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Generalforsamling i Frem Skakklub
mandag den 02. maj 2011 kl. 19.00
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES IKKE I KLUBBENS
LOKALER, MEN PÅ SOCIALPÆDAGOGISK SELSKAB,
KONGENSGADE 66-68, 5000 ODENSE C
1. Valg af ordstyrer
Valg af referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab – Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010
4. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
5. Indkomne forslag – Se Forum på hjemmesiden eller pr. mail,
modtages senest 14 dage før GF
6. Valg
1) Præsentation af valgcyklus
2) Valg af formand (for 2 år), Yann Le Besq modtager genvalg
3) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år), Jonas Nilsson
modtager genvalg
4) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år)
5) Valg af 2 suppleanter
6) Valg af 2 revisorer
7) Valg af 1 revisorsuppleant
7. Årets Frem’er
8. Evt.
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DIVISIONSTURNERINGEN
Af Niels Erik Nielsen
FREM 1 gik til julepause med et to
points forspring til nærmeste forfølger
ØBRO og tre til Hillerød, så
udgangspunktet for at skifte sidste
sæsons flotte andenplads ud med en
oprykning til Skakligaen, var absolut
til stede. Det blev imidlertid heller
ikke denne gang, at vi for første gang i
klubbens godt 70-årige historie
kvalificerede os til at spille med i
landets bedste række. Forårssæsonen
bød på noget svingende resultater; i
det følgende tages de fire kampe under
behandling i kronologisk tækkefølge.

storfavorit, idet ratingsystemet sagde
4,42-3,58 i vores favør, men tager vi
de historiske briller på, er der et andet
forhold, som falder mere kraftigt i
øjnene. Det var nemlig tredje år i træk,
at Hillerød trak sig sejrrigt ud af det
indbyrdes opgør; særlig smertefuldt
var det i sidste sæson, hvor
udebanenederlaget på 2,5-5,5 - holdets
eneste – reelt kostede oprykningen.

4. runde:

Hvid: Ritvars Reimanis, FREM
Sort: Martin Rosenkilde, Hillerød
1.d4 f5 2.Lg5 g6 3.e3 Lg7 4.Sf3 Sf6
5.Lc4 d6 6.Sbd2 e6 7.c3 De7 8.e4 h6
9.Lxf6 Lxf6 10.0–0 0–0 11.Te1
Kh7?! 12.exf5 gxf5

Bedst fra start
Vi fik ellers den bedst tænkelige start,
idet Ritvars Reimanis blot var
halvanden time om at bringe os i front:

FREM 1 – Hillerød: 3 - 5
En flot rekord stod for fald, da
førsteholdet søndag den 16. januar
2011 tog imod Hillerød i 1. division,
gruppe 2. Gæsterne vandt kampen 5-3,
og de tilføjede samtidig vores
divisionshold
det
første
hjemmebanenederlag
siden
tilbagekomsten til den landsdækkende
turnering i sæsonen 2005-06.
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Hillerød som angstmodstander
FREM 1 manglede Alf R. Andersen,
Stefan Wiecker og Michael Agermose
Jensen i forhold til idealopstillingen,
men da vi råder over en god
reservestab, og sjællænderne var uden
deres ordinære andetbræt, Tim
Jaksland,
dur det
ikke som
(bort)forklaring. Nu var det dog ikke
sådan, at FREM stillede op som

13.Lxe6! Lxe6 14.d5 Le5 15.Sxe5
Lxd5
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Endnu værre udviklede det sig på
tredjebrættet, hvor Mads Hansen fik
klumpet sine officerer så meget
sammen, at dronningen pludselig stod
til afhentning for to lette officerer.
Selv om han ufortrødent kæmpede
videre, regnede ingen med, at der ville
falde point af her.
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Vippede den gale vej
Den næste afgørelse faldt på
ottendebrættet, hvor reserven Michael
B. Madsen kom fint fra åbningen. Lidt
unødvendigt ofrede han en bonde, og
som det udviklede sig, var det svært at
få øje på kompensationen. Det
lykkedes ham imidlertid, at få stablet
et kongeangreb på benene, men i
stedet for at taget bonden tilbage med
afvikling til et slutspil lidt under,
forsøgte klubmesteren sig med et
løberoffer. Med en række præcise træk
gendrev Hillerøds Sofus Christiansen
fuldstændig varianten og bragte
samtidig ligestilling i matchen.
Det blev også 2-2, da Jesper Knudsen
forsøgte sig med et remistilbud, som
blev modtaget på stedet. Det skulle
Lars Kjøller Nilsson nok have
overvejet lidt længere, for med sit
sidste træk smed Jesper nemlig
fordelen væk og gav modstanderen
mulighed for at spille på gevinst.

16.Sg6! Dxe1+ 17.Dxe1 Kxg6 18.c4
Lc6 19.De6+ Kg7 20.Sf1! Tf7 21.Sg3
Ld7 22.Sh5+ Kf8 23.Dxh6+ Ke7
24.Te1+
1–0
Det forkerte ben ud af sengen
Derpå fulgte en remis i 13 træk på
sjettebrættet mellem Tom Frantsen og
Carsten Erlandsen, men trods den
tidlige føring gav et kig på de
resterende stillinger ikke grundlag for
den store optimisme.
Spillemæssigt virkede det i hvert fald
som om flere af FREMs spillere havde
fået det forkerte ben ud af sengen
denne søndag.
På topbrættet ofrede Ellen Hagesæther
som sort i en hollænder allerede i
åbningen en bonde for initiativet. Det
var utvivlsomt en korrekt beslutning,
men i stedet for at tage den tilbage
med lige spil, valgte Ellen en
fortsættelse, hvor Hillerøds Jens
Østergaard ud over merbonden også
rådede over de klart bedste udsigter.

Fra 2-2 til 2-5 på få minutter
Op mod tidkontrollen gik det for alvor
galt for hjemmeholdet; uventet var det
naturligvis ikke, at Mads H. og Ellen
måtte give fortabt, men katastrofen
indtraf på femtebrættet, hvor Mads B.
Svendsen måtte se en sikker gevinst og
muligheden
for
et
senere
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kandidatresultat forsvinde op i den blå
luft! Som sort mod Christopher
Pedersen, der sidste sæson scorede
7/7p., var FREM-spilleren godt i gang
med at snøre sækken efter 29…Dxe6:

38...Sxh1 39.Lxh6 Dxg3+ 40.Kxh1
De1+! (40...Tb1+??
41.Lc1++-)
41.Kh2 Le5+ og sort vinder.
39.Txb4 axb4 40.Tf1 Sg4+
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Mads B. havde omkring 10 sekunder
tilbage, da han udførte dette træk og
samtidig trykkede på uret. FREMspilleren lænede sig tilbage og kiggede
tilfreds på stillingen; det var nu blevet
tid til at høste frugterne. Glæden over
de mange veje til gevinsten blev dog
af ultrakort varighed, thi som
dommeren helt rigtigt påpegede, havde
han tabt på tid! Af uransagelige
årsager havde uret nemlig ikke
registreret sorts sidste træk, og der
stod 0.59 på displayet.
1–0

30.e5 Kh8
30...Sxe5 var også godt, men man
forstår godt, at Mads B. ville ud af den
farlige diagonal.
31.Kh2 Sxe5 32.Dd1 Df5 33.Ta4
33.Dxd6? Sg4+–+; 33.Txa5? Sg4+–+.
33...g4 34.Tf4 Dd3! 35.Da4 Dxc3
36.Th1 Sd3 37.Txg4 Sxf2 38.Th4
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Pyntede på resultatet
Efter denne kolde spand vand i
hovedet var det op til Kristoffer
Dyrgaard at pynte på resultatet. Sidste
sæsons topscorer var oppe mod
veteranen Poul Kleiminger, der længe
holdt balancen. En unøjagtighed gav
Kristoffer noget konkret at spille på.

38...Tb4
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Vi kommer ind efter
39.Dg4:

Kristoffers

ØBRO takkede for den uventede gave
og bragte sig med en sejr over Allerød
på ny i front, men med triumfen i
Odense var Hillerød nu også pludselig
inde i billedet til Skakliga-pladsen.
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Resultater fra 4. runde: Køge –
Næstved 1,5-6,5, FREM – Hillerød 35, Allerød – ØBRO 2,5-5,5, Helsingør
– Furesø 3-5.
5. runde:

ØBRO – FREM: 3 – 5
Søndag den 30. januar drog FREM til
topopgør i 1. division, gruppe 1 mod
københavnerklubben ØBRO.

39...h5?! 40.Th3 h4 41.Tf3 De8
42.Tf6 Sd8 43.Lb4 Tg8 44.De4+ Kg7
45.Dg4 Kh7 46.Te3 Kh8 47.Tef3
Tdg7

Biler på afveje
Man skulle formode, at klubben holdt
til på Østerbro, og det var da også
tilfældet, men alligevel lykkedes det
begge biler fra Fyn at komme på
afveje, hvorfor kun Michael Agermose
Jensen og Stefan Wiecker, der rejste
alene, var på spillestedet til tiden.
Hele flokken var samlet til kamp 20
minutter over 12, og det var
naturligvis ikke den bedste optakt, da
urene selvfølgelig helt efter bogen var
blevet startet til tiden.
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Fik aldrig de sidste brikker i spil
I den ene bil sad Kristoffer Dyrgaard,
Mads Hansen, Ellen Hagesæther og
Tom Frantsen, og selv om de på
uheldig vis havde handicappet sig selv,
var det denne kvartet, der først gjorde
arbejdet færdigt.
Tom sørgede for en tidlig føring til
FREM:

48.Lf8!?
Sort er bundet helt op, og hvid kan
risikofrit
afprøve
forskellige
muligheder. 48.Th6+! Th7 49.Txh7+
Kxh7 50.Tf6 vandt på stedet.
48...Th7 49.Ld6 Thg7 50.Kh2 Tg6??
51.Dh5+ Kg7 52.Lf8+ Txf8 53.Txf8
1–0
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Måske var 15...f5 16.exf5 Txf5
17.Dxf5 Dxd6 en mulighed for sort.
16.Lg2 Te8
I det følgende får hvid let spil, da sort
ikke gør ret meget for at forhindre
modstanderens planer.
17.f4 Sf8 18.Thd1 Se6 19.Dh5 g6
20.Dh3 Sd8 21.e5! Tb8 22.Se4 Kg7
23.f5

Hvid: Tom Frantsen, FREM
Sort: Jesper Vej, ØBRO
[noter: TF/NEN]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4
Sxd4 5.Dxd4 Df6
En
lidt
kedelig
variant
dronningeafbytning skal sort i hvert
fald ikke have.
6.Dc4 c6 7.Sc3 b5
Starten på en forkert plan, da jeg får
godt spil på de sorte felter.
8.Dd3 Lc5 9.Le3 Lxe3 10.Dxe3 Se7
11.0–0–0 De6 12.Kb1 0–0
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23...gxf5??
Gør en hurtig ende på partiet; 23...Df8
24.Sf6 Dh8 25.Sxe8+ Dxe8 26.f6+
Kh8 27.Dh6 Dg8 28.Lxc6! var dog
også håbløst.
24.Dh6+ Kh8 25.Sf6
1–0

13.Dc5!
Med planen at sætte en prop i feltet d6,
hvorefter sort får meget svært ved at
udvikle sin dronningefløj på grund af
hvids pres mod d7.
13...Sg6 14.g3
Tager felter fra springeren og hvid har
evt. planer om at udvikle løberen til g2
eller h3. Forhindrer også sort i at befri
sig med f5, så længe dronningen står
på e6, da hvid kan spille Lh3 med
binding.
14...De7 15.Td6 a5

Toms gevinst bragte os foran med 1,50,5. Først færdig var nemlig Mads H.
med hvad der lignende en stensikker
remis med sort mod en stærk
modstander.
Kristoffer lavede kandidatresultat
Kristoffer øgede til 2,5-0,5, da hans
modstander gik galt i byen i en meget
kompliceret stilling.
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Denne gang skete det til FREMspillerens store overraskelse inden
tidskontrollen!
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Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1
(2191)
Sort: Alexei Hansen, ØBRO (2156)
[noter: KD]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 d6 6.Lg5 a6 7.f3
Dette var en idé lånt fra Mads Hansen,
som vi dog kun vi fik snakket om i et
halvt minuts tid i bilen grundet
forsinkelsen undervejs.
7...Ld7 8.Dd2 Tc8 9.0–0–0 e6 10.h4
10...Da5
Dette træk virker måske lidt forhastet,
da damen i mange varianter kommer
til at stå udsat på a5 (se partiet).
11.Kb1 Le7 12.g4 Se5
Heromkring begyndte jeg at blive
bekymret for, hvorvidt hvids angreb
ville komme for sent og valgte grundet
tidspresset den intuitive løsning på det
problem.12...Sxd4 13.Dxd4 e5 14.Dd2
Le6 fandt jeg lidt irriterende under
partiet, men Rybka ser naturligvis
ingen farer og giver hvid et lille plus.
13.Lxf6 gxf6 14.g5
14.f4 var kort i overvejelserne, men
Sort slår bare på g4 og så kan Hvid
ikke komme videre.
14...b5?
Alexei vurderer rigtigt, at der ikke er
noget at komme efter for hvid i
manøvren gxf6, Lxf6, Sd5, men
overser følgende mulighed, hvorfor
sort bør bytte på g5 før b5-fremstødet.
14...fxg5 15.hxg5 b5 16.a3 med lille
hvid fordel.
15.gxf6± Lxf6

15...b4 besvares enkelt med ressourcen
16.Sd5! exd5 17.fxe7 dxe4 18.fxe4,
hvor bonden på b4 nu forhindrer den
dronningeafbytning, der ville sikre sort
en god stilling.
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16.Scxb5!?
Nu gælder det om at holde tungen lige
i munden...
16...Db6 17.Sf5!?
Med 10 min til 23 træk fandt jeg ikke
bedre end dette, som dog også er nok
til mindst remis, såfremt sort kan finde
evigskakkerne!
Dejligt,
når
problemerne ligger på modstanderens
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skuldre. Rybka påpeger dog at
følgende er godt for hvid: 17.f4 axb5
18.fxe5 Lxe5 19.Sf3± med pres mod
d6-bonden; 17.f4 axb5 18.fxe5 Lxe5
19.Sf3±.
17...Lxb5??
Ved at tage springeren på b5 lukkes blinjen og dermed mulighederne for
angreb mod b2, hvorefter spillet er ude
for sort. 17...exf5 er den kritiske
forsættelse (lidt interessant at 17...0–0
er det næstbedste for sort, men det
synes heller ikke helt uden evner):
18.Sxd6+ Ke7 19.Sxc8+ Txc8.
Alexei overvejede vist reelt kun dette
tilbageslag, inden han regner på 17...
axb5 og lignende (19...Lxc8 er en for
sort enklere vej til lige spil, hvorefter
hvid har evigskak efter: 20.Dc3; nu
truer Da3+; 20...Sc4 (20...Td8
21.Da3+ Ke8 22.Txd8+ Kxd8
23.Le2²) 21.e5! Lxe5 22.Te1 Kd6
23.Td1+ Ke7 24.Te1) 20.f4! en vigtig
ressource, som også kommer til gavn i
partiet.
Opgave til den flittige læser: Hvordan
holder sort remis?

20...Dxb2+!! - en evigskak Alexei skal
se for at kunne spille varianten,
hvorfor det er forståeligt at denne
variant forkastes: 21.Kxb2 Sd3+
22.Ka3 Lb2+ 23.Kb3 Tb8+ 24.Kc4
Lb5+ 25.Kb3=.
En kønnere evigskak har man vist
sjældent set!
Alexei havde set f4 var problematisk,
og alle andre forsøg gør taber da også
hurtigt for sort.
a) 20...Tb8?? 21.b3;
b)
20...La4??
21.fxe5
(21.b3)
21...Lxc2+ 22.Ka1 Lxe5 23.Dd7+ Kf6
24.Dxf5+; (25.Kd5?? Td8#) 25...Lc6+
26.Kc4 Lb5+. 17...exf5! var en god
mulighed for at prøve at redde partiet.
18.Sxd6+ Ke7 19.Sxc8+ Txc8=.
18.Lxb5++- axb5 19.Sxd6+ Ke7
20.Sxc8+ Txc8
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21.f4!
Nu er det jo klart at det ikke hjalp at
flytte løberen fra d7, da feltet er mere
værd end brikken!
21...Tc4? 22.fxe5 Lxe5

Analyse-diagram
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Sort vælger en opstilling som vistnok
kaldes "sommervarianten", i hvert fald
på svensk. Fordi den spejler hvids
opstilling i den såkaldte Wintervariant. Jeg har selv spillet dette med
sort, og kan huske at GM Henrik
Danielsen talte varmt om denne
opstilling for sort. Som hvid spillede
han et tidligt e4 mod mig, men fik
ingen speciel fordel ud af åbningen.
GM Vladislav Nevednicky spillede
senere et tidligt f4 mod mig (i Rijeka),
som jeg syntes var mere ubehageligt at
imødegå. Jeg var ikke klar over, at min
modstander
ville
spille
denne
opstilling. Ved brættet besluttede jeg
derfor at forsøge at spille, som
Nevednichy havde spillet mod mig
tidligere.
6.e3 0–0 7.Sge2 Kh8
Dette træk overraskede mig. Jeg havde
forventet 7...De8, hvor pointen er at
møde 8.Sd5 med 8...Ld8. Sort
fortsætter så med for eksempel Dh5 og
Sg4 ideer. Videre spil kan derfor blive
for eksempel 8.0–0 Sc6 9.f4. Efter
7...Kh8 tænkte jeg, at det måske kunne
straffes ved at spille:
8.Sd5 c6
Sort kan selvfølgelig også overveje
8...Sxd5, hvor hvid slår tilbage med cbonden og håber på at få noget spil i clinjen.
9.Sxe7 Dxe7
Nu har jeg vundet modstanderens
sortfeltede løber. Det er absolut ikke
uden pointe, for min sortfeltede ditto
bliver senere farlig. Dog er det ikke
sikkert, at den er farligere, end at jeg i
bagklogskabens lys tænker, at måske
var min plan en smule langsom, og at
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23.Thf1?!
23.Dd7+ havde været en tand mere
præcis trækfølge.
23...Kf8 24.Thf1 Lf4 25.Txf4 f5
26.Txf5+ exf5 27.Dxf5+ Kg8 28.Dg5+
Kf8 29.Td7 Dg1+ 30.Dxg1 Ke8
31.Dg7 Txe4 32.Df7#.
23...f6 24.Dd7+ Kf8 25.Tg1 Dc7
26.Dxe6
1–0
4/5p. var samtidig et kandidatresultat
for Kristoffer – der lavede et
tilsvarende i divisionsturneringen
2009-10.
Modstanderen lavede den sidste fejl
Ellen bragte FREM foran 3,5-0,5, da
modstanderen indirekte satte en officer
i slag, men inden det kom så vidt,
kostede en overseelse hende en vital
bonde. Her er partiet med vinderens
udførlige kommentarer:
Hvid: Ellen Hagesæther, FREM
Sort: Nikolai Skousen, ØBRO
[noter: EH]
1.c4 e5 2.g3 d6 3.Lg2 f5 4.d3 Sf6
5.Sc3 Le7
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jeg burde have spillet mere aggressivt i
centrum, for eksempel med 8. d4
10.0–0 Le6 11.b3 d5 12.Lb2
Her ser man styrken af den sortfeltede
løberen uden opponent. Sort kan ikke
frit angribe med træk som g5, og skal
også holde et øje med sine
centrumsbønder.
12...Sbd7 13.Tc1 Tad8

20...Sge5 21.De2 dxe4 22.dxe4 fxe4
23.Txf8+ Sxf8
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24.Tf1
Da 24.Lxe4 Lxe4 25.Dxe4 Sf3+ taber
direkte, forsøger jeg at skabe noget
modspil mod sorts konge. Min plan er
nu at spille Sf5.
24...Sd3 25.Lc3 Dd7?
Vi sad begge og kiggede på Sf5. Sorts
25. træk var netop for at forhindre
dette. Bedre var 25...Se6 26.Sf5
(26.Lxe4 Sef4) 26...Sef4.

14.c5!
Et godt træk som forhindrer at sort får
sat en springer på d3 via c5 og frit spil
i d-linien. Derfor var 13..dxc4 bedre.
14...e4 15.b4 Lf7 16.Sd4 Lg6
I efteranalysen kritiserede min
modstander sig selv sig for ikke at
have spillet 16...Lh5 med planen
17.Dd2 Sg4 og springeren er på vej til
d3 via e5. Imidlertid siger computeren
18.f3! og hvid står udmærket.
18...Sge5 19.fxe4 fxe4 20.dxe4 dxe4
21.Sf5.
17.f4 exf3 18.Dxf3 Sg4 19.Tce1
19.h3 er vistnok godt nok.
19...Tde8 20.e4?
En grim overseelse, som simpelthen
taber en bonde. Bedre er: 20.h3 Sge5
21.Dd1 Dg5 22.Kh2=.
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26.Lxe4!
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På grund af sorts problemer på 8.
række kan hvid frit slå bonden. Dette
havde min modstander naturligvis
også set, men han havde sat sin lid til:
26...Sxb4??

endte med remis til Jesper Knudsen og
Mads B. Svendsen. Først færdig var
Jesper, mens Mads længe kæmpede
med en bonde i overvægt, men måtte
nøjes med remis i et dronningeslutspil.
Der var nogle partier, som kunne have
fået et andet udfald, men alt i alt var
der tale om en såre fortjent sejr.
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Hillerød overtog førstepladsen
Den flotte udebanepræstation var dog
ikke nok til at genvinde førstepladsen,
idet Hillerød fortsatte de gode takter
og vandt lokalopgøret mod Allerød
med hele 6-2. Dermed nåede
sjællænderne på omgangshøjde med
FREM, og da de havde vundet det
indbyrdes opgør, førte de rækken
inden de sidste to runder.

27.Df2!
Det havde han til gengæld ikke set, nu
er officerstab uundgåelig.
27...Dd8 28.Lxg6 Sxg6 29.Lxb4 Se5
30.Lc3
En uheldig afslutning af partiet for min
modstander, som selvfølgelig var
skuffet.
1–0

Resultater fra 5. runde: ØBRO –
FREM 3-5, Køge – Helsingør 6-2,
Hillerød – Allerød 6-2, Furesø –
Næstved 2,5-5,5.
6. runde:

FREM – Køge: 5,5 – 2,5
I 6. runde levede FREM op til
favoritværdigheden ved at besejre
bundholdet Køge 5,5-2,5, men da
konkurrenterne til Skakligapladsen
Hillerød og ØBRO vandt med de
samme cifre, var spændingen bevaret
inden sidste runde.

Stillinger til mere
De resterende partier så efter min
hjemmelsmand
Tom
Frantsens
vurdering ud til at kunne indbringe 2,5
til 3 point. Stefan og Michael havde
begge gode stillinger, men meget lidt
tid. Stefan tabte efter et fejlagtigt
fremstød på kongefløjen, hvorefter
hans modstander kunne afgøre partiet
med et tårnoffer. Michael måtte
affinde sig med remis efter at have
misset flere gevinster i kraftig tidnød.
Altså 4-2 inden de sidste 2 partier, som

Afbudsramte hold
Begge mandskaber stillede stærkt
svækkede op, således manglede vi de
tre topbrætter Ellen Hagesæther, Alf
R. Andersen og Mads Hansen. Det
norske par var vendt tilbage til Oslo,
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og der befandt Mads H. sig også, idet
han deltog i NM i skoleskak, som du
kan læse meget mere om andetsteds i
bladet. Gæsterne manglede ligeledes et
halvt
hold
i
forhold
til
idealopstillingen, så trods afbuddene
sagde ratingtallene 5.70-2.30 i FREMs
favør.

6.c3 dxc3 7.bxc3 La5 8.exf6 Dxf6
9.De2+ Se7 10.0–0 h6 11.Te1 0–0?!
12.Dxe7 Lxc3 13.Sxc3 Dxc3 14.La3
d6 15.Lb3 Lg4 16.De4 Lh5 17.Dd4
Dxd4 18.Sxd4 Lg4 19.Te7 c5 20.f3
Lh5 21.Sf5 b5 22.Sxd6 c4 23.Lc2 a6
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Skidt fra start
Kampen blev transmitteret LIVE på
http://www.skakportal-fyn.dk/live/, så
mange benyttede sig af muligheden for
at følge kampen. De blev vidne til en
temmelig usædvanlig begyndelse på
matchen, idet hjemmeholdets reserve
Mathias Meunier i løbet af de første 12
træk vandt to officerer for blot tre
bønder! Dermed skulle man gå ud fra,
at det var her, at den første afgørelse
ville falde, men det var ikke tilfældet,
idet modstanderen først gav op efter
36 træk:

24.g4 Lg6 25.Lxg6 fxg6 26.Lb2 Txf3
27.Txg7+ Kf8 28.Tf1 Txf1+ 29.Kxf1
Td8 30.Txg6 Td7 31.Txh6 Ke7
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Hvid: Mathias Meunier, FREM
Sort: Finn Stuhr, Køge
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4 exd4
5.e5 Lb4+??
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32.La3 Kd8 33.Lb4 Kc7 34.g5 Kc6
35.Sxc4+ Kd5 36.Sb6+. 1–0
På det tidspunkt var vi allerede bagud
0-1,
idet
førstebrættet
Ritvars
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Reimanis efter at have spillet
åbningsfasen meget hurtigt mod Køges
Jacob Kaaber måtte se sin konge klædt
totalt af.
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Gode udsigter
Selv om der således kun stod 1-1,
tegnede det lyst for FREM, der tidligt
kom til at stå rigtig godt på tre af de
øvrige brætter. Det gjaldt fra toppen
for Kristoffer Dyrgaard, Mads B.
Svendsen og Tom Frantsen, mens det
var vanskeligt at vurdere Stefans
Wieckers parti. Det så endvidere ud til,
at reserven Jesper Knudsen ville få
svært ved at storme modstanderens
meget solide opstilling, men den halve
burde i hvert fald ikke komme i fare.
Endelig var der Michael Agermose
Jensen, der som sort i en hollænder
savnede modspil på kongefløjen,
hvorimod Køge-manden var godt i
gang med de sædvanlige fremstød på
dronningefløjen.

18.Sxh6+!? gxh6 19.Lxh6 Dd6??
19...Ld6
20.Te5! Kh8
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Gang i målscoringen
Der gik da heller ikke lang tid, før
Tom Frantsen tvang modstanderen til
overgivelse. Med et sikkert korrekt
officersoffer forsvandt bønderne foran
Peter Ove Kroghs konge:

21.Th5! Txc3 22.Lg5+ Kg8
22...Kg7 23.Th7+ Kf8 24.Txf7+! Kxf7
25.Dg6+ Kf8 26.Lh6#.
23.Th8+! Kxh8 24.Lxf6+
1–0

Hvid: Tom Frantsen, FREM
Sort: Peter Ove Krogh, Køge
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 a6 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5
5.d4 e6 6.Le2 Sf6 7.0–0 Sc6 8.h3
cxd4 9.cxd4 Le7 10.Sc3 Dd8 11.Te1
0–0 12.Ld3 h6 13.a3 b5 14.Lc2 Lb7
15.Dd3 Sa5 16.Se5 Tc8 17.Sg4 Te8

Vi skulle helt hen til tidskontrollen,
inden det blev 3-1. Kristoffer kørte
sikkert sin fordelagtige stilling hjem,
men det kunne være gået endnu
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hurtigere, idet der var en forceret
gevinst efter Niels Georg Larsens
28…Kf8:

Matchens højdepunkt
Mødet mellem Stefan Wiecker og
Henrik E. Bruun var længe en
forholdsvis
rolig
affære,
men
efterhånden som tiden blev knap, tog
begivenhederne for alvor fart.
De kulminerede, da Stefan spillede
26…c5, der tilsyneladende gav
modstanderen en gylden chance for at
slå kontra:
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29.Th4!?
29.Lxd6+! cxd6 30.Dxd6+ Kf7
(30...Te7 31.Te1+-) 31.Dd5+ Kf8
32.Dc5+ Te7 33.Td8+ Kf7 34.Dd5+
Te6 35.Dxe6#.
29...De2 30.a3 b6 31.Tc4 Te7 32.Ka2
Dh5?
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33.Txc7! Txc7 34.Lxd6+
35.Lxe7+ Kxe7 36.De6+
37.Td8+ .1–0

27.Txd5?!
Ser ved første øjekast vældig smart ud,
da bindingen koster sort en bonde,
men i virkeligheden opstillede FREMspilleren en raffineret fælde, som hvid
intetanende plumbede i.
27…c4!! 28.Tf3?
Hvids bedste var 28.Td7, men efter
28…cxb3 29.Txe7 Dxe3+ 30.Kh1
Dxe5 31.cxb3 står sort klart bedst;
derimod ville 28.Lxc4 gøre en hurtig
ende på partiet efter 28…Dxe3+
29.Kh1 exd5 30.De6+ Kh7 31.Dxe7
Tfa8 32.Ld3 Ta1–+!
28...cxb3 29.Td7 Tf7 30.cxb3 Txb3
31.Kh2 Txb4

Te7
Kf8
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32.g4! h6 33.f5 Kf8 34.Sf6 Ta8
35.Ke4 Kg7 36.Td7 Tb8 37.Sd5 Kf8
38.b4 Lg1 39.h3 Lf2 40.e6 gxf5+
41.gxf5 fxe6 42.fxe6 Tc8?? 43.Tf7+
1–0
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Michael
Agermose
kom
over
tidskontrollen med en tabt stilling,
men det mest paradoksale var faktisk,
at selv om han var kommet en officer
bagud, havde det tidligere set endnu
værre ud. Modstanderen Klaus
Hestehauge var dog ikke længe om at
finde gevinstplanen.

32.g3? Tg4! 33.Txf5 Txg6. 0–1

Øvrige resultater: Allerød – Furesø
4-4, Hillerød – Helsingør 5,5-2,5,
Næstved – ØBRO 2,5-5,5.

Derpå tog Jesper Knudsen remis ved
trækgentagelse.
Lige til lærebogen
Selv om der var materiel balance hele
vejen, skaffede Mads B. sig i
midtspillet en positionel fordel, som
han aldrig gav slip på. Især måtte sort
trækkes med en meget en tam
sortfeltet løber. Hvids bondemajoritet
på kongefløjen gjorde udslaget efter
31…Lc5:

7. runde:
Oprykningen som blev væk
Af Mads B. Svendsen
Nordmændene var fløjet hjem til
kampen, scenen var sat til en
gyserafslutning og succeshistorien om
FREMs unge hold var på vej til at få et
nyt
kapitel
med
overskriften
”SKAKLIGA”.
Det var dog hverken ”We are the
champions” Queen eller ”Superliga”
med Nephew, der lød i bilen på vejen
hjem, men i stedet sport-på-3’eren,
bare for at få tankerne et andet sted
hen. For det blev aldrig spændende.
Dertil havde vi til sidst for få point på
dagen, og for få i løbet af sæsonen.
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GM Sune eller ikke GM Sune
Inden sidste runde lå vi helt lige med
Hillerød på bræt og matchpoint, men i
kraft af at de vandt indbyrdes opgør
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mod os, så ville de ved ligestilling
også efter 7. runde rykke op. Hillerød
mødte
skakliga-nedrykkerne
fra
Næstved, der havde skuffet fælt i løbet
af sæsonen. Hillerød havde til dagen
sæsondebut til IM Nikolaj Borge.
Vi mødte lige som sidste år Helsingør,
der igen lå nede i bunden og kæmpede
for ikke at rykke ned. Det er uheldigt
to år i træk at møde sådan en sovende
kæmpe i sidste runde, der når det
kniber har mulighed for at grave GM
Sune Berg Hansen frem, som en anden
Holger Danske, der jo ligeledes sidder
gemt væk i kælderen ved indsejlingen
til Helsingør.
Set fra Helsingørs perspektiv er det
selvfølgelig logisk at forsøge at holde
sig oppe, men det er bare ærgerligt, at
det endte med at få en meget stor
indflydelse på oprykningskampen, når
deres overlevelseshåb i forvejen var
meget spinkelt.
Men der var (desværre) sæsondebut til
GM
Sune,
så
den
lille
favoritværdighed, vi mente vi havde
inden dagen, måtte siges at være væk.

Lidt om skakken der blev spillet
Vi kom rigtig godt fra start på alle
brætter. Først færdig var Stefan
Wiecker på 5. brættet, der snørede sin
modstander helt sammen. Temaet var
kæmpegod springer mod überbovlam
løber. En god sæsonafslutning for
Stefan.
Hvid: Stefan Wiecker, FREM (2130)
Sort: Ole Bøgh Larsen, Helsingør
(2195)
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4 exd4
5.e5 d5 6.Lb5 Se4 7.Sxd4 Ld7 8.Lxc6
bxc6 9.0–0 Lc5 10.f3 Sg5 11.f4 Se4
12.Le3 0–0 13.Sd2 Sxd2 14.Dxd2
De7 15.Tae1 f5 16.Df2 Lb6 17.Sb3
Le6 18.Lc5 Df7 19.Dd4 Tfd8 20.a4
Tab8 21.a5 Lxc5 22.Sxc5 h6 23.Tf3
Tb5 24.b4 Kh7 25.Tg3 Tg8 26.h4
De7 27.Tee3 Lf7
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Møderne på de fire øverste brætter var
de samme som sidste sæson, hvor
Ellen hentede en meriterende remis
mod Sune, mens Alf måtte bøje sig for
IM Erling Mortensen.
Hvor FREM i sidste sæson spillede
lige op i toppen, måtte vi denne gang
nøjes med den remis, Kristoffer
hentede på fjerdebrættet.

28.e6! Le8 29.Sa6 c5 30.Sxc5 Dxh4
31.c3 c6 32.De5 Lg6 33.e7 Tbb8
34.Sd7 Tbe8

I sæsonen 2009-10 gjorde FREM rent
bord på de fire nederste brætter, og
holdet var tæt på at gentage successen.
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efter ellers at have spillet ham helt fra
hinanden.
Det mest frygtelige var dog det
sammenbrud som Næstved havde gang
i mod Hillerød. De havde egentlig
stået fornuftig mange steder, men da
røgen lettede var det kun IM
Antonsen, der sad med en genvist, og
der var måske udsigt til nogle enkelte
remiser.
Tilbage i vores egen kamp måtte Ellen
Hagesæther ned mod GM Sune, efter
ellers at have neutraliseret hans spil.
Mads tabte ligeledes, mens Kristoffer,
der for en gangs skyld havde været lidt
på hælene, missede en gevinstagtig
fortsættelse i slutspillet, og måtte
affinde sig med remis.
Tilbage sad Tom Frantsen og snød sin
modstander i et slutspil efter egentlig
at have presset hele partiet. Flot af
Tom der har haft en fantomsæson med
5½/6.
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35.Txg6! Kxg6 36.De6+ Kh7
37.Dxf5+ g6
37...Kh8 38.Sf8!
38.Df7+ Kh8 39.Sf8! Dxf4 40.Dh7#
1–0
På 8. brættet var Mathias rigtig tæt på
at finde noget, men modstanderes
hvide fort holdt sammen og der var
ikke noget i slutspillet.
Derefter vandt jeg selv helt
planmæssigt på bræt 6. Det lignede de
sidste 3-4 partier jeg har vundet. En
fordel (og denne gang en bonde) med
over i slutspillet og så bare stille og
rolig sejr.
Måske når man nærmer sig de 30 år, at
man glemmer hvor modstanderes
konge står!?

Hvid: Tom Frantsen,
Sort: Claus Molin, Helsingør
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4
Lc5 5.Le3 Df6 6.c3 d6 7.Le2 Dg6
8.0–0 Lh3 9.Lf3 Se5 10.Sd2 Sxf3+
11.Dxf3 Lg4 12.Dg3 Ld7 13.Dh4 Dg4
14.Dxg4 Lxg4 15.b4 Lb6 16.a4 a6
17.h3 Ld7 18.Sc4 Lxd4 19.Lxd4 Se7
20.Tfe1 0–0 21.e5 d5 22.Se3 Le6
23.Lc5 Tfe8 24.Tad1 Tad8 25.Lxe7
Txe7 26.f4 c6 27.Sc2 Lc8 28.Sd4
Tde8 29.Kf2 g6 30.a5 Kg7 31.Sf3
Lf5 32.g4 Lc8 33.Ke3 h5 34.gxh5
Lxh3?! 35.h6+! Kh8 36.Sh4?! Kh7?!
36...Lg4!
37.Th1 Lg4 38.Tdg1 Lh5 39.Sf5!?

Vi havde nu overstået tidskontrollen
og nogle mørke skyer dukkede op i
horisonten på en ellers ok forårsdag.
Alfs stilling på bræt 2 var brudt
sammen mod IM Mortensen.
På bræt 3 havde Mads Hansen ikke
fundet det bedste mod sin modstander
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39...gxf5?
39...Txe5+! 40.fxe5 Txe5+ 41.Kd4
Txf5=.
40.Txh5 f6 41.Tg7+ Txg7 42.hxg7+
Kxg7 43.Txf5 fxe5 44.fxe5 Th8
45.Tf4 Th1 46.Kd4 Te1 47.Tf5

59.Tc7! Th4 60.Txc6 Kxa7 61.Tc5
Kb6 62.Txd5 Th3+ 63.Kc4 Th4+
64.Td4 Th5 65.Td6+ Kc7 66.Td5
Th3 67.Kd4
1–0
Det blev altså heller ikke i år, at vi
rykkede op.
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Tak til holdet for en koncentreret
indsats.
.... og nå ja, Helsingør, de rykkede
ned.
Resultater fra 7. runde: Helsingør –
FREM 4-4, Allerød – Køge 7-1,
Hillerød – Næstved 6-2, Furesø –
ØBRO 5-3.
Slutstillingen:
1. Hillerød 36(12) 2. FREM 34(11) 3.
ØBRO 31,5(8) 4. Furesø 28,5(9) 5.
Allerød 27(7) 6. Næstved 26(4) 7.
Helsingør 22,5(3) 8. Køge 18,5(2).

47...Kg6? 48.Tf6+ Kg7 49.Td6! Te4+
50.Kd3 Txe5 51.Td7+ Kf8 52.Txb7
Ke8 53.Tb6 Kd7 54.Txa6 Te4
55.Ta7+ Kc8 56.Th7 Tc4 57.a6 Kb8
58.a7+ Ka8
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FYNSSERIEN
Af Niels Erik Nielsen
Efter en lidt famlende start på sæsonen mod klubkammeraterne fra FREM 3 hentede
FREM 2 efterfølgende to storsejre mod hhv. Faaborg og Sydøstfyn 3, og
oprykningsfavoritterne kunne derfor gå til julepause med et fem points forspring til
Tårnet. Også FREM 3 lå lunt i svinget på en delt tredjeplads. Begge mandskaber
fortsatte de gode takter turneringen ud, og fynsserien endte i total FREM-triumf,
idet vores hold i rækken satte sig på de to øverste pladser.
4. runde:
Med en udesejr på 6-2 over nærmeste
forfølger Tårnet fortsatte vores
divisionsreserver sejrstogtet gennem
fynsserien, og efter runden var
forspringet til Læseforeningen 2 og
FREM 3 vokset til 8,5p. Det berettes
fra den svendborgensiske slagmark, at
kvaliteten af de spillede partier
generelt var ret ringe, og der er da
heller ingen af andetholdets spillere,
der har følt trang til at indlevere
nogen.

sig ved Ungdomshuset og følte sig klar
til at blive afhentet. Jess vendte bilen,
og så var vi for alvor på vej mod de
sydfynske stepper.
Vel modtaget på Gudbjerg Skoles
børnebibliotek, hvor slaget skulle stå,
sattes urene i gang lidt over 7. Halv
otte var jeg så personlig færdig igen,
efter min modstander forærede mig en
springer omkring træk 15. 1-0 på
rekordtid, og da jeg spurgte Alfred, om
han ikke også stod nogenlunde, hvortil
han svarede "Jo, jeg står klart bedst!",
lignede det, at vi - i al fald på de
nederste brætter - ville klare aftenen
med bravur.
Næste mand ud fra spillelokalet var
dog Emil, der fik en efter hans udsagn
totalt forudsigelig remis i en død
stilling, og det var ok for os. Meget
snart stod det desuden klart, at Søren i
sikker stil ville hjemtage hele pointet,
så
aldeles
uden
kontakt
til
virkeligheden var han altså ikke. 2½½.
Derefter kom vi ind i en svær periode,
for både Ulrik, Anton, Jess og Thor
var udfordret på forskellig vis. Ulrik
måtte til sidst give fortabt i tidnød,
mens Anton fik reddet os en remis

Sydøstfyn 3-FREM 3: 4-4
Af Jonas Hindsholm
Fynsserien er i år et langt
nedrykningsdrama, når man ser bort
fra FREM 2, der går glat igennem.
Tirsdag d. 25. januar stod FREM 3
foran endnu et knivskarpt opgør, da
turen gik til Sydøstfyn.
Ved afgangen var der bekymrede
miner: Søren var ikke dukket op, og
rygtet lød, at den unge gymnasiast
havde fået en kæreste og var komplet
rundt på gulvet. Bedst som vores
spillehumør var ved at dugge helt til
på vej ud af Odense, indløb meldingen
imidlertid, at Søren havde indfundet
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efter en pivåben stilling, jeg nødig
ville spille, hvad der måske heller ikke
siger så meget. Jess havde smidt en
officer tidligt og var naturligt bitter,
men faktisk fik han kæmpet sig så
godt op, at det halve point ikke var
langt væk. Det blev dog til nederlag.
Thors kongeindisk så ganske fin ud,
indtil hans dronning begyndte at blive
passet op af to meget aggressive hvide
heste. Flugtaktionen kostede en bonde,
en masse initiativ og til sidst partiet.
Så var vi bagud 3-4, og det krævede
derfor en konsekvent indsats af holdets
nestor, hvis vores målsætning om et
samlet uafgjort resultat skulle holde.
Her er det heldigvis sådan, at er der en,
man ikke har noget imod at lægge sin
skæbne i hænderne på, er det Alfred.
Hans modstander forsøgte sig med et
hæsblæsende modangreb, der nok
kunne have rystet en mindre erfaren

spiller, men alle trusler blev roligt
afværget. Efterhånden kunne vi andre
godt se, at pointet var i hus spørgsmålet var blot, hvornår vi kunne
komme hjem, og det var, som om
Alfred tænkte det samme, da han som
lyn fra en klar himmel gjorde en ende
på aftenen med en lille taktisk
delikatesse.
Således rejste vi fra Gudbjerg med 4-4
i bagagen. Objektivt set absolut
tilfredsstillende, men kravet om fortsat
at overpræstere består i en række, hvor
de andre resultater ikke flasker sig
optimalt for os. Tre gyserrunder venter
forude.
De øvrige resultater betyd nemlig, at
der inden de sidste tre runder blot var
en afstand på 4,5p. mellem nummer to
og nummer sjok, så alle på nær FREM
2 risikerede stadig at ende i den sorte
gryde.

Resultater fra 4. runde: Tårnet – FREM 2 2-6, Læseforeningen 2 – Nyborg 5-3,
Sydøstfyn 3 – FREM 3 4-4, Nr. Aaby – Faaborg 2,5-5,5.
Stillingen: FREM 2 25(8) 2. Læseforeningen 2 16,5(6) 3. FREM 3 16,5(4) 4.
Tårnet 16(4) 5. Nyborg 15,5(3) 6. Nr. Aaby 13,5(2) 7. Sydøstfyn 3 13(3) 8. Faaborg
12(2).
opstilling, og ratingmæssigt var FREM
2 kun svage favoritter. Det var
samtidig erfaringen mod ungdommen,
thi uden at have regnet på de to holds
nøjagtige gennemsnitsalder, er en
aldersforskel
på
25
år
i
Læseforeningens favør nok ikke helt
skudt ved siden af.

5. runde:
FREM 2 – Læseforeningen 2: 4-4
Af Niels Erik Nielsen
Der var topopgør i fynsserien, da
rækkens førende mandskab FREM 2 i
5. runde tog imod nærmeste forfølger
Læseforeningen 2. Et vaskeægte
topopgør kan man dog dårligt kalde
det, idet læsedrengene faktisk var
tættere på sidste- end førstepladsen!
For en
gangs
skyld
stillede
lokalrivalerne i noget nær stærkeste

FREM 2 bragte sig tidligt foran ved
Mathias Meunier, der efter Niels
Henrik Cappelens 20…Te7 diskede op
med en lille finesse:
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Efter 24...Tcd8! kan hvid ikke parere
de mange trusler; fx 25.fxg7 T8d6!
med snarlig mat.
25.Dc4! Txf2 26.Kxf2 Dxh2+ 27.Kf1
Dh1+ 28.Kf2 Dh2+ 29.Kf1 Dh1+
½–½
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På tredjebrættet valgte Johnny Holler
Johansen og Niels Henrik Sørensen at
tænde fredspiben netop da det så
allermest spændende og uklart ud.
Selv om gæsterne længe var bagud,
var deres stillinger så gode i flere af de
øvrige partier, at FREM 2 lænede sig
kraftigt op af sæsonens første
nederlag. Jørgen Kvisthøj fik god
hjælp af Julia Almer, der bukkede en
officer væk i en ellers god stilling, og
Læseforeningens superveteran Kurt
Ploug vandt i opvisningsstil over Theis
Nielsen.
Gæsternes
førstebræt
Jørgen
Lynggaard stod som sort fint i
Marshall-angrebet i spansk, men efter
Jesper Knudsens 22.h3 blev hans
grådighed straffet:

21.Lb8! 1-0

Hvid kommer ud af forviklingerne
med en officer og bonde i overvægt.
Bortset fra en hurtig remis mellem
Erling Rasmussen og Jonas Nilsson
skulle man helt hen til tidskontrollen,
inden de næste afgørelser faldt. På
førstebrættet stod Tom Frantsen som
sort yderst lovende mod Renè Rauer
Hansen, men en forkert trækfølge
tvang FREM-spilleren til at tage remis
ved evig skak. Renè har netop spillet
24.Da2:
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22...Lxg3? 23.Sxg3 Txe3 24.Kf2 Sd5
25.a4! b4 26.cxb4 h5? 27.Tc1 g6

24...Td2?!
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Ud over FREM 2-LF 2 stod der også
FREM 3-Tårnet på menuen i
Ungdomshuset denne mandag aften:
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FREM 3 – Tårnet: 3,5-4,5
Af Anton Kjeldsen
Inden dagens runde lå vi på en delt 2.
plads i Fynsserien. Dog hele 8½ point
efter vores suveræne 2. hold, men bl.a.
foran
dagens
modstander
fra
Svendborg, hvilket må siges at være
meget overraskende, da de mod os
stillede op som favoritter til at vinde
med 6-2!

28.Sf1!

Pointen.
28…Te6 29.Kxf3 Sxb4 30.Se3 Tf6+
31.Ke2 Te6 32.Kd2 a5 33.Sxc4 Tc6
34.b3 Tf6 35.Ld1 Tf4 36.Sxa5 Txd4+
37.Kc3 Th4 38.Tb1 Sd5+ 39.Kd2
Txh3 40.b4 h4 41.b5 Sb6 42.Sc6 Ta3

På forhånd ville vi da også være fint
tilfredse med uafgjort, så vi stadig
kunne holde nedrykningsstregen på
afstand. Derfor var vi også enige om,
at det i dag var tilladt at tage nogle
hurtige remisser, hvis det var muligt –
især Jess fik klare instrukser om at rive
hånden af sin modstander, hvis han
skulle få tilbuddet.
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Dette krav var bl.a. afledt af en fatal
brøler mod Carsten Sørensen i en
tidligere runde, men naturligvis også
fordi hans modstander var en gammel
kending i form af vores tidligere
førsteholdsspiller, Svend Jepsen.
Det blev da også Jess, som var først
færdig, og han havde lyttet til
kritikken! Jeg hørte i hvert fald de
første 10 remistilbud fra Jess’ mund
inden for den første halve time, men
antallet nåede vist mindst op på det
dobbelte, før Svend blev mør og
modtog tilbud nummer 21 i en helt
lige stilling.

43.Lb3!. 1–0

Dermed var afgørelsen lagt i hænderne
på Yann Le Besq og Jens Rasmussen,
men efter en omskiftelig affære endte
det med pointdeling, og derfor måtte
FREM 2 se sæsons første (og eneste)
matchpointtab i øjnene.
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God start, men herfra gik det for alvor
ned ad bakke… Emil blev fuldstændig
smadret på kongefløjen og havde
aldrig modspilschancer.

De8 15.Sxf6+ Lxf6 16.Dc2 Dc6
17.Tac1 Tac8 18.b4 a6 19.a4


+ + +
++
+
++++
!####"+$
%++#+#'
(+Q+##+)
*++++-./
0123456789

Næste til at bukke under var Thor, som
igen fik en dårlig start, hvor han smed
et par bønder og aldrig kom ind i
partiet. Det kan være, han skal til at
kigge på lidt åbningsteori, da det har
været symptomatisk for hele hans
sæson, som også kun har kastet et
halvt point af sig.
Jonas havde en gevinst undervejs, men
overså chancen og tabte efterfølgende
et svært slutspil.

19…Le7?

19...Lxd4!
20.Db3 Dd7 21.Tfd1 d5 22.cxd5 exd5
23.Tc2 c6 24.Tdc1 Tf6 25.b5 axb5
26.axb5 Tg6 27.bxc6

Ulrik havde vist også sine muligheder,
i hvert fald for remis, men en forkert
trækfølge kostede pludselig en officer
og dermed partiet.
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Nu var vi så nede med 4½-½ og kunne
frygte en ren afklapsning. Det var dog
3. holdets absolutte pointslugere, som
var tilbage på de sidste 3 brætter i
form af Søren, Anton og ikke mindst
Alfred.
Anton lagde gennem det meste af
partiet et tungt pres på modstanderens
svage bondestilling og til sidst væltede
korthuset og pointet blev kørt sikkert
hjem:

27…Tgxc6?
27...Tcxc6 og nu kan hvid i hvert fald
ikke fortsætte med 28.Db5??, da der
følger 28…Txg2+!–+.
28.Db5! Txc2 29.Dxd7 Txc1+
30.Kh2 Kf8 31.Dxd5 T1c6 32.Dxe4

Hvid: Anton Kjeldsen, FREM 3
Sort: Torben Larsen, Tårnet
[noter: NEN]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Lf4 Lb7
5.e3 Le7 6.Le2 d6 7.h3 Sbd7 8.0–0
0–0 9.Sc3 Se4 10.Sxe4 Lxe4 11.Ld3
f5 12.Lxe4 fxe4 13.Sh2 Sf6 14.Sg4
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h6 33.Df5+ Kg8 34.d5 Tc5 35.De6+
Kf8 36.d6 Lf6 37.d7 Td8 38.Ld6+

34...Tg4+! 35.Kf1 Txg5 36.Lc6 Kf7
37.Te3 Sf6 38.Td3 Tf5 39.Td2 Tf3
40.a6 Ta3 41.Lb7 Se8 42.Ke2 Sc7
43.Td3 Ta2+ 44.Ke1 Sxa6 45.Lc8
Sb4 46.Tf3+ Kg7 47.Le6
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1–0

Sørens parti lignede længe remis, men
til sidst stjal han en bonde, og da
modstanderen fik placeret sit tårn og
konge til en springer-gaffel var det
forbi, selvom Søren var nær ved at
overse dette til Jess’ store fortrydelse.
Benny
Brinch
kunne
have
vanskeliggjort Sørens muligheder med
34.Le4 eller 34.f3, men valgte i stedet
for at spille 34.Le8?:

47…Sc2+ 48.Kf1 Ta1+ 49.Kg2 Se1+
0–1
Så manglede vi kun Alfred, akkurat
som i forrige holdkamp, og igen viste
han sin utrolige udholdenhed i disse
lange partier.
Modstanderen forsøgte da også med et
remistilbud, som Alfred vanen tro,
blankt afslog og til sidst fik udnyttet
sin positionelle fordel til gevinst.
Her er der virkelig noget, som mange
af vore langt yngre spillere kunne lære
noget af:
Remis er noget man tager, når det ikke
kan blive andet, og ikke en fredsaftale
efter 17-18 træk.
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Alfred har da også scoret hele 4½ af 5
på sin kompromisløse stil – godt gået!
Afgørelsen faldt efter Palle Sørensens
53…c5:
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56.Txh7+ Kxh7 57.Df7+ Kh8 58.Kd3
og sort er sluppet op for fornuftige
træk.
55.Txh7+
1-0
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Da vi et par dage efter kampen fik at
vide, at der nu kun rykker et hold ud af
Fynsserien i år, er et spinkelt nederlag
egentlig et tilfredsstillende resultat.
Med nedrykningsspøgelset næsten ude
af billedet, skal vi forsøge at kigge
opad i tabellen til vores to sidste
kampe – top 3 er målet!

54.Lg8 b3??
Taber på stedet, men også det bedre
54...Txg8 vinder hvid. 55.Txh7+ Dxh7

Resultater fra 5. runde: Nyborg – Nr. Aaby 2,5-5,5, FREM 2 – Læseforeningen 2
4-4, FREM 3 – Tårnet 3,5-3,5, Faaborg – Sydøstfyn 3 5-3.
Stillingen: 1. FREM 2 29(9) 2. Læseforeningen 2 20,5(7) 3. Tårnet 20,5(6) 4.
FREM 3 20(4) 5. Nr. Aaby 19(4) 6. Nyborg 18(3) 7. Faaborg 17(4) 8. Sydøstfyn 3
16(3).
6. runde:

Hvid: Sander Ehmsen,
FREM 2 (1844)
Sort: Jimmy F. Sørensen,
Nyborg (1703)
[noter: SE]
1.d4 f5 2.e4
Staunton gambit. Et godt angreb mod
ældre spillere, der spiller hollandsk for
at undgå vilde komplikationer.
2...fxe4 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Ideen med dette træk er, at 4...-d5 ikke
går pga. 5.Lxf6-exf6 6.Dh5+!
4...d6 5.f3 e3 6.De2 c6
Sort spiller meget passivt. Der er langt
imellem udviklingstrækkene.
7.Dxe3 Sbd7 8.0–0–0 Sb6 9.Lxf6
gxf6 10.Ld3 Ld7 11.Se4 e6 12.f4 De7
13.Sf3 0–0–0

FREM 2 er oppe
FREM 2 vandt udekampen mod
Nyborg 5,5-2,5, og med et forspring
på ni point til nærmeste forfølger har
klubbens andethold vundet fynsserien
inden sidste runde. Nyborgenserne har
deres styrke i toppen, og de hentede
1,5/3p. her.
Derimod var det set med FREM-øjne
en streg i regningen, at værterne også
hentede to remiser i bunden. Samlet
set var det dog uden den store
betydning, da der så rigeligt var råd til
det. Sander Ehmsen stod for matchens
bedste parti:
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Trækket koster en bonde, men sort får
byttet dronningerne af. Og der er gode
muligheder for at vinde bonden tilbage
med et hurtigt e5-stød.
19.dxc5 dxc5 20.Dxc5 Dxc5 21.Sxc5
e5 22.Sxd7 Kxd7 23.Kc2 exf4
24.b4?!
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Ifølge Shredder er denne stilling helt
lige. Hvid har dog den mest
behagelige stilling med god kontrol og
god udvikling.
14.The1 Sd5 15.Dd2 h5 16.g3 Lh6
17.c4 Sc7 18.Db4
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24.Lf5+! Kc6 25.Sd4+ Kb6 26.b4
fxg3 27.c5+ Ka6 28.hxg3 ser ud til at
vinde meget hurtigt og effektivt.
24...Kc8 25.Lf5+ Kb8 26.g4 hxg4
27.Lxg4 a6 28.Sd4 The8 29.Sf5 Lf8
30.a3 b5 31.c5
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Jeg fortrød undervejs, at jeg ikke
spillede 18.c5 her. Der er gode
muligheder for at få spil mod den sorte
konge, fx 18...dxc5 19.dxc5 Kb8
20.Sd6 Sd5 21.Sh4 Dg7 22.Le4.
18...c5
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Sort er ikke bagud på materiale. Men
der er ikke mange fornuftige træk at
foretage sig. Hvid vinder langsomt,
men sikkert. Jeg var rimelig langt nede
på klokken, men Jimmy hjælper godt
til ved følgende overseelse.
31...Sd5?? 32.Txe8 Sxb4+ 33.axb4
1–0
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Læseforeningen 2 – FREM 3: 3-5
Af Emil Deleuran
I 6. runde mødtes FREM 3 og
Læseforeningen 2. FREM 3 regnede
med at stille op i sin sædvanlige
opstilling, men blev ramt af afbud.
Heldigvis var klubbens formand villig
til at træde til i sidste øjeblik. Han
sikrede FREM 3 et ekstra point, der
ellers ville være gået tabt. Ellers forløb
runden stille og roligt, idet alle øvrige
partier på nær Alfreds endte remis.
Dette gav slutresultatet 5-3 til FREM
3.

25.Dd2??
25.h3 ville føre til cirka lige spil.
25...Da5! 26.Sb4
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Hvid: Jakob Grauslund, LF 2
Sort: Alfred Andersen, FREM 3
[noter: NEN]
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 Sf6 4.e4 c5
5.d5 0–0 6.Le3 b6 7.f3 d6 8.Dd2
Sbd7 9.Ld3 Se5 10.Sge2 La6 11.b3
Lc8 12.0–0 a6 13.Tab1 Tb8 14.b4
Ld7 15.bxc5 bxc5 16.Txb8 Dxb8
17.Tb1 Dc7 18.Sc1 Sh5 19.Db2 f5
20.Ld2 fxe4 21.fxe4 Sxd3 22.Sxd3
Ld4+ 23.Kh1 Lg4 24.Lh6 Sg7

26...Dxb4! 27.h3
27.Txb4?? Tf1#.
27...Dxc3 28.hxg4 Dg3!
0–1

Resultater fra 6. runde: Tårnet – Faaborg 5-3, Læseforeningen 2 – FREM 3 3-5,
Nyborg – FREM 2 2,5-5,5, Nr. Aaby – Sydøstfyn 3 5-3.
Stillingen: 1. FREM 2 34,5(11) 2. Tårnet 25,5(8) 3. FREM 3 25(6) 4. Nr. Aaby
24(6) 5. Læseforeningen 2 23,5(7) 6. Nyborg 20,5(3) 7. Faaborg 20(4) 8. Sydøstfyn
3 19(3).
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7. runde:
Med oprykningen sikkert i hus skulle
afslutningsrunden i fynsserien blot
overstås på nogenlunde fornuftigvis
for FREM 2, der ikke kunne true
Sydøstfyns scoringsrekord i rækken.
Det blev til en 5-3 sejr over sidste
sæsons divisionshold Nr. Aaby, der
længe
var
involveret
i
nedrykningskampen. De fire øverste
brætter endte remis, hvorpå vores
spillere tog sig af de næste tre. Her
vinder Theis Nielsen over Kasper
Larsen, der netop har spillet 28.Te2:
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26.f4! Lc8 27.fxe5 b6 28.exf6 gxf6
29.Se8! De7 30.Td8 Kh7 31.T2d6
Lh3 32.Sxf6+ Txf6 33.Txb8 Dxe4
34.Tb7+ Ld7 35.Tbxd7+ Kg8
36.Dxf6 De3+ 37.Df2 Dc1+ 38.Td1.
1–0
En hyldest til Alfred Andersen
Af Jess Nykjær
Over alle og ingen i nærheden. Den
snart 90-årige gentleman var faktisk
kun reserve, men et afbud fra Bent
Jensen i første runde betød, at han
aldrig gav pladsen fra sig igen. Man
sætter jo ikke en vinder af. Han
scorede imponerende 6.5 af 7. Med en
forventet score på kun 3.73 point
vandt han 123 rating point, ikke at den
slags er noget, han går så meget op i
mere. Det er imponerende at se ham
slide den ene modstander op efter den
anden. Remis er noget der bliver rask
afslået, manden er jo kommet for at
spille skak. Alfred udstråler en fokus,
som vi er mange, der kunne lære noget
af.

28...Lg4! 29.Txe5 Lxf3 30.Txe8+
Txe8 31.gxf3 Te1+ 32.Kg2 Te2+
33.Kg3 Txc2 34.d6 Kf8 35.Sd4 Txb2
36.Kf4 Ke8 37.Sf5 g6 38.Sxh6 Txh2
39.Sg4 Tc2 40.Se5 Txc3 41.d7+ Ke7
42.Sxf7 Kxd7 43.Se5+ Ke6 44.Sxg6
Txa3
0–1
Julia gjorde kort proces mod Andreas
Jakobsen, der kom fra asken i ilden
efter 25…Tb8:
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I sæsonen 2006/2007 var Alfred
Andersen også med, dengang følte vi
os som favoritter hele året og 2. holdet
overhalede os først i sidste runde med
et ½ point. Denne sæson var
anderledes, vi var langt mere ydmyge,
og var som ofte tilfreds med et 4-4
resultat, at det så flaskede sig sådan, at
vi blev nr. 2 i år var bare fantastisk. En
anden vigtig faktor var, at vi i hele
sæsonen kun havde to afbud, hvilket
også tæller, når regnskabet skal gøres
op. Andenpladsen betyder jo også, at
når andetholdet næste år rykker ned fra
2. division, rykker 3. holdet op!
I 1. runde fik vi 3 point mod
andetholdet, Anton missede gevinsten,
Alfred Andersen viste vejen ved at
udspille Theis. I 2. runde, blev det til
4-4 mod Nr. Aaby, hvilket var
utilfredsstillende, da flere point blev
smidt væk. Alfred Andersen, han
vandt selvfølgelig. I 3. runde bankede
vi Faaborg ganske som planlagt, 5½
point. Hvor specielt Emils sejr var flot.
Det var denne aften, Alfred Andersen
satte sæsonens halve point til. Han var
selvfølgelig ikke tilfreds med sit spil. I
4. runde faldt specielt mit spil i øjnene,
har aldrig sat så mange point til før. I
år var jeg ikke bare dårlig, jeg var
rigtig dårlig. Hvem var blandt aftenens

vindere, selvfølgelig Alfred Andersen.
Sørens parti var specielt seværdigt. Vi
fik som planlagt 4 point. I 5. runde
tabte vi til Tårnet med 3,5-4,5. Flere
gik ned den aften, Alfred Andersen,
han vandt, som sædvanlig. I 6. runde
fik vi vores andet afbud fra Ulrik
Nash, hvorfor han selvfølgelig gav
omgang runden efter. Yann Le Besq
trådte til og vandt over Jens
Rasmussen i ca. 140 træk. Alfred
Andersen vandt selvfølgelig sit parti.
Alle andre spillede remis, så
Læseforeningen tabte med 5-3. Vi fik
derved hævnet andetholdets fadæse. I
7. runde mødtes de spillere, der havde
deltaget i årets fynsserie til et stykke
smørebrød og et glas champagne, hvor
vi skålede for andetholdet oprykning,
inden vi gik ud og fik 4 point mod
Nyborg. Alfred Andersen, jo han
vandt selvfølgelig igen, igen. Flot spil
leverede Emil Deleuran også her i
sidste runde. Han gjorde sig selv
uundværlig i denne sæson. En kørende
holdleder, dem elsker vi jo her i Frem.
Fem spillere sluttede flot over
forventet. Emil Deleuran, Anton
Kjeldsen, Søren Christensen, Jonas
Hindsholm og Alfred Andersen. Alle
fem spillere spillede også alle deres
syv kampe.

Resultater fra 7. runde: FREM 2 – Nr. Aaby 5-3, Faaborg – Læseforeningen 2 35, FREM 3 – Nyborg 4-4, Sydøstfyn 3 – Tårnet 5,5-2,5.
Slutstillingen: 1. FREM 2 39,5(13) 2. FREM 3 29(7) 3. Læseforeningen 2 28,5(9)
4. Tårnet 28(8) 5. Nr. Aaby 27(6) 6. Sydøstfyn 3 24,5(5) 7. Nyborg 24,5(4) 8.
Faaborg 23(4).

Se stillinger, individuelle resultater, rating m.m. for samtlige rækker
i den fynske holdturnering på: www.fsu-skak.dk.
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Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen
3. runde:

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le2 Sf6
5.h4 h5 6.Lg5 c6 7.Sf3 Lg4 8.Dd2
Sbd7 9.0–0–0 Sb6?! 10.The1 Le6
11.Kb1 Dd7 12.e5! Sg4 13.exd6 Sxf2
14.Lxe7 Sxd1 15.Dxd1

Kvartfinalerne i 2ien Malerens
Pokalturneringen 2010/2011 fandt sted
i FREM, og vi var naturligvis glade
for, at vores to tilbageværende
mandskaber
undgik
hinanden.
Førsteholdet måtte naturligvis påtage
sig
favoritværdigheden
mod
Sidespringerne, mens det modsatte
gjorde sig gældende for tredjeholdet
mod Nr. Aaby. Selv om det var rart at
slippe for Sydøstfyn og Trekanten,
hørte Sidespringerne bestemt ikke til
blandt ønskemodstanderne. Anført af
Kaj Rosell og vores tidligere medlem
Steen Brydegaard kunne de gamle
divisionsspillere fra Søndersø gøre
livet surt for de fleste. Steen bragte da
også hurtigt Sidespringerne foran 1-0,
da Mads Hansen ikke fandt det bedste
mod et ukorrekt officersoffer. Deres
tidlige føring lagde naturligvis et vis
pres på de øvrige FREM-spillere, der
måtte sætte deres lid til de to nederste
brætter, idet mødet på førstebrættet
mellem Ellen Hagesæther og Kaj
Rosell lignede en halv.
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15...f6!?
15...Sc8 16.d5! Lxd5 17.Sxd5 cxd5
18.Ld3 holder sorts konge til.
16.Se4 Kf7 17.Sc5 Dc8 18.La6
Lxa2+ 19.Kxa2 bxa6 20.De2 Df5
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Tom i angrebshumør
Vores fjerdebræt Tom Frantsen
spillede aggressivt mod Henning Lund
fra start. Det var tilsyneladende den
rette medicin, for modstanderen kom
ret hurtig i store vanskeligheder:
Hvid: Tom Frantsen, FREM 1
Sort: Henning Lund, Sidespringerne
[noter: NEN]

21.Se5+! fxe5
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21...Kg8 22.Tf1 Dc8, og nu har hvid
det behagelige valg mellem 23.Lxf6
og 23.d7. 22.Tf1 Sd5 23.Txf5+ gxf5
24.Lg5 e4 25.c3 Tab8 26.Dxa6 Tb6
27.Dc4 Thb8 28.Sa4! Kg6 29.Sxb6
Txb6 30.d7
1–0

37.h4 Le6 38.g5 hxg5 39.hxg5 Se4+
40.Kh4 Sf2. 0–1
FREM 3 røg ud
Selv om Emil Deleuran stod for
aftenens første gevinst mod Martin
Jørgensen, stod det tidligt klart, at det
var Nr. Aaby, som havde fat i den
lange ende. På tredjebrættet vandt
Arne Bech Madsen nemlig tidligt en
officer fra Anton Kjeldsen, der var helt
uden
kompensation,
og
på
førstebrættet endte mødet med Carsten
Sørensen som en katastrofe for
Michael B. Madsen, der lynhurtigt
tabte
dronningen
for
nærmest
ingenting. Da Arne kort efter bragte
Nr. Aaby foran 2-1, var det op til Lene
Kuntz, at fremtvinge en lynomkamp.
Udsigterne var bestemt ikke gode, da
hun i midtspillet kom en officer bagud
for et par bønder. Selv om Benny
Sørensen kunne have gjort en ende på
partiet flere gange, skete det ikke, og
Lene fik en fin redning ind efter Nr.
Aaby-spillerens 66.f6??:

Mads B. sikrede sejren
Dermed stod parterne lige, og det
ændrede udfaldet på førstebrættet ikke
på, idet Kaj valgte at tage remis ved
evig skak. Afgørelsen var nu lagt i
hænderne på Carsten Frederiksen og
Mads B. Svendsen, hvor det trods
materiel ligevægt hele vejen var
tydeligt, at det var sidstnævnte, som
havde fat i den lange ende. To
forbundne fribønder i centrum var
sorts trumfkort, som blot ventede på at
blive spillet ud efter 30…Te4:
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31.Txe4?!
31.Td1 d4 32.Lf3 e2! 33.Te1 d3
34.Sb2 Td4! ser heller ikke spor rart
ud for hvid.
31...Sxe4 32.g4 d4 33.Kg2 Kf6
34.Kf3 Ke5 35.Ld3 Sd2+ 36.Kg3 h6

66…Txf6+! 67.Kxf6
½–½

34

efter dronningeafbytning dominerede
Trekanten-spillerens brikker totalt
brættet, og vor mand valgte at opgive
efter 28 træk.
De to gamle klubkammerater Tom
Frantsen og Kim Skaanning spillede
en korrekt remis, og nu skulle FREM
hente 1,5/2p. på de to øverste brætter,
hvilket lignede en næsten umulig
opgave, da såvel Carsten Bank Friis
som Jørn Sloth stod bedst mod hhv.
Kristoffer Dyrgaard og Mads Hansen.
Partier med begrænset betænkningstid
er som bekendt rig på overraskende
vendinger, og vi kom da også i
nærheden af at fremtvinge en
lynomkamp.

4. runde:
Den ene semifinale kom til at stå
mellem FREM og Trekanten, og selv
om det var rundens topbrag, blev den
desværre ikke nær så spændende som
håbet.
Det var der dog en rigtig god
forklaring på,
for
mens
det
sammenbragte hold kunne mønstre
hele tre gengangere i forhold til sidste
sæsons pokalfinale, gjaldt det samme
kun for FREMs Kristoffer Dyrgaard.
Norsk power stærkt savnet
Vi måtte først i det nye år tage afsked
med Ellen Hagesæther og Alf R.
Andersen, idet Ellen fra årsskiftet har
fået job i Oslo og er flyttet tilbage.
De var begge med, sidst de to hold
tørnede sammen, men i denne sæson
var det kun Ellen, der indtil sidste
runde i divisionsturneringen havde
stillet op for FREM
Det har hun til gengæld gjort med stor
succes på såvel divisions- som
pokalholdet, så hendes fravær i
semifinalen forringede helt klart vores
muligheder for at gentage sidste
sæsons bedrift.
Mads B. Svendsen var heller ikke til
rådighed, men da FREM råder over
mange gode reserver, var der trods
svækkelsen bestemt ikke tale om en
ren walkover for Trekanten.
De fik desværre den bedst tænkelige
start på matchen, da fjerdebrættet Per
Skjoldager, der remplacerede Viggo
Bové Quist i forhold til pokalfinalen
2009-10,
tidligt
nappede
en
centrumsbonde fra Jesper Knudsen.
Sort mistede godt nok rokaden, men

Danmarksmesteren vandt
over verdensmesteren
Det
lykkedes
nemlig
ex
juniordanmarksmesteren Mads Hansen
at
vinde
over
ex
kskakverdensmesteren Jørn Sloth.
Det skete efter et forløb, hvor tiden fik
afgørende betydning:
Hvid: Mads Hansen, FREM
Sort: Jørn Sloth, Trekanten
1.Sf3 c5 2.e4 Sf6 3.Sc3 d6 4.d4 cxd4
5.Sxd4 Ld7 6.f3 Sc6 7.Le3 e6 8.Dd2
Sxd4 9.Lxd4 Lc6 10.0–0–0 Le7
11.Sb5 0–0 12.Kb1 a6 13.Lxf6 Lxf6
14.Sxd6 Dc7 15.f4 e5 16.Sc4 Tad8
17.Ld3 exf4 18.Da5 Dxa5= 19.Sxa5
Tc8 20.The1 Le5 21.Lc4 f3 22.gxf3
Lxh2 23.Th1 Lb8 24.Tdf1 g6 25.c3
Tfd8 26.Sxc6 Txc6 27.Ld5 Tc7 28.f4
Tcd7 29.c4 Kg7 30.Th3 b6 31.Tb3
Lc7 32.f5 f6 33.Th3 g5 34.Ta3 a5
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35.Tb3 h5 36.e5 Lxe5 37.Txb6 g4
38.Th1 Kh6 39.Ta6
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Der blev spillet cirka 10 træk
yderligere, og Jørn Sloth opgav i en
tabt stilling, da han havde 6 sekunder
tilbage. 1–0
Efter at have været presset hele vejen
og brugt en masse tid, lykkedes det
ikke Kristoffer at holde remis mod
Carsten, og dermed var FREM 1 ude.

39...Txd5! 40.cxd5 Txd5 41.Ta8 Kg5
42.Th8 Kxf5 43.T8xh5+ Ke6 44.Tg1
Td2 45.Kc1 Td5 46.Th8 Lf4+
47.Kc2 Kf5 48.Tc8 Le3 49.Tf1+ Kg5
50.Tg8+ Kh4

Sondex Cup 2011
Af Jesper Knudsen
Kolding Skakklub med Richard
Ebbesen i spidsen afholder hvert år i
april en 5 runders weekendturnering.
En lokal erhvervsmand sponserer
pengepræmierne i øverste gruppe, der
efterhånden har udviklet sig til en IMforestilling. Turneringen er endnu for
ung til at summe af tradition, men i
lyset af at Ribe EMT og Kerteminde
Weekend nu kun eksisterer på
noteringspapiret for tidligere partier, er
der mulighed for at Sondex Cup kan
blive den helt store traditionelle grand
slam indenfor weekendturneringer.

Rammerne i Kolding er gode og
organisationen bag turneringen er
intelligent. Bestyrelsen bag projektet
er opsøgende og med 92 deltagere i
2011, er det nu den største
weekendturnering i Danmark.
Den nervøse gruppe
IM-gruppen bestod af interessante
danske navne og en enkelt svensker,
der ikke spillede nogen rolle for
udviklingen henimod afslutningen
søndag. Vurderet udefra lignede
danskernes
deltagelse
en
træningsoptakt til DM i påsken.
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Det blev desværre ikke officersofre og
skarp
åbningsteori,
der
skulle
finpudses inden påske. Tværtimod
fornemmede man en konsekvent
diskurs hos spillerne, der tilsagde at
undgåelse af nederlag var det vigtigste.
Der blev derfor ikke taget chancer, og
de få afgjorte partier var ikke
synderligt underholdende. Undervejs
talte jeg både med Steffen Pedersen,
Nicolai V. Pedersen og Rasmus Skytte
omkring spillet i IM-gruppen. Rasmus
bemærker,
at
formatet
med
dobbeltrunder er for hårdt til, at man
kan spille på gevinst i samtlige partier,
imens Steffen nok mest har været
optaget af, hvordan hans form så ud
inden påsketurneringen. Det er måske
en faktor, at man ikke vil vise
sårbarhed op til så stærk en turnering,
hvor man risikere at blive udset som
sitting dock. Jens Ove Friis Nielsen
var gruppens positive indslag med
flere afgjorte partier end resten af
gruppen tilsammen. Jens Ove har nok
nået en alder hvor det er muligt at tage
det mere afslappet.
Nicolai, Rasmus og Jens Ove vandt
turneringen og med en bedre
korrektion fik Rasmus Skytte pokalen
med til Århus. Partier fra IM-gruppen
blev vist live og kan stadig
gennemspilles på nettet, hvorfor de
ikke vil optage plads i denne artikel.

Mester 2
I mester 2 spillede Stefan en
fremragende turnering og vandt med
4/5. Det har efterfølgende vist sig, at
han lavede et kandidatresultat, og han
deltager
derfor
sammen
med
klubkammeraterne
Kristoffer
Dyrgaard og Mads Hansen i den
næstbedste klasse ved DM.
Han kommenterer selv forløbet i
gruppen og viser partierne imod Janus
Christensen og Lars Pedersen. Begge
partier afslører store kompetencer i
Stefans spil.
Han har længe vist et stort potentiale,
men er nu for alvor ved at slå igennem
på et højt niveau. Undervejs fortalte
Jens Ove Friis Nielsen, som har spillet
en del turneringer med Stefan, at han
anså Stefan til at ligge omkring 150
under sit reelle spilniveau.
En
udtalelse,
der kan
virke
overraskende, men når man studere
Stefans partier, kan det ikke
udelukkes. Læseren har hermed
lejlighed hertil.
Hvid: Lars Pedersen,
Kolding (2112)
Sort: Stefan Wiecker, FREM (2129)
Sondex Cup 2011 (4), 03.04.2011
[noter: SW]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 Sc6 4.Le2 Sf6
5.d4 cxd4 6.cxd4 d5
6...Sxe4 er det principielle og det har
jeg tidligere spillet, men hvid får
rigelig kompensation for bonden. Jeg
ville hellere spille et roligt positionelt
parti. 7.d5 Da5+ 8.Sc3 Sxc3 9.bxc3
Se5 10.Sxe5 dxe5 11.0–0 e6 er uklart.
7.e5 Se4 8.Db3?!

I Kolding var Frem repræsenteret ved
Stefan
Wiecker i
mester 2,
undertegnede i mester 4 og Anton
Kjeldsen i basis 5. Det vil være for
omfattende at beskrive forløbet i de
resterende grupper og i denne
sammenhæng lidt uinteressant.

37

Hvid vil forhindre, at jeg udvikler Lc8.
I disse stillingstyper kan løberen
alligevel ikke spilles til f5 eller g4,
netop pga. Db3. Derfor foretrækker
jeg 0–0 i stedet for teksttrækket.
8...Da5+ 9.Sc3 e6 10.Le3 Sxc3
10...Lb4?! ser naturligt ud, men er ikke
det bedste. Jeg hjælper hvid med at
forbedre sin stilling. 11.Tc1 Sxc3
12.bxc3 La3 13.Tc2 a6 14.Ld2 Le7
15.c4 og hvid står bedst.
11.bxc3

13.c4? taber en bonde. 13...Sa5
14.Dc3 Sxc4 15.Sxc4 dxc4 16.Lxc4
Tc8 17.Tc1 b5+-.
13...Sa5 14.Db2 Tc8 15.Tfc1 Sc4
16.Sxc4 dxc4
Slutspillene vil være nemmere for sort,
da han kan skabe en fribonde med
bondemajoriteten på dronningefløjen.
17.a4 b6 18.f4
Hvid skal også i gang med noget.
18...Le7 19.Tf1 h5!?
Jeg vurderede det for farligt at rokere,
da der er for mange brikker i spil. Jeg
er nødt til at skabe en svækkelse mere
i hvids stilling.
20.f5?
Hvid kan ikke finde på nogen plan og
prøver at spille dynamisk. Hvids
brikker er bare ikke klar til at ofre en
bonde her. 20.Lf3 var hvids bedste
plan. 20...h4 21.h3 g6 22.Tfd1 0–0
23.d5 exd5 24.Lxd5 Tfd8=.
20...exf5 21.Lf4 Le6 22.Dd2
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11...Dc7!
Et stærkt træk selvom det ikke
udvikler nogen brikker. Idéen er, at jeg
har en minimal positionel fordel, hvis
jeg kan forhindre hvid i at spille c4.
Derfor gør jeg plads til Sa5 så jeg kan
få kontrol over c4.
Stillingen er desuden statisk og lukket
og derfor spiller hurtig udvikling ikke
nogen afgørende rolle. Sort har
udlignet.
12.Sd2
Prøver at gennemføre c4.
12...Ld7 13.0–0

22...Dd8!
Forbereder g5 og dækker d5. Hvid har
ingen kompensation for bonden.
23.Kh1 h4 24.Tad1
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24.h3 g5 25.Lh2 Dd7 26.Tad1 Ld5
27.Lf3 f4 med klar sort fordel.
24...Ld5 25.Lf3 h3!
Hvids konge begynder at være meget
udsat! Hvid opdager dog ikke faren.
26.g3?

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d4 exd4
5.e5 d5 6.Lb5 Se4 7.Sxd4 Ld7 8.Lxc6
bxc6 9.0–0 Lc5 10.f3 Sg5 11.f4 Se4
12.Le3 Dh4?
En upopulær sidevariant. 12...Lb6
13.Sd2 Sxd2 14.Dxd2 c5 15.Sf3 d4
16.Lf2 0–0 17.a4 a5 18.Dd3=; efter
12...0–0 er hovedtrækkene 13.Sd2
Sxd2 14.Dxd2 f6 15.Sf3 De7 16.Tae1
med lille hvid fordel.
13.Sd2 Lg4 14.S2f3?!
14.Dc1 Straffer bedre Lg4. Sort skal
nu forhindre f4-f5 stødet. 14...Lxd4
15.Lxd4 Lf5 16.Sxe4 Lxe4 17.Lc5±.
14...Dh5
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26.Lg3 havde været bedre, fx 26...g6
27.gxh3 Lxf3+ 28.Txf3 Dd5,men efter
29.Dg2 Txh3! Står sort klart bedst.
26...g5!
Vinder mindst en officer.
27.e6
Sidste desperate forsøg. 27.Kg1 gxf4
28.Dxf4 Le6 29.d5 Lg5 30.Dd4 0–0!
31.dxe6 Dxd4+ 32.cxd4 (32.Txd4
Le3+–+) 32...fxe6–+.
Sort vinder, da hvid kan ikke forhindre
at bonden løber i mål uden det koster
materiale; 27.Le3 Lxf3+ 28.Txf3 Dd5
29.Tdf1 g4–+.
27...Lxf3+ 28.Txf3 Dd5 29.exf7+
Kxf7
0–1

15.b4! Lb6?!
15...Lxb4? 16.Sxc6 a5 17.a3 Lc3
18.Tb1 Le6 19.Dd3 0–0 20.f5 Lxf5
21.Sg5 Sg3 22.Txf5 Sxf5 23.Dxf5+-;
15...Lxd4 16.Dxd4 0–0 17.c4 Le6
18.b5! c5 19.Dd3 Tfd8 20.cxd5 Lxd5
21.Tac1 Lb7 22.Dc2 og hvid har en
behagelig stilling og kan nemt spille
mod sorts dårlige bondestruktur.
16.c4 Lxd4
Andre træk taber. 16...a5 17.c5 La7
18.Sxc6 Dg6 19.Sxa7 Txa7 20.f5 Dxf5

Hvid: Stefan Wiecker, FREM (2129)
Sort: Janus Christensen,
SK 1968 (2097)
[noter: SW]
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21.Da4+ Kf8 22.Sg5+-; 16...c5
17.bxc5 Sxc5 18.cxd5+-.
17.Dxd4 Le6 18.cxd5 Lxd5
18...cxd5? er fra et strategisk
synspunkt en kæmpe fejl. Sort kan
ikke forhindre hvid i at trænge ind på
7. række, fx 19.Tfc1 0–0 20.Txc7 a6
21.a4 og hvid skaber en sund fribonde.
19.b5! 0–0 20.bxc6 Tfd8 21.Tfd1 h6
22.Tac1 Dg6
Hvid har en sund merbonde men har
nogle problemer han skal løse - sorts
løber på d5 står rigtig godt, og der er
mange indirekte trusler på Sf3 og Lg2.
23.Lf2?

vandt. (29.f5 Dxf5 30.Txc6 De4!
31.Txc7 Db1+ 32.Kf2 Db6+ 33.Kf1
Dxc7 34.Td2 og sort står materielt
bedst, men det er svært at se hvordan
sort skal vinde det).
24.De3 f5?
24...Sxf2 25.Kxf2 Lxa2 26.Txd8+
Txd8 27.h3 Dg6 28.Dxa7± var sorts
bedste mulighed.
25.h3 Dh5 26.Lh4
Og hvid vinder.
26...g5 27.fxg5 Lxa2 28.gxh6 Te8
29.Td7 Le6 30.Txc7 a5 31.Tg7+ Kh8
32.Lf6 Sxf6 33.exf6 Ld5 34.Se5 Txe5
35.Dxe5 Dxh6
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23.Dd3 havde været bedre. 23...a5
24.De2 Tab8 (24...Lxc6? 25.f5! vinder
løberen) 25.Sd4±.
23...Dg4?
23...Sd2!! er sorts bedste svar. Jeg
havde medregnet denne variant. Jeg
havde dog fejlberegnet den, da jeg
havde regnet med at vinde løberen til
sidst. 24.Sh4! Sf3+ 25.Sxf3 Lxf3
26.Dxd8+ Txd8 27.Txd8+ Kh7 28.Lg3
Lxc6 29.Td2 og stillingen er lige. I
mine beregninger troede jeg, at 29. f5

Mester 4
I denne gruppe blev der spillet hårdt
på gevinst i de fleste partier. Gruppen
bestod
af
ret
almindelige
mesterspillere med styrke på 1900 og
intet mere. Det var derfor en
overkommelig opgave, at spille 5
partier over en weekend, hvor der ikke
for alvor kom pres på åbninger og
midtspil.
Jeg
deltog
i

36.Tb1! Lxc6 37.Tb8+ Txb8
38.Dxb8+ Le8 39.Dxe8#. 1–0
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Århusmesterskabet, som gav god
erfaring med at være under pres i lang
tid. Det udviklede spillet, og Sondex
Cup er et godt eksempel på, at mit spil
er til 2050 og ikke 1950 længere.
Ratingtallet er også 2040 efter denne
turnering,
hvilket
understøtter
fornemmelsen.
Jeg vandt gruppen med 3,5/5 og smed
undervejs to klare gevinster væk.
Rybka 4 gav stillingerne +4 i begge
tilfælde, så det er lidt ambivalent og
vanskeligt at være tilfreds med sejren.
Inden sæsonstarten næste år skal det
på plads. Ellers bliver opholdet i 2.
division
uudholdeligt
for
mit
vedkommende. Jeg har udvalgt de to
gevinster med sort, som i struktur og
essens er ret forskellige.

Hvorfor give den sorte løber her. Som
vi kan se i det følgende bliver hvids
problem ikke kun fraværet af løberen,
men også mangel på terræn.
12...cxd4 13.Se2 0–0 14.Dd2?!
Det var anden unøjagtighed og partiet
er ved at tippe afgørende. Bonden på
d4 kan naturligvis ikke slås pga.
bindingen til kongen på g1. 14. Dd2 er
forkert da det optager plads til
springerne der i forvejen ikke har
passende felter.
14...e5
Nu truer hvid med at slå på d4 så den
skal dækkes.
15.fxe5?!
At slå på e5 er at opgive centrum
(Wiecker).
15...dxe5 16.b4?!
Det ser oplagt ud, men er alt for hårdt
til hvid, der ikke står til tab. Det er i
mangel på den erkendelse, at hvid
fortsætter upåvirket på d-fløjen.
Koordination af de hvide springere er
magtpåliggende, hvis han skal tilbage i
partiet. Nu bliver hvid kørt over.
16...f5 17.Se1 fxe4 18.Txf8+ Txf8

Hvid: Claus Vangsgaard,
Vejlby-Risskov (1988)
Sort: Jesper Knudsen, FREM (1969)
Sondex Cup 2011 (2), 02.04.2011
[noter: JK]
1.e4 c5 2.c4
Lidt mærkelig tilgang til 1.e4. Hvorfor
ikke spille Engelsk i stedet?
2...Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 d6 5.g3 Lg7
6.Lg2 e6 7.0–0 Sge7 8.Sc3 a6 9.a4
Åbningen er ikke præget af de store
teorikundskaber og nu forpligter hvid
sig lidt for meget. Måske De1 med
ideen at spille g4 og Dg3 er bedre
9...Dc7
Jeg skal vinde partiet og forsøger at
bevare lidt valgmuligheder. Trækket
holder rokaden lidt tilbage. Sort bør
dog ikke rokere langt i denne stilling.
10.d3 Ld7 11.Le3 Sd4 12.Lxd4?!


++ +
+
++++
+++
!###++$
%++#+#'
(+Q&+"#)
*++&-./
0123456789
19.Lxe4
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Problemet for hvid er her, at han ikke
kan slå med bonden, da det taber
bonden på c4. Hvis han kunne spille
dxe4 og plante en springer på d3
kunne han leve lidt længere. Stillingen
ville dog stadig være vundet for sort.
19...Lc6
Hvids løber har afgørende betydning
for kongesikkerheden, hvilket ses
tydeligt i det følgende.
20.c5 Sf5 21.g4?
Det gør det ret nemt for sort.
21...Se3 22.Da2+ Kh8 23.Sg3 Lxe4
24.dxe4 Sxg4 25.Sd3 De7 26.Tf1
Txf1+ 27.Sxf1 Lh6 28.Sg3 Le3+
29.Kg2 Lf4 30.Sf1 Dg5 31.Sg3 Dh4
32.Sf1

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5
5.Sb3
Springeren står ikke godt på b3 og
normalt spiller hvid den ikke her til i
de stillinger. Bedre er Sb5.
5...Sf6 6.Lg5 h6!?
En logisk beslutning. Nu tager sort
løberparret.
7.Lxf6 Dxf6 8.S1d2?!
Sådan kan man ikke spille. Springeren
skal jo til d5 som er sorts største
svaghed.
8…Dg6!
Helt i tråd med teorien. Vallejo Pons
har slået Kramnik i en lignende
stilling.
Pointen er at c2 er svag, hvilket giver
sort mulighed for at støde med d5;
svagheden på g2 binder endvidere
hvid.
Jeg kan dog ikke anbefale sort at slå på
g2 i varianter, hvor hvid rokere langt.
9.Df3
Skidt.
9...Le7 10.Le2 0–0 11.0–0–0


+++-
++++
++++
+#+
!###$
%++&++'
(Q+++.#)
*+++&+/
0123456789


++ +
+
+++
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(###&"###)
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0123456789

32...Se3+ 33.Kg1 Dg4+ 34.Sg3 Lxg3
35.hxg3 Dd1+
0–1
Hvid: Jesper Korsgaard,
Vejlby-Risskov (1949)
Sort: Jesper Knudsen,
FREM (1969)
Sondex Club 2011 (5), 03.04.2011
[noter: JK]

Åbningen er overstået, og sort står
overlegent.
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men varianten besidder en skønhed til
trods.
20.b3 Dxa2 21.Db2 Txc4+ 22.bxc4
Dxc4+ 23.Dc2 Dxc2#.
Herligt parti til trods.
0–1

11...d5! 12.exd5 Sb4
Truer mat.
13.Ld3 Sxd3+ 14.Dxd3 Lf5 15.Dg3
Tac8! 16.c3


+ + +
+
+++
++#+
!++++$
%+&#+Q'
(##&###)
*+-.++++/
0123456789

Basis 5
Anton Kjeldsen tog til Kolding med
selvtillid og lækkert hår. Han er
særdeles turneringsaktiv og er begyndt
at udvikle spillet efter en lang periode
med stilstand. En af årsagerne til
udviklingen skal måske findes i en
sundere livsstil i form af god kost og
intensiv træning. Ratingtallet er også
på vej op, og måske bliver 2011 året,
hvor Anton bliver mesterspiller. Hans
rating er nu over 1800.
Han vandt gruppen med 4 gevinster og
en enkelt remis. Desværre var denne
basisgruppe slet ikke på niveau med
1600 og weekenden blev en lang
ørkenvandring i planløse spil, der ikke
udfordrede Anton intellektuelt. Hvis
Anton skal stabilisere sig på 1800niveau, skal der mere til end Larsen og
Fischer. Det er vigtigt, at den
nærmeste
udviklingszone
bliver
udforsket og at den ydmyge indstilling
til de lidt bedre spillere bevares,
således at vejen til udvikling
grundlægges i efteranalysen. Påstande
og bedrevidenhed har aldrig gjort
basisspillere
til
permanente
mesterspillere.

16...Txc3+?
Jeg overser desværre, at dronningen på
g3 er gratis. 16...Dxg3 og nu strander
17.hxg3 på 17...Txc3+! 18.bxc3 La3#.
Forklaringen er nok, at jeg var alt for
optaget af matangrebet.
17.Dxc3 Tc8 18.Sc4 Lg5+ 19.Sbd2


+ +++
++
+++
++#
!+&+++$
%+Q++'
(##&###)
*+-.++++/
0123456789

Antons beretning fra B5:
Sidste år spillede jeg i en lignende
basisgruppe (altså med et snit på
omkring 1650) og fik hård modstand
af bl.a. Simon Wilbrandt, Brian

19...Da6!
Pointen med tårnofferet. Ærgerligt at
overseelsen på g3 ødelægger partiet,
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Hamann og Jan Jensen, som alle 3 har
passeret 1800 i rating siden sidste år.
Jeg opnåede også kun 1½ point i det
skrappe selskab i 2010. I år gik det
helt anderledes, men jeg må også være
ærlig at indrømme, at modstanden var
af
en
helt
anden
kaliber!
Ratinggennemsnittet var stadig ca.
1650, men jeg tør godt garantere, at
ingen af deltagerne har over 1800 til
næste år – bortset lige fra
undertegnede altså!
Jeg afgav kun ½ point i løbet af de 5
runder og havde i alle partier hurtigt
let spil i nogle meget bekvemme
stillinger, hvor modstanderne bestemt
heller ikke forsøgte at gøre det alt for
svært for mig. Vist er jeg selv blevet
en del skarpere siden sidste år, men jeg
er stadig overrasket over det lave
niveau, der blev udvist.
Kun Brian Hamanns kammerat, Lasse
Nielsen, havde styr på stillingen i
vores parti, da han, sammen med
Brian, havde forberedt sig grundigt på
Aljechins forsvar.
Jeg havde nemlig sidste efterår
smadret Brian helt og aldeles i denne
åbning nede i Gelsted. Lasse fik en
halv mod mig og snuppede fortjent 2.
pladsen med 4 point.
For at illustrere niveauet i gruppen,
viser jeg mit mikro-miniature parti
mod gruppens unge talent, Bjarke
Vangsgård, som dog stadig har en del
at lære.
Selvom jeg sammenblander nogle
forskellige planer i åbningen, går
Bjarke fuldstændig galt i byen og er
helt færdig efter 9 træk!

Hvid: Anton Kjeldsen, FREM
(1653)
Sort: Bjarke Vangsgaard,
Vejlby-Risskov (1617)
Sondex Club 2011 (3), 05.04.2011
[noter: AK]
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 0–0
5.Lf4 d6 6.Dd2 Te8 7.e4 Sbd7 8.e5
dxe5 9.dxe5
Bedste chance var vel 9...Sh5, men
efter 10.Lg3 må presset på kongefløjen
stadig føre til en hurtig afgørelse.
9...Sg4??


+ ++

++++
++#+
!+#+"+$
%+&+&+'
(##Q###)
*++-."++/
0123456789
10.0–0–0! f6 11.e6 g5 12.Lg3. 1-0
Mission mesterspiller
Efter at jeg i 2009 havde toppet med
1718 i rating, tabte jeg i de
efterfølgende
5
turneringer
sammenlagt 105 point. Dermed måtte
jeg starte skaksæsonen 2010/2011 med
et ratingtal på 1613, men efter 7
turneringer i streg med ratingfremgang
(bl.a. med 2 førstepladser samt 2
andenpladser), har jeg nu tjent 230
point, så jeg nu, efter Sondex Cup, er
helt på toppen af min skakkarriere med
hele 1844 point, og dermed sølle 60
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point fra det store mål, om bare én
gang i mit skakliv, at kunne kalde mig
mesterspiller!
Hvis dette skal lykkes, kræver det at
jeg i forårets sidste 2 turneringer,
fortsætter stimen og scorer mindst et
point over forventet i begge.

Det er bestemt ikke længere ”Mission
Impossible”! Følg med i føljetonen og
de sidste 2 afsnit af ”Mission
Mesterspiller” i Frem Open samt DM
2011.

Øbro Nytår 2010
Af Mads Hansen
Jeg deltog i den traditionsrige
nytårsturnering i Øbro, København fra
den 27-30. december, hvor også vores
nye medlem Julia Almer deltog, og
hun havde en fin turnering.
Førstepræmien var på 7000 kroner (!),
samt ratingpræmier på 2000, 1200 og
800 kroner til de tre øverst placerede i
hver ratinggruppe. Grunden til disse
høje præmier var det markant høje
indskud på 400 kroner, hvilket var lidt
for dårligt, da det jo kun var en
weekendturnering.

Turneringen blev en fed oplevelse for
mig, og en milepæl for min udvikling.
Ikke
alene
vandt
jeg
min
præmiegruppe for folk under 2200,
som resulterede i 1600 kroner og 30
dejlige ratingpoint. Undervejs viste jeg
også rigtig god form frem til de
afsluttende divisionsrunder.
Den første runde i Schweizer systemet
er kendt for at være David mod Goliat,
men der indtræder ofte nogle få
overraskelser. Det var overhovedet
ikke tilfældet i denne turnering, da
resultaterne ligeså godt kunne være
skrevet med hjælp fra en lineal ☺.
Rent bord, ingen nåde.

Turneringen var blevet sat op, så vi
skulle spille tre dobbeltrunder, den 27.,
28. og den 30. Turneringsledelsen
havde indført en slags hviledag, da 5.
runde startede klokken 19 den 29.
De tre dobbeltrunder var en hård
oplevelse for mange, hvilket især
kunne ses ved at der i sidste runde blev
lavet grotesk mange kæmpefejl, som
afgjorde mange partier.
F.eks. så man på de 10 livebrætter, der
blev brugt under hele turneringen, i
sidste runde kæmpestore brølere i 6-7
af de 10, som lige så godt kunne være
lavet i en basisgruppe!

Jeg selv mødte en solid defensiv ældre
mand, Jens Holm Nielsen (1881) med
sort, hvor det hurtigt blev tydeligt,
hvad hans succeskriterium var i denne
kamp.
Han spillede 1.Sc3 og stillede sig
tilbage derfra, og jeg vandt nemt en
bonde. Han troede for et øjeblik at han
var inde i kampen igen, da han som
hvid i nedenstående diagram spillede
33.La3:
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betragtning er Reib en mand, man slet
ikke skal undervurdere. Åbningen blev
Panov-varianten i Caro-Kann, og for
anden kamp i træk, fik jeg afgørende
materiel fordel ved hjælp fra en
kombination. Problemerne startede for
alvor, efter at han som sort spillede
23…Tc4??:


+++
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+++
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33…Txc2!
En sød taktisk finte, der bygger på
hvids svage baglinje og ukoordinerede
brikker.
34.Dxc2
Pointen med kombinationen ses, hvis
hvid havde spillet 34.Txc2, for så er
34...Txb3! stærkt. F.eks. 35.Lxd6
Tb1+ 36.Dg1 Txg1+ 37.Kxg1 Sxc2–+
med let gevinst, pga. den stærke
fribonde i b-linien og de to merbønder.
34...Sxc2
Her er 34...Dxf4–+ også rigeligt godt.
Trækket, jeg spillede, er dog nemmere
at overskue.
35.Txc2
Txb3 36.Lxd6 Lxd6
37.Tc8+ Kg7 38.Le2 Tb2
Og slutspillet blev vundet nemt. 0–1

24.Lxd6!
Bevarer overblikket.
24...exd6 25.Txe8+ Sxe8 26.Ta8 Kf8


+++-+
+++
++
++#++
!+ #++$
%+&&++'
(#+###)
*+++.+/
0123456789

I anden runde skulle jeg møde en alt
for lavt ratet, ung Øbro’er, Martin
Reib Petersen (1996), som på rigtig
mange måder minder om Sander
Ehmsen i spillestil. Altså, en
irriterende parring ☺. Hvis der i
første runde havde indtruffet sig en
enkelt overraskelse, stod menuen på
svensk stormester. Hans rating taget i

27.Sb5!
Pointen.
Sorts
brikker
står
ukoordineret, og hvid vinder materiale.
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27...Txd4
27...Ke7 ville være et rart træk at lave,
men det taber pga. 28.Txe8+ Kxe8
29.Sxd6++-, og man vinder tårnet på
c4.
28.Sxd4 Lxd4+Og hvid vandt i meget sikker stil.
1–0

20...c5?
Derimod havde 20...La5! givet sort
fordel, da hvid er tvunget til at slå
løberen, da b6 er en god destination
for løberen. Derefter falder d4 med
skak og løberen på c4 oven i købet.
21.d5?!
21.Txf7! havde jeg/vi vurderet
anderledes end computeren. F.eks.
21...Txf7 22.Lxe6 cxd4 23.Lxf7+ Kh8
24.Sd5±.
21...Dg5 22.Se2
Her er der mange taktiske finesser,
som alt sammen var med til at få os
ned på tiden. F. eks en idé, som slet
ikke holder, men er meget sjov.
22.Txf7 Txf7 (22...De3+ 23.Kh1
De1+ 24.Lf1 Dxf1+–+) 23.dxe6 Txa7
(23...De3+–+) 24.e7++-.
22...Ld2 23.Tf3? exd5 24.exd5 Dxe5
Her kunne jeg opnå stor fordel ved
24...Le3+ 25.Kf1 (25.Kh1 Dh4, f. eks.
26.Txe3 De1+ 27.Sg1 Dxe3–+)
25...Dxe5. Jeg havde set ideen med
Dh4, men blev skakblind over at
løberen på e3 "jo hænger" når
dronningen rykker væk.

Derefter skulle jeg op på de fine
brætter, op på livebrætterne, mod en
yderst
stærk
spiller
og
Danmarksmester anno 1979, 1982 og
1995, IM Jens Kristiansen (2421) med
sort. Farven kom ikke bag på mig, da
jeg altid har sort mod de gode spillere
. Partiet mod Jens blev en dramatisk
affære, hvor jeg havde mine chancer.
Åbningen blev en skarp Modtaget
Dronninggambit hvor jeg valgte at
ofre en bonde i træk 13 for at få lidt
initiativ. Vi kommer ind efter Jens har
spillet 20.Tf4?:
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En praktisk fejl, da tårnet står for skud
af en dronning fra g5. Fra dette felt vil
dronningen også være med til at
underminere hvids centrum med hjælp
fra c7-c5.

25.Txf7!
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Godt spillet, men jeg havde godt set
trækket, men var langt nede på tiden,
så spillede det alligevel, da jeg følte
jeg kunne overleve.
25...Le3+ 26.Kh1
26.Kf1?? Txf7+–+ SKAK.
26...Td8 27.d6
Han sagde efter partiet at han troede
jeg ville give op her. Du kan tro nej.
27...Kh8 28.De7
Et af de eneste træk, da sort også har
trusler i form af den svage baglinje, de
stærke løbere og den centraliserede
dronning.
28...Dxe7 29.Txe7
Jeg håbede naivt på 29.dxe7?? Td1+–
+.
29...Lg5 30.Lb5 Kg8 31.Sc3 Kf8
32.Ta7 Lc1 33.b3 Ld2 34.Sa4 Ld5
35.d7 Le3
Spillet af tempo i tidnøden, hvilket
hylede ham lidt ud af den.
36.Sb6 c4?
Her troede jeg, at han havde blundet,
så dette blev også spillet á tempo i
tidnøden. Pinligt, da han får et godt
slutspil ved at ofre kvaliteten. Et dødt
remisslutspil havde været det simple
36...Lxb3, f.eks. 37.Ta3 c4 38.Sxc4
Lxc4 39.Lxc4 Txd7 med mattrussel og
remisslutspil.
37.Sxd5
Som gav et sug i maven, da jeg havde
overset dets styrke.
37...Lxa7 38.bxc4 Lc5 39.g3 Kf7
40.Kg2 Ta8
Træk
40
blev
nået,
men
"Skakmesteren" som han også bliver
kaldt, kørte dette svære slutspil sikkert
hjem, da jeg fejlede.
1–0

Fjerde runde bød på de hvide brikker
mod Richard Lilja (2132). Mit eget
krav var en sejr, på trods af at jeg var
lidt træt ovenpå den tidligere runde.
Hvid: Mads Hansen (2181)
Sort: Richard Lilja, (2132)
[noter: MH]
1.e4 g6
Jeg vidste godt, at han spillede denne
åbning, fordi han også brugte den mod
Jonny Hector i første runde.
Ved en tilfældighed, 10 minutter før
partiet, overhørte jeg Jens Kristiansen
sige til Tobias Rostgaard, at det
system han spillede mod ham i 2.
runde i denne åbning også var det
bedste ifølge en eller anden bog.
Så det måtte Tobias lige vise mig.
2.d4 Lg7
Jeg kunne forvente sorts næste 8 træk,
da det er et typisk mindless-setup.
3.Sf3 d6 4.Lc4 a6 5.a4 b6
Her ville 5...Lg4? blive mødt af
6.Lxf7+!, da 6...Kxf7 7.Sg5+ vinder
løberen
tilbage,
ødelægger
rokaderetten, samt vinder en masse
hvide felter omkring kongen.
6.0–0 e6 7.Te1 Se7 8.Sbd2 Lb7 9.Lb3
Spillet for at undgå d6-d5-idéer med
tempo og evt. slag på e4. Der kunne
også lure taktiske tricks forbundet med
slag på e4, efterfulgt af d6-d5.
Disse to ting forebygges med
teksttrækket, da fremstødet d6-d5
mødes med e4-e5 og stor fordel til
hvid, pga. de svage lettilgængelige
sorte felter på kongefløjen og den
intetsigende løber på b7.
9...Sd7 10.c3 0–0 11.Sf1 e5
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På trods af at han kunne have spillet
åbningen á tempo, er jeg alligevel
foran med 40 minutter her.
Tobias’ åbning har været en succes, da
jeg har vundet en masse tid, sat pres på
ham, men samtidig også fået en
behagelig nem stilling.
12.Sg3 b5?
Dårligt spillet, blev vi enige om.
Trækket hjælper mere hvid, end det
hjælper sort.
Hvid lader dronningefløjen stå, indtil
man har lyst til at vinde enten a- eller
b-bonden, groft sagt.
13.Lg5 h6 14.Le3 Kh7
Vi var ikke helt sikre på hvem
provokationen af 13...h6 og 14...Kh7,
var godt for.
Sort kan få aktivt spil med f7-f5, mens
hvid kan få en positionelt lækker
stilling, med h2-h4-h5.
15.axb5
Spillet efter 25-30 minutters tænkning.
Computeren siger det er det bedste
træk, så det er jeg fint stolt af, da hvid
har mange muligheder i stillingen :-).
Min idé er, at jeg ikke synes at hans
brikker koordinerer ordentligt, når jeg
åbner stillingen.
15...axb5 16.Txa8 Lxa8
På 16...Dxa8 havde 17.dxe5 Sxe5
(17...dxe5 18.Dxd7 ) 18.Sd4.
17.dxe5 dxe5
17...Sxe5 18.Sxe5 Lxe5 (18...dxe5
19.Dxd8 Txd8 20.Lxf7 ) 19.Dd2 Lg7
20.Ta1.
18.Te2!? Sc8 19.Td2 Sd6 20.h4 f5??
21.exf5 gxf5
21...Lxf3 22.fxg6+ Kxg6 23.Lc2+.
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22.Sg5+! Kh8
22...hxg5 23.Dh5+ Lh6 24.hxg5+-.
23.Se6 Dxh4 24.Dh5! Df6
24...Dxh5 25.Sxh5.
25.Lg5! Df7
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26.Lxh6! Lxh6
26...Dxh5 27.Lxg7+.
27.Dxh6+ Dh7
27...Kg8 28.Sg5+-.
28.Dxh7+ Kxh7 29.Sxf8+ Sxf8
30.Sxf5! Sxf5 31.Lc2 Kg6 32.Td8
Lxg2? 33.Lxf5+
1–0
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Denne sejr gjorde at jeg skulle møde
en god én, nemlig Bo Garner
Christensen (2254) med sort; han er
kendt for pludseligt at sætte ild i
brættet og have et taktisk overblik. Jeg
spillede mod ham for tre år siden til
Politiken Cup, også med sort, hvor jeg
fik en gevinststilling, men endte med
at tabe pga. noget taktisk. Han har dog
nogle mangler, som det var min plan,
at jeg ville udnytte. Men hvis
stillingen blev en anelse skarp, ville
jeg nok blive underdog. Ikke desto
mindre, var det lige det, der skete…

20...Dxh3 21.Lf4
21.Sxe4 dxe4 22.Dxe4 Te6 23.Lf4
Dxc3–+.
21...Dg4! 22.Dc1
22.Tae1 Dxf4 23.Sxe4 dxe4 24.Dxe4
Dxe4 25.Txe4 a5–+.
22...g5 23.f3 Dxf4 24.Dxf4 gxf4
25.fxe4 fxg3 26.Kg2 a5 27.a3 Te6
28.Kxg3 Tg6+ 29.Kf4 axb4 30.axb4
Txa1 31.Txa1 h5 32.exd5 cxd5
33.Th1 Th6 34.Kg5 Kg7 35.Kh4 c6
36.Tg1+ Tg6 37.Ta1 Ld8+ 38.Kh3
h4 39.Tc1 Tg3+ 40.Kh2 Lg5
0–1

Hvid: Bo Garner Christensen (2254)
Sort: Mads Hansen (2181)
[noter: MH]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 .Sf6 4.Lb5
Lb4 5.0–0 0–0 6.d3 d6 7.Lxc6 bxc6
8.Se2 Te8 9.c3 Lc5 10.b4 Lb6 11.Lg5
h6 12.Ld2?! d5 13.Dc2 Lg4 14.Sg3
Dd7 15.Sxe5?? Txe5 16.d4 Tee8
17.h3 Le6 18.e5 Se4! 19.Le3?
19.Sxe4 Lf5 20.f3 (20.Sc5 Lxc5–+)
20...Txe5!

Sejren var rigtig dejlig og det var på
live, hvilket også var heldig nok, når
man spiller et godt parti. Nu tænkte jeg
at jeg skulle møde en titelholder og
måske få det lidt svært, men jeg var
heldig med at få en solid spiller,
nemlig Sandi Stojanovski (2201) med
hvid. Efter træk 13 stod jeg positionelt
til gevinst i en Sveshnikov, fordi han
havde lavet en fingerfejl. Vi kommer
ind efter at jeg har trukket teoritrækket
11.c3, hvor han går galt i byen:
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19...Lxh3!! 20.gxh3
20.Sxe4 Lf5–+.

11…Se7?
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11...f5 er teoritrækket, for ellers får
sort problemer, som han også gjorde i
partiet.
12.Sxe7 Dxe7 13.Sc2
Den skal til e3, for at kontrollere at
sort ikke kan lave fremstødene f6-f5
og d6-d5.
13...0–0
Hvis sort alligevel laver det tematiske
fremstød 13...f5 kan man bare slå den
med 14.exf5, da det naturlige 14...Lxf5
taber til 15.Df3+-.
14.Se3 Le6 15.Ld3
Nu er sort lukket fuldstændig ned!
Dronningen kan hjælpe til fra f3, hvis
sort insistere på et af de tematiske
fremstød.
15...Kh8 16.Dh5 Tg8 17.0–0+Hvid har mange muligheder og planer
for at vinde partiet. F.eks. det
tematiske a2-a4. I partiet vandt jeg
også uden de store dikkedarer, på trods
af at han kunne have ofret sig til en
remis, som GM Henrik Danielsen
efterfølgende pointerede. Sandi så det
ikke, og jeg vandt partiet.
1–0

partier. En svær parring, men jeg
kunne vinde turneringen, hvis jeg
vandt over ham, så jeg spillede mine
chancer. Jeg tabte dog fortjent, da
stillingen blev meget skarp. Jeg vandt
en kvalitet på a8 med min springer.
Springeren på a8 kom aldrig ud, og
han fik for meget spil for den. Det er i
øvrigt hans ”a-game” sådan nogle
skarpe stillinger. Han fortalte bagefter,
at hvis jeg havde tilbudt remis hurtigt,
så havde han taget imod, da han så
kunne vinde turneringen, de 7000
kroner og komme tidligere hjem til
Sverige. Men jeg ville spille mine
chancer, i stedet for.
På trods af nederlaget i sidste runde
endte jeg med at vinde 1600 kroner, da
præmierne 2000 og 1200 kroner skulle
deles mellem vores tidligere medlem
Tobias Rostgaard og mig. Tobias sad
med en kæmpe tabt stilling mod Dara
Akdag, og han skulle vinde for at
komme op på siden af mig. Det gjorde
han så alligevel, og jeg måtte ”nøjes”
med 1600 kroner i stedet for 2000
kroner.
Turneringen
er
i
særdeleshed
godkendt, og jeg vender utvivlsomt
tilbage næste år ☺.

I sidste runde skulle jeg spille hvid
mod GM Jonny Hector (2576), som
havde vundet alle de foregående

Nordisk Mesterskab i Norge
Af Mads Hansen
Jeg kvalificerede mig til de nordiske
mesterskaber ved at blive nummer 2 i
A-gruppen (90-93) ved skoleskak-DM
på Abildgårdskolen i Odense. NM
foregik i Oslo i år fra den 18. til den
20. februar, hvilket gør, at der var 3
udmattende dobbeltrunder. Jeg skulle

igen, ene mand, repræsentere Fyn i
Norden (for fjerde gang!). Ved NM
deltager 6 nationer, med to deltager
hver; Danmark, Norge, Sverige,
Island, Finland og miniputnationen
Færøerne. Betænkningstiden var 90
minutter til hele partiet + 30 sekunder
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per træk, hvilket gør, at man hurtigt
kommer i tidnød. I min gruppe var
ratingfavoritten IM Hjorvar Steinn
Gretarssson (2433), men det kunne
havde været værre, da en vis Magnus
Carlsen kunne havde deltaget i min
gruppe, da han er født i 90! I år kunne
den danske delegation samle en langt
stærkere trup, end det har været de
forrige år, hvor mange, optimistisk,
havde sat næsen op efter en medalje.
Mig og den anden danske deltager i
min gruppe, Dara Akdag, havde begge
ambition om medalje, for vi var seedet
4 og 5 i det 12-mands lille felt.
Vi boede på Cochs Pensjonat, som lå
små 3 kilometer fra spillestedet, hvor
der var gratis morgenmad beliggende
50 meter fra. Det fungerede fint, og
der var overhovedet ikke noget at
beklage sig over dér. Hvis man tager
ud i Oslo for at købe lidt mad eller
noget, skal man passe på; Norge er
meget dyrt! Jeg gav 32 kroner for en
almindelig dåsecola, hvis du skal have
et måltid mad, kommer du nok af med
det dobbelte end i Danmark, for slet
ikke at snakke om øllerne, som
kostede 80-90 kroner for en lille fadøl!
Priserne kom meget bag på mig, og jeg
var nødt til at hæve penge igen, for at
holde hele turen.
Første runde begyndte en time senere,
end vi havde fået at vide, hvilket
resulterede i, at vi måtte stå én time
tidligere op og gå turen op til
spillestedet, for at se dum ud. God
start … nej det synes jeg ikke.
Jeg skulle have sort mod færingen
Hjalti Toftum Jogvansson (1890), som
jeg også mødte for to år siden på

Færøerne. Dengang hev han sit
London-system frem og jeg gik
dengang lidt i panik, og spillede
åbningen for optimistisk, fordi jeg
gerne ville vinde, hvilket jeg heldigvis
også gjorde. Denne gang spillede han
igen sit London-system, men denne
gang havde jeg paraderne oppe. Jeg
spillede et system, hvor jeg får byttet
min springer for hans sort-feltede
løber.
Det er ofte en god idé, når man spiller
mod solide folk, man gerne vil vinde
over, er at bytte springer for løber,
eller omvendt og derefter udnytte
fordelen af sin springer/løber. Partiet
blev lidt et mønsterparti for dette, da
mit løberpar viste sig stærkere. En
taktisk fidus og 0-1.
I anden runde skulle jeg spille hvid
mod Erik Thorn (2049) fra Sverige.
Hurtigt fandt jeg ud af, at han
udelukkende var taktiker. Dette ses
tydeligt
ved
at
kigge
på
notationslisten. Vi spillede italiensk
åbning, 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4, hvor
hvid bare gerne ville stile sig roligt op.
Det fandt han sig ikke i; hans træk var
som efterfølgende; 7…Kh8, 8…Sg8,
9…f5, 10…De8 11…Dg6, hvor hans
løber stadig står på c8 og tårnet på a8.
Uden at have set partiet kan læseren
vel forestille sig min forbavselse over
disse aktive træk.
Det endte med at han kom til at stå
bedst(!), og jeg følte mig lidt snydt i
åbningen. Derefter løste han alle mine
problemer ved at tage spændingen væk
med fxe4, hvilket gjorde, at hans
angreb faldt sammen, og hans
manglende udvikling betød, at jeg fik
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fordel. Det endte med et tidnødsdrama,
hvor jeg kom ud dramaet med en
dronning for et tårn og sluttede elegant
af, 1-0. Første dobbeltrunde færdig
med to sejre.
I tredje runde skulle jeg have sort mod
nordmanden Jon Kristian Haarr
(2215), som var seedet 3, og som var
en af dem, jeg skulle slå af pinden for
at få medalje. Vi kommer ind efter
hans 16.Kc2?:

kan blankt afvise angrebet. Derefter
kiggede jeg på forbedringer til denne
variant, men de var der vist heller
ikke. Ærgerligt, for det så ellers meget
sjovt ud.
17.Lh3
Der står den meget mere aktivt end på
g2 og presser d7-bonden.
17...d6 18.The1 Sa5 19.Sd2 dxe5
Vinder en bonde, men idéen er at bytte
springeren for løberen på b2 med
20...Sc6, 21...Sd4+ som i partiet.
Dermed vil min sort-feltede løber være
et bæst, og hans kongestilling være
svagere.
20.f4 Sc6 21.fxe5 Sd4+ 22.Lxd4 cxd4
23.Dd3 Lb7
Sådan, så kan han ikke spille Se4/Sf3,
for den vil jeg så tage.
24.e6= f5
E-bonden kan nu godt blive stærk,
men sort har kontrol over den og nu
har løberen på g7-en potentiel dræber
linje. Hvis dronningen rykker fra d3,
vil sort ofre d-bonden med d4-d3+.
25.g4 fxg4 26.Lxg4 Dxa3
Der fik jeg lige min bonde igen.
27.Ta1 Dc5 28.h4
Han brugte lang tid på at spille dette
træk. Hans idé er at få aktivt spil i h og
g-linjen.
28...Te7
Jeg vurderede at åbningen af h-linjen
ikke betød så meget, og jeg ville derfor
aktivere mine brikker igen.
29.h5 Tf8 30.hxg6 hxg6 31.Tf1
31.Dxg6 d3+ og hvid kommer i
problemer. Tårnet på a1 er sort
ligeglad med, man tænker kun på
brikken med korset på hovedet nu!
31...Txf1 32.Txf1 Dg5 33.Lh3
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Sætter kongen frem som forsvarsbrik.
Igen optimistisk. 16.Td3 Tfe8 17.Dd1
havde været bedre, men ikke godt.
16...Tfe8?!
Spiller på det sikre, ved at vinde e5bonden. Jeg burde nok bare have
straffet ham i b-linjen, som
computeren også siger, startende med
16...Tb6 efterfulgt af Tfb8, Sa5 og
noget d7-d5 eller Lxc4. Computeren
går amok af glæde :-); Jeg sad og
kiggede på nogen fantastiske varianter
startende med 16...Txb3 17.Kxb3
Lxc4+ 18.Kxc4 (18.Dxc4 Sa5+
dronningegevinst, men han får nok for
meget materiale.) 18...Tb8, men han
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Bang! Det havde han vist ikke fået
med. Nu har hvid det skrækkelige valg
mellem mat i én, dronningefangst,
eller som i partiet, hvor han kom
bagud med et tårn.
42.Dxe4
42.Sxe4 Dc1#.
42...Dxd2+ 43.Kb1 Dxa5
Computeren siger, at 43...d3 ville være
bedre, med vurderingen -85!
44.Dxg6+ Lg7 45.De4 Dd2 46.Lg4 d3
47.Da8+ Lf8 48.De4 Dc2+ 49.Ka1
Lg7+
Og han gav op.
0–1
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33…De3!
Et dejligt træk, der tager alt aktivt spil
fra ham.
34.Ta1 c5
Indirekte dækker det a7-bonden, da
man dermed har noget Le4 og vinder
en kvalitet.
35.Ta5 Tc7 36.Lg4 Dg5 37.Lh3 De3
38.Lg4 Dg5 39.Lh3
Vi havde begge ikke så meget tid
tilbage, så vi opsparede lige lidt, da vi
får 30 sekunder per træk.
39...Lh6 40.Ta1 Te7 41.Ta5??

En dejlig sejr, der gjorde at jeg skulle
have hvid mod IM Hjorvar Steinn
Gretarssson (2433), da vi begge havde
3/3 som de eneste. Det var tredje gang
jeg skulle spille mod ham, med samme
resultat; sejr til islændingen. Det var
ellers den ultimative mulighed for at
vinde NM, men den forspildte jeg.
Han var åbenbart også i god form, for
han vandt samtlige partier, 6 af 6! Jeg
spillede et Maroczy-system (med
bønder på c4 og e4) mod hans
siciliansk. Han havde åbenbart langt
bedre forståelse af stillingen, end jeg
havde. Jeg fik ellers lavet begge de
tematiske fremstød, c4-c5 og e4-e5,
hvilket er højest usædvanligt. Men han
var god, 0-1. Dermed 3/4 point.
I femte runde havde jeg sort mod
Sverrir Thorgeirsson (2246), som var
en af dem, jeg skulle slås med, for at
få medalje. Jeg vidste at han lige var
begyndt at spille 1.d4, hvilket også
ligger til hans spillestil. Jeg vidste, at
han ville spille det frem for 1.e4, så jeg
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41…Le4!

54

spekulerede over, hvor jeg kunne
fange ham henne. Valget faldt på
Modtaget Dronningegambit (1.d4 d5
2.c4 dxc4) og det ramte fuldstændig
plet! Det var tydeligt, at der gik et sug
igennem ham, da jeg slog bonden. Det
havde han ikke kigget så meget på.
Han lavede allerede en fejl i træk 6,
som Sune Berg også pointerede
bagefter, og jeg kørte ham rundt i
manegen positionelt. Partiet sluttede
på taktisk vis, fordi at han havde
ukoordinerede brikker, som gjorde jeg
kunne sætte mat i h-linjen. Jeg ville
meget gerne vise partiet, som jeg også
er meget stolt af, men jeg har på pinlig
vis smidt det væk, både fysisk, men
også mentalt. En dejlig sejr, 0-1.
Denne sejr gjorde at jeg var på
andenpladsen med 4/5, mens to

personer lå ét point efter. Skæbnen
ville, at jeg skulle møde den anden
dansker i gruppen, Dara Akdag
(2186). At jeg kunne nøjes med remis
havde stor psykologisk indflydelse på
partiet, hvilket gjorde at jeg tabte. Dét,
og at Dara spillede et flot parti. Han
havde alt at vinde og vi troede også, at
han havde vundet sølvmedaljen på
korrektion, fordi at han havde vundet
indbyrdes.
Det var ikke tilfældet, da der blev
brugt en anden slags korrektion, som
gjorde at jeg vandt med ½
korrektionspoint! Sølvmedalje! Den
blev jeg meget glad for og stolt af.
Oven i sølvmedaljen fik jeg også 12,6
elo point, så jeg nu er oppe på 2232;
tættere på 2300 og FM-titlen.

Guld til FREM
Af Niels Erik Nielsen
I weekenden 25-27. marts deltog syv
fynske hold i DM for hold på
Kirkebakkeskolen i Vejle, heriblandt
FREM, der vandt Å-gruppen. I alt 41
mandskaber fra hele landet var
tilmeldt det store stævne, der også
fungerede som kvalifikation til NM i
efteråret. Desværre er Å-gruppen, som
er en åben række for klubber med
skoleelever under 10. kl., en ren dansk
opfindelse, så derfor venter der ikke
vores unge medlemmer en NM-tur.
Som optakt til Hold-DM havde vores
hold vundet den fynske finale mod
Krarup 6-2. Det bestod af Tobias Ilsøe
Jensen, Emma Le Besq, Hooman
Arshadi, Alexander Le Besq og

tvillingerne
Anders
og
Jakob
Frederiksen.
De seks spillere er i alderen fra 10 til
15 år, men trods den relativ store
aldersforskel gik de fint i spænd
sammen. I alt otte hold deltog, og
FREM var helt suveræn, idet samtlige
syv kampe blev vundet.
Da der kun skulle bruges fire spillere i
hver match, skiftedes deltagerne til at
sidde over, hvilket også fungerede
upåklageligt. Selv om Tobias og
Alexander sad over i én kamp, endte
de som topscorere på henholdsvis 1.
og 4. bræt.
Slutstillingen: 1. FREM 24p. 2.
Kirkebakken 1, Vejle 22,5p.
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