. Læseforeningen lå
også bedre placeret end FREM 2 inden
sidste runde, men de sluttede af med at
tabe 1,5-2,5 til sidste års bronzevindere
fra Nyborg, der selv var uden chance
for at gå videre. Dermed åbnede der sig
en ladeport for FREM 2, der med 3,50,5 over Odense Skakklub hentede

FREM 1: 1. Niels Henrik Sørensen 2.
Preben Sig 3. Theis Nielsen 4. Søren
Gjedsted.
FREM 2: 1. Michael B. Madsen 2.
Jonas Nilsson 3. Yann Le Besq 4.
Anton Kjeldsen.
Theis Nielsen, FREM 1 blev stævnets
topscorer med 4/5p.

De elendige slog til
Af Jess Nykjær
besøg fra Frem. Personlig syntes jeg, at
Frem er en særdeles aktiv klub, men
selvfølgelig vil der være udsving i
antallet af deltagere.

Hver gang man stiller op for Frem,
forventes det at man stiller op talstærkt,
aktivt og vindende. Derfor pev de også
i Indslev, da vi kun stillede op i gruppe
2 og kun med et hold.
Måske skulle Indslev begynde at se lidt
indad, hvor mange af deres spillere
deltager i Frems turneringer, såsom de
diverse Opens og vores Julecup?
Hvilken indsats gør klubben for, at de
har deltagende spillere i vores
turneringer?
En øvelse, som andre klubber også
kunne lave, når de piver over, hvor
sjældent og få folk, der kommer på

I Indslev var vi da også aktive ved
lagkagesalget, det amerikanske lotteri,
ølsalget og selvfølgelig tog vi også lige
en pokal med hjem.
Derudover
hjalp
Ulrik
Nash
Sidespringerne med at stille hold. Så
noget lavede vi da.
Eneste spiller, der kunne være tilfreds
med sin indsats, var Jonas, der scorede
1½ point på den øverste plads.
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Anton og Søren scorede også 1½ point.
Niels Henrik, Lene og Jess havde en
hyggelig aften.
Undertegnede spillede hvid mod Bjarne
Andersen fra Gelsted, der blot havde
følgende kommentar: du har 2000 i
rating, hvorefter han kun gjorde
symbolsk modstand.

11...Lc5? 12.Sa4 Dd8 13.Sxc5 Sxc5
14.Lf3 Dh4+ 15.g3 Dh3 16.Kf2 Se7
17.b4 Sa6 18.Db1 Sc7 19.a4 0–0–0
20.b5 c5 21.b6 axb6 22.Dxb6 Sa8?
22...Sa6 23.Tab1 Td7 var en bedre
forsvarsmetode.
23.Dxc5+ Sc6 24.a5 Kc7 25.Tab1 Tb8
26.Dd6+ Kc8
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Hvid: Jess Nykjær, FREM
Sort: Bjarne Andersen, Gelsted
[noter: NEN]
1.e4 c6 2.f4 d5 3.e5 Lf5 4.d3 h5 5.Sf3
Sa6 6.Le2 g6 7.Sd4 Da5+ 8.Ld2 Db6
9.Sxf5 gxf5 10.Lxh5 e6 11.Sc3
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27.a6! Sd8 28.a7 Sc7 29.axb8D+
Kxb8 30.La5 1–0.
Vi var ikke overbevisende, men vi
deltog, og vi kom hjem med en pokal,
så alt i alt en god aften.

FREM JULECUP
Af Niels Erik Nielsen
32 stillede mandag den 28. december
op i FREM JULECUP 2009, hvilket
var nøjagtig det samme antal deltagere
som året før, men det er ikke mange år
siden,
at
tilslutningen
til
hurtigskakturneringen mellem jul og
nytår lå over 50.

Steffen suveræn
Med et ratingsnit på 2162 var den
øverste gruppe stærkere besat end
2008-udgaven, men fremgangen kan
udelukkende tilskrives IM Steffen
Pedersen, Sydøstfyn, der med 2432
vejede tungt på rating-vægtskålen.
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Da der var 230 ratingpoint ned til
næstfavoritten Per Stentebjerg-Hansen,
Læseforeningen,
stillede
Steffen
naturligvis op som storfavorit.
Han gik da også fra sejr til sejr;
Allerede i 2. runde blev Stentebjerg
den lille, mens en anden mulig
udfordrer, Kim Skaanning, måtte
samme vej runden efter.
Da spillerne gik ind til sidste runde,
havde Steffen 6/6p. og var sikker på at
komme alene i mål, men det afholdt
ham nu ikke fra at slutte af med at
vinde over Palle Bratholm, Hørsholm.

23.Lh3 Lxf4 24.Lxc8 Dxc8 25.Sxf4
Dg4 26.Sxg6
1–0

Gruppe 1 (2162): 1. Steffen
Pedersen, Sydøstfyn 7p.(!) 2. Kim
Skaanning, Evans 5p. 3. Per
Stentebjerg-Hansen, LF 4p. 4. Palle
Bratholm, Hørsholm 3,5p. 5-6. Mads
B. Svendsen, FREM og Morten
Topholm, LF, begge 3p. 7. NielsPeter Nielsen, Sydøstfyn 2p. 8.
Michael Agermose Jensen, FREM
0,5p.

Kim tog andenpladsen
Der var heller ikke den store tvivl om
andenpladsen, idet Kim Skaanning bortset fra nederlaget til turneringens
suveræne vinder - blot afgav to
remiser.
Her vinder han i 5. runde over Michael
Agermose Jensen, der efter 21.Sd5
trådte helt forkert:

Tæt opløb i gruppe 2
Der var spænding til det sidste i den
anden mestergruppe, hvor tre spillere
formåede at gå ubesejret gennem de
syv runder og endte med at dele
førstepladsen.
Inden sidste runde var Jesper Bruun og
Niels Henrik Sørensen ellers et halvt
point foran Peter Chr. Grau, men da
sidstnævnte var ene om at vinde,
hentede han dem.
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Gruppe 2 (1921): 1-3. Jesper Bruun,
Odysseus, Niels Henrik Sørensen,
FREM og Peter Chr. Grau, LF, alle 5p.
Gruppe 3 (1730): 1-2. Knud Aage
Rasmussen, Odense Skakklub og Theis
Nielsen, FREM, begge 6p. 3-4. Ulrik
Nash, FREM og Benny Sørensen, Nr.
Aaby, begge 4p.

21...Tg4??
21...Sa5! 22.Da4 Tc5 23.Ld3 Txd5
24.Lxd6 Dxd6 ser langt fra klart ud.
22.Dd3! Tg6
22...h6? 23.Lxh6!+-.

Gruppe 4 (1414): 1. Andrew Velarde,
Indslev 5,5p. 2. Morten Jannik, Odense
Skakklub 4,5p. 3. Lene Kuntz, FREM
4p.
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Vinter 5’er 2010
Af Niels Erik Nielsen
Årets udgave af Vinter 5’eren samlede
18 deltagere, som var fordelt på tre
grupper. Jonas Nilsson lå længe til at
vinde øverste gruppe, men med sejr i
det indbyrdes opgør i sidste runde
sikrede topseedede Peter Chr. Grau sig
førstepladsen. Jonas scorede 0.80 over
forventet, og han kan med 1903 atter
kalde sig mesterspiller. Efter en
indledende remis vandt Jonas tre
partier i rap; her går det i 2. runde ud
over klubkammmeraten Michael B.
Madsen, der ellers længe var godt med:

23.Lf1 Lxf1 24.Txf1 Se4 25.Ta4?!
Txb2 26.a6 Se5 27.Sa3 Sc3 28.Ta5
bxa3 29.Txe5 a2 30.Ta5 Tb1 31.Ta3
Kd6 32.Kg2
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Hvid: Jonas Nilsson, FREM
Sort: Michael B. Madsen, FREM
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 c6
5.Dc2 dxc4 6.Dxc4 b5 7.Dc2 Lb7
8.Lg2 Sbd7 9.0–0 c5 10.a4= b4 11.a5
Le4 12.Da4 Tc8 13.dxc5 Lxc5 14.Se5

32…Kd5??
32...Txf1! 33.Kxf1 Kd5 34.h4 Kc4
35.g4 Kb4–+.
33.Txa2! Txf1 34.Td2+ Kc6 35.Kxf1
Se4 36.Td8 Sc5 37.Tf8 Sxa6?!
38.Txf7 Sc7 39.Ke2 a5 40.Kd3 a4
41.Txg7 a3 42.Kc2 a2 43.Kb2 Sd5
44.Kxa2 Sxe3 45.Txh7 e5
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14...Lc2! 15.Sc6
15.Dxc2?? Lxf2+–+.
15...Lxa4 16.Sxd8 Lb5 17.Sb7 Lxe2
18.Te1 Lb5 19.Le3 Lxe3 20.Sd6+!
Ke7 21.Sxc8+ Txc8 22.fxe3 Tc2!

46.Kb3 Kd5 47.Kc3 Ke4 48.Kd2 Sf5
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Slutstillingen: 1. Peter Chr. Grau, LF
4/5p. 2. Jonas Nilsson, FREM 3,5p.
3. Knud Aage Rasmussen, Odense
Skakklub 3p. 4. Michael B. Madsen,
FREM 2p. 5. Ulrik Nash, FREM
1,5p. 6. Johnny Holler Johansen, LF
1p.

49.Tf7 Sh6 50.Tf8 Sg4 51.h4 Kd4
52.h5 e4 53.Ke2 Ke5 54.Tg8 Sh6
55.Tg5+ Kd4 56.g4 e3 57.Tg6 Sf7
58.h6 Se5 59.Td6+ Kc5 60.Te6. 1–0.
Runden efter tog Michael revanche
mod Johnny Holler, der efter 20…e5
måtte se sin konge fanget i et matnet:
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Gruppe 2
Anton Kjeldsen fik en perfekt start på
turneringen, da Søren Christensen efter
12…dxc4? røg ind i det vel nok mest
spillede løberoffer i hele skakhistorien:
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21.Sf5! gxf5 22.Th3 h6 23.Sxd5
Dxc2 24.Se7+
Sort kan udskyde matten med 24...Lxe7
25.Dxh6 Dc1+ 26.Txc1 Txc1+ 27.Lf1
Txf1+, men skakkerne slipper snart op.
24…Kh7??
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13.Lxh7+! Kxh7 14.Sg5+ Kg8
15.Dh5+- Te8
15...Dd3 16.Sce4+-.
16.Dxf7+ Kh8 17.Dh5+ Kg8 18.Td1
Scd5
18...Ld7 19.Df7+ Kh8 20.Td4! Sf5
21.Th4+ Sxh4 22.Dh5+ Kg8 23.Dh7+
Kf8 24.Dh8+ Ke7 25.Dxg7#.
19.Sce4 Dc7?? 20.Dxe8#
1–0
Antons succes fortsatte i 2. runde, hvor
Jens Rasmussen måtte bøje sig:

25.Dxh6+! Lxh6 26.Txh6# 1–0.
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Hvid: Anton Kjeldsen, FREM
Sort: Jens Rasmussen, LF
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.f4 e5 7.Sf3 Lg4 8.h3 Lxf3
9.Dxf3 Sbd7 10.Lc4 Tc8 11.Lb3 Sc5
12.0–0 Sxb3 13.axb3 Tc7 14.fxe5
dxe5 15.Lg5
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25.Td7 Tb8 26.Tg3 g5 27.Tf3 Tf8
28.Txb7 Lb8 29.Td3 f5 30.Tdd7 Tc8
31.exf5 e4 32.f6 e3 33.Tg7+ Kf8
34.Tbf7+ Ke8 35.Te7+ Kf8 36.Th7
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15...Lc5+? 16.Kh1 h6 17.Lxf6 Dxf6
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1-0
Siden kom der dog grus i Antons
maskineri, og han måtte se andre tage
over. Jens Rasmussen vandt de fire
øvrige partier og blev nummer et foran
Thor Bendix, FREM 3,5p.

18.Sd5! Dc6 19.Sxc7+ Dxc7 20.Tad1
0–0 21.Td5 La7 22.Dc3 Dxc3 23.bxc3
Tc8 24.Tf3 f6

I gruppe 3 delte Emma Le Besq og
Tobias Ilsø Jensen, begge FREM,
førstepladsen med 3,5p.
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Bent Larsen – en sand polyhistor
Af Svend Novrup
En morgen i 1966 vågnede jeg ved, at
min far kom ind i mit værelse og
stillede sig i vinduet, hvor han kunne
overskue Langebro, der fører over
indsejlingen til Kerteminde Fjord. Det
viste sig, at han ikke nød den
vidunderlige udsigt, for efter et minuts
tid løb munden over med det, han
havde på sinde: - Bent Larsen ofrede
sin dronning, og fem træk senere opgav
verdensmesteren!. Far spillede meget
lidt skak, men han vidste, at
dronningen var den stærkeste brik, så at
ofre den mod selveste verdensmesteren
og derved tvinge ham i knæ forekom
ham at være den rene magi.
Turneringen var Santa Monica, hvor
Larsen vandt begge partier mod Tigran
Petrosjan – og dét uden dronningoffer
var det bedste.

han fortalte sine farverigt redigerede
erindringer.- Journalistik er 90 %
afskrift og 10 % originalitet, forklarede
han, - Der er ikke noget i vejen med en
livlig fantasi. Læserne elsker det, selv
om det ikke er helt sandt, bare det er
stærkt skrevet. Skrive kunne han – og
fortælle! Jeg kan næsten hans ’referat’
af træningsmatchen, han spillede med
Bent Larsen før junior-VM i
København 1953, ordret:
- Jeg var klar over, at Bent ville blive
stærkere end mig, og da han var
mellem favoritterne, foreslog jeg en
træningsmatch. Min ide var, at den
skulle slutte 3-3 og være en naturlig
overdragelse af sceptret fra mesteren
til hans efterfølger - flot i skakhistorisk
lys.
- Det gik efter planen i fem partier, selv
om jeg var svineheldig med, at
stillingen var lige. Bent havde haft
mange chancer, men jeg var temmelig
god til slutspil. I sidste parti stod jeg
først bedre, så til tab, og så skete
katastrofen – jeg stod pludselig til
gevinst.
- Uhyggeligt! Vandt jeg, ville ingen
huske matchen, og der blev næppe en
bedre chance … jeg tilbød remis. Bent
modtog naturligvis, men så helt forkert
ud. Han vidste godt, han stod til tab.
- Så skyndte jeg mig at demonstrere
den forcerede gevinst, og det gik op for
ham, hvad der foregik. Jeg tror aldrig,
han har tilgivet mig!
Larsen var som 16-årig sensationelt
blevet nr. 4 i junior-VM i Birmingham

Jens Enevoldsen
Nogle år senere blev jeg ven med Jens
Enevoldsen ved frokostbordet i
Studenterforeningen. Jeg overtog hans
bridgespalte på Politiken, og da han
provokerede et brud med Politiken
under Fischer – Spasskij 1972, havde
han på forhånd kørt mig i stilling til
skakspalten. Nu blev Bent Larsen den
vigtigste af alle, jeg skulle skrive om.
Enevoldsen havde naturligt haft lup på
Larsen. For meget, ifølge redaktøren af
Søndags Politiken, der var dødtræt af
hans ’Larsenmand’-kampagner, der
altid lod skinne igennem, at Larsen var
Enevoldsens naturlige og jævnbyrdige
arvtager. I Enevoldsens lejlighed i
Studiestræde var jeg fast gæst, mens
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med vilje var historien anbragt, så
partiet var bladets nr. 2500. Derved
kunne redaktør Villads Junker forsyne
det med en introduktion, der
udødeliggjorde ham:
-Tilfældet har villet, at det runde
partital nr. 2500 skulle udfyldes med en
kommentar af en ganske jævn spiller,
og i dette ser vi et godt varsel på, at
vort blad efterhånden bliver til gavn og
glæde for alle skakspillere og ikke kun
for ’de aderton’. Bladet, der nu i godt
45 år har bragt et gennemsnit af alle
skakforeteelser og som i sine til nu
offentliggjorte 2500 partier har vist,
hvordan mod, opfindsomhed og geniale
tanker kan skabe skønhed og kunst, går
fortrøstningsfuldt mod de næste 2500…
Kommentatoren forblev ikke ukendt ret
længe. Han havde allerede vundet
klubmesterskabet i Holstebro med 100
%. Nu huserede han i Aalborg i et par
år, før han flyttede til København for at
studere. Landsholdsdebut fik han med
1½/2 i en dobbeltrundig match mod
Norge 1952, og hans OL-debut fulgte i
Amsterdam 1954. Stedet var en
skuffelse – Argentina skulle have været
vært, men sprang fra i sidste øjeblik, og
Holland klarede helt utroligt at
arrangere med få måneders varsel.
Resultatet var til gengæld superbt af en
utrættelig ung mand, der spillede
samtlige 19(!) runder og scorede 13½
point med 11 gevinster, 5 remiser og 3
tab. I Ossip Bernstein tog han sin første
stormesterskalp.

1951, så det var en skuffelse, at han i
København blev nr. 6-8, men dels var
det et af de stærkest besatte VM
nogensinde, dels fortalte det ham
utvivlsomt noget om, hvilket pres der
ligger på et hjemmebanehåb.
Parti nr. 2500
Jeg var en af Larsens største fans og
havde fulgt hans karriere, så længe
pressen havde haft øje for ham. Det
skete hurtigt, fordi han betog de
journalister, der efter hans succes’er
blev sendt ud for at dække noget så
eksotisk som skak. De mødte en mand,
der vidste noget om alt og som
forbillede
havde
de
græske
polyhistores, dvs. de, der kunne alle
videnskaber. Larsen var nysgerrig,
slugte alt muligt læsestof og kunne
blande sig i diskussioner om alt fra
storpolitik til fredelig anvendelse af
atomenergi. Desuden havde han en
karisma, der dominerede et lokale fra
det øjeblik, han entrede det, og som fik
selv store personligheder til at holde sig
i baggrunden. I virkeligheden var han
det, Caroline Wozniacki er i dag, men i
en sportsgren, hvor det ikke var
populært, hvis man blev for stor eller
havde for selvstændige meninger. Det
førte hurtigt til uoverensstemmelser
med Dansk Skak Union, og Larsens
artikel om ’Naturlige modsætninger’
fra Skakbladets jubilæumsnummer i
1978 bør læses af alle med interesse for
forholdet mellem elitesportsudøvere og
deres organisationer. Som skakskribent
kastede
jeg
mig
over
dansk
skakhistorie og fandt i Skakbladet nr. 7,
1950, partiet, der havde vundet bladets
kommentarkonkurrence.
Formentlig

I 1955 erobrede Larsen sin første DMtitel, og han kom for alvor i søgelyset,
da han vandt NM efter omkamp i
Reykjavik med Fridrik Olafsson. I
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varianter. Siden fik organisten ikke
mange point. Dansk skak var blevet
velsignet med endnu en gylden pen
efter Nimzowitsch og Enevoldsen. Jeg
udgav selv en af hans bøger, fordi jeg
var betaget af hans resultat i Manila
1973, hvor han scorede 83%, 12½/15,
og lagde otte stormestre bag sig - heraf
titlen ’Otte om Kongen’. Ingen af os
tjente mange penge på eksperimentet,
som skulle vise, om det var muligt at
sælge
små,
underholdende
turneringsbøger. Det var det, men
Larsen havde desværre ikke overskud
til at lave så mange flere. Hans bedste
bog er efter min mening stadig ’50
udvalgte partier’, som ikke mindst
mange østeuropæiske stormestre havde
som natbordslæsning, men Larsens
vigtigste forfatterskab ligger i de faste
og sprudlende bidrag til Skakbladet.
Hvor hár danske skakspillere været
forkælet ved at have en så veloplagt og
vidende stormester som fast bidragyder
til det obligatoriske medlemsblad – og
med ikke så få overraskende og
spændende digressioner i tilgift til den
levende skakhistorie.

1956 blev han for første gang
medieyndling som topscorer på
topbrættet ved OL i Moskva. 70%
havde været nok til GM-titlen, og han
scorede 77,8. Verdensmester Botvinnik
var næstbedst scorende og holdt kun
lige remis med Larsen, der vandt et
skønt parti mod et af sine senere
yndlingsofre, Svetozar Gligoric.
I de følgende år var han fast på listen
over Danmarks ti mest omtalte
personer sammen med statsministeren,
Kong Frederik og slige berømtheder.
Havde man opretholdt denne liste, ville
der næppe nogensinde have optrådt
andre skakspillere end Bent Larsen.
Forfatterskabet
I betragtning af Larsens status var det
utroligt, så længe han stort set ikke
skrev i Skakbladet, men hans
kommentarer havde heller ikke fået den
underfundighed og pædagogik, som på
få år blev karakteristisk. Et sjovt bevis
er hans parti mod Laszlo Zsabo fra
sejren i Hastings 1956-57. I Skakbladet
er det sagligt og let kedeligt. Ti år
senere sprudler kommentarerne i
’Skakspilleren 2’, så man sidder og
klukker af fryd og tager brikkerne frem
for at være med. Hans forfatterdebut
var strålende. I 1957 udsendte Rasmus
Naver ’Åbningsspillet i Skak’. Jeg var
selv et bevis på dens kvalitet. Jeg gik til
klaverspil, og når jeg ikke havde øvet
mig, spillede jeg i stedet skak med min
spillelærer organisten. Han støvede mig
ubarmhjertigt af 5-600 gange, før han
lavede sin største buk – han forærede
mig Larsens bog i fødselsdagsgave. Jeg
slugte den og dens ideer frem for tørre

Stormløbet på VM
Efter 1956 vidste den almindelige
dansker, at Larsen var kandidat til
verdensmesterskabet,
og
fulgte
fascineret hans stormløb på titlen
gennem
zone-,
interzoneog
kandidatturneringer. Et bevis på
populariteten var, at Politiken sendte
sin
institution,
sportsjournalisten
Magnus Simonsen, ’Simon’, til Bled
for at dække kandidatsemifinalen mod
Michail Tal. Det gav nye skaklæsere,
men de fik et pudsigt indtryk af
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skakterminologi – og alle fik en skøn
parodi på Simons referater i den
satiriske spalte ATS. Sejren over Jefim
Geller i København 1965 gav Larsen
officiel status som verdens nr. 4 – den
højeste, han har haft, men havde titlen
Turneringsverdensmester
eksisteret,
havde han formentlig haft den efter
1967, hvor han på stribe vandt
Capablancas
Mindeturnering,
Winnipeg,
Interzoneturneringen
i
Sousse og Palma de Mallorca og blev
tildelt den første Oscar, som
skakjournalisterne uddelte. Det gav
også overskrifter, når Resten af Verden
skulle møde Sovjetunionen i Beograd
1970, og Larsen nægtede at spille, hvis
Bobby Fischer skulle spille første bræt.
Det var en af de få lejligheder, hvor
Fischer trak sig! Larsen scorede 2½ af
4, men huskes uretfærdigt nok bedst for
sit miniaturetab med 1. b3 mod
Spasskij. På den anden side betød det,
at åbningen derefter blev kaldt for
Larsen-åbning!
I slutningen af 1970erne havde de
fleste opgivet, at Bent Larsen ville
vinde VM. Det er ikke usandsynligt, at
han kunne have gjort det med det rette
team bag sig, men sådan et kunne – og
ville - man ikke stable på benene i
Danmark – det var en østeuropæisk
specialitet. Selv hævdede han, at han
ikke behøvede en sekundant og havde i
stedet sin daværende kone Lissi med.
Når man spurgte østeuropæerne om
deres syn på Larsen, var de alle
begejstrede for hans originalitet og
partier, men mente samtidig, at han
ikke var disciplineret nok til at vinde
VM – han var for nysgerrig, når han fik

en ide i en stilling, sagde de, det
kostede for mange point at stille
nysgerrigheden. For os andre skabte
denne nysgerrighed mange af hans
bedste partier.
Psykologen Larsen
Bent Larsen mener som i sin tid
Emanuel Lasker, at skak er et praktisk
spil, hvor han fx ikke havde nogen
medlidenhed med folk, der kom i
tidnød – de disponerede forkert. I et
parti fra med ’træk og slip’ i
interzoneturneringen i Biel 1976 fik
han Jan Smejkals tidnød, hvor tjekken
skulle gøre ti træk på fire minutter, til
at vare halvanden time. Smejkal skulle
tisse, men fik ingen chance for at
forlade brættet. Til sidst smækkede han
træk 40 i brættet, hamrede på uret og
stormede på toilettet med halvt sprængt
blære – blot for at komme tilbage og
se, at træk 40 var den afgørende fejl.
På et tidspunkt skrev Lev Polugajevskij
en artikel om Larsens virtuose brug af
randbønder. At det var særlig
karakteristisk, anerkendte Larsen ikke
– men han benyttede sig af det, fx da
han mødte Dr. Lehmann i Palma de
Mallorca 1967. Trækket h2-h4 udløste
ivrig mumlen – et Larsensk
randbondetræk. Han blev spurgt, om
der var noget særligt i det, og røbede
med et smil, at det var et udmærket
træk, men ikke noget særligt.
- Lehmann ved, at der er noget med
mine randbønder, så nu vil han tænke
så længe, at han kommer i tidnød, og
så vinder jeg.
… hvorefter han tog sin kone under
armen
og
gik
en
tur
på
strandpromenaden, før hans profeti gik
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ratingsystemet blev indført, nægtede
han at spille ratede holdturneringer,
fordi taktiske overvejelser kunne
betyde, at man blev tvunget til at spille
mod stillingens krav, eller at man blev
nødt til at tage remis i fordelagtig
stilling. Derfor spillede han sin sidste
skak-OL i 1970.

i opfyldelse. Larsen er blandt de
mestre, der bedst har forstået at få
stillinger
frem,
der
passede
modstanderen dårligt, også psykologi.
Et punkt, hvor han til gengæld blev
dårligere og dårligere, var det at
tilpasse sig spillebetingelserne. I 1967
skrev Johannes Christiansen, at man
kunne anbringe Bent Larsen på en
tømmerflåde under den brændende sol
midt på Stillehavet med glubske hajer
omkring, og han ville bare spille skak.
Det ændrede sig med Larsens position i
verdenstoppen. Han mente at have
berettiget
krav
på,
at
turneringsbetingelserne var i orden, når
verdens bedste kom, og ofte ødelagde
det hans spil, hvis det ikke var
tilfældet. Han blev irriteret over
knirkende
gulve,
skrigende
dørhængsler, gennemtræk etc. Det var
ens for alle, javel, men de
østeuropæiske stjerner kunne ikke lade
sig
irritere.
Uanset,
hvordan
betingelserne var, skulle de hjem og stå
til regnskab for resultaterne.

På landsholdet spillede han i alt 141
kampe med 151 partier og en score på
100½ point, 66,76 %. Bent Larsen fik
en kontrovers med skattevæsenet.
Ifølge sig selv betalte han skat med
glæde og opgav indtægter og udgifter
ærligt. Som enmands-branche var han
for let at kaste sig over, og da han
glemte at opgive en ubetydelig
renteindtægt på en bankkonto uden
bankbog, benyttede ’væsenet’ sig af
chancen til skønsmæssigt at fordoble
hans indtægt. Samtidig fik han
heltestatus i Spanien, hvor han spillede
for Las Palmas, og yderligere hævdede
han, at tingene i Danmark gik den gale
vej
– Det er fx noget med Eva Graungaard
og Rødovre Børneværn eller ønsket om
at jævne Christiania med Buldozere –
mens de gik fremad i Spanien, og han
besluttede sig til helt at emigrere.
Efter sin skilsmisse mødte han Laura i
Buenos Aires, hvor han i 1979 var tre
point foran de nærmeste konkurrenter i
Clarin-turneringen, og han bor stadig
sammen med hende i den argentinske
hovedstad. Hans navn er stadig det
kendteste i dansk skak, og ikke så få
journalister har håbet at få midler til
deres planlagte rejse i Argentina ved at
love at komme hjem med et interview
med Bent Larsen.

Da Larsen emigrerede
Bent Larsen spillede sjældent i
Danmark. Ikke fordi han ikke ville,
men der var i mange år ikke en
turneringer af acceptabel styrke, og
desuden ville han have et passende
honorar. Ikke ublu. Hans krav var, at
’hvis jeg spiller ordentligt, skal jeg
have 1000 kr. om dagen.’
Umiddelbart et stort beløb for den tid,
men han indregnede førstepræmien!
Fik han ikke den, havde han jo ikke
spillet ordentligt og måtte nøjes med
mindre. Han spillede seks gange på
danske
OL-hold,
men
da
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FYNSMESTERSKABET
Af Niels Erik Nielsen
Med Læseforeningen som arrangør
mødte ikke færre end 53 deltagere frem
til årets fynsmesterskab, og de var
samlet i én stor schweizergruppe. Heraf
kom de 8 fra FREM, og det var i
seedningsrækkefølge:
Kristoffer
Dyrgaard, Mads Hansen, Stefan
Wiecker, Tom Frantsen, Theis Nielsen,
Sander Ehmsen, Emma Le Besq og
Alexander Le Besq.

1.d4
Den første runde i schweizerturneringer er ofte nedslagtninger, fordi
der typisk er meget stor ratingforskel i
åbne
turneringer
som
FM/årsskifteturneringen. Mads er
eksempelvis noteret for ca. 2150, mens
jeg har 1750. Overordnet set var der da
også kun tre partier, der ikke endte
efter oddsene i første runde.
1...d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6
Mads fortalte efterfølgende, at han
havde
forberedt
sig
på
afbytningsvarianten i slavisk. Han
havde regnet med, at jeg, som jeg nok
også har for vane, ville spille efter
remis og forsøge at forsimple
stillingen. Tanken faldt mig også ind et
øjeblik,
men
jeg
troede,
at
styrkeforholdet ville falde meget
kraftigere ud, hvis jeg ikke forsøgte at
fastholde min fordel.
4.Sf3 e6 5.e3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.g4
Et træk, der svinger lidt op og ned i
popularitet. Min Shredder 12 hader
trækket og anbefaler Le2, hvad der
sikkert også er fint. Ideen er noget med,
at hvid forsøger at gøre sorts udvikling
så besværlig som overhovedet mulig.
Mange svar er mulige, men Mads
vælger h6-varianten, som jeg kun har
kigget kort på i den skakbog, der ligger
ved siden af på toilettet. Min kendskab
til den her stilling var altså sparsom, og
jeg måtte selv opfinde min plan.
7...h6 8.Ld2 b6 9.cxd5 exd5 10.0–0–0
Lb7

Vi skal helt tilbage til 1989 for at finde
flere deltagere. Da den 14-dobbelte
fynsmester Carsten Bank Friis,
Læseforeningen som en af de sidste
tilmeldte sig, nåede feltet op på 18
mesterspillere, hvoraf de 8 havde over
2100 i dansk rating.
Favoritter på hælene
I den indledende runde måtte Kristoffer
Dyrgaard og Mads Hansen affinde sig
med remis mod væsentlig lavere ratede
modstandere. Kristoffer havde på intet
tidspunkt gevinstchancer mod Niels
Henrik Cappelen, LF, der valgte at gå
efter det sikre i et tårnslutspil.
I betydelig større tabsfare var dog 6.
seedede Mads Hansen, der kom i store
vanskeligheder mod klubkammeraten
Sander Ehmsen, der seedet 34 ikke var
tillagt mange chancer. Det var nu svært
at få øje på i partiet, som følger her,
kommenteret af Sander:
Hvid: Sander Ehmsen, FREM
Sort: Mads Hansen, FREM
[noter: SE]
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Mads turde ikke tage ofret på g4 på
grund af e4-gennembrud og en ret
udsat konge. Shredder ser dog ikke
dette som et problem - og den har uden
tvivl ret i, at sort kan snige sig uden om
problemerne ved stringent og solidt
spil. Men vi mennesker har vist tendens
til at vurdere stillingerne en anelse
abstrakt og følelsesmæssigt end det tal,
skakanalyseprogrammer bare spytter
ud. Heldigvis!
11.Tg1 Dc7 12.h4 0–0–0 13.Ld3 Tde8
14.h5
Et punkt i partiet, hvor Mads og jeg var
uenige efter partiet. Jeg er stadig af den
overbevisning, at det er et godt træk.
Det lukker sorts mulighed for at åbne
på kongefløjen. Hvis han skal angribe,
så bliver det på kongefløjen, og jeg
vurderede, at jeg så kunne bryde i
centrum med en krikke på f4 og f3-e4stød. Mads mente, at det rigtige må
være at spille g5-g6 og senere overtage
h-linjen. Han har sikkert ret i, at det
også er en vældig god linje.
14...Kb8 15.Sh4 Lb4 16.Kb1
Mads ville her gerne give løberparret
for at fjerne min dominans på e4. Jeg
spiller Kb1 for at frigøre c-linjen til et
tårn og for at tvinge ham til at slå på
c3, fordi der nu trues det irriterende
17.Sb5.
16...Lxc3 17.Lxc3 Se4 18.Le1 Sg5
19.f3 Dd8 20.Dh2+
Jeg vurderede, at dronningen skal over
på dronningfløjen, især fordi der er
potentielle linjer ned til sorts konge
denne vej. Min tese var, at hvis sort
skal gøre forsøg på at vinde - hvad
Mads jo skal - skal der som tidligere
nævnt
gøres
progressioner
på

kongefløjen - og derfor flyttes nogle
bønder. Jeg ville her være meget
tilfreds med remis.
20...Ka8 21.Ld2 Sf6 22.Tgf1 Lc8
23.Tde1 Le6 24.Sg2 Dc8 25.Sf4 Td8
26.Tc1 Ld7 27.Dg2 The8
Jeg synes, den foregående sekvens
bedst illustrerer både stillingen og
styrkeforskellen mellem Mads og mig.
Han har forbedret sin stilling, mens jeg
har flyttet lidt rundt. Shredder 12 siger
dog stadig, at jeg har en noget bedre
stilling. Min aflukning og klargøring af
gode felter til hesten på dronningfløjen
giver mig simpelthen en god stilling.
(1,2 vurderer Shredder 12).
28.Tc2 Se6 29.Sh3 Db8 30.Sf2 c5
Her kommet nøgletidspunktet. Sort
angriber på dronningfløjen. Han er nu
kun 0,3 bonde nede. Men stillingen er
dog problematisk, den sorte konge
lever et farligt liv på h1–a8-diagonalen.
31.dxc5 Sxc5 32.Le2 d4
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33.Txc5!?
Et træk, jeg fortryder. Ikke på grund af
dets skakmæssige styrke, men fordi jeg
udførte det med en rimelig hård hånd,
der trak en masse tilskuere til.
Forhåbentlig er Mads ikke af den
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jeg var ret nervøs, jeg ville skidegerne
vinde,
men
under
ingen
omstændigheder tabe!
41...g6 42.hxg6 fxg6 43.Kc2 h5
H-fribonden bliver nu en realitet. Nu
går kampen på, om min konge kan nå
med og om jeg kan stoppe hans bonde.
Min tanke var, at jeg kunne give min
springer for bonden og så nemt holde
den resterende stilling remis. Det skulle
ske ved at fjerne kongefløjen og
placere løberen på c3, bønderne på b2
og a3 og kongen på a2 og så bare spille
træk med løberen.
44.gxh5 gxh5 45.Lf2 Th8 46.Lh4 Tg8
47.Lg5 Th8 48.Se4 h4 49.Lf6 Tf8
50.Le5 h3 51.Sf2 h2
Som ofte i skak, så spiller man, som
man har sat sig i hovedet. Jeg havde
hele tiden frygten for at tabe slutspillet
og turde ikke give den maks gas. Nu er
min +4,6-stilling ændret til +0,64. Men
jeg har min stilling med mulighed for
remis, fordi løberen er hoppet ind på
diagonalen ned mod c3.

støbning, der lader sig stresse af sådan
noget, men hans næste træk vidner ikke
om hans ellers imponerende styrke.
33...bxc5?!
33…Db7 var markant bedre. Sort har
stadig den gode gaffel på e3!
34.f4+ Se4?
Her går Mads desværre helt galt i byen.
Dette taber bare en pjs (eller to tynde
og en bonde for en tyk). Bedre var det
overraskende 34... Db7 35.Lf3-Sd5
36.Lxd5-Lf5+ 37.gxf5-Txd5 37.e4 (for
at komme ud af den dumme gaffel!)Txf5. Her har sort en ifølge Shredder
kun 1,6-dårligere stilling. 34…Se4
giver Hvid +4,6.
35.Sxe4 Lc6 36.Lf3 Db7 37.Sxc5 Lxf3
38.Dxf3 Dxf3 39.Txf3 dxe3 40.Txe3
Txe3 41.Lxe3
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Tiden har været knap de sidste 10–12
træk. Der var bedre træk for begge
spillere, men nu er det kortet ned til et
slutspil, hvor hvid har en stor fordel.
Jeg syntes dog ikke, det var spor nemt.
Mod en 1300–spiller havde jeg sikkert
haft let ved ikke at være nervøs for
sorts tårn og kommende fribonde. Men

52.Kc3?
Kongen skulle, som en af de utallige
venlige tilskuere efterfølgende gjorde
opmærksom på, være gået til d3, så den
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kunne støtte bonden. Jeg var
rædselsslagen for at tårnet skulle kunne
æde mine bønder, men de er jo rigeligt
forsvaret af løberen.
52...Tg8 53.f5 Tg2 54.Sh1 Tg1
55.Lxh2 Txh1 56.Le5 Th5 57.Kc4
Txf5 58.Lc3 Kb7 59.Kb4
Mine notater stopper her, hvor jeg vist
nok tilbød remis. Inspireret af Magnus
Carlsen kæmpede Mads heroisk videre.
Jeg fik lagt kongen i en sikker rede på
a2 med bønder omkring den. Sort fik
sin a-bonde ned til a4, men kan ikke
komme til med konge og tårn. Hvis han
slår løberen med tårnet og vinder bbonden og måske a-bonden, er det
stadig remis.
½–½

Skinoffer afgjorde
Stefan Wiecker fik med tre gevinster
den optimale start på FM. Her vinder
han i 3. runde over Kris Munk,
Sydøstfyn, der i spillernes gensidige
tidsnød med 36…b5?? overså et smart
skinoffer:
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Tom slog Theis
To andre klubmedlemmer løb ind i
hinanden i 2. runde, men her levede 11.
seedede Tom Frantsen op til
favoritværdigheden og vandt over 26.
seedede Theis Nielsen. Med de sorte
brikker pressede Tom stille og roligt
modstanderen ud af brættet; afgørelsen
faldt efter 37.Dc2:

37.Dxf6+! 1–0
Rekordholder i problemer
Topseedede Carsten Bank Friis, LF
førte i samme runde de hvide brikker
mod Tom Frantsen, der tidligt ofrede
en kvalitet. Kompensationen var svær
at få øje på indtil 25.De1?!:
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25...Tc4! 26.g3 Txc1+ 27.Dxc1 Dxe4

37...Td1! 0–1.
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manøvreret sin dronning ind bag de
fjendtlige linier. Med den vel overstået
forsøgte Sydøstfyn-spilleren at få gang
i et kongeangreb med 41.f4. Her er
partiets sidste træk med Kristoffers
kommentarer:

28.Ta7 Dd5 29.Kb1=
Efteranalyserne viste, at sort har de
bedste udsigter.
½–½
Stefan alene i front
Da deltagere gik ind til 5. runde, var
fem spillere i spidsen med 3,5p. Kun
Stefan formåede imidlertid at vinde, da
han trak det længste strå imod Morten
Topholm, Læseforeningen, som trådte
forkert i parternes gensidige tidsnød.
Med få minutter tilbage på klokken har
Morten netop spillet 26.Lxd5?!:
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41...c5!
Modspillet i d-linien skal forsøges.
42.dxc5
Jeg havde naturligvis håbet på 42.d5?!
b5 43.Lxb5 exd5 med de bedste
udsigter for sort.
42...Lxc3 43.g5 Kg7
Af mangel på bedre muligheder
forsøges et lille matangreb.
44.Lb3?!
Heromkring skal hvid nok sikre sig
mod overfald i d-linjen ved at spille
44.Td6.
44...h3+! 45.Kf2
45.Kxh3 Dg1 46.Tg3 Th8+ 47.Kg4
Dxc5 var naturligvis idéen, hvor de
tidligere lidt bovlamme tårne nu giver
fuld valuta for pengene.
45...Le1+
Fritz finder naturligvis 45...Lb4 med
det samme, som jeg også overvejede,
men mystisk nok forkastede - bonden
på c5 står ikke til at redde.

26...Tf5! 27.Dxf5? Dxf5 28.Le4 De5
29.Kg2 f5 30.Lf3 g4 31.hxg4 hxg4
32.Txh6 gxf3+ 33.Kxf3 Dxa1
34.Th5?? Dd1+ 0–1.
Dronning bag fjendtlige linier
Efter overraskende at have afgivet
remis til de to læsedrenge Niels Henrik
Cappelen og Christian Furrer, spillede
Kristoffer sig med 5. rundes sejr over
Martin Strandby Hansen ind i
mesterskabskampen.
Sydøstfynspilleren rådede længe over mest
terræn, men op mod tidskontrollen
lykkedes det Kristoffer at få
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Teksttrækket er dog mere konkret at
spille i tidnøden og lægger presset over
på Martins skuldre.
46.Kf3 Ld2
Effektivt forhindres en blokade på d1.
47.Lc4
47.Kg4 Txd3 48.Dxd3 Dg1+ 49.Dg3
Dg2 er samme idé som partiet.
50.Td4?? Le1! og bonden løber igen i
mål.

Mads H. bedst i slutspillet
I samme runde fik Mads Hansen
skovlen under Peter Chr. Grau, LF, der
spændte buen for hårdt i slutspillet efter
Mads’ 31…Kc6:
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32.g4?! Sd4 33.Se7+ Kb5 34.Tb1+
Kxc5 35.Txb7= Td8 36.Tc1+ Kd6
37.Sc8+ Ke6 38.Tcc7 Sxf3+ 39.Kg2
Se5 40.Te7+ Kf6 41.g5+ Kf5
42.Txe5+
Kxe5
43.Te7+
Kf4
44.Txf7+ Kg4 45.h3+ Kh4 46.Se7
Td3 47.Tf2 g6 48.Sc6 Tda3 49.Se5
Txa2 50.Sf3+ Kh5 51.Sd2

47...Dh1+
47...Txd3+! 48.Lxd3 (dronningen skal
dække g2) 48...Td8–+ og hvids
ukoordinerede brikker sikrer sort en
bekvem gevinst.
48.Kg3 Dg1+ 49.Kf3 Dh1+
Jeg tog en trækgentagelse for at få
ekstra betænkningstid, men burde have
fortsat med 49...Txd3+! 50.Lxd3 Dh1+
51.Kg3 Le1+ 52.Kg4 Dg1+ 53.Kf3
Td8 med klar sort fordel. Jeg havde set
Le1-idéen, men er ikke sikker på at jeg
vil være tryg ved en sådan "ukonkret"
gevinstførelse i fælles tidnød.
50.Kg4??
Det gør sorts gevinstførelse væsentlig
nemmere.
50...Txd3 51.Lxd3 Dg2+ 52.Dxg2
hxg2 0–1.
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51...Td4!
0–1
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Pligtsejren kom i hus
I næstsidste runde havde Kristoffer de
hvide brikker mod turneringens helt
store positive overraskelse Knud Aage
Rasmussen, Odense Skakklub, der stak
hovedet i løvens gab med 20…f5??:
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19.Sxd5 exd5 20.Ld4 Dc7 21.Da3
Sdc6 22.f4 a5?
22...Sxd4!? 23.Txd4 Dc5 24.Dxc5
bxc5 25.Tdd1 var heller ikke
behageligt for sort, men nok at
foretrække frem for teksttrækket.
23.Lf3 b5?
23...Sxd4 var igen en bedre mulighed.
24.Dc5

21.Sxf5! exf5 22.Txf5+ Ke8 23.Sd5
Dc5 24.Txe5+ Kd8
24...Sxe5 25.Dxe5+ Kf7 26.Tf1+ Kg6
27.Tf6+! er mat i højest fire træk.
25.Sf6 Dc7 26.Sxd7 1–0.
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Gjorde en ende på flot serie
Med sin tredje sejr i træk tilsluttede
Mads Hansen sig den forfølgergruppe,
der inden sidste runde kun havde et
halvt point op til førstepladsen.
Det gik ud over Christian Furrer, der
ellers mødte frem med en flot serie,
idet læsedrengen ikke havde tabt et
eneste ratet parti det sidste års tid. I en
franskmand fik Christian aldrig de
sidste brikker ud; i stedet for
18...Txe5!? 19.Lxe5 Dxe5 20.Lxc4, der
kun givet hvid en lille fordel, valgte
han 18…Sd8?:

Her valgte Christian at opgive; vel
tidligt måske, men da han reelt spiller
med et tårn i undervægt, forstår man
godt beslutningen. 1–0.
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Spændende FM-afslutning
Inden sidste runde var hele seks spillere
inde i billedet til titlen, men Carsten
Bank Friis, Læseforeningen og de to
FREM-spillere Kristoffer Dyrgaard og
Stefan Wiecker havde med et halvt
points forspring til forfølgerne det
bedste udgangspunkt.
I 7. runde hed topgørene Carsten Bank
Friis-Kristoffer
Dyrgaard,
Stefan
Wiecker-Mads
Hansen,
Morten
Topholm-Viggo Bové Quist og Martin
Strandby Hansen-Jørn Moestrup.

35.Td3?
35.Se2 Txd5 36.Tb3! var et bedre
gevinstforsøg.
35...Txf4 36.d6 Le8 37.d7 Lxd7
38.Txd7 Txa4= 39.Tb7 Tf4 40.Ta7
Tf1 41.Ta5 Kg7 42.h4 gxh4 43.Kh3
Tf2 44.Ta4 Tb2 45.Tg4+ Kh7
46.Kxh4 Tb1 47.Ta4 Tb2 48.g3 Tb6
49.Ta5 Kg6 50.Ta8 Tb4+ 51.g4 Tb3
52.Ta6+ Kg7 53.Tc6
½–½

Carsten og Kristoffer var længe om at
komme ud af starthullerne, men ved
nabobrættet var Stefan kommet klart
bedst fra åbningen, og efter Mads’
21…Sd3 overså han en forceret
gevinst:
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Kristoffer tabte til Carsten, der vandt
FM-titlen for 15. gang! Efterfølgende
har det vist sig, at havde Stefan vundet
over Mads Hansen, var han blevet
fynsmester 2010, idet hans korrektion i
givet fald ville have været et halvt
point bedre end Carstens!
Slutstillingen: 1. Carsten Bank Friis,
LF 6p. 2. Stefan Wiecker, FREM 5,5p.
3-10. Morten Topholm og Renè Rauer
Hansen, begge LF, Kristoffer Dyrgaard
og Mads Hansen, begge FREM, Gert
Aagaard og Viggo Bové Quist, begge
Springeren, Martin Strandby Hansen
og Jan Nordenbæk, begge Sydøstfyn,
sluttede alle på 5p.

22.Tc3?
22.Se7+! Kh8 23.Tc3 Tb8 24.h3+-.
22...Tb8! 23.h3 Kf8 24.e6 fxe6
25.Sxc7 Sb4 26.e4 Lg6 27.Sxe6+ Kg8
28.Ld5! Lf7 29.a3 Sxd5 30.exd5 g5
31.Tg3 h6 32.a4 Tb1+ 33.Kh2 Td1
34.Sf4 Td4
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