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Generalforsamling i Frem Skakklub 
mandag den 15. april 2013 kl. 19.00 

 
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I KLUBBENS LOKALER I 

UNGDOMSHUSET, NØRREGADE 60, 3. SAL, 5000 ODENSE C. 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Valg af referent 
 
3. Formandens beretning 
 
4. Regnskab – kassereren fremlægger revideret regnskab for 2012 
 
5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent) 
 
6. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før GF 
 
7. Valg 

1) Valg af formand for 2 år. 
2) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Valg af ét bestyrelsesmedlem for 1 år. 
3) Valg af to suppleanter.  
4) Valg af to revisorer. 
5) Valg af revisorsuppleant. 

 
8. Årets Frem’er 
 
9. Evt. 
 
Bestyrelsen orienterer: 
 

Flot sæson lakker mod enden 
 

Hvor efterårets store begivenhed i Frem Skakklub var klubbens 75-års jubilæum, 
må vi konstatere, at holdskakken i den grad tager fokus i vinter- og forårsperioden. 
Det bidende kolde vejr er da også ganske glimrende skakvejr og derfor traditionelt 
den mest aktive periode i kalenderen. Frem Skakklubs fem hold har i indeværende 
sæson gjort det bemærkelsesværdigt flot, og det er noget, vi alle kan være stolte af! 
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Førsteholdet var, som det også kan læses her i Brikken, til det allersidste med i 
kampen om den enlige Skakliga-billet, og kun små detaljer skilte i sidste ende 
klubben fra at komme med i det fineste selskab. Holdet var forstærket fra 
sæsonstart, og mon ikke ét års yderligere erfaring som hold og sammentømret enhed 
kan gøre forskellen næste sæson, så de små marginaler endelig kan tippe vores vej 
og sikre de sidste trin op på sejrsskamlen i 1. division. 
 

Andetholdet havde en godkendt sæson uden at være prangende. Det blev til en 
tredjeplads i 2. division, gruppe 2. På forhånd rakte ambitionerne til mere, men 
holdet er sårbart over for de mange afbud, som ramte undervejs i sæsonen, og tager 
man med i vurderingen, at holdet endte næstsidst i samme række sidste sæson, er 
der trods alt tale om pæn fremgang. 
 

Tredjeholdet havde en fremragende sæson, der i formandens optik var langt over 
forventet. Holdet tog sikre sejre i Fynsserien lige fra start og først i allersidste runde 
blev den enlige oprykningsbillet fravristet af de direkte konkurrenter fra Sdr. Nærå. 
Det var naturligvis ærgerligt, men vi må også bare konstatere, at de var klart bedst i 
det indbyrdes opgør, og så glæde os over, at vi med solide sejre sæsonen igennem 
ser ud til at være rigtig godt kørende frem mod næste sæson. 
 

I næste sæson kan tredjeholdets største konkurrent til førstepladsen i Fynsserien 
meget vel vise sig at blive klubkammeraterne fra Frem 4, som på imponerende vis 
vandt Serie 1, kreds 1 med tre points forspring ned til nummer to. Holdet består 
hovedsageligt af stærke juniorer, som på det nærmeste udvikler sig uge for uge. Det 
skal blive spændende at følge disse talenter i en stærkere række. 
 

Femteholdet er en god blanding af både erfarne og nye medlemmer. Holdet er 
klubbens eneste firemandshold, og det eneste hold i Frem som forblev ubesejret 
sæsonen igennem! Det er ikke mindst flot set i lyset af, at det spiller i Serie 2, hvor 
der som den eneste række spilles ni kampe. Holdet endte på en flot andenplads blot 
1,5 point efter vinderne fra Nyborg 2. 
 

Lidt i skyggen af holdturneringen må vi ikke glemme den fynske pokalturnering, 
hvor klubben for første gang nogensinde fik to hold helt til finalen. Det kom til veje 
via flotte sejre undervejs af ikke mindst Frem 1, som slog både sidste års vindere fra 
Trekanten, samt Peixe, som bestod af tidligere Skakliga-spillere fra Sydøstfyn. I 
finalen indfriede Frem 1 favoritværdigheden mod Frem 2, men tilbage står, at vi 
som klub har haft den bedste pokalskak-sæson i klubbens historie. 
 

Summa summarum for Frem i sæsonen 2012/2013 er én førsteplads, to 
andenpladser, to tredjepladser samt en pokalsejr. Klubbens farver har været vist 
frem på flotteste vis! 
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Frem i bybilledet den 15. juni 
Som tidligere nævnt i disse spalter har bestyrelsen fokus på, at Frem har potentiale 
til medlemsvækst. For at det skal kunne lade sig gøre, er det vigtigt både at have et 
godt produkt i form af et attraktivt klubmiljø og et højt aktivitetsniveau, og samtidig 
skal klubben formå at gøre opmærksom på sig selv udenfor de trygge rammer i 
Nørregade, så skakinteresserede i Odense og omegn ved, at vi findes.  
 
Bestyrelsen mener, at en klub som Frem bør kunne opnå 70 medlemmer (inkl. B-
medlemmer). Vi er pt. godt 55 medlemmer og har ligget forholdsvis stabilt 
heromkring i flere år. Vi mener, at vi med en indsats kan hæve antallet, hvilket alt 
andet lige vil gøre klubben endnu mere interessant at være medlem af.  
 

Vi skal være mere synlige for at få flere medlemmer, så bestyrelsen vil forsøge at 
stable flere udadvendte arrangementer på benene i de kommende år. Et eksempel på 
dette kommer lørdag den 15. juni, hvor vi som klub laver et arrangement på pladsen 
foran Café Biografen ved Brandts Klædefabrik. Med simultan og andre former for 
skak vil vi gøre forbipasserende opmærksom på klubben og vores aktiviteter.  
I den forbindelse skal vi have folk til at deltage i vores aktiviteter på dagen, og vi 
skal dele flyers ud, der reklamerer for klubben og for caféskakken i juli på Café 
Biografen. Sidstnævnte er alle tiders uforpligtende måde at prøve kræfter med skak 
og skakspillere for potentielle nye medlemmer.  
 

Årets Sommerfest i Frem Skakklub ligger i direkte forlængelse af arrangementet på 
Brandts den 15. juni. Festen foregår i år i caféen i Ungdomshuset, og det er 
bestyrelsens håb, at langt hovedparten af klubbens medlemmer deltager i såvel 
arrangementet på Brandts som i festen bagefter. Vi har brug for alle gode kræfter for 
at lave to succeser på én dag. Yderligere information om begge dele følger snarest.  
 

Husk Odensemesterskabet 4.-6. oktober 
Slutteligt vil bestyrelsen bede alle medlemmer om at sætte kryds i kalenderen den 
første weekend i oktober. I dagene 4.–6. oktober vil Odensemesterskabet 2013 
nemlig finde sted. Det er atter lykkedes at lave en aftale med Giersings Realskole, 
og dermed har bestyrelsen store forhåbninger om, at de forbedrede rammer og det 
nye turneringsformat, der blev indført sidste år, kan betyde, at turneringen fortsat 
kan vokse sig større.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
Niels Henrik Sørensen 
Formand 
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Divisionsturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Førsteholdet lagde godt fra land, men smed for mange point efter 
julepausen til at kunne indfri drømmen om en Skakliga-plads. 
 
1. division, gruppe 1: 
 
4. runde: 
 

FREM 1 – Frederiksberg: 4-4 
 
Med 4-4 mod Frederiksberg fastholdt 
FREM 1 førstepladsen i 1. division, 
gruppe 1, men Skakliga-nedrykkerne 
fra Hillerød hentede med en udesejr på 
6-2 over K41 2 næsten hele vores 
møjsommeligt opsparede forspring.  
 
Kun et halvt point skilte nu de to 
mandskaber, som først skulle mødes 
på sidste spilledag søndag den 3. marts 
ved fællesafslutningen i Taastrup 
Medborgerhus.  
 

Erfaringen mod ungdommen 
Gæsterne fra Frederiksberg kan med 
en gennemsnitsalder på 60,2 år i 
idealopstillingen opvise det højeste af 
slagsen blandt divisionsturneringen 58 
hold, mens FREM 1 med 33,4 kun 
undergås af FREM 2 (33,2) og 
danmarksmestrene fra Jetsmark (28,3).  
 
På dagen optrådte københavner-holdet 
dog i en lidt forynget udgave, idet der 
var afbud fra deres ordinære sjettebræt 
Erik Holstein, som blev erstattet af den 
betydelig yngre Frode Benedikt 
Nielsen. Vi måtte denne gang se bort 

fra holdets topscorer, Stefan Wiecker, 
og det gav førsteholdsdebut Niels-
Peter Nielsen, som er ankermand på 
FREM 2, der samtidig spillede ude 
mod Læseforeningen.  
 
Vi kom bagud i matchen, da Per 
Stentebjerg-Hansen måtte give fortabt 
mod Erik André Andersen. Trods 
fordelen af de hvide brikker blev 
FREM-spilleren langsomt trængt i 
defensiven på dronningefløjen, og da 
der desuden røg en vital bonde, var der 
ikke mere at spille om.  
 
Næste afgørelse faldt mellem Henrik 
Sørensen og Simon Wilbrandt, hvor 
erfaringen mod ungdommen med en 
aldersforskel på over 50 år for alvor 
trådte i relief. Partiet endte efter knap 
30 træk remis i en afklaret stilling. 
 

Debuterede med en sejr 
NP fik det bedst tænkelige debut ved 
sikre hjemmeholdet det første hele 
point. Han tog en lille, men varig 
fordel med over i slutspillet, hvor 
dårlig løber og svag bondestruktur gav 
sort dårlige arbejdsbetingelser.  
 

Under pres har fejlene med at indfinde 
sig, således også her, hvor 
Frederiksberg-spilleren besvarede 
32.Ta2 med 32…c5?: 
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37.Sd3! Kf6 38.h5! Lb5 39.Txa6+ 
Lxa6 40.Sxc5 Lb5 41.g4 Le8 42.gxf5 
Lxh5 43.e4 g5+ 44.fxg6 Kxg6 45.e5 
Kf7 46.Sd7 Lg6 47.Sf6 Ke6 48.Sg4 
h5 49.Se3 Ld3 50.Kg5 Le2 51.f4 Lf3 
52.Sf5 Kf7 53.Sg3 
1–0 
 
Derpå fulgte en remis mellem Per 
Dorff Jørgensen og Jan Nordenbæk, 
som var i gang med at afvikle til et 
materielt lige slutspil, hvor der var et 
sæt tårne og uligefarvede løbere.  
 
De fire øvrige partier passerede alle 
tidskontrollen, men halvdelen var 
afgjort få træk senere. 
 

Fejlagtig plan 
Med de sorte brikker opbyggede Tom 
Frantsen en passiv, men solid stilling, 
mens Gerner Carlsson lurede på, 
hvordan den kunne stormes.  
 
Efter 28…Dc7 greb han forkert i 
værktøjskassen: 
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29.e5?! Se6 30.Le3 dxe5 31.fxe5?? 
Bedre var 31.Dxe5 Ld6! 32.Txd6 
Dxd6 33.Dxa5, men også her står sort 
bedst. 
31...Lb4 32.Db2 Lxe1 33.Txe1 Seg5 
34.Lxg5 Sxg5 35.Ld1 Db6+ 36.Kh2 
Dd4 37.De2 Dd2 38.Lc2 
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38...Lxh3! 
38...Txe5! var ligeledes stærkt. 
39.Sd3 Dxe2 40.Txe2 Lg4 41.Te3 
Td4 42.Sf2 f5 43.Sxg4 Txg4 
0–1 
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FREM var nu foran i matchen for 
første gang, og det blev 3,5-2,5, da 
andetbrættet mellem Kristoffer 
Dyrgaard og IM Svend Hamann endte 
med pointdeling efter 44 træk. Selv 
om Kristoffer længe rådede over mest 
terræn, var der vist på intet tidspunkt 
tale om fordel, og slutstillingen med 
uligefarvede løbere og bønder overfor 
hinanden var stendød. 
 

Mads kæmpede sig til en halv 
Trods føringen så det på det tidspunkt 
ud til, at FREM 1 ville lide sæsonens 
første nederlag. Såvel Torben 
Østergreen-Johansen som Mads 
Hansen var nemlig i svare problemer 
mod hhv. Allan Poulsen og Dan H. 
Andersen.  
 
Det blev 3,5-3,5 umiddelbart efter 
tidskontrollen, da Torben med udsigt 
til at tabe en officer hejste det hvide 
flag.  
 
Tilbage sad førstebrættet Mads Hansen 
og kæmpede for at holde en halv. 
Frederiksberg-spilleren havde 
udviklingsforspring og initiativ 
gennem åbnings- og midtspilsfasen, og 
selv om der blev byttet dronninger, 
bevarede han et stærkt pres, men det 
lykkedes Mads at afvikle til et 
tårnslutspil, der var teoretisk remis.  
 
Resultater fra 4. runde: 
FREM 1 – Frederiksberg 4-4, K41 2 – 
Hillerød 2-6, Furesø – Allerød 5-3, 
Taastrup – Næstved 5-3. 
 
5. runde: 
 

FREM 1 – Næstved: 3-5 
 
Det var ikke alene de danske 
håndboldherrer, som fik ørerne i 
maskinen denne søndag, men noget 
lignende overgik FREM 1 mod 
Næstved, der hentede en 5-3 sejr over 
det indtil da ubesejrede hjemmehold.  
 
Da Hillerød samtidig satte trumf på 
ved at vinde hele 7-1 over 
Frederiksberg, førte Skakliga-
nedrykkerne nu 1. division, gruppe 1 
med hele 3,5 brætpoint og et enkelt 
matchpoint foran FREM 1, der ellers 
havde ført rækken de fire første 
runder.  
 

Afbudsramt hjemmehold 
Udgangspunktet var nu heller ikke det 
bedste for FREM 1, som måtte 
undvære både Simon Wilbrandt, der 
samtidig spillede turnering i Tyskland, 
og Stefan Wiecker, som var ude at 
sejle.  
 
Netop de to var inden søndagens opgør 
holdets bedst scorende, så selv om 
såvel Niels-Peter Nielsen som Mathias 
Meunier er yderst kapable reserver, 
var det et svækket hjemmehold, der 
tog imod Næstved i noget nær 
stærkeste opstilling.  
 
Bedre blev det bestemt ikke af, at 
tredjebrættet Jan Nordenbæk mødte 
influenza-ramt op. Det gjorde han 
naturligvis af hensyn til det i forvejen 
afbudsramte hold, men efter i dagens 
første afgørelse at have tabt i blot 19 
træk til Brian Jørgensen, kan man kun 
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give ham ret i, at det nok havde været 
bedre, hvis han var blevet hjemme 
under dynen!  
 

Usædvanlig stilling 
Tom Frantsen sørgede for udligning, 
da han effektivt udnyttede, at 
modstanderen aldrig fik sine klodser 
ud: 
 
Hvid: Tom Frantsen, FREM 1 
Sort: Anders Arnkilde, Næstved 
[noter: NEN]  

1.e4 c6 2.d4 d6 3.Sc3 e5 4.Sf3 Lg4 
5.dxe5 Lxf3 6.gxf3 dxe5 7.Dxd8+ 
Kxd8  
8.f4 Ld6 9.fxe5 Lxe5 10.Lg5+ f6 
11.0-0-0+ Ke7?! 
11... Kc7 var at foretrække. 
12.Le3 b6 13.Lh3 g5?? 
13...Sh6 var absolut sidste udkald.  
��������	
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14.Lc8! a5 15.Lxb6 Sa6 16.Td7+ Kf8 
17.Lb7 Tb8 18.La7 

Usædvanligt med tre fjendtlige 
officerer på syvende række. Sort 
kunne opgive her, men valgte af 
hensyn til holdmoralen at spille 
yderligere nogle træk. 
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18...Ke8 19.Thd1 h5 20.Lxa6 Tb4 
21.Lc5 

1-0 
 
På førstebrættet havde FM Mads 
Hansen, der var oppe mod IM Mikkel 
Antonsen, sort for fjerde gang i fem 
partier. Det blev en kompliceret 
affære, og parterne endte i et slutspil, 
hvor Næstved-spilleren havde to tårne 
mod FREM-spillerens dronning. Kan 
tårnene arbejde sammen, er de som 
oftest at foretrække, og det var 
tilfældet her, hvor Mikkel desuden 
kunne glæde sig over en sikker 
kongestilling. Det betød naturligvis 
samtidig, at det ikke var muligt at true 
med evigskakker, og den 
internationale mester var sikkerheden 
selv i gevinstføringen. 
 

Matchens dramatiske højdepunkt 
På fjerdebrættet fik hjemmeholdets 
Torben Østergreen-Johansen klar 
fordel, men da han skulle til at høste 
frugterne af sit gode spil, fik 
modstanderen mulighed for at etablere 
et giftigt modspil, der kunne være endt 
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helt galt, hvis FREM-spillere ikke 
havde trukket i nødbremsen:  
 

Hvid: Torben Østergreen- Johansen, 
FREM 1 
Sort: Nils Linde Olsen, Næstved  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5 
5.Lg5 Le7 6.e3 0–0 7.Ld3 c6 8.Dc2 
Sbd7 9.Sge2 Te8 10.f3 b5 11.a3 Sf8 
12.0–0 Lb7 13.Tad1 a6 14.Kh1 Db6 
15.b4 a5 16.e4 axb4 17.axb4 Lxb4 
18.Lxf6 gxf6 19.exd5 cxd5 20.Db3 
Da5 21.Sxd5 Lxd5 22.Dxd5 Da2 
23.Dxb5 Ld6 24.Sc3 De6 25.Lf5 De3 
26.Se4 Le7 27.d5 Teb8 28.Dc6 Ta2 
29.Dc7 Tbb2 30.Dxe7 Txg2 
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31.Sxf6+? 
31.Dd6! De2 32.Tf2+-. 
31...Kg7 32.Se8+ Kg8 33.Sf6+ Kg7 
34.Se8+ Kg8 35.Sf6+ 
Og sort krævede remis ved 
trækgentagelse, idet samme stilling 
med samme spiller i trækket nu kunne 
opstå for tredje gang. Havde hvid valgt 
at dække matten på h2 med 35.Dh4, 
som det blev foreslået i 
efteranalyserne, var der ikke fulgt 

35...Txh2+, men derimod 35...De2!!, 
hvorefter hvid kan opgive. 
 

Analysediagram 
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Fx. 36.Tg1 Dxf3! 
35... Kg7 
½-½ 
 

Kort efter spillede Per Stentebjerg-
Hansen og Brian Schyberg en korrekt 
remis, og med tre partier igen førte 
Næstved 3-2.  
 
Det blev også remis på andetbrættet 
mellem Kristoffer Dyrgaard og Mikkel 
Strange i et springer- mod 
løberslutspil, hvor førstnævnte ganske 
vist rådede over en merbonde, men da 
det var en dobbeltbonde uden 
dynamik, var det ikke muligt at gøre 
fremskridt.  
 
På ottendebrættet stod reserven 
Mathias Meunier længe lidt bedre mod 
Kai Sten Nielsen, men en 
fejlberegning resulterede i et håbløst 
tabt tårnslutspil for FREM-spilleren, 
og den gave var veteranen ikke sen til 
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at udnytte. Dermed var de to 
matchpoint på sjællandske hænder, og 
spørgsmålet var kun, hvor stor sejren 
ville blive.  
 

NP kunne have vundet i 
opvisningsstil 

Tilbage sad hjemmeholdets anden 
reserve Niels-Peter Nielsen mod Kim 
Nørgaard og kæmpede som en bersærk 
for at holde et meget vanskeligt 
slutspil remis. Det lykkedes efter 71 
træk, så slutresultatet blev 5-3 i 
Næstveds favør.  
Tidligere i partiet var der imidlertid en 
gylden mulighed, som NP dog ikke så. 
Den afgørende situation opstod efter 
Næstved-spillerens 39.e3: 
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39...Se7?  
39...g5!! 40.g4 only move. (40. fxg5 

e4+ 41. dxe4 ((41. Kf4 Tf2#)) 
41...Se5+ 42.Kf4 Rf2#); 40...gxf4 
41.gxf5 Th3+ 42.Kg4 Txe3 eller 
41...fxe3 42.Kg3 Td2, i begge tilfælde 
med sort gevinststilling.  
40.Tg1 Th7 41.Le8 Ke6 
Remis i 71 træk! 
½-½ 

Resultater fra 5. runde:  
FREM 1 – Næstved 3-5, K41 2 – 
Furesø 4-4, Allerød – Taastrup 4-4, 
Hillerød – Frederiksberg 7-1. 
 
6. runde: 
 

Allerød – FREM 1: 2,5-5,5 
 

Oprykningshåbet stadig intakt 
Spændingen om den enlige 
oprykningsbillet til Skakligaen var 
stadig intakt efter resultaterne i 
næstsidste runde i 1. division, gruppe 
1. Efter 3-5 blamagen mod Næstved i 
5. runde var FREMs 
oprykningsdrømme ellers sat noget på 
vågeblus inden udekampen i 
næstsidste runde mod rækkens 
agterlanterne Allerød. Her hentede vi 
imidlertid en sikker 5,5-2,5 sejr og fik 
samtidig hjælp af Næstved, der 
spillede uafgjort mod førerholdet 
Hillerød.  
 
Dermed var status inden sidste runde, 
at nedrykkerne fra Skakligaen kun 
havde et 2 points forspring til FREM 
1, inden parterne mødtes i en ren 
oprykningsfinale søndag den 3. marts.  
Her var en 5-3 sejr nok for FREM 1, 
hvorefter oprykningskandidaterne ville 
ende med lige mange brætpoint, 
hvorpå FREM ville sikre sig Skakliga-
pladsen på flest matchpoint.  
 

God holdpræstation 
Selv om FREM 1 stillede op som 
favoritter mod Allerød, var vores 
sejrcifre mellem et halvt og et helt 
point over forventet score. De kom til 
veje efter en flot præstation, hvor 
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førsteholdets normalt så sikre 
pointleverandør Kristoffer Dyrgaard 
var ene om at tabe. Til gengæld gjorde 
fire af hans holdkammerater deres 
skyldighed ved at vinde, mens de tre 
øvrige opgør endte remis. De fire 
øverste brætter endte 2-2, men vi satte 
trumf på i bunden, hvor der kun blev 
afgivet et halvt point. 
 

Simon tilbage med gevinst 
Blandt vinderne var Simon Wilbrandt, 
som var tilbage med fuld kraft efter at 
have været fraværende mod Næstved 
grundet deltagelse i en turnering i 
Tyskland: 
 

Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 1 
Sort: Steen Hesselbjerg, Allerød 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 d5 
5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 0–0 7.e3 Sc6 
8.cxd5 exd5 9.Ld3 Se7 10.Se2 Lf5 
11.0–0 Lxd3 12.Dxd3 c5 13.e4 Sd7 
14.e5 Db6 15.f4 g6 16.Sg3 f5 17.a4 
cxd4 18.a5 Sc5 19.axb6 Sxd3 20.La3 
Tfe8 21.Lxe7 Txe7 22.Txa7 
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22...Txa7?? 

Næsten det samme som at opgive, da 
fribonden på syvende række kommer 
til at volde sort hovedbrud resten af 
partiet. Meget bedre var 22…Tc8 
23.cxd4 Kf7 24.Ta3 Sb2 25.Tb1 Sc4 
26.Ta2, hvorefter hvid kun har en lille, 
men klar fordel. 
23.bxa7 Te8 24.Tb1 dxc3?! 
24...Sc5!? 25.cxd4 Ta8 26.Tb5! Txa7 
27.Txc5+-. 
25.Txb7 c2 26.Se2 Sxf4 27.Sc1 d4 
28.Tb8 d3 29.Txe8+ Kg7  
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30.Sxd3!? 
30.Td8! var endnu stærkere, men da 
teksttrækket så rigeligt rækker, har det 
selvsagt ingen praktisk betydning. 
30...Sxd3 31.Tc8 Sc5 32.Txc5 
1–0 
 

Tom sørgede for slutresultatet 
FREM 1 bragte sig foran 4,5-2,5, så 
den samlede sejr var allerede i hus, 
men afgørelsen i det sidste parti lod 
vente på sig.  
 
Det havde dog længe stået klart, at 
endnu et point med stor sandsynlighed 
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skulle med hjem til Fyn, og det blev da 
også tilfældet: 
 
Hvid: Tom Frantsen, FREM 1 
Sort: Per Settergren Sørensen, 
Allerød  
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sxc6 bxc6 6.Ld3 d5 7.Sc3 Lb4 
8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0 10.Lg5 c6 
11.Df3 Le7 12.Tae1 Tb8 13.Sa4 Tb4 
14.b3 h6 15.Ld2 Tb8 
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16.h3! 
Hvid kunne også have kastet sig ud i 
komplikationerne efter 16.Lxh6!? 
gxh6, men 17.De3 (17.Dg3+ Sg4 

18.h3 Tb4 19.a3 Lh4 20.Df3 Txa4 

21.bxa4 Sf6 er uklart) 17...Lb4 
18.Dxh6 Se4 19.Txe4 dxe4 20.Lxe4 f5 
21.Dg6+ fører kun til remis ved evig 
skak. 
16...Ld6 17.Le3 a5 18.Te2 Le6 
19.Sc5 Sd7 20.Sxe6 fxe6 21.Dg4 Df6 
22.Ld4 Se5 23.Lxe5 Lxe5 24.Kh1 
Tb4 25.Dg6 
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25…Tf4? 26.Dxf6 gxf6 27.g3! Tb4 
28.f4 Lc3 29.Txe6 Tc8 30.Kg2 Kf7 
31.Te2 Tc7 32.Tf3 Ld4 33.Lf5 Tb6 
34.Td3 Lc5 35.Kf3 Te7 36.Txe7+ 
Kxe7 37.Kg4 Kf7 38.Td2 Le3 39.Te2 
d4 40.Ld3 c5 41.Kf5 Tb8 42.Lc4+ 
Kg7 43.Ke6 h5 44.Tg2 Te8+ 45.Kd7 
Ta8 46.a4 f5 47.Ke6 Kg6 48.Ld3 
Te8+ 49.Kd5 Tc8 50.g4! hxg4 
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51.hxg4!? 
51.Txg4+! var endnu stærkere. 
51...Kf6 52.Lxf5 Tc7 53.Ke4 Te7+ 
54.Kf3 Lc1 55.Le4 Te8 56.g5+ Kg7 
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57.f5 Th8 58.Kg4 Te8 59.f6+ Kf7 
60.Kf5 
1–0 
 
Resultater fra 6. runde: 
Næstved – Hillerød 4-4, Frederiksberg 
– K41 2 4-4, Furesø – Taastrup 3,5-
4,5, Allerød – FREM 1 2,5-5,5. 
 
7. runde: 
 

Hillerød – FREM 1: 5-3 
 
Det blev ikke i 75 års 
jubilæumssæsonen, at FREM for 
første gang opnåede Skakliga-status. I 
den direkte oprykningsduel mod 
Hillerød tabte vi nemlig 3-5, hvor der 
krævedes en sejr med præcis de 
samme cifre. De fem point var 
muligvis inden for rækkevidde 
undervejs i topopgøret, der dog blev 
præget af, at sjællænderne kom bedst 
ud af starthullerne. 
 

Remis mod GM Schandorff 
Hillerød stillede op som svage 
ratingfavoritter, hvilket ikke mindst 
hænger sammen med, at deres 
førstebræt hedder GM Lars 
Schandorff. Han var selvfølgelig 
storfavorit mod FM Mads Hansen, der 
trods fordelen af de hvide brikker ikke 
var levnet mange chancer for at 
komme på tavlen, men det gjorde han: 
 
Hvid: FM Mads Hansen, FREM 1 
Sort: GM Lars Schandorff, Hillerød  
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6 
5.Le3 Sd7 6.Sbd2 Se7 7.Le2 Lg4 8.0–
0 Sf5 9.Ld3 Le7 10.h3 Lxf3 11.Dxf3 

g6 12.c4 dxc4 13.Sxc4 Sb6 14.Tfd1 
Dd5 15.De2 0–0 16.Sxb6 axb6 
17.Lc4 De4 18.Ld3 Dd5 19.Lc4 De4 
20.Ld3 Dd5 
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½–½ 
 

Bukkede officer væk 
Matchens første udfald var naturligvis 
en uventet frugt i vores turban, idet der 
bestemt ikke var kalkuleret med point 
på topbrættet. Når hverken Mads’ 
holdkammerater eller de to medbragte 
tilskuere havde grund til den store 
jubel, hang det sammen med andre 
indtrufne begivenheder.  
 

På sjettebrættet var der nemlig sket en 
mindre katastrofe, da indtil da 
ubesejrede Simon Wilbrandt i en 
slagudveksling i træk 14 var kommet 
til at bytte om på trækfølgen, hvilket 
kostede en ren officer.  
 

Hans modstander Carsten Erlandsen 
stod oven i købet mest aktivt, så 
forhåbningerne om, at der måske 
kunne etableres noget modfusk var 
nærmest ikke eksisterende.  
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Når modstanderne højest måtte få 3 
point, var det naturligvis grimt at vide, 
at halvdelen allerede var så godt som 
hjemme! 
 

Per vandt i fin stil 
Inden det forventede nul på 
sjettebrættet blev en kendsgerning, 
sørgede Per Stentebjerg-Hansen for at 
holde FREM inde i kampen: 
 
Hvid: Per Stentebjerg-Hansen, 
FREM 1 
Sort: Finn Nøhr, Hillerød  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 cxd5 
5.Lf4 a6 6.Sf3 Sc6 7.e3 e6 8.Ld3 Ld6 
9.Lg3 Lxg3 10.hxg3 Ld7 11.a3 b5 
12.Se5 g6 13.Df3 De7 14.g4 Sg8 
15.Tc1 Sxe5 16.dxe5 Dg5 17.Dg3 f5  
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18.f4! De7 
18...Dxg4 19.Dxg4 fxg4 20.Lxg6++-. 
19.gxf5 gxf5 20.Lxf5! Df7?? 
20...exf5? 21.Sxd5 Df8 22.Sc7+ Ke7 
23.Sxa8+-; det bedre 20...Kf8 21.Lg4 
Dg7 22.Dh3 h5 23.Lxe6 Lxe6 
24.Dxe6 Dxg2 25.Df5+ Kg7 26.Dd7+ 
Kf8 27.Tf1 bør også vinde for hvid. 
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21.Lg6! Dxg6 22.Dxg6+ hxg6 
23.Txh8 Kf8 24.Th7 Se7 25.Se2 Le8 
26.Tc7 Lf7 27.Sd4 
1–0 
 

Ofrede sig ihjel 
Jan Nordenbæk fik en meget behagelig 
stilling mod Jens Østergaard, hvis 
officerer længe klumpede sig sammen 
på de bagerste rækker. Jan havde 
valget mellem en positionel eller 
taktisk spillemåde, og valgte - 
muligvis efter et kig på de øvrige 
stillinger - komplikationerne. Samtidig 
brændte han imidlertid alle broer bag 
sig, og da krudtrøgen lettede, stod 
sorts konge sikkert, hvorimod hvid 
ikke havde skyggen af kompensation 
for alt det træ, der var investeret i 
angrebet, og Jan valgte derfor logisk 
nok at opgive. 
 

Kristoffer holdt liv i håbet 
Nu behøvede Hillerød blot et enkelt 
point for at slutte foran FREM, men 
Kristoffer Dyrgaard holdt med den 
følgende udspilning liv i håbet om at 
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snyde sjællænderne for Skakliga-
pladsen: 
 

Hvid: Tim Jaksland, Hillerød 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sc3 a6 3.f4 b5 4.g3 Lb7 
5.Lg2 g6 6.d3 Lg7 7.De2 Sc6 8.Sf3 
Sd4 9.Sxd4 cxd4 10.Sd1 Tc8 11.0–0 
Dc7 12.Ld2! Db6 
Efter 12...Dxc2!? 13.Tc1 Da4 
14.Txc8+ Lxc8 15.Sf2 har hvid en lille 
fordel. 
13.Tc1 Sf6 14.f5 d6 15.Lh3 Tc7 
16.Df2 h5 17.De1 gxf5 18.La5 Dc6 
19.Txf5 
19.Lxc7?! fxe4! 20.dxe4 Dxc7 er 
bedst for sort. 
19...Lh6 
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20.Ld2? 
20.Ta1 Lc8 21.Lxc7 Lxf5 22.exf5=. 
20...Lxd2 21.Dxd2 Lc8 22.Txf6 exf6 
23.Lxc8 Txc8 24.Df2 Dc5 25.Dxf6 
De5 26.Dh4 b4 27.Sf2 Tg8 28.Kg2 
Tc5 29.a3? b3! 30.c3 dxc3 31.bxc3 
b2! 32.Tb1 Dxc3 33.Df4 Tg6 34.e5 
dxe5 35.De4 Tf6 36.Da8+ Tc8 
37.Db7  
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37...Txf2+! 38.Kxf2 Dd2+ 39.Kf3 
Dxd3+ 40.Kg2 Tc2+ 41.Kg1 De3+ 
42.Kh1 Dc1+ 
0–1 
 

Løbet kørt 
Med første tidskontrol overstået var 
stillingen altså 2,5-2,5, og i de 
resterende tre partier behøvede FREM 
2,5p., men det blev Hillerød, som 
hentede dem.  
 
På det tidspunkt var kravet dog så godt 
som umuligt at indfri, idet Tom 
Frantsen sad med et håbløst tabt 
slutspil mod unge Martin Percivaldi, 
der med tårn mod springer godt nok 
ikke fandt den hurtigste vej til målet, 
men den af ham valgte spillemåde 
rakte så rigeligt.  
 
Derfor var det uden betydning, at 
Stefan Wiecker efter en omskiftelig 
affære måtte ned mod Ib Hother 
Andersen. FREM-spilleren fik ellers 
en god åbningsforberedelse ind, hvor 
han allerede i åbningsfasen ofrede to 
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bønder. Siden fik Stefan dem tilbage, 
og i fortsættelsen missede han et par 
chancerige fortsættelser. Den første 
kom efter 29…Kg6: 
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30.Ld4? 
30.c4! vinder materiale; fx 30…Tce8 
31.f5+ Kxf5 32.Dd7+ Le6 33.Dd3+ 
Kf4 34.Le3+ Ke5 35.Ld4++-. 
30...Thf8 31.Dd7?! 
Igen c4! 
31...Le4?? 
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32.g4? 
Den anden: 32.Lxf6! Kxf6 33.Dd4++-. 

32...hxg4 33.Dxg4+ Kf7 34.Dd7+ 
Kg6 35.Dg4+ Kf7 36.Dh5+ Lg6 
Stefan kunne have fremtvunget remis 
flere gange, men på grund af 
matchstillingen spillede han benhårdt 
på gevinst, og det endte med, at sort 
vandt i yderligere 40 træk! 
0–1 
 
Tilbage sad Torben Østergreen-
Johansen og Martin Rosenkilde, hvor 
førstnævnte længe havde været på vej 
mod sæsons første sejr, men efter at 
oprykningen for længst var faldet på 
plads, lykkedes det Hillerød-spilleren 
at få fjernet den sidste bonde fra 
brættet, hvorefter stillingen var 
teoretisk remis. 
 
Næstved spillede i den grad deres 
teoretiske oprykningschance ved at 
vinde med hele 7-1 over Furesø, som 
endte med at rykke ned på færre 
matchpoint end Frederiksberg. 
Næstved manglede godt nok et halvt 
point for at have en teoretisk chance 
for at snyde Hillerød og FREM, men 
om ikke andet overtog de med 
storsejren andenpladsen fra FREM. 
 
Resultater fra 7. runde: 
Hillerød – FREM 1 5-3, Furesø – 
Næstved 1-7, Allerød – Frederiksberg 
4-4, Taastrup – K41 2 3,5-4,5. 
 
Slutstillingen: 
1. Hillerød 35(10) 2. Næstved 33(7) 3. 
FREM 1 31(8) 4. K41 2 26,5(8) 5. 
Taastrup 26(7) 6. Frederiksberg 
25,5(7) 7. Furesø 25,5(6) 8. Allerød 
21,5(3). 
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2. division, gruppe 2: 
 
4. runde: 
 

Læseforeningen – FREM 2: 3-5 
 
I Bolbro Brugerhus var der lokalopgør 
mellem Læseforeningen og FREM 2, 
hvor vi stillede med et noget andet 
mandskab, end det var tilfældet før 
julepausen.  
Ikke alene måtte andetholdet afgive 
førstebrættet Niels-Peter Nielsen til 
FREM 1, men siden sidste runde 
havde Morten Topholm, Jesper 
Knudsen og Sander Ehmsen alle 
indstillet skakkarrieren.  
Dertil kom, at et par af de mest oplagte 
reserver heller ikke var til rådighed, så 
derfor var der udsigt til en jævnbyrdig 
match.  
Det blev da også tilfældet, idet de 
første seks afgørelser alle endte med 
pointdelinger. På det tidspunkt tydede 
alt på en uafgjort match, idet Mathias 
Meuniers gevinststilling modsvaredes 
af Jørgen Kvisthøjs ditto. 
 

Et mønsterparti 
En velspillede Mathias Meunier bragte 
FREM 2 foran 4-3, da modstanderen 
efter at være blevet udspillet måtte se 
sin konge fanget i et matnet: 
 
Hvid: Mathias Meunier, FREM 2 
Sort: Alex Sørensen, LF 
[noter: NEN] 

1.Sf3 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 d6 4.d4 g6 
5.g3 Lg7 6.Lg2 0–0 7.0–0 De8 8.Lg5 
c6 9.d5 c5 10.Lxf6 exf6 11.a3 Tf7 
12.Sd2 a6 13.b4 b6 14.Sa4 Dd8 

15.bxc5 bxc5 16.Tb1 Tb7 17.Txb7 
Lxb7 18.Db3 Dc7? 
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19.Sxc5! Lc8 
19...Dxc5 20.Dxb7 Da7 21.Tb1+-; 
19...dxc5?? 20.d6!+-. 
20.Se6 Lxe6 21.dxe6 Sc6 22.Df3 Tc8 
23.Dxc6 Dxc6 24.Lxc6 Txc6 
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25.Tb1! Tc7 26.Tb6 Lf8 27.Txa6 
Kg7 28.f4 g5 29.e3 Le7 30.Kf1 gxf4 
31.exf4 Kh6 32.a4 Kh5 33.h3 h6 
34.Ke2 Tb7 35.Kd3 Tb8 36.Ta7 Te8 
37.Sf3 Ld8 



 

~ 20 ~ 

 

��������	
 
�+4��++� 
�3%+++� 
�+�������� 
�+++�+�� 
��+�+��+! 
"++ +����# 
$++++& 
'++++( 
)*+,-./012 

38.Tg7! 
Der er udækkelig mat i højest to træk. 
1–0 
 

En utrolig vending 
Tilbage sad Michael B. Madsen og 
Jørgen Kvisthøj, der på et tidspunkt 
førte med kvalitet og et par bønder. 
Jørgen måtte give den tilbage, men der 
blev afviklet til et dronningeslutspil, 
hvor han stadig rådede over to 
forbundne fribønder på vej i mål. Så 
alt tydede i denne diagramstilling på, 
at LF-spilleren ville vinde: 
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63...Dc7+?? 

63...Dc4!–+. 
64.Kh3 f6 65.Dxf6 Dd7 66.Kg3? 
66.Df8+ Dg7 67.g5+ Kh5 68.Df3#. 
66...Dd3+?? 67.f3 Dd7 68.g5+ Kh5 
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69.Df4! 
Sort har ingen parade mod Dg4+ og 
mat! 
1–0 
 
Med sejren holdt FREM 2 snor i 
Sydøstfyn, og vores andethold ville i 
næste runde naturligvis heppe på 
Holbæk, som med en sejr kunne sørge 
for, at der stadig var mulighed for at 
hente Sydøstfyn, når parterne skulle 
mødes ved fællesafslutningen i Køge 
søndag den 3. marts. 
 
Resultater fra 4. runde: 
Læseforeningen – FREM 2 3-5, 
Ringsted – Sydøstfyn 2,5-5,5, Køge – 
Tårnet 6,5-1,5, Holbæk – Præstø 5-3. 
 
5. runde: 
 

FREM 2 – Præstø: 4-4 
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FREM 2 måtte afgive to spillere til 
førsteholdet, men dermed var holdets 
trængsler langt fra forbi. Ved 
kampstart mod Præstø var Niels 
Henrik Sørensen nemlig den eneste, 
der var til rådighed i forhold til 
idealopstillingen. Med syv afbud var 
det godt klaret, at spille lige op med 
sjællænderne. Slutresultatet kom til 
veje via to gevinster, to tab og fire 
remiser, hvoraf de tre faldt på de 
øverste brætter. Emil Deleuran 
sørgede for den ene gevinst, da han fik 
lejlighed til at slutte effektivt af mod 
Uffe Christensen: 
 

Hvid: Emil Deleuran, FREM 2 
Sort: Uffe Christensen, Præstø  
1.d4 d6 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 Sbd7 4.e3 c6 
5.c3 Dc7 6.Db3 e5 7.dxe5 Sxe5 
8.Sxe5 dxe5 9.Lg3 Se4 10.Dc2 Sxg3 
11.hxg3 h6 12.Lc4 b5 13.Ld3 Lc5 
14.Sd2 Le6 15.a3 a5 16.0–0 0–0 
17.b4 Le7 18.Tfc1 f5 19.Le2 Tac8 
20.Sf3 a4 21.c4 Db8 22.Tab1 c5 
23.bxc5 Txc5 24.Txb5 
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24...Dxb5 25.cxb5 Txc2 26.Txc2 Lb3 
27.Lc4+ Lxc4 28.Txc4 Lxa3 29.Txa4 

Ld6 30.Ta6 Td8 31.Sh4 f4 32.gxf4 
exf4 33.exf4 Lxf4 34.g3 Le5 35.Te6 
Lf6 36.Sf5 Kf7 37.Tc6 Td1+ 38.Kg2 
Tb1 39.b6 Ke8? 
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40.Sxh6! Ld4 41.Sf5 Lxb6 42.Sxg7+ 
Kf7 43.Sh5 Tb2 44.Tf6+ Kg8 45.g4 
Ld4 46.Tf5 Kh7 47.Kg3 Tb3+ 48.f3 
Lc3 49.Sf6+ Kg6 50.Se4 Le1+ 51.Kf4 
Tb4 52.Tf6+ Kg7 53.Tc6 Ld2+ 
54.Kf5 Le3 55.Tc7+ Kh6 
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56.g5+! Lxg5 57.Sxg5 Tb5+ 58.Kf6! 
Txg5 59.Th7+! Kxh7 60.Kxg5 Kg7 
61.Kf5 Kf7 62.f4 Ke7 63.Kg6. 1–0 
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Jonas sørgede for den anden gevinst: 
 

Hvid: Jonas Nilsson, FREM 2 
Sort: Morten Madsen, Præstø  
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Sf6 
5.Sg3 Db6 6.c3 g6 7.Db3 Dxb3 
8.axb3 Le6 9.Lc4 Lxc4 10.bxc4 Sbd7 
11.Sf3 Lg7 12.0–0 0–0 13.Te1 e6 
14.Lf4 a6 15.Se5 Tfd8 16.Lg5 h6 
17.Sxd7 Txd7 18.Lxf6 Lxf6 19.Se4 
Le7 20.c5 Kg7 21.Tad1 Tad8 22.f4 
g5 23.g3 Td5 24.b4 gxf4 25.gxf4 Tf5 
26.Tf1 Tg8 27.Sg3 Kh7 28.Kh1 Td5 
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29.f5! exf5 30.Sxf5 Lf8 31.c4 Td7 

32.d5 a5 33.d6 axb4 34.Tb1 Lg7 
35.Txb4 Le5 36.Se7! f6? 37.Sxg8 
Kxg8 38.Tfb1 b5 39.cxb5 cxb5 
40.Txb5 Kf7 41.Tb7 Ke6 42.Txd7 
Kxd7 43.Tb7+ Kc6 44.Tc7+ Kd5 
45.Kg2 Ke4 46.Te7 Kd5 47.Txe5+ 
1–0 
 

Resultater fra 5. runde: Tårnet – 
Læseforeningen 1,5-6,5, Sydøstfyn – 
Holbæk 3,5-4,5, FREM 2 – Præstø 4-
4, Ringsted – Køge 4-4. 
 
6. runde: 
 

FREM 2 – Tårnet: 4,5-3,5 
 
Oprykkerne fra Tårnet havde været i 
underhundens rolle i alle hidtidige 
opgør, og det var da også tilfældet i 
udekampen mod FREM 2, som trods 
et par afbud efter rating stod til at 
vinde 5,66-2,34. Værterne var godt 
nok foran fra start til slut, men nogen 
klar sejr var der på intet tidspunkt 
udsigt til.  
 
Ganske vist bragte Mathias Meunier 
og Jonas Nilsson FREM 2 foran 2-0, 
men på flere af de øvrige brætter var 
Svendborg-holdet godt med. Mens 
Jonas vandt på tid i en lidt bedre 
stilling, var matchens første afgørelse 
anderledes klar: 
 

Hvid: Mathias Meunier, FREM 2 
Sort: Michael Nord, Tårnet  
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.Ld3 c5 
5.e5 Sfd7 6.c3 Sc6 7.Se2 Tb8 8.0–0 
b5 9.f4 Db6 10.Sf3 a5?! 11.Kh1 
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11...b4? 
Herefter får hvid et selvkørende 
angreb; 11...g6! var nødvendigt. 
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12.f5! La6 13.fxe6 fxe6 14.Sg5 Lxd3 
15.Dxd3 bxc3 16.bxc3 cxd4 17.cxd4 
Sb4 18.Df3! Sxe5 19.dxe5 Le7 
20.Le3! 
20.Df7+!? Kd7 21.Le3! Dxe3 
(21...Thf8 22.Dxf8 Txf8 23.Lxb6 Txf1+ 

24.Txf1 Lxg5 25.Tf7++-) 22.Dxe6++-. 
20...Da6 21.Df7+ Kd7 22.Lc5! Tbe8 
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23.Ld6! Dxe2 24.Dxe6+ Kd8 25.Sf7# 
1–0 
 
Derpå fulgte en remis på førstebrættet 
mellem Jannick B. Skow og Ulrik 
Larsen, inden Sofia Henriques øgede 
hjemmeholdets forspring til 3,5-0,5 
ved at vinde over Benny Brinch. 
 

De to matchpoint sikret 
Det blev 4-1, da Niels Henrik 
Sørensen og Ib Lynæs Hansen delte i 
porten efter et forløb, hvor det lignede 
balance hele vejen.  
Reserven Yann Le Besq sørgede for 
begge matchpoint til FREM 2 ved at 
spille remis mod Tårnets ditto Jens 
Erik Pedersen, der op mod 
tidskontrollen vandt den bonde tilbage, 

han havde været bagud med siden 
åbningen.  
 
Det skulle imidlertid blive sidste gang, 
hjemmeholdet kom på tavlen, og det 
var ikke spor overraskende, idet det 
længe havde stået klart, at de to 
Tårnet-spillere Niels Peter Mangor 
Jansen og Ole Eik Jørgensen havde fat 
i den lange ende mod hhv. Michael B. 
Madsen og Johnny Holler Johansen. 
 
Resultater fra 6. runde: 
Sydøstfyn – Læseforeningen 4,5-3,5, 
FREM 2 – Tårnet 4,5-3,5, Køge-
Holbæk 4-4, Præstø – Ringsted 2-6. 
 
7. runde: 
 

Sydøstfyn – FREM 2: 4,5-3,5 
 
2. division, gruppe 2 bød på 
fællesafslutning i Køge, hvor det 
eneste spændingsmoment var, om 
Sydøstfyns førsteplads kunne komme i 
fare. Det blev ikke tilfældet, idet de 
omkring tidskontrollen havde bragt sig 
foran 3,5-1,5 mod FREM 2, hvis i 
forvejen meget teoretiske mulighed for 
at true rækkens førerhold derfor 
allerede var forduftet. Det blev også 
4,5-2,5, og derfor havde det kun 
kosmetisk betydning, at Anton 
Kjeldsen ved at vinde det sidste parti 
fik reduceret for FREM 2.  
 

Da fem af partierne endte remis, var 
det andetholdets eneste gevinst, men 
da partiet var fyldt med fejl fra begge 
sider, ønsker vinderen det forståelig 
nok ikke offentliggjort! 
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Derudover kan det fastslås, at den 
fynske deltagelse i 2. division, gruppe 
2 bliver reduceret fra fire til tre. Da 
Sydøstfyn og Tårnet rykker hver sin 
vej, kommer det lokale islæt i næste 
sæson følgelig til at bestå af FREM 2, 
Læseforeningen og vinderen af 
fynsserien, Sdr. Nærå.  
Under vanskelige betingelser, 
forårsaget af blandt andet afgivelse af 
reserver til førsteholdet samt flere 
nøglespilleres farvel ved årsskiftet, 
klarede FREM 2 sig fint i den række, 
holdet egentlig var rykket ud af sidste 
sæson, og med det in mente må det 

formodes atter at kunne være blandt 
topholdene i den kommende. 
 
Resultaterne fra 7. runde: 
Sydøstfyn – FREM 2 4,5-3,5, Tårnet – 
Præstø 2,5-5,5, Køge – 
Læseforeningen 5-3, Ringsted – 
Holbæk 3,5-4,5. 
 
Slutstillingen: 
1. Sydøstfyn 36,5(12) 2. Holbæk 
33,5(12) 3. FREM 2 30,5(8) 4. 
Læseforeningen 29,5(5) 5. Ringsted 
28(6) 6. Køge 27(6) 7. Præstø 22(5) 8. 
Tårnet 17(2). 
 

 

FREM 3 overhalet på målstregen 
Af Niels Erik Nielsen 

 
4. runde: 
 

I januar blev der taget hul på anden 
halvdel af den fynske holdturnering, 
og i fynsserien flaskede alt sig for 
førerholdet FREM 3, der selv hentede 
en storsejr over agterlanternen 
Faaborg. Samtidig kunne de glæde sig 
over, at nærmeste forfølger Sdr. Nærå 
led sæsonens første nederlag til Nr. 
Aaby. Det betød samtidig, at FREM 3 
nu var hele fire point foran 
Læseforeningen 2, der med en kneben 
udesejr over Sydøstfyn 2 byttede plads 
med Sdr. Nærå i tabellen.  
 

I matchen i Ungdomshuset bragte 
FREM 3 sig foran 6-0, inden Faaborg 
med to afsluttende gevinster fik pyntet 
på resultatet. 
 

På førstebrættet var Johnny i hopla: 
 

Hvid: Bent Warncke, Faaborg  
Sort: Johnny Holler Johansen, 
FREM 3 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Se2 
Db6 6.g3 f6 7.exf6 Sxf6 8.Lg2 cxd4 
9.cxd4 Ld6 10.Sbc3 0–0 11.0–0 Ld7 
12.a3 Sa5 13.b4 Sc4 14.Lf4 Tac8 
15.Te1 Sg4 16.Lxd6 
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16...Sxf2!? 17.Lxf8 Sxd1 18.Lc5 Dd8 
19.Taxd1 b6 20.Sxd5 bxc5 21.dxc5 
Sxa3 22.Sdc3 Sc2 
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23.c6?? Db6+ 24.Kh1 Lxc6 25.Tg1 
Lxg2+ 26.Txg2 Se3 27.Td3 Sxg2 
28.Kxg2 Dxb4 29.Te3 Db7+ 30.Kh3 
a5 31.Se4 e5 32.g4 Tc6 33.S2g3 Th6+ 
34.Kg2 a4 35.Td3 a3 
0–1 
 

Johnnys deltagelse fik imidlertid et 
kedeligt efterspil, idet det efter flere 
udmeldelser ved årsskiftet viste sig, at 
han figurerede som nummer 16 på 
klubbens styrkeliste.  
 

Så kan man ikke spille førstebræt på 
tredjeholdet, og efter en klage fra Sdr. 
Nærå blev FREM 3 efterfølgende 
fratrukket et point, så sejren ’kun’ kom 
til at lyde på 5-3. 
 

I et lige slutspil fik Jess Nykjær 
foræret hele pointet, da Ove Matras 
efter 25.Sxe4 i stedet for 25…h6! med 
lige spil bukkede fælt med 
25…Sd5??: 
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26.Sg5+ Kf6 27.Txe6+ Kf5 28.Td6 
h6 29.Sf3 g5 30.Lc1 Kg4 31.Kg2 Lf8 
32.h3+ Kf5 33.Sed4+ Ke4 34.Te6# 
1–0 
 
Jonas ville også være med og vandt et 
omskifteligt parti over Mikael Rask, 
som mange troede var i gang med at 
sætte Jonas mat; FREM-spilleren slap 
dog med skrækken: 
 
Hvid: Jonas Nilsson, FREM 3 
Sort: Mikael Rask, Faaborg  
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ld3 
Ld6 5.Sf3 Lg4 6.h3 Lh5 7.Le3 Se7 
8.Sbd2 Sd7 9.c3 c6 10.Dc2 Lg6 11.0–
0–0 Dc7 12.g3 h6 13.Sh4 Lxd3 
14.Dxd3 0–0–0 15.f4 Sf6 16.Shf3 g6 
17.Se5 Sf5 18.Lf2 h5 19.Tde1 Sg7 
20.Df3 Tde8 21.g4 hxg4 22.hxg4 
Txh1 23.Txh1 Se4 24.Th7 
24.Sxe4 dxe4 25.Dxe4 f6 26.Dxg6 
fxe5 27.dxe5 Lf8 28.Th7 Te6 
29.De4±. 
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24...Sxd2 25.Kxd2 Lf8 26.Lh4 Da5 
27.a3 Se6 28.Kc1 Lxa3 29.bxa3 
Dxa3+ 30.Kd1 Db3+ 31.Ke1 
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31...Sxd4!? 
31...g5!! 32.fxg5 (32.Lxg5 Db1+–+) 

32...Sxd4 33.Dd3 Txe5+–+. 
32.Dd3 Se6 33.Lg3 f6 34.Dxg6 
Dxc3+ 35.Kf2 Dd4+ 36.Kf1 Dd1+ 
37.Le1 Tf8 38.Df5 Te8 39.Dxf6 Dd4 
40.Tf7 Da1?? 
40...De4! 
41.Te7 Da6+ 42.Kg1 Db6+ 43.Lf2 
Db1+ 44.Kh2 
1–0 
 
Nytilkomne Erik Pedersen bidrog også 
til løjerne og lod klogelig 
modstanderen være ene om at forløbe 
sig: 
 
Hvid: Ole Hald, Faaborg 
Sort: Erik Pedersen, FREM 3 
[noter: NEN] 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.f4 e6 5.Sf3 
h6 6.Sbd2 Sd7 7.Sb3 Tc8 8.c3 Se7 
9.Le3 Le4 10.Ld3 Sf5 11.Lf2 Lxd3 
12.Dxd3 Le7 13.g4 Sh4 14.0–0–0 

Sxf3 15.Dxf3 a5 16.f5 a4 17.Sd2 c5 
18.fxe6 fxe6 
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19.Dd3? 
Selv om det ser farligt ud for sort at 
rokere, er der ingen grund til at give 
ham muligheden. Derfor var fx 
19.Tdf1 at foretrække. 
19...0–0 20.Sf3 Tf4 21.Thg1 Df8 
22.Tg3 Df7 23.g5? hxg5 24.Sxg5 
Lxg5 25.Txg5 Txf2 26.Tdg1 
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26...Tf5! 27.Dh3 
27.Txg7+ Dxg7 28.Txg7+ Kxg7 
29.Db5 Tc7–+. 
27...Txg5 28.Txg5 Df4+. 0–1 



 

~ 27 ~ 

 

Resultater fra 4. runde: Sydøstfyn 2 
– Læseforeningen 2 3,5-4,5, FREM 3 
– Faaborg 6-2, Nyborg – Odense 4-4, 
Nr. Aaby – Sdr. Nærå 4,5-3,5. 
 
5. runde: 
 
I lokalopgøret mod Læseforeningen 2 
hentede FREM 3 sæsonens femte sejr. 
Samtidig måtte LF 2 se sig overhalet 
af Sdr. Nærå, som vandt med mindst 
mulig margin over Nyborg.  
 
Med to runder igen var forspringet til 
Sdr. Nærå derfor på fire point, men da 
parterne jo skulle mødes i sidste runde, 
havde forfølgerne stadig muligheden 
for at hente FREM 3. 
 
I lokalopgøret ramlede Per Jørgensen 
og Tommy Knoth ind i hinanden. 
Begge har holdt en lang pause fra 
organiseret skak, men gør nu 
comeback for deres gamle klubber.  
 
Der var balance, indtil LF-spilleren lod 
sig forføre til at spille 24…Sh5xf4?!: 
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25.b4! Txf1+? 

Det overraskende 25…Sd5! 26.bxc5, 
Sxc3 var sorts bedste mulighed. 
26.Dxf1, Dc7 27.Dxf4, Td1+ 28.Le1, 
Lxe5 29.Dxe5 
1-0. 
 
Erik Pedersen vandt for anden kamp i 
træk, da veteranen Erling Rasmussen 
gik helt galt i byen og tillod en 
dræbende skak på a8. Vi kommer ind 
efter brøleren 27…Dd7??: 
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28.Txe2! Txe2 29.Ta8+ Te8 30.Dxd7 
Txd7 31.Txe8+ 
Hvid vandt i yderligere 20 træk.  
1–0 
 
Sophus stod for tredjeholdets tredje 
gevinst ved totalt at udspille veteranen 
Christian Winther, der mistede en 
officer allerede i træk 13: 
 
Hvid: Sophus M. Møller, FREM 3 
Sort: Christian Winther, LF 2  
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 a6 3.g3 e6 4.Lg2 d5 
5.exd5 exd5 6.0–0 d4 7.d3 Le7 8.Te1 
Sf6 9.De2 Sc6 10.Se5 Ld7 11.Lg5 
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11...0–0?? 12.Sxc6 bxc6 13.Dxe7 Dc7 
14.Dxc5 Tfe8 15.Sd2 Te6 16.Txe6 
fxe6 17.Dxd4 e5 18.Dc4+ Kh8 
19.Lxf6 gxf6 20.Df7 Dd8 21.Se4! 
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21...Lf5 
21...f5? 22.Sf6!+-. 
22.Dxf6+ Dxf6 23.Sxf6 
Sort slæbte det håbløst tabte slutspil 
videre i 15 træk, før han kunne 
bekvemme sig til at opgive. 
1–0 
 
Resultater fra 5. runde: Faaborg – 
Nr. Aaby 6-2, Læseforeningen 2 – 

FREM 3 3-5, Odense – Sydøstfyn 2 
6,5-1,5, Sdr. Nærå – Nyborg 4,5-3,5. 
 
6. runde:  
 
FREM 3 led på hjemmebane sæsonens 
første nederlag til Odense, der vandt 
lokalopgøret med mindst mulig 
margin.  
 
Da Sdr. Nærå og Læseforeningen 2 
samtidig hentede storsejre over 
nedrykningskandidaterne Sydøstfyn 2 
og Faaborg, indsnævredes 
tredjeholdets ellers så sikre forspring 
betragteligt.  
 
Således ville oprykkerne fra Sdr. Nærå 
gå forbi FREM 3 i tilfælde af en 4,5-
3,5 sejr i det indbyrdes opgør, men 
Læseforeningen 2 kunne snyde dem 
begge ved at vinde stort over Nr. 
Aaby.  
 
Denne aften var der langt mellem 
snapsene. Fem af partierne endte 
remis, og holdets eneste gevinst stod 
Erik Pedersen for, da modstanderen 
var så venlig at bukke sin dronning 
væk. 
 
Resultater fra 6. runde: Sydøstfyn 2 
– Sdr. Nærå 1,5-6,5, FREM 3 – 
Odense 3,5-4,5, Faaborg – 
Læseforeningen 2 1-7, Nr. Aaby – 
Nyborg 6-2. 
 
7. runde: 
 
Fællesafslutningen i Læseforeningen 
endte som en stor triumf for Sdr. 
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Nærå, der vandt oprykningsfinalen 
mod FREM 3 så sikkert som 5,5-2,5. 
Det er sjældent, at alle topbrætter er 
først færdige, men det var tilfældet 
her, hvor Anton Kjeldsen udlignede til 
2-2 ved at vinde over Martin 
Jørgensen i fin positionel stil.  
 
Sdr. Nærå-spilleren gav sig selv en 
isoleret dobbeltbonde allerede i 
åbningen, og den svækkelse blev et 
tema resten af partiet: 
 
Hvid: Martin Jørgensen, Sdr. Nærå 
Sort: Anton Kjeldsen, FREM 3 
[noter: NEN] 

1.f4 g6 2.e4 d6 3.d4 Lg7 4.c3 Sf6 
5.Ld3 0–0 6.Sf3 c5 7.0–0 cxd4 8.cxd4 
Db6  
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9.Db3?! Dxb3 10.axb3 Sc6 11.h3 Sb4 
12.e5?! Sxd3 13.exf6 Lxf6 14.Sc3 
Sxc1 15.Tfxc1 Le6 16.b4 Tfc8 17.Se4 
Txc1+ 18.Txc1 Kg7 19.Kf2 Tc8 
20.Txc8 Lxc8 21.Sxf6 Kxf6 22.Ke3 
h6 23.h4= Ke6 24.Ke4 f5+ 25.Kd3 b6 
26.Sd2 La6+ 27.Kc3 Kd5 28.b3 e5 
29.dxe5 dxe5 30.fxe5 Kxe5 31.g3 
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31...f4! 32.g4 Le2 33.g5 hxg5 34.hxg5 
f3. 0–1 

 
Et kig på de resterende fire partier var 
imidlertid ikke et opmuntrende syn for 
FREM 3, der endte med blot at kunne 
notere Anton som vinder, mens 
nederste halvdel af holdet kun 
formåede at hente et halvt point. 
 
Dermed rykkede Sdr. Nærå op med et 
to points forspring, så i slutstillingen 
ville det fradømte point alligevel ikke 
have kunnet ændre på rækkefølgen. 
Hvad et større forspring inden 
oprykningsfinalen ville have medført, 
kan derfor kun forblive gisninger. 
 
Resultater fra 7. runde: Sdr. Nærå – 
FREM 3 5,5-2,5, Læseforeningen 2 – 
Nr. Aaby 2-6, Odense – Faaborg 3-5, 
Nyborg – Sydøstfyn 2 4,5-3,5. 
 
Slutstillingen: 1. Sdr. Nærå 34(11) 2. 
FREM 3 32(10) 3. Nr. Aaby 31(10) 4. 
Læseforeningen 2 30(8) 5. Odense 
27,5(6) 6. Nyborg 24(5) 7. Faaborg 
24(4) 8. Sydøstfyn 2 21,5(2). 
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FREM 4 rykker op 
Af André Friis Møller 

 

Her i 2012-13 havde Frem 4 endnu en 
fin sæson i Serie 1, hvor holdet bestod 
af fem eller seks juniorer og to til tre 
forældre. Igen i år var det en stor 
fornøjelse at spille på holdet og med 
fem sejre ud af seks runder (der var 
kun syv hold i rækken) har især de 
øverste brætter med ungdomsspillerne 
vist deres styrke. Dermed vandt vi 
serien, så det til efteråret bliver 
Fynsserien, det gælder! 
Holdopstillingen så som regel således 
ud: Sophus, Søren, Yann som reserve, 
Emma, Thor, Alexander, Jacob C og 
så Claus og André ved de nederste 
brætter. Men uden at jeg ved noget om 
det, kunne jeg godt forestille mig, at 
holdet bliver nødt til at se noget 
anderledes ud, når der skal spilles i 
Fynsserien, idet vores spændvidde i 
rating går lige fra omkring 1800 og 
ned til ca. 1100. 
Det får vi at se efter sommerferien, 
men indtil den nye sæson starter, kan 
vi dog sole os i sejrens glans. Da kan 
det godt være, at vi vågner op til en 
barskere virkelighed, men juniorerne 
er jo ikke bange af sig. De minder lidt 
om ungløver, der gerne vil bevise 
deres værd og vippe de gamle af 
pinden. Og det lykkes jo af og til, selv 
om de dog også bliver dukket en gang 
imellem af en gammel genstridig han, 

der ikke vil give sig. Så det bliver alt i 
alt spændende at følge Emmas og 
drengenes udvikling i de kommende 
sæsoner. Som holdleder vil jeg gerne 
sige tak til alle, der har spillet med, og 
som derved har hjulpet til det fine 
resultat. 
 
Vi skal se en enkelt afslutning fra 4. 
runde af turneringen, hvor Sophus 
viser fribondens styrke mod John G. 
Madsen, Odense 2, der netop har 
spillet 39.Kc3: 
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39...a3! 
Hvid opgav, da sort jo får ny dronning 
efter 40.Kxb4 a2. 0–1 
 
Slutstillingen: 1. FREM 4 29,5(10) 2. 
Tårnet 2 26,5(8) 3. Odense 2 26(8).  
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AKTIVITETSKALENDER
 

April mandag 08 FREM OPEN (3), BRIKKEN nr. 1 

 mandag 15 Generalforsamling 

 mandag 22 FREM OPEN (4) 

 mandag 29 Træning 

Maj mandag 06 FREM OPEN (5) 

 mandag 13 FREM OPEN (6) 

 mandag 20 2. pinsedag (klubben lukket) 

 mandag 27 FREM OPEN (7) 

Juni mandag 03 Hurtigskak (1) 

 mandag 10 Hurtigskak (2) 

 lørdag 15 Sommerfest 
 

    Derudover er der i sæsonen juniortræning hver mandag fra kl. 17.00-18.30. 
 

FREM 5 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Inden sidste runde skulle femteholdet 
blot hente et point ind på Nyborg 2 for 
at rykke op, idet det på grund af flest 
matchpoint var bedst i tilfælde af 
ligestilling. 2-2 mod Kerteminde rakte 
dog ikke, idet nyborgenserne samtidig 
vandt 2,5-1,5 over Sydøstfyn 3.  
 

Slutstillingen: 1. Nyborg 2 22,5(13) 2. 
FREM 5 21(13) 3. Sydøstfyn 3 20(10). 
 

Vi skal se en enkelt partiafslutning fra 
4. runde, hvor Lene Kuntz lod 
dronningen stå i slag og satte mat: 
 

Hvid: Lene Kuntz, FREM 5 
Sort: Bjarne Jakobsen, Odense 4  
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Sf3 Ld6 3.Lc4 h6?! 4.Sc3 
Se7?! 5.d4 exd4 6.Dxd4 f6 7.Sb5 
Sec6 8.Sxd6+ Ke7?? 

8...cxd6 9.Dxd6 De7 10.Dxe7+ Sxe7 
11.Le3+-. 
9.Sf5+ Kf8 
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10.S3h4! Sxd4 11.Sg6+ Ke8  
12.Sxg7#.  
1–0 
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Pokalturneringen 
Af Niels Erik Nielsen 

 
For første gang i klubbens historie spillede vores to bedste mandskaber 

sig frem til pokalfinalen, hvor førsteholdet trak det længste strå. 
 
3. runde: 
 
Kvartfinalerne i den fynske 
pokalturnering blev endestation for de 
forsvarende mestre fra Trekanten, der 
overraskende røg ud mod FREM 1.  
Vi kunne samtidig glæde os over, at 
FREM 2 ligeledes var semifinaleklar, 
efter at de i aftenens mest jævnbyrdige 
match slog bysbørnene fra 
Læseforeningen ud.  
 
Blandt de sidste fire var også Peixe, 
der vandt klart over værterne fra Sdr. 
Nærå, samt Sydøstfyn, som 
begunstiget af aftenens største 
lodtrækningsheld gjorde rent bord mod 
alles ønskemodstander Nyborg 2. 
 

Sort kom godt fra start 
Aftenens fire første afgørelser faldt 
alle ud til sort fordel, og blandt 
triumfatorerne var Tom Frantsen fra 
FREM 1, der sørgede for en tidlig 
føring ved at vinde over Niels Skou, 
som debuterede for Trekanten: 
 
Hvid: Niels Skou, Trekanten 
Sort. Tom Frantsen, FREM 1 
[noter: NEN] 
1.Sf3 Sf6 2.g3 b5 3.Lg2 Lb7 4.0–0 e6 
5.b3 Le7 6.Lb2 0–0 7.c4 bxc4 8.bxc4 
d6 9.Db3 Dc8 10.d4 Sbd7 11.Sbd2 
Tb8 12.Tab1?? 
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12...Le4 
12...Lxf3? 13.Dxf3. 
13.Da4 Lxb1 14.Txb1 Tb6 15.Dc2 
15.Dxa7?? Ta6 koster dronningen. 
15...Da6 16.a4 Tfb8 17.Se1 d5 
18.Sd3 c6 19.Tc1 Lb4 20.Sb3? dxc4 
21.Dxc4 Dxc4 22.Txc4 
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22...Lf8!. 0–1 
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Vi skulle helt hen mod spilletidens 
udløb, før der var nyt at berette fra 
denne match, men ved nabobordet var 
der gang i sagerne mellem FREM 2 og 
Læseforeningen, hvor Lars Munk 
Jensen grundet en fejlberegning af 
Mathias Meunier fik foræret en ren 
officer allerede i åbningen, og der gik 
da heller ikke lang tid, før 
Læseforeningen var foran 1-0. 
Føringen holdt imidlertid kun kort, 
idet Per Stentebjerg-Hansen udlignede 
ved at vinde et meget flot parti mod 
Renè Rauer Hansen, hvis kongestilling 
blev sprængt til atomer: 
 
Hvid: Renè Rauer Hansen, LF 
Sort: Per Stentebjerg-Hansen, 
FREM 2 
[noter: NEN] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lf5 
5.Sc3 e6 6.Le2 Sbd7 7.0–0 Ld6 8.b3 
Se4 9.Lb2 Df6 10.Tc1 Dh6 11.a3 0–0 
12.b4?! dxc4 13.Lxc4 Lg4 14.h3 
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14...Sg5!! 15.Le2 
15.Sxg5 Lxd1 16.Sge4 Lf3! 17.Sxd6 
Dg6–+; 15.hxg4?? Sxf3+ og mat i 
næste træk. 

15...Sxh3+! 16.gxh3 Lxf3 
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Hvid opgav, da der er mat i højest fem 
træk efter 17.Lxf3 Dxh3 18.Te1 Lh2+ 
19.Kh1 Lg3+ 20.Kg1 Dh2+ 21.Kf1 
Dxf2#. 
0–1 
 
Det lykkedes Johnny Holler Johansen 
at holde et vanskeligt slutspil remis 
mod Jørn Moestrup. Jonas Nilsson 
sled i matchens sidste parti 
Læseforeningens Per Jørgensen op i et 
langt dobbelt springerslutspil. Vi 
kommer ind efter 55.Se1: 
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55...b4? 56.cxb4 axb4 57.Sc2 Sb5 
58.Sd3 Sc3 59.Sdxb4 Sd6 60.a4 Sd1+ 
61.Ke2 Sc3+ 62.Kd3 Sd1 63.Sxc6 
Sf2+ 64.Ke2 
1–0 
 
Dermed var FREM 2 videre og kunne 
sammen med stævnets øvrige spillere 
følge den spændende afslutning 
mellem Trekanten og FREM 1, hvor 
det for de resterende tre partier gjaldt, 
at de var blandt aftenens sidst færdige.  
 

På førstebrættet mødtes Carsten Bank 
Friis og Kristoffer Dyrgaard, og de 
kom ud i en variant i Grünfeldt-indisk, 
som vist et stykke af vejen har været 
på brættet parterne imellem i en 
divisionskamp for et par år siden.  
Der så længe ud til at være balance, 
men Kristoffers store tidsforbrug 
kunne i sidste ende godt blive en 
udslagsgivende faktor.  
 

I mødet mellem Simon Wilbrandt og 
Kim Skaanning fik sidstnævnte 
tilsyneladende bekvemt udlignet, men 
i fortsættelsen kom den unge FREM-
spiller til at stå bedst. Hans betydelig 
mere erfarne modstander forsvarede 
sig imidlertid godt, og da hvids farlige 
fribonde var blevet neutraliseret, kom 
sorts tårn snart til sin ret mod Simons 
nu temmelig bovlamme krikke, og 
Kim sørgede for udligning til 1-1. 
 

Tobias blev dagens mand i skysovs 
Vi vender os nu til fjerdebrættet, hvor 
en anden af vores talentfulde juniorer, 
Tobias Ilsøe, var oppe imod 
Trekantens Gert Aagaard, som snart 
fik kam til sit (manglende) hår: 

Hvid: Tobias Ilsøe, FREM 1 
Sort: Gert Aagaard, Trekanten 
[noter: NEN] 
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.f3 c5 
5.a3 cxd4 6.axb4 dxc3 7.bxc3 Dc7 
8.e4 d5 9.exd5 exd5 10.c5 0–0 11.Ld3 
De5+ 12.Se2 Te8 13.0–0 Sc6 14.Lf4 
De7 15.Te1 Sh5 16.Sg3 Dxe1+ 
17.Dxe1 Txe1+ 18.Txe1 Sf6 
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19.Sh5! Le6 20.Sxf6+ gxf6 21.Lb5 
Tc8 22.Ta1 a6 23.Lxc6 Txc6 24.Kf2 
Kg7 25.Ke3 Kf8 26.Ld6+ Ke8 
27.Td1 Kd7 28.Td4 Tc8 29.Th4 Te8 
30.Kd4 
30.Txh7?? Lf5+–+. 
30...Tg8 31.g3 Tg7 32.Th6 Kc6 
33.Txf6 Tg6 34.Tf4 Th6 35.h4 Tg6 
36.g4 b6 37.h5 bxc5+? 
37...Tg8 var at foretrække. 
38.Lxc5 Tg8 39.Le7 Kd7 40.Lf6 Tc8 
41.Kd3 Kd6 42.Ld4 Ta8 43.Tf6 a5 
44.bxa5 Txa5 45.Th6 Ta1 46.Txh7 
Te1 47.Th8 Ld7 48.Tb8 Th1 
49.Tb6+ Kc7 50.Tf6 Le6 51.Ke3 
Kd6 52.Kf4 Ke7 53.Kg5 Kf8 54.Th6 
Th3 55.f4 Tg3 56.f5 Ld7 
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57.Tb6? 
57.Th8+! Ke7 58.Lc5#. 
57...f6+ 58.Txf6+ Kg8 59.Tb6 Le8 
60.Tb8 Kf7 61.h6 Th3 
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62.Txe8! Kxe8 63.Kg6 Th4 64.g5 
Th1 65.h7 Kf8 66.h8D+ Txh8 
67.Lxh8 
1–0 
 
Dermed var FREM 1 mindst sikker på 
lynomkamp, men Kristoffer Dyrgaard 
sørgede for, at den ikke blev 
nødvendigt ved at holde remis mod 
Carsten Bank Friis. 'Holde' dækker 

dog ikke helt sidste halvdel af partiet, 
idet det var Kristoffer, som havde 
gevinstchancerne. Matchstillingen og 
den manglende tid taget i betragtning, 
valgte FREMs førstebræt forståeligt 
nok det sikre, og afviklede til en 
stilling, som var tykt remis. 
 
Dermed var FREM 1, FREM 2, Peixe 
og Sydøstfyn klar til semifinalerne, 
som blev spillet i Sydøstfyn tirsdag 
den 12. februar. 
 
4. runde: 
 
Efter to højdramatiske semifinaler, der 
endte med sejre over hhv. Peixe og 
Sydøstfyn, var FREM 1 og FREM 2 
klar til den fynske pokalfinale. 
 
De to stærkeste hold trak hinanden 

Lodtrækningen indikerede to 
jævnbyrdige opgør, og det kom i den 
grad til at holde stik, idet begge 
matcher endte 2-2 efter et spændende 
forløb, hvor alle fire mandskaber 
havde mulighed for at afgøre tingene i 
den ordinære kamp. I første omgang 
skal det gælde ’den moralske finale’ 
mellem FREM 1 og Peixe, hvor 
parterne måtte ud i hele tre 
lynomkampe, før vinderen var fundet. 
 

Frænde var ikke frænde værst 
Der var flere interessante aspekter ved 
dén match og stævnet i det hele taget. 
Således havde samtlige 16 spillere i 
semifinalerne på et tidspunkt i 
skakkarrieren stillet op for enten 
FREM eller Sydøstfyn. På Peixes hold 
er Lars Borbjerggaard i 



 

~ 36 ~ 

 

divisionssammenhæng førstebræt for 
Sydøstfyn, mens Niels-Peter Nielsen 
og Jan Nordenbæk som bekendt 
sideløbende var i gang med deres 
første sæson i FREM! Derfor var der i 
møderne mellem Per Stentebjerg og 
Niels-Peter Nielsen samt Tom 
Frantsen-Jan Nordenbæk tale om rene 
klubopgør. Om det havde indflydelse 
på forløbet, skal være usagt, men i 
hvert fald sluttende de to partier remis 
efter hhv. 15 og 21 træk. 
 

Presset hvilede på Kristoffer 
Det lagde afgørelsen i hænderne på de 
to topbrætter, hvor Lars Borbjerggaard 
tidligt fik lov til at vinde Simon 
Wilbrandts dronning for tårn og 
springer. Normalt ikke det bedste bytte 
for spillets stærkeste brik, hvilket da 
også viste sig at holde stik her, hvor 
FREM-spilleren måtte bøje sig efter 
35 træk. Bagud 1-2 afhang FREM 1’s 
finaledrømme nu af, om Kristoffer 
Dyrgaard kunne vinde over IM Steffen 
Pedersen. Sidst de to mødtes var ved 
DM i halvtime-skak sidste år, og her 
trak FREM-spilleren med de sorte 
brikker det længste strå. 
Farvefordelingen var den samme på 
Gudbjerg Skole, og det blev udfaldet 
også: 
 
Hvid: Steffen Pedersen, Peixe 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 Lg7 
5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sxc3 7.bxc3 c5 
8.Le3 0–0 9.Le2 Sc6 10.0–0 cxd4 
11.cxd4 Lg4 12.d5 Lxa1 13.Dxa1 Sa5 
14.Lh6 f6 15.Lxf8 Dxf8 16.Dc3 Dd8 

17.e5 Tc8 18.Db4 Lxf3 19.Lxf3 fxe5 
20.Lg4 Tc4 21.Le6+ Kg7 
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22.Da3?! 
Det ser ud til, at hvid kunne holde 
balancen med 22.De1!? Dc7 23.d6 
exd6 24.Lxc4 Sxc4 25.f4=. 
22...Td4 23.Tc1?! 
Den afgørende fejl; efter 23.f4! Txf4 
24.Txf4 exf4 25.Dc3+ Kh6 26.Dh3+ 
har hvid remis ved trækgentagelse. 
23...a6 24.g3 Sc4 25.Df3 Df8 
26.Dxf8+ Kxf8 27.Tb1 Sd6 28.Tb2 
e4 29.Kg2 Kg7 30.h4 b5 31.Te2 Sc4 
32.f3? 
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32...Td2! 33.Txd2 Sxd2 34.fxe4 Sxe4 
35.Kf3 Sc3 36.Ke3 Kf6 37.Lg8 h5 
38.Kd4? b4!? 
Teksttrækket vinder let; Fritz 11 
foretrækker 38...Se2+ 39.Kc5 Sxg3 
40.Kb6 Sf5 41.Kxa6 g5 42.hxg5+ 
Kxg5 43.Kxb5 h4–+, men da begge 
veje fører til målet, kan den ene 
gevinstmetode vel være lige så god 
som den anden. 
39.Kc4 Sxa2 
0–1 
 

Lyn i flere etaper 
2-2, og efter en kort pause sad parterne 
igen overfor hinanden – denne gang 
med modsatte farver.  
 
Da Jan Nordenbæk og Lars 
Borbjerggaard begge vandt for Peixe, 
mens Per Stentebjerg-Hansen hentede 
hele pointet mod Niels-Peter Nielsen, 
var det endnu en gang op til Kristoffer 
Dyrgaard, at holde FREM 1 inde i 
kampen. Han vandt på tid, og man var 
klar til 2. etape.  
 

Klog af skade 
Her bragte FREM 1 sig for første gang 
i helaftensforestillingen i en 
fordelagtig position, og hertil bidrog 
ikke mindst Simon Wilbrandt, der klog 
af skade valgte en anden opstilling end 
i det ordinære parti mod ’Bobby’: 
 
Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 1 
Sort: Lars Borbjerggaard, Peixe  
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 
5.Sf3 0–0 6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 h6 
9.Le3 Sa6 10.Sd2 Sc5 11.b3 Se8 

12.g4 f5 13.gxf5 gxf5 14.f3 fxe4 
15.Scxe4 Sxe4 16.Sxe4 Lf5 17.Dd2 
Kh7 18.Ld3 Lg6 19.Tg1 Txf3?? 
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20.Txg6! Txe3+ 21.Dxe3 Kxg6 
22.Sg5+! Kf6 23.Df2+ Kxg5 24.0–0–
0 
Da han er mat i højest tre træk, valgte 
sort at opgive.  
1–0 
 
Da det blev remis på førstebrættet, 
mens Nordenbæk endnu en gang vandt 
over Frantsen, kunne Per Stentebjerg-
Hansen med gevinst mod Niels-Peter 
Nielsen sikre finalepladsen.  
 
Den så absolut ud til at være inden for 
rækkevidde, idet to tårne på anden 
række plus en løber truede med at 
opstille udækkelige mattrusler, men på 
afgrundens rand trådte NP’ s springer - 
godt understøttet af en fribonde i h-
linien - ind på scenen og fremtvang 
remis ved trækgentagelse.  
 
Derfor blev det nødvendigt med en 3. 
etape, men her viste FREM-
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mandskabet sig at have den klart 
bedste lyn-kondition og vandt samtlige 
fire opgør. 
 

Fisken hoppede af krogen 
Selv om pokalsemifinalen mellem 
FREM 1 og Peixe blev aftenens 
længste forestilling, var mødet mellem 
Sydøstfyn og FREM 2 absolut 
konkurrencedygtig, hvad angår 
spænding om udfaldet.  
 
Den første afgørelse faldt på 
fjerdebrættet mellem Kris Munk og 
Jonas Nilsson, der som sædvanlig 
fyrede en masse træk af uden det store 
tidsforbrug.  
 
Parterne endte i et slutspil med et tårn 
til hver, hvor hvid stadig rådede over 
sin a-bonde, mens sorts bønder var 
væk. Det så ud til, at hvid kunne 
forhindre den sorte konge i at nå over 
til a-bonden, men som det kom, 
lykkedes det Jonas at komme ind i en 
teoretisk remisstilling. 
 

Spil til et mål 
Mødet på tredjebrættet mellem Johnny 
Holler Johansen og Per Sørensen blev 
en temmelig ensidig affære, idet 
Sydøstfyn-spilleren aldrig kom til 
modspil, men tværtom måtte se 
modstanderen udbygge den fordel, der 
allerede var let at få øje på efter de 
første 20 træk: 
 
Hvid: Johnny Holler Johansen, 
FREM 2 
Sort: Per Sørensen, Sydøstfyn  
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 0–0 
8.Lb3 a5 9.0–0 a4 10.Sxa4 Sxe4 
11.Sb5 d6 12.f3 Sc5 13.Sxc5 dxc5 
14.Dxd8 Txd8 15.c3 b6= 16.Tfd1 
Lb7 17.Lf4 Le5 18.Lxe5 Sxe5 19.Te1 
Sc6 20.Sc7 Tab8 21.Sd5 c4 22.Lxc4 
Sa5 23.Sxe7+ Kf8 24.Lb5 
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24...Td6 
Sort mangler bare to bønder; et 
svindelforsøg som 24...Te8?? 25.Lxe8 
Txe8 bliver gendrevet af 26.Tad1!+-. 
Per havde på det tidspunkt cirka 7 
minutter tilbage, hvorimod Johnny 
hyggede sig med halvanden time! 
25.b4 Sc6 26.Sxc6 Lxc6 27.Lxc6 
Txc6 28.Te3 Td8 29.a4 Tdc8 30.Ta3 
Td6 31.a5 bxa5 32.Txa5 Td2 33.Ta7 
Tc2 34.Tee7 Td8 35.Txf7+ Kg8 
36.Tg7+ Kf8 37.Tgd7 Te8 38.h3 h5 
39.Tf7+ Kg8 40.Tg7+ Kh8 41.Txg6 
Txc3 42.Th6+ Kg8 43.Txh5 Tb3 
44.b5 Tb8 45.Tg5+ Kf8 46.Tf5+ Kg8 
47.Kh2 Tb2 48.h4 T2xb5 49.Txb5 
Txb5 50.g4 Tc5 51.Kg3 Tc6 52.h5 
Tc5 53.Kh4 Tb5 54.f4 Tc5 55.g5 Tb5 
56.g6 Tb1 57.Kg5 Tb8 58.f5 Tf8 
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59.f6 Tb8 60.Tg7+ Kh8 61.Th7+  

Kg8 62.f7+.  
1–0 
 

Skakblindhed 
Med Johnnys overbevisende sejr var 
FREM 2 foran 1,5-0,5, og de 
resterende to partier så ret lige ud, 
indtil et pludseligt anfald af 
skakblindhed satte en brat stopper for 
videre spil på førstebrættet.  
 
Mathias Meunier så nemlig syner mod 
Christian Furrer og ofrede sin 
dronning på en næsvis springer og 
regnede med at kunne skakke sig til 
modstanderens ditto. Problemet var 
bare, at springeren, der skulle give 
familieskakken, stod i samme diagonal 
som kongen og derfor ikke kunne 
flytte!  
 
Dermed var det op til Martin Strandby 
Hansen og Niels Henrik Sørensen, om 
de skulle gå efter at finde en afgørelse 
i den ordinære match eller udskyde 
afgørelsen til en eller flere 
lynomkampe. De valgte det sidste, idet 

Martin tog imod Niels Henriks 
remistilbud efter 23 træk. 
 

Bedst til lyn 
Her fik Mathias Meunier revanche for 
blamagen mod Christian Furrer og 
vandt sikkert, og han fik følgeskab af 
Jonas Nilsson. Da det samtidig 
lykkedes Johnny at holde en stilling i 
underkanten mod Per Sørensen remis, 
var det uden betydning, at Martin 
Strandby Hansen hentede hele pointet 
mod Niels Henrik Sørensen. 
 
Finalen: 
 
Det var så som så med spændingen i 
den fynske pokalfinale, som blev 
spillet i Ungdomshuset mandag den 
11. marts, hvor FREM 1 indfriede 
favoritværdigheden ved at vinde 3-1 
over FREM 2. Dermed undgik 
klubbens førstehold at lide samme 
skæbne som OS 1 og Læseforeningen 
1, der tidligere i turneringens 34-årige 
historie har måttet bøje sig for 
andetholdet i finalen. 
 

Tvivlsomt officersoffer 
På førstebrættet mødtes Kristoffer 
Dyrgaard og Mathias Meunier, og 
sidstnævnte diskede allerede i 11. træk 
op med et officersoffer, som hvid dog 
ikke havde de store problemer med at 
slå tilbage: 
 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 1 
Sort: Mathias Meunier, FREM 2  
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 g6 4.d4 cxd4 
5.Sxd4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Lc4 d6 8.h3 
0–0 9.0–0 Ld7 10.Dd2 Sxd4 11.Lxd4 
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11...Lxh3? 12.gxh3 Dc8 13.Le2 Dxh3 
Sort har fået to bønder for løberen, 
men da han ikke kan få tilstrækkelig 
med officerer med i angrebet, kan 
offeret kun betegnes som ukorrekt. 
14.De3 Dd7?! 
Ikke det bedste felt til dronningen, der 
snart må flytte sig igen.  
15.Tad1 Tfc8 16.e5! dxe5 17.Lxe5 
Df5 18.Ld3 Dh5 19.Lg3 Sg4 20.Dxe7 
Lf6 21.Dxb7 Le5 22.Dg2 Tab8 
23.Le2! Lxg3 24.Dxg3 Tb4 
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25.Sd5! Te4 26.Lxg4 
1–0 

Tobias klarede tiden 
Selv om dette parti kun varede 26 
træk, var det dog ikke her, 
pokalfinalens første afgørelse faldt.  
 

Den kom derimod på fjerdebrættet, 
hvor Jonas Nilsson og Tobias Ilsøe 
endda nåede at spille mere end det 
dobbelte antal træk. Forklaringen på 
det skal primært søges i det forhold, at 
Jonas brugte under halvdelen af de 
stipulerede to timer, mens Tobias var 
nede på et par minutter, da parterne i 
en stendød stilling enedes om remis.  
 

Da der ikke var de store opmuntringer 
at hente på de resterende to brætter, lå 
andetholdets muligheder for at holde 
sig inde i kampen ellers primært i, at 
Tobias ville ende med at tabe på tid, 
men det skete altså ikke. 
 

Per inde i en god stime 
Stod det til Per Stentebjerg-Hansen, 
kunne hold-og pokalsæsonen nok godt 
forlænges med nogle ekstra runder. På 
såvel 1. divisionsholdet som 
førsteholdet i pokalturneringen havde 
han nemlig vunder rub og stub på det 
seneste.  
 

Således også det interne klubopgør, 
hvor Niels Henrik Sørensen var 
aftenens modstander: 
 
Hvid: Niels Henrik Sørensen, 
FREM 2 
Sort: Per Stentebjerg-Hansen, 
FREM 1  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6 
5.c5 Lf5 6.Lf4 Sh5 7.Lg3 Sd7 8.e3 
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Sxg3 9.hxg3 e5 10.b4 Dc7 11.Le2 
Le7 12.Sh4 Le6 13.Lg4 0–0 14.Lxe6 
fxe6 15.Dg4 Tf6 16.f4 
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16...e4 
Fastholder fordelen, men endnu 
stærkere var 16...exd4! 17.exd4 a5 
18.b5 b6!, hvorefter hvids 
desorganiserede tropper totalt mangler 
koordination. 
17.0–0 Th6 
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18.f5? 
Den afgørende fejl, men hvid har det 
ikke let; efter fx. 18.Tab1 Dd8! ryger 
der en bonde. 

18...Sf6 
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19.Df4 
19.Dh3!? Sh5! 20.fxe6 Sxg3 21.Tf4 
Dd8!–+. 
19...Dxf4 20.Txf4 Sh5 21.fxe6 Sxf4 
22.Sf5 Sg6! 
0–1 
 
Da pokalfinalen dermed var afgjort, 
gik der kun et øjeblik, inden Tom 
Frantsen og Johnny Holler Johansen 
indstillede videre skydning i en 
stilling, som der under andre 
omstændigheder sagtens kunne være 
spillet videre på. 
 
Det er vist aldrig før sket, at en 
pokalfinale er færdigspillet efter kun 
tre timers spilletid, men det var i hvert 
fald tilfældet i sæsonen 2012-13, hvor 
FREM 1 allerede var klar til at lade sig 
hylde kl. 22.00.  
 
Det skete nu først lidt senere, hvilket 
primært skyldtes, at især Toms og 
Johnnys parti gav anledning til en del 
efteranalyser. 
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Pokalfinalisterne:  

Jonas, Johnny, Niels Henrik, Mathias, Tom, Kristoffer, Tobias og Per. 
 

FREM JULECUP 2012 
Af Niels Erik Nielsen 

 
FREM JULECUP 2012 samlede 42 
deltagere, hvilket var to flere end 
sidste år. De var fordelt på fire 8-
mandsgrupper og en monradgruppe 
med 11 deltagere. Her vil den 
skarpsindige læser straks protestere og 
hævde, at regnskabet ikke stemmer. 
Det gør det nu alligevel, for et sidste 
øjebliks afbud grundet sygdom betød 
desværre, at gruppe 3 måtte spille med 
oversidder. 
 

Thorbjørn Bromann vandt igen 
Den i Odense bosiddende 
internationale mester Thorbjørn 
Bromann, Brønshøj (2361) stillede op 
som storfavorit i gruppe 1, der med et 
ratingsnit på 2112 var lidt svagere 
besat end 2011-udgaven, hvor det var 
på 2155. Ud over Thorbjørn var der tre 

andre gengangere i den øverste 
gruppe, nemlig FREM-trioen 
Kristoffer Dyrgaard (2201), Per 
Stentebjerg-Hansen (2177) og Jesper 
Knudsen (1999).  
 
Næstfavoritten Kristoffer vandt sidste 
år over den senere vinder i 
opvisningsstil, så Thorbjørn var 
naturligvis ude på at tage revanche. 
Den fik han ved at vinde deres 
indbyrdes parti i 2. runde, og da 
Brønshøj-spilleren kun afgav to halve i 
de første seks runder, var han et helt 
point foran Kristoffer inden sidste 
runde.  
 
Derfor var en afsluttende remis mod 
Johnny Holler Johansen, (2005) nok til 
en udelt førsteplads, men en 
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åbningsfejl betød, at FREM-spilleren 
tabte i bare 11 træk. 
 
Flot slutspurt sikrede andenpladsen 
Efter nederlaget til Thorbjørn satte 
Kristoffer en fin slutspurt ind med 
4,5/5p. Blandt ofrene var Johnny 
Holler, der i 5. runde blev udsat for 
følgende: 
 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Johnny Holler Johansen, 
FREM  
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 
Sf6 5.Sxf6+ Dxf6 6.d4 h6 7.Ld3 Ld6 
8.0–0 0–0 9.Te1 Sc6 10.c3 Ld7 
11.Lc2 Se7 12.Se5 Lc6 13.Dd3 Tfd8? 
14.Sxc6 Sxc6 
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15.Te3!? 
15.Dh7+ Kf8 16.Te3 g5 17.Th3+-. 
15...Kf8 16.Tf3 Dh4 17.g3 Dh5 
18.Lb3 Le7 19.De4 
Efter 19.Lxe6? Se5! står sort bedst. 
19...Lf6 20.Kg2 e5?! 21.g4! Dg6 
22.Dxg6 fxg6 
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23.Lxh6! Ke7 24.Lxg7 Lxg7 25.Tf7+ 
Ke8 26.Txg7 Td7 27.Tg8+ 
1–0 
 
Da ingen af feltets øvrige deltagere for 
alvor fik gang i ettallerne, var 
tredjepladsen billigt til salg. Det havde 
Per luret og via to afsluttende remiser 
sikrede han sig en aktie i den. Janus 
Christensen, Sdr. Nærå (2145) og 
Jesper Knudsen mødtes i en direkte 
duel om at gøre ham følgeskab, og her 
trak Jesper efter fint spil det længste 
strå. 
 
Johnny fik skovlen under Christian 
Vi skal også se Johnny i vinderens 
rolle. Med 2,5/4p. kom han fint fra 
start, og det gik blandt andet ud over 
Christian Furrer, Sydøstfyn (2010), 
som i 1. runde blev rullet godt og 
grundigt: 
 
Hvid: Johnny Holler Johansen, 
FREM 
Sort: Christian Furrer, Sydøstfyn  
[noter: NEN] 
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1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.c3 Sc6 
5.Sgf3 Sf6 6.Ld3 Le7 7.0–0 0–0 8.e5 
Sd7 9.Te1 cxd4 10.cxd4 f6 11.Dc2 f5 
12.a3 Sb6 13.Sf1 Ld7 14.De2 Tc8 
15.Ld2 Sc4 16.Lc3 Db6 17.Se3 S6a5 
18.Lc2 Sb3 19.Tad1 Sca5 
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20.Lxf5!? exf5 21.Sxd5 De6 
22.Sxe7+ Dxe7 23.Lb4 De8 24.Lxf8 
Dxf8 25.e6 La4 26.d5 Sc5 27.Td4 
Sab3  
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28.Txa4! Sxa4 29.e7 De8 30.De6+ 
1–0 
 

Slutstillingen: 1. IM Thorbjørn 
Bromann, Brønshøj 6p. 2. Kristoffer 
Dyrgaard, FREM 5p. 3-4. Per 
Stentebjerg-Hansen og Jesper 
Knudsen, begge FREM 4p. 5. Janus 
Christensen, Sdr. Nærå 3p. 6. Johnny 
Holler Johansen, FREM 2,5p. 7. 
Christian Furrer, Sydøstfyn 2p. 8. 
Brian Nielsen, Odysseus 1,5p. 
 
Basisgrupperne: 
 

Den populære turneringsform gør, at 
FREM JULECUP altid har tiltrukket 
hele styrkepaletten af spillere. Her lidt 
om de fire øvrige grupper.  
 

Gruppe 2, der holdt et ratingsnit på 
1847, udviklede sig som et sandt 
triumftog for favoritten Mathias 
Meunier, FREM, der som kun en af to 
deltagere i hurtigskakstævnet 
formåede at vinde samtlige syv 
partier!  
 

Det stakit var dog i stor fare for aldrig 
at blive opbygget, thi allerede i 1. 
runde kunne han være kommet i svare 
problemer mod klubkammeraten 
Sophus M. Møller, men i den 
komplicerede stilling fandt 
juniorspilleren ikke den bedste 
fortsættelse: 
 
Hvid: Sophus M. Møller, FREM 
Sort: Mathias Meunier, FREM  
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8.Dd2 0–
0 9.Lc4 Ld7 10.0–0–0 Da5 11.Kb1 
Tfc8 12.Lb3 Se5 13.h4 b5!? 
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14.Scxb5 Da6 15.Sc3 Tab8 16.h5 Sc4 
17.Lxc4 Dxc4 18.Sb3 a5 19.hxg6 a4 
20.gxh7+?! Kh8 21.Lh6 Lxh6 
22.Txh6 
22.Dxh6 axb3 23.axb3 Da6 24.De3 
(24.Sd5? Ta8 25.Kc1 De2! med 

udækkelig mat) 24...Ta8 og sort griber 
initiativet. 
22...axb3 23.axb3? 
23.cxb3! 
23...Da6 24.g4 Ta8 25.Sa4 Lxa4 
26.bxa4 Dxa4 27.c3 Da2+ 28.Kc2 
Tab8 29.Tb1  
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29...Tb3! 30.Kc1 Tcxc3+! 31.Dxc3 

31.bxc3?? Txb1#. 
31...Txc3+ 32.bxc3 Sxh7 33.Tb8+ 
Kg7 34.Th1? Da1+ 35.Tb1 Dxc3+ 
36.Kd1 Dxf3+ 37.Kc2 Dxe4+ 
Og sort vandt. 
0–1 
 
I kølvandet på Mathias’ hærgende 
fremfærd kandiderede flere til de to 
andre præmier, men det endte med, at 
klubkammeraten Michael B. Madsen 
snuppede andenpladsen. 
 
I gruppe 3 lagde Anton Kjeldsen, 
FREM ud med 3/3p., men runden efter 
kom der grus i maskineriet mod Heinz 
Furrer, Læseforeningen. Anton 
fremtvang ellers dronningafbytning, 
men trods tårn i overvægt kunne det 
slet ikke hamle op med sorts fribønder. 
Nederlaget slog imidlertid ikke Anton 
ud af kurs, og med en afsluttende spurt 
på 2,5/3p. sikrede han sig 
førstepladsen på deling med Jakob 
Jensen, Sdr. Nærå. 
 
Trods et indledende nederlag til 
arrangørklubbens Jens Rasmussen 
kom Søren Havn Gjedsted, der 
tidligere har stillet op for FREM, men 
nu er medlem af SK 1968, alene i mål 
i gruppe 4. Jens lå ellers til at vinde 
den, men et uventet sidste-runde-
nederlag til klubkammeraten Jacob 
Foged Christensen betød, at han måtte 
tage til takke med andenpladsen. 
 
Gruppe 5 var en monrad-gruppe med 
11 deltagere, og her var Peter 
Sørensen, der for tiden ikke spiller i 
klub, men er bror til Niels Henrik 
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Sørensen, helt suveræn, idet han 
plagierede Mathias Meuniers bedrift 
og vandt samtlige syv partier. Der var 
hele to point ned til Henrik Hansen på 

andenpladsen, mens de to FREM-
spillere Tobias Hansen og Jakob 
Frederiksen delte tredjepladsen 
yderligere et halvt point efter. 

 

Simon og Tobias til NM i skoleskak 
Af Simon Wilbrandt 

 

Turen mod NM startede hos Tobias, 
hvor vi mødtes. Vi havde aftalt ikke at 
sove om natten, da vi skulle af sted kl. 
1 om natten. Turen til lufthavnen gik 
smertefrit, og med en del ventetid 
invaderede vi en elevator, hvor vi satte 
os og så Ringenes Herre. Så fulgte en 
del flyvning, hvor de fleste var trætte, 
så der fik vi indhentet det forsømte. Da 
vi landede på Island skulle vi vente 5-
6 timer på spillerbussen, som ikke var 
et stort hit. Det gjorde dog, at vi fik 
nogle gode timer i den blå lagune, som 
virkeligt er noget man skal omkring, 
hvis man engang kommer til Island. 
Da vi ankom til hotellet, som også var 
spillestedet, var der lidt kaos omkring, 
hvordan værelserne skulle fordeles, 
men det var til gengæld nogle 
fantastiske værelser, langt over, hvad 
man kunne forvente. Maden var 
simpel, men god, med undtagelse af 
morgenmaden, som primært var 
simpel.  

For mit eget vedkommende var 
oplevelsen ved NM primært, når man 
ikke sad ved brættet, for mit spil var 
virkeligt ringe, og jeg fik ikke engang 
skrabet de få point sammen, som jeg 
syntes jeg havde fortjent. Men 
spillestedet bød både på bordfodbold, 
bordtennis, fitness og udendørs 
opvarmet pool, hvilket blev brugt 
flittigt. Tobias gjorde et godt stykke 
arbejde ved brættet, men de mest 
positive præstationer i den danske 
delegation stod Jesper Thybo, Toby 
Dreisler, Jens Ramsdal og Filip Boe 
for, de endte nemlig alle som 
medaljetagere. Hjemturen gik også 
med søvn, før hverdagen igen 
begyndte. To gode nordiske 
mesterskaber nåede jeg lige, før jeg 
trådte ud af juniorrækken, og dem 
sætter jeg pris på, for nu ser det ud 
som om, at alderen er den eneste grund 
til, at jeg ikke deltager hvert år! 

 

VM i Slovenien 2012 
Af Emma Le Besq 

 
Efter en lang dags rejse ankom vi til 
det meget lækre hotel med både 
indendørs swimmingpool, fornemt 
hotelværelse og meget velsmagende 
mad. Jeg deltog i U 16 for piger, og  

 
ligesom i de øvrige klasser spillede vi 
11 partier på 11 dage med en hviledag 
midtvejs. Da vi endnu ikke kunne se 
vores næste dags modstander, 
udnyttede vi lejligheden til at slappe af 
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og lære hinanden lidt bedre at kende. 
Dagen efter ankom vi til spillestedet, 
der lå 30 min. fra vores hotel, og jeg 
blev chokeret over, hvor mange 
mennesker der var. Jeg havde tidligere 
fået at vide, at forældre og trænere 
ikke måtte gå rundt i spillelokalet, 
hvilket undrede mig, da det var det, 
jeg var vant til, men da jeg trådte ind i 
lokalet, forstod jeg hvorfor. Jeg gled 
hurtigt væk fra min gruppe og blev 
mast og skubbet fra alle sider. 
 

Selvom jeg i flere uger før turneringen 
var blevet ønsket held og lykke og 
forberedt mig på at være så længe 
væk, havde jeg ikke rigtigt indset, 
hvad det var, jeg nu skulle til at 
opleve, og at jeg altså nu var trådt ind i 
det rum, hvor der ville komme til at 
blive afholdt VM i skak 2012. Det 
overvældede mig meget. Jeg husker, at 
jeg rystede over hele kroppen, og jeg 
blev flere gange nødt til at gå tilbage 
til opslagstavlen, hvor der stod, hvor 
jeg skulle spille, fordi nervøsiteten fik 
mig til at glemme det. På trods af det 
satte jeg mig dog stadig ved den 
forkerte farve, så min slovenske 
modstander på 2000 i rating, blev nødt 
til at rette mig. Hvis jeg ikke havde 
vidst bedre, ville jeg have troet, hun 
ville spise eller råbe af mig, og jeg var 
lige ved at krybe sammen, men i stedet 
rakte hun en fin lyserød pakke frem og 
havde det største smil på læben. Det 
var det, at pigen foran ikke havde 
tænkt sig at spise mig, og at hun jo 
bare var en pige på min egen alder, 
med samme grund til at være her som 
mig selv, der startede med at give mig 
motivation. Det fik mig til at slappe 

helt af, og jeg fik taget mig sammen til 
at fokusere 100 % på mit spil.  
 

Det andet, der gav mig motivation, var 
da jeg vandt kampen og kunne nu 
starte min turnering på den bedst 
tænkelige måde. Jeg følte mig dog lidt 
amatøragtig, da hun rakte sit 
noteringspapir til mig, og jeg kiggede 
længe meget forundret på hende, indtil 
det lykkedes hende at forklare mig, at 
man skulle skrive under på hinandens 
papir efter hver kamp, hvilket jeg 
senere fandt ud af, var noget man 
gjorde til alle store turneringer.  
 

Hver eneste dag brugte de fleste 
morgenerne på at forberede sig, så vi 
var klar til kamp, da vi mødte op på 
spillestedet kl. 14.15. Heldigvis var 
der ikke lige så trængt resten af 
dagene, som der havde været på 
førstedagen. Mit spil svingede meget 
fra godt til skidt, dog vildt i alle 
kampene, og da vi efterfølgende 
analyserede nogle af mine partier, 
tilføjede Bjarke Hautops far, Leif, at 
hvis vi havde levet i Japan, havde jeg 
været en kamikazepilot, hvilket vi alle 
fik et rigtig godt grin af.  
 

Der var nogle af kampene, jeg tabte, 
som jeg klart synes, jeg skulle have 
vundet, og nogle jeg vandt, hvor jeg 
bestemt synes, jeg skulle have tabt. Da 
man kunne se sin næste modstander, 
fik jeg far Yann til at finde ud af, hvad 
hun spillede, og hver dag, 20 minutter 
før afgang, kom jeg tumlende ind på 
rejseleder Mads Boes værelse, hvor 
jeg fik gennemgået planen i den og 
den åbning og en enkel fælde eller to i 
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den og den variant. Det var meget tit, 
min modstander spillede det, vi havde 
kigget på, og vi måtte betegne mine 
måske lidt for korte forberedelser som 
succesfulde! 
 

Det var meget spændende at være 
blandt så mange mennesker fra 
forskellige lande, og man må sige, at 
vores vennelister på Facebook i den 
grad voksede. Jeg skriver stadig med 
nogle af dem engang i mellem, og de 
fik alle hver deres rolle på turen, der 
efterhånden blev til en intern joke 
mellem os danskere, hvilket var med 
til at gøre dagene meget sjovere.  
 

Dagene mindede meget om hinanden 
med samme rutiner, dog lige sjove og 
spændende alle sammen. Om 
aftenerne var vi i poolen, gennemgik 
partier og hyggede os med at snakke 
over Skype med vores venner, der sad 
hjemme i Danmark og var grønne af 
misundelse, da vi fortalte, hvor fedt 
det hele var hernede. Jeg havde Lars, 
min stedfar med, og han fik tiden til at 
gå med løbe- og bjergbestigningsture, 
professionel massage, timers lange 
samtaler med Mads Boe og øl med 
stormesteren Yusupov på en bjergcafé 
en af dagene, vi var i gang med at 
spille.  
 

På fridagen var der heller ingen tid til 
at slappe af. Lars, Bjørn Møller 
Ochsner og jeg løb til den første bus til 
Maribor, der var blevet kåret som 
Europas kultur by 2012, hvor vi fik en 
hel dag til at gå med rundture i 
gågaden, spise kæmpepizzaer på 

restaurant, souvenirshopping og 
cafébesøg.  
 

Noget af det bedste var også at være 
sammen med nogle andre mennesker, 
end man var vant til, og jeg kan uden 
tvivl sige, at jeg har fået venner for 
livet. Vi skulle selv finde hjem hver 
dag, og vi var gode til at blive til 
hinanden var færdige, uanset hvor 
længe det gjaldt.  
 

En af aftenerne blev det også til pizza 
på spillestedet med Jesper Thybo og 
Mads-Holger Jacobsen, efter at vi i 
flere timer havde ventet i kulden på at 
Mads-Holger skulle blive færdig. 
Jesper og jeg morede os flere gange 
med at prøve at snige os forbi 
sikkerhedsvagten, de fleste gang uden 
held.  
 

Tiden gik hurtigt og aldrig før er 12 
dage løbet så hurtigt. Det er en 
oplevelse, jeg aldrig vil glemme, og 
jeg håber meget, jeg kommer til at få 
en mulighed som denne igen.  
 

NEN: Emma mødte frem med 1712 i 
rating og endte i det meget stærke 
selskab på 5/11p., hvilket var pænt 
over hendes forventede score. Her 
sejren fra 8. runde: 
 
Hvid: Emma Le Besq, DK (1712) 
Sort Katerina Vlckova, Tjekkiet 
(1846) 
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 8.h3 
d6 9.c3 Sb8 10.d4 Sbd7 11.Sbd2 Lb7 
12.Lc2 Te8 13.Sf1 Lf8 14.Sg3 g6 
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15.Sh2 Lg7 16.f4 c5 17.fxe5 dxe5 
18.d5 Sb6 19.b3 Tc8 20.Sg4 Tc7 
21.Lg5 Td7 22.Df3 Td6 23.Tf1 Sbd7 
24.c4 Db6 25.Tf2 Tf8 26.Sh6+ Kh8 
27.Taf1 a5 28.h4 La6 29.Ld3 a4 
30.h5 axb3 31.axb3 bxc4 32.bxc4 
Db4 33.Sgf5 gxf5 34.Sxf5 
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34...Txd5?? 
Desperation, men hvid står også til 
gevinst efter 34...Tb6!? 35.h6 Lxh6 
36.Lxh6 Tg8 37.Tb1! 

35.exd5 e4 36.Lxe4 Se5 37.Df4 
Dxc4?! 
37...Sxh5 38.Dh4+-. 
38.Sxg7 Dxe4? 
38...Sxe4 39.Dxe5 Dd4 40.De7 Kxg7 
41.Lf4! Kg8 42.Le5 Dxd5 43.Tf4!+-. 
39.Dxf6 Sg4 
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40.Sf5+! 
Der kunne følge: 40...Sxf6 41.Lxf6+ 
Kg8 42.Sh6# 
1–0 

 

FREM Schweizer 2012 
Af Niels Erik Nielsen 

 

FREM Schweizer 2012 blev et sandt 
triumftog for ratingfavoritten FM 
Mads Hansen, der gjorde rent bord 
med 8/8p! Dermed forsvarede han i fin 
stil klubmesterskabet fra 2011, der 
efter ligestilling med Stefan Wiecker - 
begge scorede 7/8p. – dog først kom til 
veje efter to vundne hurtigskakpartier.  
 

Året før, hvor Mads Hansen ikke 
deltog, blev Michael B. Madsen en 
meget overraskende vinder ved at 
affærdige Mads B. Svendsen og Jesper 
Knudsen i en dobbeltrundig 

lynturnering, hvor den senere mester 
oven i købet lagde ud med at tabe sine 
to første partier. Som en afrunding på 
de seneste udgaver af FREM 
Schweizer skal det naturligvis også 
nævnes, at Mads Hansen i 2009 som 
16-årig blev klubbens hidtil yngste 
klubmester.  
 

Andenpladsen gik til Kristoffer 
Dyrgaard med 6,5/8p, mens 
tredjepladsen blev delt mellem Jesper 
Knudsen, Jess Nykjær, Tobias Ilsøe, 
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Simon Wilbrandt og Michael B. 
Madsen, der alle endte på 5/8p.  
Ratinggruppen for de lavere rangerede 
deltagere blev vundet på deling af 
Alexander Le Besq og Jacob F. 
Christensen, der begge scorede 4/8p., 
foran Aske Graulund og Jakob 
Frederiksen et halvt point efter.  
 

Deltagertallet har de senere år ligget 
stabilt omkring de 30, men 2012-
udgaven samlede kun 22 spillere, 
hvilket til en vis grad kan tilskrives, at 
der - bortset fra Jens Lund, Årslev - 
denne gang ikke var repræsentanter fra 
andre klubber med.  
 

Greb ikke chancen 
Turneringsformen betyder, at der er 
lagt op til favoritsejre i 1. runde, 
hvilket da også blev tilfældet over hele 
linjen. Det kunne dog være endt med 
en enkelt overraskelse, hvis Alexander 
Le Besq havde spillet anderledes efter 
Sander Ehmsens 35.b5: 
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35...Se1?! 
Efter 35...Tc2! 36.Da8+ Kg7 37.Df3 
Dxf3 38.Txf3 Se1 har Alexander de 
bedste udsigter. 

36.Txe1 Dxe1 37.b6 Tc3 38.Dxd6 
Tc1 39.h4 Tc2 40.Dd5 
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41…Df2?? 
40...Tc3!=  
41.b7 1–0 
 

Kursen lagt 
Runden efter var styrkeforskellen 
minimeret i de fleste opgør, men 
udfaldet blev det samme som her, hvor 
topseedede Mads Hansen efter Johnny 
Hollers 32.c3 slutter effektivt af: 
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32...Lc6! 33.Lc2 Sf2 34.Kd2 Sxd1  
35.Lxd1 Txd1+ 0–1 
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Næstfavoritten Kristoffer Dyrgaard 
gav heller ikke ved dørene mod Jens 
Lund, der netop har spillet 20…a4: 
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21.Dh5! Te7 22.Dxf5 1–0 
 
Michael B. Madsen var ude i et 
spændende opgør mod Simon 
Wilbrandt, som det gik galt for efter 
23…e4?! 
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24.Le6! Dxc1 25.Lxf7+ Kf8 26.Txc1 
Txc1+ 27.Kf2 Td2+ 28.Kg3 Tc7?? 
Efter 28...exf3! 29.Db4+ Kxf7 
30.Dxb7+ Kg6 31.Kxf3 Tb1 er sort 
stadig med. 

29.Db4+ Kxf7 30.Dxd2 exf3 31.gxf3 
Sh5+ 32.Kf2 g6 33.Dd6 Te7 34.Sd5 
Lxd5 35.Dxd5+ Kf6 36.b4 Sg7 
37.Dd6+ 
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37...Se6 
37...Te6?? 38.Df8+ koster springeren. 
38.Dxa6 Ke5 39.b5 Sc5 40.Dc6 Sd3+ 
41.Kg3 Kf5 42.Dd5+ Se5 43.f4 Ta7 
44.Dxe5# 1–0 
 

Revanchen langt væk 
Mads Hansen og Jesper Knudsen har 
de senere år mødt hinanden adskillige 
gange, og det har været en noget 
traumatisk oplevelse for Jesper, der 
flere gange har haft Mads slemt på 
hælene uden at vinde. Det var nu slet 
ikke tilfældet her: 
 

Mads Hansen kommenterer: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM (2313) 
Sort: Jesper Knudsen, FREM (2038)  
[noter: MH] 

1.c4 Sf6 2.g3 c6 3.Lg2 d5 4.Sf3 g6 
5.b3 Db6 
Jesper havde forberedt denne variant 
mod rutinerede Alfred.  
6.Sc3! 
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Nok tidligt med et udråbstegn, men 
med trækket og sorts planlagte 
forcerede reaktion, vil der komme en 
stilling, hvor hvid enten ofrer en bonde 
eller får isolerede dobbeltbønder. Som 
vi snart skal se, vil dobbeltbønderne 
være stærke for hvids stilling. 
6...Se4 
Man kan nemt komme til at overse 
matten på f2 - det ved jeg da, at nogle 
kom til, til juniortræning. 6...Lg7 7.d4 
Se4 8.Lb2 Lf5 er mere standard, med 
forskellen af at dronnningen står på 
b6. 
7.0–0 Sxc3?! 8.dxc3 dxc4 9.Le3 Dd8 
10.Dxd8+ Kxd8 11.Se5 Le6 12.Tfd1+ 
Ke8 
12...Sd7? ser meget naturligt ud, men 
13.Txd7+! Lxd7 14.Td1 Ke8 15.Txd7 
Lg7 16.Lc5+-; 12...Kc7!? den skulle 
nok den anden vej, og passe på 
dronningefløjen. 
13.Ld4 
Fremprovokerer en svaghed. 
13...f6 14.Sxc4 Lxc4 15.bxc4 

��������	
 
���7+�4�3�� 
����+��+�� 
�+�+���+� 
�++++� 
�+�48++! 
"+��+��# 
$�++���8��& 
'3%+%+� ( 
)*+,-./012 

 

Denne stilling er vigtig for forståelsen 
af partiet; dobbeltbønderne på c3 og c4 

er rigtig stærke for hvids stilling, og 
jeg ville langt hellere have dem der, 
fremfor f.eks. b2 og c3. Grunden til 
det er at man skal se stillingen som en 
helhed. Da sort er svag på 
dronningefløjen og især på b7-bonden, 
kan mine brikker nemt komme til den 
nu hvor b-linjen er åbent og, man kan 
bruge forskellige fremskud, som a2-
a4-a5-a6 eller c4-c5 efterfulgt af c3-
c4-c5, til at lirke det hele op, oven i 
købet med et løberpar, der skyder i alle 
retninger. Sort har svært ved at dække 
det hele.  
15...e5 16.Le3 h5 17.Tab1 Th7 
Lidt smart manøvre som jeg ikke 
havde fået med. Aktiverer tårnet og 
forsvarer dronningefløjen. Stillingen er 
stadig svær at spille, da han ikke kan 
spille sin springer ud nu, pga. nogle 
små taktikker.  
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18.f4! 
Et vigtigt træk for at få skabt flere 
svagheder, denne gang på kongefløjen 
(læs: spil på to svagheder/fløje), plus 
at den hvidfeltede løber står 
dominerende på e4, når der er byttet f-
bønder.  
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18...Tc7 
18...Sa6? 19.Txb7! 
19.fxe5 fxe5 20.Le4 Kf7 21.Td8 
Nu skifter vi mod kongefløjen. 
21...Le7 22.Tf1+ Kg7 23.Te8 Td7 
24.h4 
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Fastlægger svaghederne på g6 og h5 
og med idéen 1.Kg2 efterfulgt af 
2.Lh6+ Kxh6 3.Tf7 med mat, nu hvor 
sort ikke har 3...Lc5+ med gevinst 
24...Lf6 25.Lh6+ Kxh6 26.Txf6 Kg7 
27.Txg6+ Kf7 28.Tgg8. 1–0 
 

Blandt forfølgerne fik Simon skovlen 
under Jess, der trådte forkert i en indtil 
da lige stilling:  
 
Hvid: Simon Wilbrandt, FREM 
Sort: Jess Nykjær, FREM  
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.Sf3 exd4 
5.Lxc4 Sc6 6.0–0 Le6 7.Lxe6 fxe6 
8.Db3 Dd7 9.Dxb7 Tb8 10.Da6 Sf6 
11.Sbd2 Ld6 12.b3 e5 13.Dc4 Tb6 
14.Lb2 Df7 15.Da4 Dd7= 16.Dc4 Df7 
17.Dxf7+ Kxf7 18.Sg5+ Ke7 19.f4 
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19...h6?! 
19...exf4! 20.e5 Lxe5 21.Sc4 Sd7 
22.Sxb6 axb6 23.Tfe1 Kf6=. 
20.Sgf3 exf4 21.Sc4 Ta6?? 22.e5! 
Sxe5 23.Scxe5 Te8 24.Lxd4 c5 
25.Lb2 Sd5 26.Sh4 g5 27.Sf5+ Ke6 
28.Sg7+ Ke7 29.Sxe8 Kxe8 30.Sc4 
Lf8. 1–0 
 

4. runde: 
 

Kristoffer fik det afgørende stød ind 
mod Simon efter 44.Da8+ Kg7: 
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45.b6! Da6 46.b7 Dc6+ 47.Kh2 

1–0 
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At Emma kan slå en proper næve, 
måtte Jens Rasmussen sande efter 
38…Tad8: 
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39.Tf5+! exf5 40.Dxf5+ Kd4  
41.Lxb5+ 1–0 
 

Her afgøres mesterskabet 
Nøgleopgøret mellem Mads og 
Kristoffer i 5. runde blev en 
spændende affære, hvor små 
unøjagtigheder blev udslagsgivende 
for udfaldet. 
 

Mads Hansen kommenterer: 

 
Sort: Mads Hansen, FREM (2313) 
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
(2238) 
FREM Schweizer (5) 
[noter: MH] 

1.c4 e5 2.g3 Sc6 3.Sc3 f5 4.Sf3 Sf6 
Det system spiller Kristoffer altid mod 
engelsk (og med rigtig gode resultater 
så vidt jeg husker). Grunden til at det 
ikke er et super godt system er pga. at 
hvid skal støde i centrum og få f7-f5 
fremstødet til at virke dumt og 
svækkende.  

5.d4 e4 6.Sh4 d5 7.Lg5 Le7 8.e3 0–0 
9.Sg2! 
Det brugte jeg langt tid på at spille. Nu 
truer hvid d5-bonden, uden der er 
komplikationer med ...Lxh4 som 
tidligere, og forcere mere eller mindre 
afbytningen 9...dxc4. 
9...dxc4 10.Lxc4+ Kh8 11.Tc1 
Tårnet skal selvfølgelig stå i c-linjen 
hvor den presser ned mod c7. Man har 
masser af tid til at få sat sit brikker 
optimalt, og den tid behøves ikke at 
bruges på at få rokeret, da kongen står 
fint på f1 eller e1, for så har man h2-
h4 fremstødene. 
11...Sa5 12.Le2 Le6 13.Sf4 
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13…Lg8?! 
13...Lf7 den står nok bedre på f7, hvor 
den giver den sorte konge mere 
mulighed for at trække vejret, samt fra 
f7 dækker den g6-feltet. 
14.h4 De8?! 
14...Ld6 havde været bedre, f.eks. 
15.Da4 c6 16.h5 Lxf4 17.Lxf4 h6 
18.Db4 b6 19.b3 med et vist pres, hvor 
hvid har et stærkt løberpar, samt en 
masse felter og bønder at spille på. 
15.h5+- 
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Skakken på g6 er svær at møde. 
15...Lf7 16.Sb5 
Og nu er bonden på c7 svær at dække. 
16...Sd5 17.Sxd5 Lxg5 18.Sdxc7 De7 
19.Sxa8 Txa8 
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Men okay, Kristoffer har løberparret 
og er kommet ud af presset og kan selv 
begynde at generere trusler, hvilket er 
en farlig kombination, hvis man 
hedder Dyrgaard til efternavn. 
Stillingen er selvfølgelig vundet, og 
Kristoffer havde heller ikke så meget 
tid tilbage nu. 
20.Da4?! 
20.Tc7 Db4+ 21.Dd2 Dxd2+ 22.Kxd2 
Lxa2 23.b4 Sc6 24.Txb7 havde været 
teknisk bedre. 
20...Sc6 21.0–0 
En god regel, som jeg efterlever ret 
ofte for tiden, er at rokere så sent som 
muligt, for at være et træk foran andre 
steder på brættet.  
21...Td8 22.Tc5 a6 23.Sc3 f4 24.gxf4 
Lh6 25.Dc2 Te8 26.Kg2 g6 27.Th1 
gxh5 28.Lxh5 Sb4 29.Dxe4 Ld5 
30.Txd5 Dxe4+ 31.Sxe4 Tg8+ 32.Tg5 
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1–0 
 
Michael B. Madsen sluttede elegant af 
mod Emma Le Besq, der nok fik sig et 
grimt chok efter 15…Sxd5  
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16.Le6! 
1–0 
 
I samme runde vandt Jess Nykjær et 
omskifteligt parti mod Aske Graulund, 
der godt kunne have fået point ud af 
mødet med sin væsentlig højere ratede 
modstander: 
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Hvid: Jess Nykjær, FREM 
Sort: Aske Graulund, FREM 
[noter: NEN] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Sf3 Sf6 
5.Ld3 Le7 6.0–0 0–0 7.Lf4 Sc6 8.c3 
Sh5 9.Lg3 Sxg3 10.fxg3 Lf6 11.Dc2 
g6 12.Sbd2 Le6 13.Sb3 a6 14.Tae1 
b6 15.Sc1 Lg7 16.Se2 Se7 17.Sf4 Lf5 
18.De2 Lxd3 19.Dxd3 Sc6 20.Tf2 
Dd7 21.Tfe2 b5 22.a3 Kh8 23.Kf2 
Kg8 24.Sd2 Tad8 25.Sb3 Dd6 26.Sc5 
Ta8 27.Df3?? 
27.Sb7! Df6 28.Kg1 Ta7 29.Sc5 Dd6 
30.Sfe6!+-. 
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27...Sxd4! 28.Dxd5 Dxd5?! 
28...Sxe2!–+. 
29.Sxd5 Sxe2 30.Txe2 Tfe8 31.Tc2 
Te5!? 32.Sxc7 Ta7?! 
32...Txc5! 33.Sxa8 Tc8 34.Sb6?? 
Ld4+!–+. 
33.S7xa6 Lf8 34.b4 Lxc5+ 35.Sxc5 
Txa3 36.g4 Ta8 37.h3 h5 38.gxh5 
Txh5 39.Kf3 Tf5+ 40.Ke4 Te8+ 
41.Kd4 Tfe5 42.Sd7 Te2 43.Sf6+ Kf8 
44.Sxe8 Txc2 45.Sd6 Txg2 46.Sxb5 
Te2 47.c4 Tb2 48.Kc3 
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48...Tb1?! 
48...Th2! 
49.c5 f5 50.Kc4 f4 51.Sd4 Kf7 52.b5 
Kf6 53.b6 Ke5?? 
53...Ke7!=. 
54.Sb3!+- Tc1+?? 
1–0 
 
7. runde:  
 
Efter 36.Sxb7 står der en kvalitet til 
afhentning, men Michael B. havde set 
længst mod Jens Lund: 
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36…Kxb7 
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36...Sxg2 37.Sc5! 
37.Tb2 Te8 38.Kf1 tid. 
1–0 
 

En dødelig binding 
Officerer på samme diagonal skal man 
passe på med. Det fik David Smit at 
mærke, da han havnede i en dødelig 
binding mod Jacob Christensen efter 
39…Sxf5: 
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40.Lh3! Kg6 41.Tf1! Kxh6 42.Txf5 
Tc7 43.Txf6+ 
1–0 
 

Ukorrekt offerspil belønnet 
At et enkelt fejltræk kan gøre 
forskellen på gevinst og tab måtte 
Aske Graulund sande.  
 

Han mødte i næstsidste runde Jakob 
Frederiksen med de sorte brikker, og 
modstanderen havde i tiltro til sit 
angrebs gennemslagskraft set stort på 
materialefordelingen.  
 

Det burde han ikke være sluppet godt 
fra efter 21.exd6: 
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21...Dd7?? 
21...Db7! slår angrebet tilbage med 
klar gevinststilling 
22.Se5! f6 23.Sxd7 Kxd7 24.Txa1 
fxg5 25.De5 h6 26.Dxc5 d3 27.Dc3 
Kxd6 28.Dxd3+ Ld5 29.Dxa6+ Ke7 
30.Dd3 Kf6 31.Dd4+ Kf7 32.b4 Thc8 
33.a3 Tc4 34.Da7+ Tb7 35.De3 Tbc7 
36.h3 Tc3 37.De5 T7c4 38.b5 Tb3 
39.a4 Tc2 40.Dd4 Tbb2 41.b6 Td2 
42.De3 
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42...Txf2?43.Dxf2+ Txf244.Kxf2 

Ke7 45.a5 Kd7 46.Tc1! Kd6 47.a6 
1–0 
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Medlemsoversigt 

 
 
Julia Almer, Clara Pontoppidans Vej 85, 3. th., 2500 Valby 60276937 

Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C 21676241 
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C 60110673 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Jesper Bruun, Snogegårdsvej 142, 2. th., 2860 Søborg 21283615 
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 Od. SØ 23963287 
Emil Deleuran, Palnatokesvej 62, 2. th., 5000 Odense C 21171742 
Kristoffer Dyrgaard, J.C. La Cours Vej 5, 1. tv, 5000 Od. C 25757678 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Jakob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Aske Scott Graulund, Thornbæks Allé 26, 8270 Højbjerg 28731103 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Jonathan Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 41280069 
Tobias Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Sofia Henriques, Nedergade 40, st. th., 5000 Odense C 
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C 24262675 
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ 21854140 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 21495258 

Michael A. Jensen, Holsteinsgade 29 A, 1. tv., 2100 Kbh. Ø. 27280144 
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ 28790216 

Johnny Holler Johansen, Saxovej 12, st. Mf., 5210 Od. NV 66104157 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
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Medlemsoversigt 

 
 
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V 22300077 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S 23325877 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C 61305945 
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Søborg Hovedgade 87, 2. th., 2860 Søborg 61310196 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Niels-Peter Nielsen, Peder Skrams Gade 22, 4., 1054 Kbh. K 61272250 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M 23207031 
Jan Nordenbæk, Horsehøj 93, 4000 Roskilde 28558032 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Erik Pedersen, Norddalen 8, 5260 Odense S 61731784 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Jens Rasmussen, Banevænget 9, st., 5270 Odense N 29823270 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
Jannick Benneth Skow, Eyvinds Allé 12, 5250 Odense SV 23463983 
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ  61709191 
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N 22401914 
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV 28939067 
Simon Wilbrandt, Knarrebjergvej 9, 5762 Vester Skerninge 28972264 
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup 42376442 
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