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

BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer 3-4 gange årligt og 
uddeles gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden 
medlemslisten beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister 
m.v. 
 
FREMs bestyrelse: 
 
Formand:  Jesper Knudsen tlf. 22 19 81 99 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

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

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

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

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

Ungdomsleder:  Kim Skaanning tlf. 66 14 76 15/24 85 87 13 
 mail: skaanning32@hotmail.com 
 
Webmaster:  Mads Bilde Svendsen tlf. 28 21 61 82 
 mail: 240113@cvufyn.dk 
 
Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 
 5000 Od. C. (brug dørtelefon til "FREM"). 
 
Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 
FREMs hjemmeside: www.fremskak.dk 
 

BRIKKEN nr. 3 udkommer 20. august – deadline er d. 6. august 2007. 
 

Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager gerne indlæg via mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, vil der for det 
meste kunne forhandles om andre afleveringsformer. 
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Generalforsamling i Frem Skakklub 26. marts 2007 
 
Fremmødte: Jesper Knudsen (JK), Peter Kinggaard (PK), Kristoffer Dyrgaard (KD), 
Jonas Nilsson (JN), Lene Kuntz (LK), René Andreasen (RA), Christian Baun (CB), 
Michael Madsen (MM), Søren Christensen (SC), Niels Erik Nielsen (NEN), Niels 
Boller (NB), Jess Nykjær (JN), Alfred Andersen (AA), Anton Kjeldsen (AK) og 
Mads B. Svendsen (MBS). 
 

Formanden Jesper Knudsen bad inden generalforsamlingen de fremmødte rejse sig og 
mindes det nyligt bortgåede medlem Erling Jørgensen.  
 

1. Valg af dirigent og referent 
1.1 Bestyrelsen foreslog Alfred Andersen som dirigent, og han valgtes uden 
modkandidater. (AA) konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og 
spurgte herefter forsamlingen om der var bemærkninger til dagsordenen.  
1.2 Bestyrelsen foreslog Mads B. Svendsen som referent, og han valgtes uden 
modkandidater. 
 

2. Formandens beretning 
Sæsonen 2006/7 blev for Frem en succesfuld oplevelse. På det sportslige område 
profilerede klubben sig på Fyn, såvel som på Sjælland. 
Det blev til en flot 2. plads for 1. holdet i 2. division med pæne enkeltpræstationer 
undervejs, og holdet scorede generelt over forventet. Et forstærket Næstved-
mandskab var en for stor mundfuld, men 1. holdet viste god moral og kan se frem til 
en endnu spændende sæson, hvor Odysseus venter i kampen om oprykning. Af 
enkeltpræstationer kan nævnes Kristoffer Dyrgård, der scorede 5,5 point på 
førsteholdet, mens Mathias Meunier fik 6/7p. i divisionen, og Tom Frantsen opnåede 
en flot score på 5/7p.  
 

I den lokale fynske holdturnering deltog Frem med 5 hold, og alle holdene klarede 
bedre end ratingtallene indikerede. 
 

2. holdet scorede omkring 7½ over forventet og Bent Carl opnåede 6/6, hvilket var 
2,4 over forventet. Holdet rykkede som bekendt op i 2. division efter tæt opløb med 
3. holdet. 
Frem 3 var turneringens store overraskelse. Kun uheld i sidste runde gjorde, at holdet 
måtte nøjes med en 2. plads i Fynsserien. På 3. holdet var Peter Ulrikkeholm 
ubesejret og med 4½ fik han 2,5 mere end sin forventede score. 
Frem 4 blev nr. 4 i serie 1, kreds 1. Her bør nævnes at Mads Hansen sluttede 
turneringen med 3 over forventet. Jacob Barnewitz scorede 2 over forventet. 
I serie 2 kreds 2 stillede Frem 5 op med et godt 5-mands hold, der dog havde det 
svært mod Næsby 1. Søren Christensen fik 6½ point imens Thor scorede 2 over 
forventet. Også Peter Kinggaard klarede sig godt med 2.5 over forventet.  
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Klubben siger tak til holdledere og spillere for at skabe en mindeværdig sæson. En 
stor indsats fra klubbens medlemmer. 
 

På det organisatoriske plan har Frem ligeledes skabt en god profil i det fynske 
skakliv. Flere arrangementer har høstet ros og især Odense Mesterskabet blev en stor 
succes. Netop Odense Mesterskabet har været medvirkende til at Frem har modtaget 
årets initiativpris i DSU. Begrundelsen for denne hæder var, at klubben turde tage 
chancen og investere nogle af klubbens egne midler for at samle et bredt og 
interessant felt. En satsning der lykkedes og vakte opsigt.  Klubben vil igen tage en 
sådan chancen og forsøge at skabe noget ekstraordinært på Fyn. Tak til alle dem som 
gav en hånd med til det praktiske. 
 

Den årlig julecup var igen et godt traditionelt tilbud til alle skakspillere i Danmark. 
Med deltagelse af hele 56 spillere havde klubben igen skabt en god turnering. Dog 
var der blevet sjusket en smule med tilmeldingen, hvilket gav anledning til lidt 
problemer. Turneringen blev dog afholdt til alles tilfredsstillelse. 
Frem Skakklub skal fortsat leverer turneringer af høj standard for at bevare en god og 
aktiv profil. 
 

Inden formandens beretning betænkte den afgående kasserer de fremmødte med en 
øl. 
 

Bemærkninger til formandens beretning 
(NEN) bemærkede at Frem Open startede for tidligt i år og dermed kolliderede med 
en masse andre tilbud på øen. 
(JK) svarede at man fra næste år i højere grad sammen ville koordinere de 
turneringer, der er på Fyn, og eventuelt samle nogle af tilbudene.  
(JN) bemærkede at han til næste Odensemesterskab ville kunne være behjælpelig 
med at skaffe sponsorer, så man ikke lige som i år stod uden og kun lige kom ud med 
et lille underskud. 
Det eneste (JN) ønskede for at gå videre med dette projekt var et oplæg, som han 
kunne præsentere for potentielle sponsoremner.  
(CB) spurgte til dette, hvad klubben egentlig kunne tilbyde en interesseret sponsor, 
om vi fx ville have reklamer på hjemmesiden eller på klubtrøjer.  
(PK) Svarede at klubben ikke havde store betænkeligheder med ovenstående og at en 
sponsor endvidere ville kunne få sit navn indflette i et turneringsnavn. 
(AA) foreslog at man i stedet for at kigge på sponsorer søgte midler i fonde. 
Der var fra flere bemærkninger om at klubben skulle være mere synlig, og (PK) 
bemærkede at vi skulle bruge denne synlighed til at hverve flere seniorspillere.  
(CB) foreslog at man lavede events lignende et han nyligt havde været til i Kolding 
Storcenter.  
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(NEN) berettede at Fyns Skak Union for ti år siden havde et lignende arrangement i 
Rosengårdscenteret, men at der beklageligvis ikke blev gjort nok for at få fornyet 
dette samarbejde.  
 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 

3. Regnskab 2006 og budget for 2007 
Kassereren (PK) havde følgende bemærkninger til regnskabet. 
Forskellen i indkommet kontingent skyldes hovedsageligt restancer. 
Som i de foregående år kæmper kantinen med manglede overskud, der er ikke 
sammenhæng mellem de indkøb, der bliver foretaget og de indtægter kantinen giver. 
Kassereren bad den kommende bestyrelse arbejde videre med dette. 
(JK) bemærkede, at dette ikke skulle opfattes som om at bestyrelsen troede at der var 
enkelte der stjal fra klubben, men at det handlede om at vi sammen skulle fjerne det 
svind der var i kantinen.  
 

Bemærkninger til regnskabet 
(NEN) spurgte til hvorfor forskellen på tilgodehavende var steget fra 1.000 til 11.000.  
(PK) Svarede at det skyldtes at klubben havde deltaget i et malerarbejde på 
Lærkeskolen, samt at han endelig havde fået solgt ud i lageret af pokaler.  
(NEN) Spurgte til hvad det nye domænenavn kostede 
(JK) svarede at det kostede 400 kr. om året, og at man samtidig i årets regnskab 
skulle medregne en engangsudgift på 6000 kr. til oprettelse af den nye hjemmeside. 
(AK) mente at man burde være bekymret for økonomien i klubben, da der næste år 
ville komme flere udgifter og mindre indtægter. Da klubben for det første ikke havde 
det samme tilgodehavende, for det andet ikke som i år kunne forudbetale kontingent, 
hvis man manglede penge og for det tredje skulle påregne større 
transportomkostninger, da vi nu har to divisionshold.  
Samtidig mente (AK) ikke at løsningen var at sætte kontingentet op, da det havde 
ramt ”smertegrænsen”.  
(JK) svarede at hvis klubben skulle lave arrangementer som malerarbejdet på 
Lærkeskolen igen skulle mange flere støtte op omkring det. Da kun 8 havde deltaget, 
heraf var den ene et engageret b-medlem og (JK)s egen kæreste.  
Samtidig mente (JK) ikke at det ville blive så meget dyrere for divisionsholdende, da 
de kom i samme række, og deraf skulle mødes, og at klubben samtidig havde gode 
muligheder for at få en fællesafslutning.      
(MBS) Bemærkede at Odense-mesterskabet, der i år havde givet et lille underskud 
med 40 deltagere, sagtens ville kunne få 60 deltagere, og måske en sponsor, og at 
man med de tal kunne regne med et plus på minimum 5000 kr. 
(PK) bemærkede at han sagtens kunne forestille sig at man ville blive nødt til at sætte 
kontingentet op i de kommende år. 
 

Kassererens regnskab blev enstemmigt godkendt. 
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4. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent uændret 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

6.1 Formand: Jesper Knudsen genvalgt uden modkandidater 
 

6.2 Kasserer: Peter Kinggaard modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog René 
Andreasen. René Andreasen blev valgt uden modkandidater. René er dog kun valgt 
for et år, da det er ulige år. 
 

6.3 Menigt medlem: Lene Kuntz modtager ikke genvalg. Bestyrelsen forslog Mads 
B. Svendsen. Mads B. Svendsen blev valgt uden modkandidater, 
 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
Bestyrelsen foreslog Niels Boller og Michael Madsen. De blev valgt uden 
modkandidater. 
 

8. Valg af revisorer 
Alfred Andersen blev genvalgt uden modkandidater, endvidere blev Anton Kjeldsen 
foreslået og valgt. 
 

9. Valg af revisorsuppleanter 
Jess Nykjær blev foreslået og valgt uden modkandidater. 
 
10. Eventuelt 
(JN) spurgte om bestyrelsen arbejdede i at skaffe klubben nye lokaler. 
(JK) svarede at det blev prioriteret at klubben på et tidspunkt skulle have nye lokaler, 
men at vi ikke for en hver pris ville skifte, da der var mange fordele ved de 
nuværende. Beliggenhed mm. 
(JN) spurgte til klubbens juniorordning, hvor man blandt andet på klubbens 
hjemmeside har kunnet læse, at hver junior har en vejleder tilknyttet. 
(MBS) svarede at en udskiftning blandt juniorlederne havde gjort det svært at 
gennemføre en sådan ordning. Klubben kunne dog være glad for at Michael Madsen 
og Bent Christensen også gav en hånd med ved træningen om mandagen. 
(CB) foreslog at man lavede et medlemssøgende arrangement på Universitetet.  
Der var bred enighed om i forsamlingen at dette var en god idé. 
 

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Skakklubben Frem!!! 
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Frem anno 2007 
 

Organisationen 
Peter har taget afsked med bestyrelsen i 
Frem efter seks aktive år. Peter 
begyndte det organisatoriske arbejde i 
Frem som bestyrelsesmedlem, men 
viste som kasserer at have et flair for at 
lede en forening med vægt på 
sikkerhed på den økonomiske front. 
Sikkerheden og stabiliteten i Peters 
arbejde har sikret ro til de forskellige 
formænd, og dermed også bidraget til 
udviklingen af klubben.  
 

Klubben skylder Peter en stor tak, for 
de mange timer han har brugt. Igennem 
årene har hans bidrag til eksempelvis 
holdskakken været uden sidestykke i 
Frems lange historie. Klubben vil dog 
stadig have glæde af Peter, idet han 
forbliver et aktivt medlem. Jeg vil 
fortsat lytte til Peter, når han udtaler sig 
om klubbens behov. 
 

Ny generation, nye udfordringer 
Med Peters exit fra det formelle 
bestyrelses arbejde, har klubben 
oplevet et generationsskifte, som 
enhver forening oplever fra tid til 
anden - de ældre og erfarne kræfter 
lader yngre folk træde til. I Frem må 
kræfterne ikke gå én passant.  
 

Bestyrelsen i Frem skal fortsat vægte 
samarbejdet med den ældre generation, 
da der ligger uvurderlig erfaring hos 
denne. Et godt eksempel er Niels Erik 
Nielsen, hvis arbejde med klubbladet er 
af største betydning for klubben. Et 
sådant arbejde skal værdsættes, og det 
er bestyrelsens opgave. 

 
Den nye generation har således 
udfordringer i mange retninger. 
Balancen mellem nyt og gammelt er 
vigtigt, da alle hensyn bør tages i Frem, 
om end det kan synes umuligt. 
 

Danmarks yngste bestyrelse 
Den nuværende bestyrelse i Frem er 
den yngste blandt skakklubber i 
Danmark. Klubben har potentiale til at 
fortsætte den positive udvikling, vi har 
set de seneste 6 år. I den anledning bør 
det nævnes, at Dans Skak Union har 
anerkendt klubben med tildelingen af 
Initiativpræmien. I begrundelsen 
vægtes modet til at skabe 
arrangementer, selvom sponsor o. lign. 
er svære at opdrive. 
 
De nytilkomne unge kræfter i 
bestyrelsen vil ikke skuffe 
medlemmerne, men fortsætte det 
seriøse arbejde om at skabe et godt 
klubtilbud til alle skakspillere i Odense. 
Det betyder også, at arbejdet med 
seniorskakken for alvor skal søsættes.  
 

Ungdomsafdelingen fylder forholdsvist 
meget i klubben, ligesom klubbens 
profil i det danske skakliv 
hovedsageligt tegnes af unge 
fremadstormende spillere. En tendens 
der naturligvis er positiv, men 
seniorspillere skal også have en base i 
Frem. Mulighed for undervisning og 
samvær, uden at det er på børnenes 
præmisser, skal i fremtiden 
opprioriteres. 
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Flere tager ansvar 
I løbet af sæsonen har det været en 
fornøjelse at se, hvorledes at flere 
medlemmer indgår i arbejdsprocesser 
til gavn for klubben. Nye, som kendte 
ansigter, tager ansvar og hjælper til i 
den daglige drift af klubben.  
 

Ved arrangementer tilbyder 
medlemmerne ofte assistance og skaber 
dermed råderum for bestyrelsen. 
Fortsætter denne tendens, frigøres 

mange resurser i bestyrelsen til arbejdet 
med udviklingen af klubben.  
 
Arbejdsopgaver kan uddelegeres og 
flere medlemmer får indflydelse på 
klubbens ambitioner og visioner. 
Aktivitet og ansvar er ideelle redskaber 
i alle foreninger. 
 

Tak for en god sæson. 
Formand, Jesper Knudsen. 

 
 

 
 
 
 

Af Niels Erik Nielsen 
 
Klubbens førstehold sørgede med en 
sikker udesejr over Dianalund i 6. 
runde for, at der herskede spænding om 
oprykningsbilletten fra 2. division, 
gruppe 2 til det sidste, idet rækkens 
førerhold Næstved samtidig blot 
formåede at vinde 4,5-3,5 over Evans. 
Efter en række halvsløje kampe havde 
vi atter bragt os i en gunstig position, 
idet en 4,5-3,5 sejr over Næstved ved 
fællesafslutningen i Ringsted vil være 
ensbetydende med avancement til 1. 
division. 
Oprykningsfinalen fusede dog ud i det 
rene ingenting, da Næstved på dagen 
var klart stærkere end os, så 
spændingen forsvandt snart ud af 
matchen. Det er tredje gang inden for 
en kort årrække, at vi misser en 
oprykningsmulighed, men modsat de to 
foregående gange, kom vi denne gang 

fra baghjul og var heller ikke afhængig 
af, hvordan det gik i de andre kampe. 
At tabe til en bedre modstander er 
aldrig en skam, så FREM ønsker 
Næstved held og lykke i de højere 
luftlag og ser frem mod den kommende 
sæson, hvor vi endnu en gang har 
ambitioner om at være med helt 
fremme. Selv om turneringsplanen for 
divisionsturneringen 2007-08 endnu 
ikke er på plads, er det så godt som 
givet, at vores to bedste mandskaber 
mødes i 1. runde! 
Som tegningen er i øjeblikket, vil 
oprykkerholdet fra FREM 2 
hovedsagelig komme til at bestå af 
unge talentfulde spillere, der her får en 
unik mulighed for at gøre nyttige 
erfaringer mod langt stærkere 
modstandere. Med den rivende 
udvikling flere af dem er inde i, er der 
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begrundet håb om, at det undertippede 
andethold kan levere nogle artige 
overraskelser undervejs. Det vil også 
gavne førsteholdet, der selvfølgelig 
skal undgå, at den første indtræffer i 1. 
runde! 
 

Selv om vi har lagt afslutningen bag os, 
skal læserne ikke snydes for et referat 
fra de to sidste kampe – de følger her: 
 
6. runde: 
 
Dianalund – FREM: 2,5-5,5 

 
Efter en serie halvsløje kampe leverede 
FREM nok sæsonens hidtil bedste 
indsats mod sjællænderne, som var 
med i puljen af hold, der kæmpede for 
at undgå at gøre Nr. Aaby og Tølløse 
følgeskab ned i de bedste lokale 
rækker. 
 

Trods Dianalunds kvaler med at forny 
divisionsbilletten, pegede ratingtallene 
i retning af en jævnbyrdig match, men 
bortset fra de tre topbrætter, der alle 
sluttede remis, førte FREM det store 
ord længere nede, hvor vi hentede fire 
gevinster og et enkelt nederlag. 
 

Et par hurtige afgørelser 
Tom Frantsen havde sort på 
fjerdebrættet mod Palle Sivertsen, og 
da åbningen var en rolig udgave af 
Caro-Kann, var det ikke her, man 
ventede at se den første gevinst. Hvid 
har netop spillet det sorgløse 16.a4??, 
og som Tom effektivt demonstrerer, 
mangler modstanderens springer på e5 
et retrætefelt: 
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16...Dc7!-+ 17.Sc4? 
17.Lf4 Sbd5! 18.Dc4 Sxf4 19.Dxf4 
Ld6!-+ er også en officer ned i 
skuffen. 
17...Dxg3 18.Sxb6 axb6 19.Dc4?? 
Le4!  
0-1 
 

Kristoffer Dyrgaard kom med de hvide 
brikker klart bedst fra åbningen, og han 
udbyggede siden fordelen, der blev 
omsat til den næste FREM-gevinst: 
 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: John Christensen, 
Dianalund 
[noter: NEN] 
1.e4 b6 2.Sc3 e6 3.Sf3 Sf6?! 4.e5 
Sd5 5.Sxd5 exd5 6.d4 La6 7.Lxa6 
Sxa6 8.0-0 c6 9.Lg5 Dc8 10.Sh4 
Sc7 11.Sf5 h6 12.Lh4 Se6 13.f4 
g6 14.Se3  
14.Lf6!� 
4...Le7  
14...Lg7? 15.f5+−. 
15.Lxe7 Kxe7 16.f5 Sg5 17.fxg6 
fxg6 18.Tf6! De8 19.Dg4 Tg8 
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20.c4  
20.Dh4!  
20...dxc4 21.Sxc4 Tg7 22.Taf1 
Dg8 23.Sd6 Dd5 24.h4!?  
24.Df4! 
24...Se6 25.Kh1 Tag8 26.h5 
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26...Kd8 
26...gxh5? 27.Tf7+ Kd8 28.Txg7 
Txg7 29.Tf8+! Sxf8 30.Dxg7+−. 
27.hxg6 Sxd4  
27...Dxd4 28.Tf8+ Kc7 29.Dxd4 
Sxd4 30.Se8++−. 
28.Tf8+ Kc7  
28...Txf8?? 29.Txf8+ og mat i 
næste. 

29.Se8+ Kb7 30.Sxg7 Txg7 
31.T8f7 Se6 
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32.Td1! Dxe5 33.Tdxd7+  
1-0 
 

Debutanten hev en sejr i land 
Jan Kuntz debuterede på FREMs 
førstehold med en sejr, da han med sort 
vandt slutspillet over Carl-Otto 
Nielsen. Vi kommer ind, netop som 
hvid har spændt buen for hårdt. Han 
skulle have forsøgt 36.bxa5! bxa5 
37.Sxa5 Ta8 38.Sb3 med remischancer, 
men valgte i stedet for 36.c5?!: 
��������	
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36...a4! 37.Sd4 bxc5 38.bxc5  
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Txc5 39.Txc5 Txc5 40.Tb1 Tc3  
��������	
 
��+�+�+�+� 
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41.Tb6?  
41.Sb5!? Tb3! 42.Txb3 axb3 43.a4 
Lb4!-+. 
41...Lc5 42.Tb7+ Kf6 43.Tc7?? 
Lxd4  
0-1 
 
Tilbage sad FREMs topscorer Mathias 
’Maksimus’ Meunier, der måtte slide 
hårdt i det mod hjemmeholdets Jens 
Mott inden ur-kandidatens sjette 
gevinst i træk var i hus, men efter 83 

træk kastede modstanderen endelig 
håndklædet i ringen. 
 
Dermed havde FREM afgørelsen i egne 
hænder, idet vi ville rykke op, hvis vi 
var i stand til at vinde 4,5-3,5 over 
Næstved i sidste runde.  
 
En sejr med mindst mulig margin ville 
nemlig betyde, at de to mandskaber 
sluttede helt lige med 35,5 brætpoint og 
11 matchpoint, og i så fald ville vi 
trække det længste strå i kraft af sejr i 
den indbyrdes kamp. 
 
6. runde:  
 

Evans – Næstved 3,5-4,5, Dianalund – 
FREM 2,5-5,5, Nr. Aaby – Roskilde 4-
4 og Tølløse – Ringsted 3-5. 
 
Stillinger efter 6. runde: 
 

1. Næstved 32(11) 2. FREM 31(9) 3. 
Ringsted 26,5(9) 4. Roskilde 26,5(5) 5. 
Evans 24,5(5) 6. Dianalund 23,5(6) 7. 
Nr. Aaby 14,5(1) 8. Tølløse 13,5(1). 

 
Dianalund 1 FREM 1 2,5-5,5 
Kristian Hovmøller Kim Skaanning ½-½ 
Max Nielsen Mads Bilde Svendsen ½-½ 
Kim Pedersen Michael Agermose Jensen ½-½ 
Palle Sivertsen Tom Frantsen 0-1 
John Christensen Kristoffer Dyrgård 0-1 
Michael Finn Jørgensen Stefan Wiecker  1-0 
Jens Mott Mathias Meunier  0-1 
Carl-Otto Nielsen Jan Kuntz 0-1 
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7. runde: 
 

Næstved – FREM: 5,5-2,5 
 

Set med FREM-øjne fik matchen en 
god begyndelse, idet Kim Skaanning på 
førstebrættet som hvid kom bedst ud af 
åbningen mod IM Mikkel Antonsen og 
tilbød remis, hvilket blev modtaget på 
stedet. Det var vi ud fra en match-
taktisk betragtning ganske godt 
tilfredse med, men glæden blev kort, 
idet det i fortsættelsen begyndte at gå 
helt skævt et par af de andre steder. 
Vi skulle nemlig kun godt et par timer 
hen i matchen, inden Næstveds 2.- og 
4. bræt havde bragt sjællænderne foran 
2,5-0,5, og ud over det vanskelige i at 
være to pinde bagud, når man skal 
vinde kampen, gav måden det skete på 
også anledning til en del panderynker.  
Det er trods alt ikke hverdagskost i 
divisionssammenhæng, at måtte opgive 
efter bare 16 træk eller blive sat mat i 
18! Et kig på de resterende fem brætter, 
hvor kravet nu var 4/5p., tydede ikke 
på at projektet kunne lykkes.  
 

På tredjebrættet spillede Per Arnt 
Rasmussen og Jørgen Hvenekilde en 
vild philidor med modsatte rokader, 
hvor Per som hvid ofrede løs på 
modstanderens kongestilling.  
Ingen kunne gennemskue 
konsekvenserne, men en ting var alle 
tilskuere enige om, nemlig at partiet 
ville få en vinder, og at afgørelsen var 
snublende nær. 
 

Tom Frantsen vandt i fin stil 
Mens der midtvejs ikke var meget at 
rapportere om, hvad angik de tre 

nederste brætter, forholdt det sig helt 
anderledes med bræt fem, hvor Tom 
Frantsen som hvid havde fået fordel i 
midtspillet mod Thomas Flindt. Vi 
hopper ind efter 20…Tdh8: 
��������	
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21.a4! Tg6 22.a52 Le4?! 23.f5!! 

Lxf5 24.a6 Le4  
24...bxa6? 25.Lxc6 Txc6 26.Txc6 
Dxc6 27.Txf5+− var den fine pointe 
med 23.f5!! 
25.a7 Dh3 
��������	
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Efter 25...Sxa7 26.Lxd7+ Kxd7 har 
hvid det behagelige valg mellem 
flere klare gevinstvarianter, så man 
forstår godt, at Næstved−manden 
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tillader modstanderen at få ny 
dronning mod at beholde visse 
angrebschancer. 
26.a8D+ Kd7  
26...Sb8? 27.Txc7+ Kxc7 28.Dc1+ 
Sc6 29.Txf7+ holder heller ikke i 
byretten. 
27.Lxc6+ Ke6  
27...bxc6? 28.Txf7+ Ke6 29.Txc6+! 
Kxf7 30.Txc7+ er mat i højest fem 
træk. 
��������	
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28.Ld7+! Kxd7 29.Daa4+!?  

29.Dda4+! gik noget hurtigere. 
29...c6 30.De2 Lxg2 
��������	
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31.Txg2 Txg2+ 32.Dxg2  

Dxe3+33.Kh1 Dxc1+ 34.Dg1 Df4 
35.Dad1 Kc7 36.Ddg4 Dd2 
37.Dxg7 Tc8 38.e6 Dd3 39.De5+ 
Og sort opgav, da der er mat efter 
39...Kd8 40.Dd6+ Ke8 41.Dg8#.  
1-0 
 

Angrebet slog ikke igennem 
Enhver tanke om oprykning forsvandt 
dog som dug for solen, da Per Arnt kort 
efter måtte erkende, at de mange hvide 
officerer var blevet ofret til ingen 
verdens nytte; Hvenekildes konge 
levede stadig i bedste velgående og den 
havde selskab af en håndfuld 
merofficerer, så forståelig kapitulation.  
 
Dermed var Næstved foran 3,5-1,5, og 
det førende mandskab behøvede blot en 
enkelt remis på de tre nederste brætter 
for at rykke op: 
 

Hvid: Per Arnt Rasmussen, 
FREM (2094)  
Sort: Jørgen Hvenekilde, 
Næstved (2188)  
[noter: mest Per, noter på engelsk 
af Mr. Fritz 10] 
Philidors Forsvar med g6 (som det 
kommer i partiet) er næsten 
"opfundet" af Bent Larsen, og 
videreudviklet af Jørgen 
Hvenekilde, som har tævet mange 
med den! Jørgen Hvenekilde er den 
næststørste legende i dansk skak − 
selvfølgelig med Stormester Bent 
Larsen som nr.1. Det er nogle helt 
utrolige kommentarer/vitser der kan 
komme ud af hans mund! Han er 
den helt rigtige mand, hvis man 
skal have gjort reklame for skakken 
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på en underholdende måde, f. eks 
organiserede han skak− & 
boksekampen (lanceret som dysten 
mellem de 2 klassiske kampformer) 
mellem Stormester Bent Larsen & 
Sværvægter Brian Nielsen i 1996 i 
en boksering under Politiken Cup 
hvor jeg deltog. De måbende 
tilskuere/spillere fik at vide at Brian 
& Bent havde dystet forud, og at 
Brian netop havde banket Bent i 
lynskak, mens Bent havde vundet i 
boksningen pga., han var så væver 
og hurtig, at Brian ikke kunne nå at 
fange ham ... 3.runde mellem de 2 
blev derfor erklæret for uafgjort af 
kampleder Hvenekilde, så vi fandt 
ikke ud af hvilken klassisk 
kampform der var den bedste − det 
var − udover uddrag fra operaen 
Chess − optakt til alle tiders 
turnering for de måske 200 
deltagere med Bent Larsen som 
farverig kommentator undervejs ...  
1.e4 e5  
Så vidste jeg, hvad der kom, 
Hvenekildes yndlingsvariant fra 
tiden i Kampklubben, hvor de alle 
sammen spillede sådan! Varianten 
er derfor blevet forbedret gennem 
de sidste omkring 40 år! Det var i 
øvrigt Bent Larsen der spillede den 
første gang i moderne tid på højt 
plan, i en af sine kandidatmatcher i 
60-erne, og efterfølgende 
analyserede den i nogle artikler i 
Skakbladet − Sorts parole er klar: 
Alt  eller intet!  
2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.Sxd4 g6 
5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6 7.f3?!  
Unøjagtigt, det rigtige er Fd2.  

7...0-0 8.Dd2 a6!  
8...Sc6 er den gamle hovedvariant, 
som er direkte tabt i yderligere 30 
træk for sort!  
9.0-0-0 Te8  

��������	
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10.Lh6 Lh8 11.g4N  
Inden g2−g4 skulle jeg lige sikre 
mig at sådan noget som Hxg4 var 
dårligt for sort, og det er det fordi de 
hvide løbere bliver for 
dominerende, mens sort er bagud i 
udvikling og ikke kan få en 
bondehær på benene til gengæld, 
som det ofte sker i Dragevarianten.  
11...b5  
 

��������	
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Her sad jeg og nød nuancerne i 
sorts spil! At tænke sig, at den sorte 
opstilling som jeg og mange andre 
amatører lærte at kværne i 8o−erne 
(med c5, Ie5 & He6 i visse 
varianter) var blevet forbedret af 
Jørgen & de filosofiske venner med 
b5, Hb7 & Je8 (for at dække det 
svage felt e6 efter et senere hxg6 
fxg6), imponerende arbejde!  
12.Lg5!  
Den positionelle fortsættelse som 
holder sort i fortsat 2. position, i 
stedet for det stereotype h4 med et 
rask slagsmål (som sort i øvrigt 
havde analyseret nøje). Ros fra 
sorts side til dette træk! 12.h4 b4 
13.Sb1 og lignende er lige noget for 
Fritz men ikke noget for rigtige 
skakspillere! 
12...Lb7 13.h4 Sbd7 14.h5 c5  
 

��������	
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Her kikser hvid, der skulle spille det 
tilsyneladende halvsløje Ib3 i 
stedet, med fortsat positionelt tryk. 
Jeg overvejede kun If5 & hxg6 
seriøst.  

15.Sf5?? gxf5= 16.gxf5 h6!  
Det bedste forsvar som jeg også 
regnede med, den anden 
interessante mulighed var Ie5, 
men det hjælper hvids angreb 
fremad... nu får sorts konge et 
lufthul på h7, godt spillet!  
17.Lxh6 Kh7 18.Tg1? 
M18.Lf4!? and White is still in the 
game 18...Se5 19.Lxe5 dxe5 
20.De3O; 18.Le3!? Se5 19.Dh2 
med planen Ff4−h6 var også en 
mulighed, som foreslået af sort − 
men måske slår det hvide angreb 
ikke igennem, Fritz tror i hvert fald 
at sort vinder. 
18...b4 19.Tg6?  
 

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

 

Lidt for dyrt i materiale på sigt, men 
sort blev tilsyneladende lidt rystet 
over denne måde at spille skak på!  
19...bxc3-+ 20.Dg5  
Der truer Hf8 eller Hg7 i de 
kommende varianter, men sort har 
paraderne i orden og slår snart 
kontra!  
20...cxb2+ 21.Kb1 Tg8 22.Lc4 Se5  
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Hvid har nu kun et par minutter 
tilbage, så partiet er reelt afgjort 
her, men hvordan?  
23.Tg1  
Konsekvent, varianter med Hg7 
duer heller ikke, hvem ved hvad der 
foregår i ét minuts lynskak? 
Desværre har Jørgen bedre tid og 
finder noget smart...  
23...Sfg4  
23...Sxc4 24.Lg7 Sa3+ er desværre 
ganske vindende for sort, men det 
er absolut fornuftigt at sætte en 
prop i hullet med Ig4 også! 
24.Txg4 Dxg5  
24...Sxc4! 
25.Lxg5 fxg6 26.hxg6+  
26.fxg6+ Txg6! 27.hxg6+ Kxg6 var 
hvad sort havde i tankerne, absolut 
afgørende da alt hænger. 
26...Kg7  
Her tænkte hvid: Næste gang må 
jeg hellere forberede mig grundigt 
mod Jørgen (933 partier i 
databasen) i stedet for at spilde 2 
timer på sølle 300 partier med 
Evgenia, som jeg troede, jeg skulle 
møde og ikke stole fejlagtigt på det 
jeg kunne huske fra de sidste 40 
års numre af Skakbladet ....  
 

Næh, nej! − Undskyldninger duer 
ikke for den kvikke skakspiller − 
Vær beredt! som spejderne, Lord 
Baden−Powell & Botvinnik sagde! 
M26...Txg6 27.Th4+ Kg7 28.f6+ 
Txf6 29.Lxf6+ Kxf6 30.Le2-+. 
27.f6+ Kxg6 28.Th4 Kxg5  
Det sidste er selvfølgelig helt 
hovedløst pga. tidsnøden. Lidt 
ærgerligt at hvid ikke havde flere 
brikker at flytte med! Men et rigtigt 

underholdende herreparti som vi 
begge var glade for at have fået 
chancen for at hygge os med, når 
nu man ikke kunne komme til 
hundetræning i stedet for.  
 

I Næstveds pressemeddelelse 
vurderede Dimon partiet således: 
"Hvenekilde var ude i en 
nervepirrende stilling, hvor han med 
hovedet i guillotinen, fik savet 
benene af sin bøddel." så har det 
da ikke været helt kedeligt!  
Et andet sted hedder det: " Nej, Per 
Arnt gjorde absolut ingen fejl mod 
Hvenekilde! Per Arnt spillede 
simpelthen som afdøde Bronstein − 
godt nok på en dårlig dag − men 
det var dagens mest seværdige 
parti! Det talstærke publikum 
samlede sig om partiet og ænsede 
ikke de øvrige ret kedelige partier!"  
Og det kan selvfølgelig ikke have 
noget at gøre med, at det var min 
gode ven Flemming, der skrev 
denne sidste kommentar, at det 
blev så positivt? − men i øvrigt 
skrev Flemming særdeles pænt (og 
morsomt som sædvanligt) om alle 
spillerne, også FREMs spillere!  
 

Jeg kan ikke undlade at komme 
med flg. citat af Piet Hein: "Den der 
kun tager sjov for sjov og alvor kun 
alvorligt han har faktisk fattet begge 
dele lige dårligt!"  
0-1 
 

Hr. Maksimus gik glip af uret 
Tilbage sad juniordanmarksmesteren 
Kristoffer Dyrgaard med en passiv 
stilling, som det ville kræve mirakler at 
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hive mere end en halv ud af, mens 
vores anden juniorspiller på 
førsteholdet Stefan Wiecker længe 
havde været 1-2 bønder op, men 
modstanderens stærke løberpar så ud til 
at give rigelig kompensation. 
På ottendebrættet var Mathias Meunier 
langsomt, men sikkert ved at blive 
presset ud over kanten, og da kun en 
sejr talte, valgte han at gå i døden frem 
for at spille henholdende.  
Straffen udeblev ikke, og efter seks 
gevinster i træk måtte Mathias til sidst 
strække gevær. Næstved var oppe, og 
hr. Maksimus må se sig om efter en 
anden titel og kunne samtidig kigge i 
vejviseren efter det skakur, endnu en 
sejr ville have indbragt. 
Der gik ikke mange minutter, før 
fredspiben blev tændt de sidste to 

steder, så slutresultatet blev 5,5-2,5 til 
Næstved, der på dagen fik os til at ligne 
et tegneserie-hold, så oprykningen var 
såre fortjent. 
 

Topscorer for FREM blev Mathias 
Meunier med 6p., mens såvel Tom 
Frantsen som Kristoffer Dyrgaard 
lavede 5,5p. 
 

7. runde:  
Tølløse – Nr. Aaby 3,5-4,5, Næstved – 
FREM 5,5-2,5, Roskilde – Evans 5,5-
2,5, Ringsted – Dianalund 4-4.  
 

Slutstillingen:  
1. Næstved 37,5(13) 2. FREM 33,5(9) 
3. Roskilde 32(8) 4. Ringsted 30,5(10) 
5. Dianalund 27,5(7) 6. Evans 27(5) 7. 
Nr. Aaby 19(3) 8. Tølløse 17(1).

 

Næstved 1 FREM 1 5,5-2,5 
Mikkel Antonsen Kim Skaanning ½-½ 
Nils Linde Olsen Mads Bilde Svendsen 1-0 
Jørgen Hvenekilde Per Arnt Rasmussen 1-0 
Brian Schyberg Michael Jensen 1-0 
Thomas Flindt Tom Frantsen 0-1 
Dimon Poul Pedersen Kristoffer Dyrgaard ½-½ 
Kim Nørgaard Hansen Stefan Wiecker ½-½ 
Flemming Preuss Mathias Meunier 1-0 

 

EPILOG 
Af Michael Agermose Jensen 

 

Så var der lige et parti fra 
divisionsturneringens 1. runde mod 
nyoprykkerne fra Tølløse. På 
Tølløses hjemmeside kan man 
læse, at min modstander havde de 

bedste chancer og i Fynsk Skak, at 
min stilling var den mest uldne af 
alle Frem spillernes. Det 
modbevises bedst ved at vise 
partiet: 
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Hvid: Michael Agermose Jensen, 
FREM (2116) 
Sort: Leif Jensen, Tølløse (1987) 
1.e4 e6  
Fransk − gab. Min modstander er 
en rigtig tørvetriller, der godt kan 
lide slutspil. Jeg har tabt en del 
gange mod Fransk. Mest fordi jeg 
ikke kan tage åbningen seriøst og 
ikke er tilfreds med at afgive en 
remis til den slags skakspillere. 
Denne gang havde jeg forberedt en 
lille variant sammen med resten af 
holdet fredag aften.  
2.d4 d5 3.=c3 dxe4  
Rubinstein varianten.  
4.=xe4 =d7 Det spiller han altid. 
Det kan blive kedeligere. Sort kan 
spille Fort Knox varianten − 4...Hd7.  
5.>d3 =gf6 6.?e2 =xe4 
6...c5 7.Ixf6+ Ixf6 8.dxc5 Hxc5 
9.Hd2 giver hvid en behagelig 
stilling. Der kan rokeres langt og 
angribes på kongefløjen. 
7.>xe4 c5 
7...If6 8.Hxb7 Hxb7 9.Fb5+ er 
også godt for hvid. Sort kan ikke 
vinde bonden igen. 
8.d5! e5?  
Det forstod jeg slet ikke. Det kan 
godt være han er glad for slutspil; 
men nu sikrer fribonden, at alle 
slutspil er vundne for hvid. 8...If6 
9.dxe6 Ixe4 10.exf7+ Txf7 
11.Fxe4 Fe7 12.Fxe7+ Hxe7 
13.Hd2� fulgt af 0-0-0. Vi havde 
kigget på 8...exd5 9.Hxd5+ Fe7 
10.He3!� med stor fordel. Hvid 
rokerer langt og sort får problemer 
med Uc5. 
9.=f3 h6  

Jeg havde regnet med 9...Hd6 men 
han var bange for Hg5.  
10.>d2 >d6 11.0-0-0  
Nu er sort i en slags træktvang. 
Enten skal han rokere og give hvid 
et angrebsmål eller springeren skal 
vælge side (f6 eller b6) hvilket giver 
problemer med Ue5.  
11...0-0 12.g4!  
Det mest aktive. Bonden på h6 
inviterer g4−g5.  
12...=f6 13.g5 =xe4 14.?xe4 f5!  
Sort må skaffe sig luft.  
15.?c4  
Først havde jeg egentlig planlagt 
15.gxf6 Fxf6 16.Ih4V Sort kan 
næppe slå på f2 og springeren står 
fint på h4 idet 16...Fxf2? besvares 
stærkt med 17.Hxh6! eller 16...Hf5 
17.Ixf5 Fxf5 18.Fc4 Fxf2 
19.Jhg1 med angreb. 
15...e4 (D) 
 

 
 
Så er det choppe tid! 
16.gxh6! 
Det kan godt være at jeg har lagt 
mit åbningsrepertoire lidt om, men 
officersofferet måtte jeg spille. 
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Fritz9 godkender det også. 16.Ih4 
hxg5 17.Ig6 så lidt underligt ud, 
men er ok, da sort ikke kan fange 
springeren − h2−h4−h5 når netop til 
undsætning. 
16...exf3 17.@hg1!  
Igen det mest præcise.  
17...@f7 (D) 
17...He5? 18.d6+ Th7 19.hxg7 
vinder glat. 
 

 
 

18.>c3?  
Jeg var ked af at forlade 
diagonalen, men syntes ikke 
dronningen skulle stå her og fandt 
ikke bedre: 
a) 18.hxg7 f4! kunne jeg ikke lide. 

b) 18.Fc3 overvejede jeg ikke lang 
tid, men det gør Fritz. 
c) 18.Jg6! overså jeg desværre. 
Hvid gør klar til tårndobling, og truer 
lidt forskelligt. F.eks. 18...He5 19.d6 
Fd7 20.Je1+− vinder. 
18...b5!  
Et godt modstød med flere formål.  
19.?xb5 >f4+ 
19...Jb8 analyserede vi bagefter. 
20.Fd3 Hf4+ 21.Tb1 Hxh6 22.Fxf3 
er uklart. Hvid har stadig d−bonden 
og angrebschancer. 
19...g5 havde jeg også kigget på. 
Hvids bedste er at forhindre g5−g4, 
dvs. 20.h3 fulgt af Fd3. 
20.Ab1 >xh6?? 
20...Jb8? duer ikke længere pga. 
21.Fc6!�. 
21.?c6+− Ah7 22.?xa8 
Det ondeste var nok 22.Fg6+! Tg8 
23.Fxh6. 
22...@b7 23.d6 ?d7 24.@de1 ?c6 
En plat fælde som hvid undviger  
25.Aa1! >d7 26.?f8!  
Forcerer mat. 
26...?d5 27.@xg7+ >xg7 
28.?xg7#  
1-0

 

Fynsserie-afslutningen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Ved fællesafslutninger plejer 
arrangørerne at lave en oversigt, hvor 
alle afgørelser i form af 1, ½ og 0 
bogføres, så alle kan holde sig 
orienteret om udviklingen i op- og 
nedrykningsslagene. Det var også 
tilfældet i fynsserie-afslutning i FREM, 
hvor stævnet blev indledt med, at der 

under øjeblikkelig status stod på tavlen 
med store bogstaver: FREM 3 
RYKKER OP. 
Den tekst fik lov at stå i meget lang tid, 
for mens FREM 3 kom klart bedst ud 
af starthullerne mod Nyborg, var der så 
godt som intet at rapportere fra 
matchen Faaborg – FREM 2, hvor 
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favoritterne bestemt ikke lignede et 
mandskab, der med en sikker sejr ville 
slutte øverst i tabellen. 
 
Efter et par timers spil i 
oprykningsduellen, hvori nedrykkerne 
fra Nyborg også var involveret, så det 
skidt ud for nyborgenserne, der flere 
steder måtte trækkes med betændte 
stillinger, således bukkede Jørn 
Schmidt en officer væk allerede i træk 
13, og der gik ikke lang tid, inden Yann 
Le Besq havde realiseret fordelen og 
bragt sensationsmandskabet FREM 3 
på 1-0:  
 
Hvid: Jørn Schmidt, Nyborg 
Sort: Yann Le Besq, FREM 3 
[noter: NEN] 
1.f4 c5 2.Sf3 Sc6 3.e4 e6 4.Sc3 g6 
5.g3 Lg7 6.Lg2 Sge7 7.0-0 0-0 
8.d3 d6 9.Se2?! d5 10.c3 b6 
11.Dc2 La6 12.Kh1? Tc8?  
12...dxe4! 13.dxe4 Ld3∓ 
13.Ld2??  
��������	
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13...dxe4 14.dxe4 Lxe2-+ 15.Tf2 
Ld3 16.Da4 b5! 17.Db3 Sa5 
18.Dd1 Lxe4 19.De1 Lb7 20.a4 
Sb3 21.Td1 bxa4 22.f5 Sxf5 23.g4 
Se7 24.Lg5 Dc7 
0-1 
 
Hjemmeholdet stod også klart bedst 
flere andre steder, så det var svært at få 
øje på de 5 point, nyborgenserne skulle 
have for at passere FREM 3 i tabellen. 
Nyborgs førstebræt John Frederiksen 
sørgede dog for at skabe balance i 
tingene, da han med hvid vandt i sikker 
stil over Jan Kuntz.  
 
I fortsættelsen var FREM 3 dog i 
foræringshjørnet, idet to 
gevinststillinger kun indbragte et sølle 
halvt point. 
 

Flot debutant sejr 
Nyborg førte nu med en enkelt pind, 
men udligningen lod ikke vente længe 
på sig, idet debutanten Baldur Helgi 
Möller i flot stil tvang Stig Gorm 
Jensen til overgivelse:  
 
Hvid: Baldur Helgi Møller,  
FREM 3 
Sort: Stig Gorm Jensen,  
Nyborg 
[noter: NEN] 
1.c4 e6 2.b3 b6 3.Sf3 Lb7 4.e3 Sf6 
5.Lb2 Le7 6.g3 0-0 7.Lg2 d6 8.0-0 
Sbd7 9.d4 Se4 10.Sc3 f5 11.Tc1 
Sxc3 12.Lxc3 De8 13.d5 e5 
14.Te1 g5 15.Sd2 h5 16.f4 gxf4 
17.gxf4 e4 18.Kh1 Lf6 19.Tg1 Kh8 
20.Dc2  
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20...Tg8?!  
20...Lc8! for at kunne dække f5−
bonden var nok bedre.  
21.Lh3!+− Tg4!? 22.Lxg4 hxg4 
23.Sf1 Dg6 24.Sg3 Kg7  
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25.h4!! Kf7  
25...gxh3?? 26.Sxf5++−.  
26.h5 Th8 27.Kg2 Dh7 28.Th1 Lc8 
29.b4!  
Nu skal der åbnes linier på den 
anden fløj.  
29...Td8 30.a4 Lxc3 31.Dxc3 Sf6 
32.Ta1 Sg8 33.a5 Dg7 34.Dxg7+ 
Kxg7 35.axb6 axb6 36.Ta8 Se7 

37.Tha1 b5 38.T1a7! bxc4 
39.Txc7 Kf6 40.Txc4  
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40...Sxd5!?  
Ved afventende spil er sort alligevel 
fortabt, så hvorfor ikke prøve dette? 
41.Tcxc8 Txc8 42.Txc8 Sxe3+ 
43.Kf2 Sd5 44.Tf8+ Kg7 45.Txf5 
Sxb4 46.Sxe4  
1-0 
 
Dermed var der udlignet til 3½-3½, og 
Nyborg var ude af oprykningskapløbet.  
 
På tavlen stod der stadig, at FREM 3 lå 
til at rykke op, men pludselig kom der 
for alvor skred i tingene i Faaborg – 
FREM 2.  
 
Slutprogrammet taget i betragtning 
herskede der på forhånd ingen tvivl 
om, at FREM 2 med Faaborg som 
modstander havde det noget lettere end 
Nyborg og FREM 3, der mødtes 
indbyrdes og i tilfælde af et 
jævnbyrdigt udfald med stor 
sandsynlighed ville ødelægge 
oprykningsmuligheden for hinanden. 
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At Faaborg i praksis var rykket ned, og 
derfor havde meget lidt at spille for, var 
dog ikke til at få øje på i matchen mod 
FREM 2, der var meget længe om at 
komme i gang, og tilmed skulle 
oprykningskandidaterne prise sig 
lykkelig for, at der i kraft af fire 
remiser stod 2-2, da tidnødsfasen op 
mod træk 40 indtraf. 
 

Et gyldent kvarter 
Bent Jensen og Ove Matras havde 
brugt masser af tid på åbningsfasen, og 
det forstår man godt, den komplicerede 
stilling taget i betragtning, men efter 
Faaborg-mandens 15…Df6 var alt 
afgjort i løbet af få træk: 
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16.Tf1  
16.0-0?? Le3+-+ 
16...0-0-0?  
16...De7! 17.Sxf5 exf5 18.Txf5 Lf6 
var cirka lige spil. 
17.Sxe62 Le3 18.g3 Tde8 19.Ld3! 
g6 20.Lxf5 gxf5 21.Dd3  
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21.f4??  
21...Txe6! 22.dxe6 Dxe6 23.Dxf5?? 
(23.Sd5!) 23...Lf2+!!-+.  
22.Dxe3!+−  
Og med en officer i overvægt vandt 
Bent i få træk. 
1−0 
 

Næste afgørelse faldt på syvende bræt, 
hvor FREM 2’s topscorer Bent Carl 
Christensen (5/5p.) havde fået nul og 
niks mod Dennis Vejlstrup, der efter 
32…Df7! havde klar fordel, men der 
var stadig mange muligheder for at 
træde ved siden af: 
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33.Ted2 De7 34.Kf3 Kf7 35.Dg4 
c4 36.Tc6 b5 37.Ta6 Db4!?  
37...c3! 
38.Df4 c3 39.Tdd6  
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Og mens tiden løb ud, opgav sort, 
da han uden tvivl mente, at hvid 
ville vinde efter et tårnoffer på f6.  
Det er nu ikke så klart; efter 
39...Kg8! 40.Txf6 gxf6 41.Txf6? 
Dxe4+! 42.Dxe4 Txe4 vinder sort! 
Hvid skal i stedet for prøve 
41.Dg4+, men som en anden 
Houdini ser det ud til, at sort kan 
vikle sig ud af skakkerne;  
fx 41...Tg5 42.De6+ Kh7 43.Df7+ 
Tg7 44.Dh5+ Kg8 45.Te6 Tf8 
46.Dd5 Dc4!, men hvid har 
naturligvis andre muligheder. 
1-0 
 
Partiet mellem Bjarne Lindenskov og 
Michael B. Madsen var længe lige, 

men efter Faaborg-spillerens 25.Te1?! 
vipper stillingen i sorts favør: 
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25...dxc4!-+ 26.Lf5 Lxf3 27.Lxc8 
Txc8 28.Lc3 Dd6 29.Te3 Lb7 
30.Tae1 Dc6 31.f3 Sd5! 32.Dd4 
Sxc3 33.Dxc3 Dc5 34.Kg2 Lc6 
35.Te7 Sb7 36.Dc1 b5 37.Df4 Tf8 
38.Dc7  
Og her tabte hvid på tid, men 
stillingen står ikke til at redde, fx. 
38...Dd5! 39.Tf1 c3 40.Tf2 c2! 
41.Df4 osv.  
0-1 
 
Dermed havde FREM 2 på et 
gyldent kvarter vendt 2-2 til 5-2, 
og tavlepasseren kunne for første 
gang skrive: FREM 2 RYKKER 
OP, og det ændrede udfaldet af de 
to sidste partier ikke på.

 

 

BLIV OPDATERET PÅ DE FYNSKE SKAKNYHEDER  
PÅ UNIONENS HJEMMESIDE: 

www.fsu-skak.dk 
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Frem 3 - Årets hold! 
Af Anton Kjeldsen 

 

Hvis nogen forventer, at jeg vil afrunde 
mine beretninger fra Frem 3´s 
fantastiske sæson i Fynsserien med en 
klagesang om det sølle halve point, vi 
kom til at mangle for at skabe den helt 
store sensation, så tager I helt fejl! 
Vores sæson har hele sæsonen igennem 
været en lang succeshistorie. Lige fra 
den utrolige storsejr i 1. runde over de 
senere vindere af Fynsserien, Frem 2, 
har vi redet på en bølge af tro, vilje og 
masser af gejst, hvilket har udmøntet 
sig i, at vi som det eneste hold gik 
ubesejret igennem alle 7 kampe, 
selvom vi kun var ratingfavoritter imod 
Årslev. For at understrege hvilken stor 
præstation holdet har leveret, vil jeg 
her bringe topscorerlisten for Frem 3: 
 

1. Anton Kjeldsen                 5/7 
2. Yann Le Besq                   4½/7 
3. Peter Ulrikkeholm            4½/7 
4. Alfred Andersen               4½/7 
5. Casper Emil Rouchmann  4½/5 
6. Jess Nykjær                      4/7 
7. Jan Kuntz                         3½/7 
8. Erling Jørgensen               3½/5 

 

Som man hurtigt noterer sig, har ingen 
præsteret at score mindre end 50%, 
hvilket vidner om den stabilitet, der har 
præget hele holdet. Kun 2 afbud har vi 
været ramt af (begge gange Casper 
Emil), og desværre har de indkaldte 
reserver ikke kunnet leve op til Caspers 
score. Derudover blev holdet desværre 
også ramt af Erlings dødsfald inden 
næstsidste runde, men Baldur gjorde en 
fin figur som afløser i sidste runde. 

Det er svært at skulle fremhæve nogle 
enkelte på holdet frem for andre. Især 
når man tager i betragtning, at alle har 
leveret ratingpræstationer over det 
forventede. Nogle stykker skiller sig 
dog lidt mere ud end de øvrige:  
Jeg vil først og fremmest nævne Erling 
– æret være hans minde – som til det 
sidste leverede det bedste skak, jeg har 
set ham spille. Han havde en samlet 
forventet score på under 1.00, men fik 
altså hele 3½ point, var ubesejret og 
sluttede med at vinde mere end 100 
ratingpoint. 
En anden, som gik ubesejret igennem 
var Peter, som viste stor stabilitet mod 
langt stærkere spillere, og han endte 
med mere end 2 point over forventet. 
Casper – en af klubbens unge talenter – 
scorede 4½ point i 5 kampe, og vi 
kunne godt have brugt hans scoringrate 
i de 2 kampe, hvor han måtte melde 
afbud. Den sidste jeg vil fremhæve er 
en af klubbens veteraner, Alfred, som 
leverede fine præstationer mod spillere 
med over 1700-1800 i rating og kun 
tabte en enkelt kamp.  
Til allersidst vil jeg gerne takke alle 
deltagerne på Frem 3 for en 
mindeværdig sæson, hvor I gjorde det 
til en fornøjelse at være holdleder. Kan 
vi bevare bare lidt af den holdånd som 
bar os igennem den nys overståede 
sæson, er jeg helt sikkert klar til endnu 
en tjans til efteråret. 
Jeg vil også lige runde af med at ønske 
Frem 2 tillykke med oprykningen til 2. 
Division – det var trods alt fortjent!
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Blev du topscorer?  
Af Peter Kinggaard 

 

Hvad med et alternativt forslag til styrkeliste for den kommende sæson? Dette bidrag 
fra klubbladets statistiske afdeling viser antallet af opnåede point i 2. Division, 
Fynsserien, Serie 1, Serie 2 og Pokalturneringen. Placeringen er alene bestemt af 
antallet af opnåede point i forhold til antal kampe. Tillykke til Mathias Meunier med 
den uofficielle titel som topscorer for sæsonen 2006-07, tæt fulgt af Kristoffer 
Dyrgaard, der gik ubesejret gennem sæsonen, og Tom Frantsen, som med 3½/4 også 
gav et afgørende bidrag til sejren i pokalturneringen. Flot præstation af brdr. 
Christensen, som begge nåede ind i top 5, Bent endda med maksimum i de 7 kampe. 
De 45 spillere hentede en samlet ratinggevinst på 1126 point med Mads Hansen som  
topscorer med 176 point. 
 

1.  Mathias Meunier 10 point i 13 kampe Div, FS, Pokal     + 66 
2.  Kristoffer Dyrgaard 9½ point i 11 kampe Div, Pokal   + 34 
3.  Tom Frantsen 9 point i 11 kampe Div, Pokal   + 30 
4.  Bent C. Christensen 7 point i 7 kampe FS, Pokal   + 82 
5.  Søren Christensen 7 point i 9 kampe S1, S2, Pokal   + 59 
6.  Mads Hansen 6½ point i 8 kampe FS, S1, Pokal   + 176 
Jonas G. Nilsson 6½ point i 8 kampe FS, Pokal   + 19 
8.  Anton Kjeldsen 6 point i 8 kampe  FS, Pokal   + 29 
9.  Peter Kinggaard 6 point i 9 kampe S1, S2, Pokal   + 121 
10.Casper Rouchmann 5½ point i 7 kampe FS, Pokal   + 94 
11.Thor Bendix 5½ point i 8 kampe S2, Pokal   + 83 
12.Jan Kuntz 5½ point i 9 kampe Div, FS   + 50 
Peter Ulrikkeholm 5½ point i 9 kampe FS, Pokal   + 68 
14.Jesper Knudsen 5 point i 8 kampe FS, Pokal   + 30 
15.Yann Le Besq 5 point i 9 kampe FS, Pokal   + 23 
16.Alfred Andersen 4½ point i 7 kampe FS    + 55 
Jacob L. Barnewitz 4½ point i 7 kampe FS, S1, Pokal   + 97 
18.Bent Jensen 4½ point i 8 kampe FS, Pokal     +   5 
19.Michael B. Madsen 4½ point i 9 kampe FS, Pokal    -   6 
20.Emil Deleuran 4 point i 6 kampe S1, S2, Pokal   + 33 
Steen Utoft 4 point i 6 kampe S1    + 86 
22.Michael Jensen 4 point i 7 kampe Div     -  7 
Jess Nykjær 4 point i 7 kampe FS    + 34 
24.Kim Skaanning 4 point i 8 kampe Div, Pokal    -   2 
25.Alexander Pulli 4 point i 9 kampe S1, S2, Pokal   + 21 
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26.Per A. Rasmussen 3½ i point 6 kampe Div    + 13 
27.Stefan Wiecker 3½ point i 7 kampe Div     -   3 
28.Christian Baun 3 point i 9 kampe S1, S2, Pokal    - 12 
29.Alexander Hjorth 2½ point i 5 kampe S1, S2   +   2 
Jakob Petersen 2½ point i 5 kampe FS     - 11 
31.Alex Sørensen 2½ point i 7 kampe FS     -   5 
32.Martin Utoft 2½ point i 8 kampe S1, Pokal    - 11 
Kasper Utoft 2½ point i 8 kampe S1, S2, Pokal     - 58 
34.Mads B. Svendsen 2½ point i 10 kampe Div, Pokal    - 39 
35.Torsten Baden 2 point i 4 kampe S2, Pokal   + 11 
36.René Andreasen 2 point i 6 kampe FS, S1   + 19 
37.Tobias Rostgaard 1½ point i 3 kampe FS, S2   + 10 
38.Baldur Möller 1 point i 1 kamp FS    + 23 
39.Jesper Bruun ½ point i 1 kamp FS     - 10 
Jan Jensen ½ point i 1 kamp S2     -   9 
Theis Nielsen ½ point i 1 kamp Pokal 
42.Hans Hansen 0 point i 1 kamp FS     - 25 
Lene Kuntz 0 point i 1 kamp Pokal 
44.Christian Boller 0 point i 2 kampe S1, S2    - 39 
Jan Nielsen 0 point i 2 kampe S2, Pokal      +/- 0 
 

 

 
 

 
 
 

FREM vandt pokalfinalen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Den fynske pokalfinale 2006-07 stod 
mellem FREM og Læseforeningen, 
der onsdag den 28. marts mødtes i 
Sydbanks odenseanske hovedsæde.  
Da FREM til daglig holder til i 
Ungdomshuset i Nørregade, mens 
Læseforeningen spiller i Bolbro 
Brugerhus, mødtes de to ærkerivaler så 
at sige på neutral grund midtvejs.  
Odenses to stærkeste klubber har 
naturligvis mødt hinanden et utal af 

gange i turneringens 28-årige levetid, 
men hvor utroligt det end lyder, var 
det første gang, de tørnede sammen i 
en slutkamp.  
Det var fjerde år i træk, 
Læseforeningen var finaleklar, og de 
stillede oven i købet op som 
forsvarende mestre, idet de vandt 
2006-udgaven mod Sydøstfyn efter en 
gyserafslutning, hvor afgørelsen først 
faldt efter tre lynomkampe. Derimod 

Se slutstillinger, enkeltresultater samt de opdaterede ratingtal for alle 
spillere, der har været i aktion på de fire FREM-mandskaber i FSU-

holdturneringen på: www.fsu-skak.dk. 
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var det første gang i dette årtusinde, at 
FREM havde spillet sig i finalen. Sidst 
det skete var i 1999, hvor klubben 
sikrede sig en aktie i pokalen ved at 
besejre Nyborg, også her skete det 
først efter lynomkamp.  
Vurderet efter rating var der udsigt til 
en jævnbyrdig affære, og det kom da 
også til at holde stik, men ret så 
atypisk endte ingen af de fire partier 
remis. Holdene skiftedes til at føre, 
men ved spilletidens udløb stod der 2-
2, så traditionen med lynomkampe 
blev altså opretholdt. Modsat sidste 
sæson var en enkelt dog nok, idet 
FREM på dagen var klart overlegen i 
disciplinen og vandt med hele 3,5-0,5. 
 

Chok-føring til Læseforeningen 
Efter en kort velkomst ved Sydbanks 
filialchef Steen Utoft, blev der trukket 
lod om farverne, og Læseforeningen 
fik som hjemmehold sort på bræt et, 
hvor Per Stentebjerg-Hansen og Mads 
Bilde Svendsen mødtes.  
I semifinalen mod Nyborg 
gæsteoptrådte Morten Topholm Rud 
på førstebrættet, men i finalen var 
Læseforeningen tilbage i den 
oprindelige formation. FREM stillede 
også med nøjagtig de samme fire, som 
påbegyndte turneringen, og vurderet 
efter rating var det svært at udpege en 
favorit. 
 

Efter den første time bredte 
optimismen sig blandt de 
tilstedeværende FREM-supportere, for 
på tredjebrættet var Tom Frantsen 
kommer klart bedste fra åbningen mod 
Peter Grau, mens de tre øvrige opgør 
var helt lige. 

Så meget desto større var chokket, da 
Jørn Moestrup deklamerede mat i to 
træk! Med hver et tårnpar samt 
uligefarvede løbere på brættet, tydede 
meget på remis, men pludselig gik der 
en klap ned for Mathias Meunier, der 
opgav på stedet. 
 

Udligningen faldt prompte 
Kort efter var der udlignet ved Tom 
Frantsen, der allerede førte med to 
bønder, da Peter smed yderligere en 
officer i grams. Sort har netop spillet 
23…b5, og det besvarende LF-
spilleren med 24.Se4?, men gode råd 
er dyre, da sort også står overlegent 
efter 24.Lf3 Ta7 25.Se4 Tc7. 
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24...e5! og hvid opgav − der ryger 
en officer i alle varianter, fx 
25.Sd6+ Kc7; 25.Td5 Lxe4 
26.Txe5 Lc6! Eller 25.Lg4+ f5. 
0-1 
 

Stilstand og bange anelser 
I de to resterende partier var det svært 
at se, hvordan Kristoffer Dyrgaard – 
Jannick B. Skow’s forenklede stilling 
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kunne undgå at ende remis, mens der 
var betydelig flere brikker tilbage på 
førstebrættet, hvor Mads på et 
tidspunkt havde over en halv time 
mere på uret end Per.  
 

Det udlignede sig dog senere, men for 
begge FREM-spillere gjaldt, at de 
længe var storforbrugende på området, 
og det kunne godt give anledning til 
lidt bange anelser, da hver spiller som 
bekendt kun har to timer til hele partiet 
i pokalturneringen. 
 

Kristoffer afslog et remistilbud, som 
han under andre omstændigheder nok 
havde taget imod, men 
juniordanmarksmesteren var som alle 
andre tilstedeværende meget i tvivl om 
udfaldet på førstebrættet, så han valgte 
at spille videre.  
 

Tæt på titlen 
Da Jannicks remistilbud blev afslået, 
rådede hver spiller over cirka 7 
minutter, så herfra gik det stærkt. Vi 
kommer ind, netop som Kristoffer har 
spillet 35.Sb4: 
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35...Sf3?!  
35...a5! 
36.Sc6 Td7  
36...Td1+ 37.Ka2 Td2! gav sort en 
mere aktiv stilling. 
37.b4 Sd2+ 38.Kc1 38...Ke6?? 
38...Sf3=. 
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39.Sd4+ 
Vinder en kvalitet, men 39.Se5! er 
endnu stærkere. 
39...Txd4 40.Lxd4 Sc4 41.Tc3 
Kd5 42.Le3 a6  
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43.b5?!  
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43.a5! bxa5 44.bxa5, og nu ikke 
44...Sxa5?? 45.Tc5+, men også 
efter fx 44...Le8 står hvid til 
gevinst. 
43...axb5 44.axb5 Le8 45.Tb3 
Sxe3 46.Txe3 Lxb5 47.Kd2 Kd4 
48.Tb3 Kc5 49.Ke3 Lc6 50.Ta3 b5 
51.Ta7  
Og hvid skabte sig en fribonde på 
kongefløjen og vandt. 
1-0 
 

FREM var foran 2-1, og Mads havde 
næsten hentet Per på tiden, men som 
om det ikke kunne være nok, overså 
LF-spilleren i denne fase en lille 
kombination, og den kostede en 
bonde. Men på trods af dette handicap 
lykkedes det i begge parters tidsnød 
Per at komme tilbage og vinde partiet.  
 

Den kolde dukkert  
nåede aldrig at sætte sig 

2-2 og dermed omkamp var noget af 
en kold dukkert for FREM, der efter 

Kristoffers overraskende gevinst 
havde været så tæt på titlen, men 
heldigvis for holdet gik der kun få 
minutter inden lynomkampen med 
omvendte farver gik i gang, så der var 
slet ikke tid til at græmme sig over 
afslutningen. 
 
I sidste års pokalfinale var 
Læseforeningen et klart bedre lyn-
mandskab end Sydøstfyn, men i 2007-
udgaven kom de helt og aldeles til kort 
mod FREM, der stod til at vinde 
samtlige fire opgør, men ved stillingen 
3-0 gav Tom Frantsen remis i en 
gevinststilling. 
 
De to første gevinster stod taberne i 
den ordinære match, Mathias Meunier 
og Mads Bilde Svendsen for, så alt 
endte i fryd og gammen for FREM, 
der efterfølgende fik overrakt pokal og 
gavekort af FSU’s nyvalgte formand 
Poul Jakobsen, mens der var rødvin til 
såvel vindere som tabere.

 

 
FSU-pokalvindere 2006-07: Tom, Mathias, Mads og Kristoffer. 
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FREM OPEN 2007 
Af Niels Erik Nielsen 

 
14. udgave af FREM OPEN havde 
30 deltagere til start, hvilket var to 
færre end sidste år, og efter tredje 
runde svandt feltet yderligere ind, 
da mesterklassens ratingfavorit 
Kristoffer Dyrgaard, FREM blev 
syg og måtte trække sig fra 
turneringen. Med ham ude af 
billedet var den dobbelte veteran-
danmarksmester Jørn Moestrup 
første seedet, og den værdighed 
levede han op til ved at vinde 
mesterklassen med en usædvanlig 
stor margin til de nærmeste 
forfølgere. Inden sidste runde havde 

Moestrup et helt points forspring 
ned til formand Knudsen og 
behøvede derfor blot en remis mod 
Jan Kuntz, for at være sikker på at 
komme alene i mål. Det tog 
Moestrup under to timer at bogføre 
endnu en gevinst og stryge til tops, 
som det for øvrigt også var tilfældet 
i 3. udgave tilbage i 1993. Da 
hverken Jesper Knudsen eller Jan 
Kuntz producerede glanspartier, 
hopper vi straks videre til gruppe 2, 
som både stod for turneringens mest 
seværdige spil og desuden havde 
FREM-spillere i alle helterollerne.
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Ungdommen førte sig frem 
Gruppe 2 bestod af en ligelig fordeling 
af unge talenter og mere modne 
spillere anført af turneringens 
alderspræsident i skikkelse af den 85-
årige Alfred Andersen, FREM. Selv 
om de veletablerede spillere bestemt 
havde deres øjeblikke, var det primært 
ungdommen, som førte sig frem, men 
vi lægger ud med partiet mellem 
gruppen to mest rutinerede spillere. I 
5. runde mødtes Alfred og Knud Aage 
Rasmussen, Odense Skakklub, og det 
blev turneringens nestor Alfred 
Andersen, som trak det længste strå. 
Afslutningen er et godt eksempel på 
den skræmmende styrke, to forbundne 
fribønder på sjette række kan besidde. 
Vi kommer ind efter Knud Aage 
Rasmussens 43…Kb7: 
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44.Sd6+  
44.Sa5+ Kc7 45.Sb3 var også 
godt. 
44...Lxd6 45.cxd6 c5 46.bxc5 
Txc5 47.Kxd4 Tc1 48.Ta2 Td1+ 
49.Ke3 Kc8 50.Ta8+ Kd7 51.Ta7+ 

Kd8 52.Te7 Th1 53.Txe6 Txh2 
54.Th6 Tg2  
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55.e6! Txg3+ 56.Kd4 Kc8 
57.Th8+  
1-0 
Bent Carl Christensen vandt de tre 
første partier, men alligevel endte han 
uden for præmierækken. I 3. runde 
brillerede Bent mod Knud Aage 
Rasmussen, Odense Skakklub, der 
som sort måtte af med en vital 
centrumsbonde efter 11.-Sh5?: 
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12.Sxd5!, Sxf4  
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12.−cxd5? 13.Lc7 vinder sorts 
dronning.  
13.Sdxf4, Sf6 14.Sg3, Ld6 
15.Sfe2, a6 16.Tad1, Sg4 17.h3, 
Sxf2?! 18.Txf2, Txe3 19.Sf5, Lxf5 
20.Lxf5, Dg5 21.Td3, Tae8 
22.Txe3, Txe3 23.Lg4, h5?! 
24.Df5!  
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Og med udsigt til tvungen 
dronningeafbytning, valgte sort at 
opgive.  
1- 0. 
 
Runden efter ventede gruppens 
ratingfavorit Baldur Möller, der på det 
tidspunkt allerede havde afgivet 1,5p., 
så kun en sejr talte: 
 
Hvid: Baldur Helgi Möller,  
FREM 
Sort: Bent Carl Christensen, 
FREM 
[Noter: NEN] 
1.c4 e5 2.g3 Sf6 3.Lg2 Sc6 4.Sc3 
Lb4 5.e4 0-0 6.Sge2 a5 7.0-0 d6 

8.h3 Lxc3 9.bxc3 Le6 10.d3 Dd7 
11.Kh2 Se8 12.f4 g6?  
En alvorlig strategisk fejl − rigtigt 
var 12...f6. 
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13.Tb1 Tb8??  
Taber forceret; sort kunne kæmpe 
videre efter 13...Dc8 eller 13...Sd8, 
men hvid sidder med sidder også 
her med alle trumferne.  
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14.f5! gxf5 15.exf5 Lxf5 16.Lxc6 
bxc6 17.Txb8 Lxh3 18.Lh6 Lxf1 
19.Dxf1 Sg7  
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20.Df6! Dg4 21.Txf8+ Kxf8 

22.Dd8# 1-0 
 
Baldur holdt fast i førstepladsen 

Med en sejr i sidste runde fjernede 
Baldur selv enhver tvivl om 
førstepladsen. Det var Anton Kjeldsen, 
som med de hvide brikker måtte lægge 
ryg til. Han kom tidligt til at stå dårligt 
i en Caro-Kann og har netop spillet 
20.axb4, men med enkle midler får 
Baldur hvids stilling til at kollapse:  
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20...Ta4! 21.Tg3 g6 22.h5 g5 

23.Sg1 Lxb4 24.Se2 Lxd2+ 
25.Kxd2 Tb4!-+ 26.Dxb4 Sxb4 
27.Tgb3 c5! 28.dxc5 Dd7+ 
29.Ke3 Sc2+ 30.Kf3 Dd5+ 31.Kg3 
Dxe5+ 32.Kh3 Dxe2 33.Txb7 
Dxh5+ 34.Kg3  
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34...Sd4! 35.Tb8+ Ke7  
Og hvid opgav, da sort efter 
36.Txh8 har valget mellem tre 
forskellige matter, nemlig 
36...Dh4#, Se2# eller 36...Sf5#. 
0-1 
 

Michael B. sikrede sig 
den udelte andenplads 

Da de to nærmeste forfølgere begge 
sluttede af mod spillere fra feltets 
tunge ende, lignede det en delt 
andenplads, men det kom ikke til at 
holde stik, selv om Michael B. Madsen 
ikke var længe om at komme på 
tavlen. Med de hvide brikker fik han 
en pæn terrænovervægt, men den sorte 
stilling var solid, indtil modstanderen 
Knud Aage Rasmussen, Odense 
Skakklub fjernede dækningen af det 
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vitale felt f6. Hvid har netop spillet 
18.Lxf4, og efter 18.-Df6 19.Lxg5, 
Dxg5 20.Se4, De7 forestår en lang og 
sej kamp, men i stedet for begår sort 
øjeblikkelig harakiri med 18.-Se5??: 
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19.Lxg5! Dxg5 20.Se4  
Og sort opgav, da mattruslen Sf6+ 
koster dronningen for en let officer.  
1-0 
 
Andenpladsen blev udelt, idet Bent 
Carl bukkede en officer væk mod 
superveteranen Alfred Andersen, der 
med sikker hånd omsatte fordelen til 
gevinst. 
 

Mads greb chancen 
Det åbnede vejen til præmieskamlen 
for Mads Hansen, der i aftenens 
længste parti (som allerede var 
afsluttet kl. 22.30) langsomt men 
sikkert gjorde små fremskridt Jens 
Skjoldborg, Læseforeningen, der som 
hvid netop har spillet 26.Kg2?, hvor 
26.Tb1 eller 26.a5 var nødvendigt, for 
at forhindre sort bonde-avancement på 
dronningefløjen: 
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26...b5! 27.axb5 axb5 28.h4 f6 
29.Th1 Tg8 30.Kf1 c4 31.Dc2 c3 
32.g5  
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32...Dc7! 33.gxf6 Dc4+ 34.Te2 b4 
35.Tg1 Txg1+ 36.Lxg1 b3  
0-1 
 

Anton angriber 
Selv om Anton Kjeldsen var den lavest 
ratede spiller i gruppen, lykkedes det 
ham alligevel at vinde tre partier, 
hvilket var et helt point over forventet 
score, og præstationen gav +45 til 
ratingkontoen. Alle tre gevinster kom 
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til veje efter velgennemførte 
kongeangreb, som her i 2. runde, hvor 
en skarp sicilianer har sendt Jens 
Skjoldborgs sorte konge ud i åbent 
farvand. Når modstanderen har 
dronning, tårn og let officer med i 
angrebet, skal det næsten gå galt, og 
det gjorde det også for manden fra 
Læseforeningen, der netop har spillet 
27…d5 i håb om at få et flugtfelt til 
kongen, når springeren flytter sig, men 
Anton har andre planer: 
��������	
 
�+�+�+�+� 
����+����+�� 
��+�+�+��Q� 
�+�+�+�+�" 
#�+��� +�+$ 
%+�+�+!+�' 
(!�!!+�+!+* 
++�-.��,�+�/ 
0123456789 
28.Df4!, dxe4 29.Txe4+, Dxe4 

30.Dxe4+, Kd6 31.Db4+, c5 
32.Df4+, Ke6??  
Relativ bedst var 32.−e5, men hvid 
vinder efter 33.Dxf7, Le6 34.Db7! 
33.De4+ 
1-0 
 

I 6. runde viste Anton, hvordan man 
finder vej til en åben kongestilling:  
 

Hvid: Knud Aage Rasmussen, 
Odense Skakklub 
Sort: Anton Kjeldsen, FREM 
[noter: NEN] 
1.Sf3 d5 2.d4 Lf5 3.c4 dxc4 
4.Da4+ Dd7 5.Dxc4 e6 6.Lf4 Sc6 

7.a3 Ld6 8.Lxd6 cxd6 9.Sc3 Tc8 
10.Da4 d5 11.e3 a6 12.Le2 Sf6 
13.0-0 0-0 14.Sh4 Lg6 15.Sxg6 
hxg6 16.Tac1 Tc7 17.g4? Tfc8 
18.g5 Se8 19.Ld3 e5 20.dxe5 d4! 
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21.Se2 
21.exd4? Dg4+ 22.Kh1 Df3+ 
23.Kg1 Dxd3-+. 
21...Dg4+ 22.Sg3 Sxe5  
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23.Txc7?! Sf3+ 24.Kg2 Sh4+ 
25.Kg1 Sf3+ 26.Kg2 Sxc7 
27.Le4?! Sh4+ 28.Kg1 Se6! 
29.Lxb7  
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29...Tb8?! 
29...Sxg5!! 
30.Lg2!? Sxg5-+ 31.Dc2 Sxg2 
32.f3  
32.Kxg2?? Df3+ 33.Kg1 Sh3#. 
32...Sxe3 0-1 
 

Straffen udeblev 
I 6. runde mødtes Mads og Michael, 
og det kom der et intenst opgør ud af. 
Her kommer den afgørende sekvens: 
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22.Txe5!? dxe5 
22...fxe5!? 23.Sxe7 exd4 
(23...Kxe7?! 24.Dg5+ Kxf7 
(24...Kf8? 25.f6!) 25.Dg6+ Ke7 
26.Dg7+ osv.) 24.Sxc8+ er endnu 

bedre for hvid end 
partifortsættelsen. 
23.Se6+ Lxe6 24.fxe6?! 
24.Lxe6! Dd6 25.Lxc8 Kxc8 
26.Dd3+−. 
24...Tc7!? 25.Sxc7+ Kxc7 
26.Dd7+ Kb6 27.Tb1 Dc5  
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28.Le8 
28.c4! b4 29.a3+−. 
28...Txe8! 29.Dxe8 h4 30.Db8+ 
Ka6 31.Td1 Dxc3  
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Og det lykkedes ikke hvid at få 
koordineret dronning og tårn i 
angrebet og partiet endte remis en 
halv snes træk senere. ½-½ 



 38

 
 

Stor jævnbyrdighed i gruppe 3 
Her sluttede fem af de syv deltagere 
inden for en afstand på blot 1,5 point. I 
5. runde vandt debutanten Christian 
Baun som hvid en fin angrebssejr over 
Steen Utoft, der kommer galt af sted 
efter det for optimistiske 17…Seg4?, 
hvor 17...Sxd3 18.Dxd3 La6! ville 
sikre lige spil:  
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18.Tf4! Se5 19.Sc4 Sxc4 
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20.bxc4?! 
20.Txf6!  
20...Tfd8  
 

På grund af en overvældende 
stofmængde har det været 
nødvendigt at udskyde mindeord 
over og partier med Erling 
Jørgensen, Årsskifteturneringen, 
DM, FM og FM i lyn m.v. til 
BRIKKEN nr. 3.  
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21.Txf6! gxf6 22.Dh5!?  
22.Tb1! 
22...Kf8  
22...Dc6!? 
 

23.Tf1 Dc6 24.Tf2 Txd4?! 
24...Td6! 
25.exd4 Ke7 26.Te2+ Kd6 
27.Dxf7  

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

 

1-0
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Tobias lavede maksimumpoint 
FREM OPEN kunne byde på en enkelt 
spiller med maksimumpoint, nemlig 
Tobias Rostgaard, FREM, som 
scorede 6/6p. i gruppe 4.  
 
Turneringen gik i gang 5. marts, og i 
den mellemliggende periode er Tobias 
gået flere hundrede ratingpoint frem, 
så vurderet efter aktuel rating, skulle 
han have deltaget i gruppe 2!  
 
Peter Frank Jørgensen, var stadig 
ubesejret, men have afgivet to remiser 
undervejs, da gruppens to 
dominerende spillere mødtes i sidste 
runde, så med en sejr havde LF-
spilleren stadig mulighed for en delt 
førsteplads.  
Peter Frank fik dog ikke mange ben til 
jorden i finaleopgøret mod Tobias, der 
allerede i åbningen indkasserede en 
officer efter en åbningsfejl. Han har 
netop spillet 10.Db3: 
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10...De7+??  

10...Sa5! 11.Da4+ Sc6 12.Se5 
Ld7=. 
11.Kf1 Sf4 12.Te1 Le6?! 
12...Se6 
13.d5  
13.Dxb7! 
13...0-0 14.dxe6 fxe6 15.Lxe6+ 
Kh8 16.g3 Sg6?  
16...Sa5! 
17.Kg2 Tad8 18.Thf1 Dc5 19.Tc1 
Dh5 20.De3 Sce5 21.Sxe5 Sxe5 
22.Tc5!  
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Truslerne blev pareret 
I samme gruppe havde de to 
klubkammerater Thor Bendix og 
Søren Christensen begge en præmie at 
spille for, da de mødtes i sidste runde. 
Med de sorte brikker var Søren ikke 
længe om at sikre sig en officer, men 
der gik ikke mange træk før Thor fik 
den tilbage.  
Sort var stadig en bonde op, da han 
spillede 21…Da5, hvorpå dronningens 
fravær i forsvaret inspirerede hvid til 
et tvivlsomt officersoffer: 
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22.Sxg5?! hxg5 23.Dxg5+ Kh8 
24.Dh6+ Sh7 25.g5  
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25...Tg8! 26.Lf5 Tg7 27.h4 Dxa2 
28.g6 fxg6 29.Lxg6 Tag8 30.Lf5? 
Tf8?!  
30...Ld4!  
31.Dh5 Tgf7  
0-1 
 
Vi slutter af med endnu et eksempel på 
Tobias’ slagkraftige stil. Det er fra 5. 
runde, hvor klubkammeraten Emil 
Deleuran som sort aldrig får et ben til 
jorden. Hvid har netop spillet 10.0-0, 

hvilket giver modstanderen mulighed 
for at opstille en banal mattrussel, men 
det viser sig hurtigt at være en meget 
dårlig idé: 
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10...Dc7? 
Rigtigt var 10...Sxe3! 11.Dxe3 Sf6, 
hvorefter der ikke ville være det 
store på færde. 
11.Lf4 e5??  
11...d6 
12.Sdb5 Dc6 13.Ld5 Df6  
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14.Lg5 Lxd5 15.Lxf6 S8xf6 
16.Sc7+ Kd8 17.S7xd5 
Og efter yderligere 10 træk opgav 
sort. 1−0 
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DM i skoleskak 
Af Mads B. Svendsen 

 

Ved de danske mesterskaber i 
skoleskak for hold i Gislinge på 
Sjælland var Frem stærkt 
repræsenteret, da hele Giersing 
Realskoles hold bestod af kending fra 
klubben. Holdet bestod af Martin 
Utoft, Alexander Pulli, Alexander 
Hjorth, Kasper Utoft og Emil 
Deleuran. Selvom alle ydede deres 
bedste, blev det ikke til medaljer i A-
rækken, der er alle børn helt op til 10. 
klasse.  
Marginalerne var desværre ikke helt 
på Giersings side i de afgørende 
opgør, der alle blev tabt med 2½-1½, 

et enkelt med 3-1 til de senere 
danmarksmestre fra N. Zahle.  
Et enkelt lyspunkt var der dog i anden 
runde, hvor vi slog Jestmark med 2½-
1½. En af de medvirkende årsager til 
denne sejr var Pullis sejr på 2. brættet. 
 
Hvid: Andreas Vadborg, 
Jetsmark 
Sort: Alexander Pulli,  
Giersings Realskole 
[noter: Mads] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 
4.Bd3 Nf6 5.Ne2 Nc6 6.0-0 Bg4 
7.f3 Bh5 8.c3 Bg6 9.Nf4 e6 
10.Be3 Bd6 11.Rf2 Qc7 12.g3  
Pulli har fremprovokeret en masse 
svækkelser i den hvide 
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kongestilling, mens hans egen 
stilling er stadig er sund.  
12...0-0-0 13.a3 Bxd3 14.Nxd3 h5  
Fremad!  
15.Bg5 Rdg8 16.Qc1 Nd7 17.Bf4 
g5  
Fortsætter angrebet.  
18.Bxd6  
18.Bxg5 Na5 (18...h4 19.g4 f6).  
18...Qxd6 19.Nd2 f5 20.Nf1 Nf6 
21.f4 Ne4 22.Rg2 g4  
Lidt bedre er: 22...h4! der åbner for 
alle sluser i den hvide 
kongestilling.  
23.Ne5 Nxe5 24.fxe5 Qe7  
24...Qb6 
25.c4!  
Ups. Nu får hvid pludselig modspil.  
25...Kb8 26.cxd5 exd5 27.Qf4  
Truer en ufarlig afdækkerskak  
27...Qe6 28.Ne3 Rf8 29.Rc1  
29.Rf1 Rhg8 30.Nxf5 Ng5!! 
29...h4 30.gxh4 Rxh4 31.Rxg4??  
Manden fra Jetsmark troede der 
var noget smart, men nu piller Pulli 
det stille og roligt fra hinanden.  

31...Rxg4+ 32.Nxg4 Rg8!!  
Bang! Det kan man da kalde en 
modbinding.  
33.h3 fxg4 34.h4 g3 35.Kg2 Nf2!!  
Død og ødelæggelse!  
36.Kf3 Nd3 0-1 
 

A-rækken efter 6 runder: 

1. N. Zahles 21½ point 2. Haderslev 
20½ p 3. Jetsmark 19 p (4½) 4. 
Jyderup 19 p (4) 5. Giersing 16½ p 6. 
Nordby 15 p (3½) 7. Vestre 15 p (2½) 
8-9. Læssøegade og Kirkebakken 14½ 
p (3) 10. Skovvang 13½ 11. 
Bobjergskolen 7½ 12. Gislinge Skole 
3½. 
 
Resultatet blev en femteplads, 
hvilket var meget fair - spil og 
chancer taget i betragtning. Til 
næste år kan vi stille med næsten 
det samme hold, kun Kasper bliver 
for gammel.  
 

Så der er absolut fremtid i holdet. 

 

Stefan og Mads i Hoppla i Lienz 
Af Mads B. Svendsen 

 

Stefan og jeg tilbragte en uge i den 
østrigske bjergkæde Dolomitterne med 
lokal fadøl i hånden omgivet af en 
broget samling skakspillere. Det er i 
hvert fald sådan, jeg husker turen nu 
lidt på afstand. Mange har fulgt mine 
beretninger på hjemmesiden 
undervejs, og jeg vil da gerne 
undskylde kvaliteten af disse 
skriblerier. Lienz er ikke just en storby 
og internetcafeer er ikke hvad der er 

flest af. Det er svært at skrive helt 
korrekt på en bar lignende Sir Club 
med en gang tysk rock i højtalerne og 
det samtidig uden stavekontrol. 
Jeg tog til Lienz af flere årsager. For 
det første havde jeg taget pause i 
studiet, og da jeg vidste, at Allan Stig 
Rasmussen, Jetsmark Skakklub, også 
havde det, havde jeg nævnt for ham, at 
hvis han skulle til udlandet og 
manglede en rejsemakker, så skulle 
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han bare sige til. Han kontaktede mig 
så omkring jul med denne spændende 
turnering. For det andet lå den 
strategisk godt både geografisk (150 
km) og kalendermæssigt (samme dag) 
som skiferien med min kærestes 
familie i Wagrain. For det tredje synes 
jeg, der er et eller andet ved at komme 
ud og spille i Europa, hvor man bare 
kan spille skak og samtidig få nogle 
fede kulturelle oplevelser. 
Jeg fulgtes med Allan i tog derned, da 
Stefan havde bestilt sine billetter lang 
tid i forvejen, og tog en anden rute, og 
deraf kom derned meget tidligere end 
os. Vi missede desværre et tog i 
München, pga. en forsinkelse, og 
måtte vente seks timer på et nattog. 
Det var lidt bittert, da det kostede os 
en masse timer, da vi dermed også 
missede en kørelejlighed arrangeret af 
arrangørerne. Vi skulle samtidig 
tilbringe halvdelen af natten i et tog og 
den anden halvdel i ankomsthallen på 
en meget lille østrigsk togstation, hvor 
jeg fra klokken fire til seks vandt over 
Allan i tre minutters lyn. Det er 
selvfølgelig ikke den bedste optakt til 
en så stor turnering, som man rejser så 
langt for. 
Stefan havde deltaget i turneringen 
sidste gang den blev afholdt for 2 år 
siden, så han kunne vise rundt i byen, 
og da drengen også taler flydende 
tysk, kunne han løse det mit 
mangelfulde tysk ikke var i stand til. 
Turneringen er mere end blot skak, da 
der sideløbende også er forskellige 
event-arrangementer i løbet af ugen. 
Stefan og jeg var blandt andet med 

Leif Jensen fra Tølløse ude og kælke 
en aften og det var en fed oplevelse! 
Vi var dog også kommet for at spille 
skak og det var ganske fine forhold og 
med taler ved åbningen fra både 
borgmester og diverse 
kulturpersonligheder. 
I opens er det en vigtig at smadre de 
smølfer (lavere ratede spillere, man 
synes man er bedre end), der kommer i 
vejen på ens vej mod de høje brætter 
tæt på scenen. Både Stefan og jeg 
havde ikke de store problemer mod 
smølferne, men fik ikke rigtigt fat mod 
de stærke spillere. Jeg vil vise et par 
partier: først mod en smølf: 
 
Hvid: Mads B. Svendsen (2182)  
Sort: Georg Rohringer (2091)  
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 
exd5 5.Bg5 Be7 6.e3 0-0 7.Qc2 
c6 8.Bd3 Nbd7 9.Nge2 Re8 10.f3 
Nf8 11.0-0  
Indtil nu har sort spillet standard. 
Man bliver lidt nervøs, når der 
sidder en ung gut og fyrer træk af. 
Efterfølgende fortalte han dog, at 
han ikke kendte meget til det.  
11...Nh5?!  
11...Ng6 Er mere almindeligt 
12.Bxe7 Rxe7?!  
Passivt 12...Qxe7 13.e4. 
13.Qd2  
Muligt var dog standardplanen e4, 
men jeg fejlvurderede stillingen der 
ville opstå 13.e4 dxe4 14.fxe4 Ne6 
15.d5 cxd5 16.Nxd5 Rd7 − her står 
hvid dog knusende. 
13...Nf6 14.Ng3?  
Tåbeligt! Hvad skal den herovre?  
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14...Be6 15.Kh1 Rd7 16.b4 Qe7 
17.a3 Ne8 18.Na4 Nd6 19.e4 dxe4 
20.fxe4 Nc4 21.Bxc4 Bxc4 
22.Nf5! Qd8 23.Nc5 Bxf1 24.Nxd7 
Qxd7  
24...Bxg2+?? 25.Qxg2 Og 
springeren er fy(!), pga. mat på g7. 
25.Rxf1 Re8 26.e5! 
Sætter en fælde  
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Kan bonden tages med tårnet? Min 
modstander, som jeg havde mistænkt 
for at være taktisk svag, tænkte i 15 
min og spillede: 
26...Rxe5??  
Hoppla!  
27.Qg5! f6 28.Nh6+ Kh8 
29.dxe5!!  
1-0 
 

Og nu en krokofant (meget stærk 
spiller): 
Hvid: Mads B. Svendsen (2182)  
Sort: Atillia Czebe (2495)  
[noter: Mads] 
1.d4 e6 2.c4 b6 3.Nc3 Bb4 4.e4 
Bb7 5.f3  
I min base var der over 1100 
partier med Czebe, og det gav et 

positivt problem. Det var 
forholdsvist let at finde ud af hvilke 
varianter han spillede, men at 
turde spille ind i en GMs 
specialvariant kræver alligevel lidt 
nosser.  
5...f5  
Her var udfordringen for mig at se 
enormt overrasket ud. Trækket 
virker meget syret, og kan objektivt 
ikke være særlig godt, selvom det 
har floreret på GM niveau.  
6.exf5 Nh6  
Husk nu Mads, stadig undrende. 
Se ud som om, du regner på, hvad 
der sker, hvis man tager med 
løberen.  
7.fxe6  
7.Bxh6?! Qh4+! 8.g3 Qxh6O De 
sorte felter i den hvide stilling er 
ikke behagelige.  
7...Nf5 8.Bf4!  
Det var denne stilling, som jeg 
fandt analyseret af GM Stohl, der 
gjorde, at jeg ville spille varianten.  
8...dxe6?!  
Ikke det mest præcise. 
Overraskende at en GMer ikke kan 
stampartierne i sin egen 
specielvariant bedre! Trækket er 
dog ikke en fejl, men man skal vide 
hvorfor. 8...0-0 9.Qd2 dxe6 er 
hovedvarianten efter 10.0-0-0.  
9.Qa4+  
Lige inden jeg smuttede, havde 
Stefan og jeg denne stilling på Fritz 
i 10 sekunder, og den gav stor hvid 
fordel. Så jeg var pænt tilfreds.  
9...Nc6 10.0-0-0 Bxc3?  
GM Czebe spillede meget hurtigt, 
og burde nok lige have stoppet op 
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her. Trækket i partiet giver hvid 
stor fordel, men han burde lige 
have kigget på hvad jeg egentlig 
truede. Se varianterne: 10...Nfxd4 
11.Nb5 med dobbelttruslen som 
Czebe sikket var bange for, men 
11...0-0! når kongen er væk er 
begge trusler ophævet. Faktisk 
havde Stefan og jeg også set et 
parti med dette i forberedelsen, 
men ikke lagt det stor betydning. 
12.Bxc7?! for kompliceret. 
(12.Nh3! Dette træk fandt jeg i en 
nog jeg havde med, da jeg kom 
tilbage efter partiet... doh! Kunne 
have sparet mig for meget.) 
12...Qg5+ 13.f4 Qh6 14.Nxd4 Rxf4 
15.Bxf4 Qxf4+ 16.Kb1 Nxd4 17.Nf3 
med endeløse komplikationer.  
11.bxc3 0-0 12.Nh3! Nd6 
13.Qc2?!  
13.Bd3!? Et logisk træk, men jeg 
var bange for: 13...Rxf4 14.Nxf4 
Qg5 15.g3 e5 16.dxe5 Nxe5 17.c5 
Men sort har ikke nok for det 
ofrede.; Det bedste er dog: 13.c5!  
13...Na5 14.Ng5 Rf5  
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15.Bxd6? 

Ok, når man spiller mod en GM 
tænker man bare ikke præcist. Det 
er fuldstændigt åndssvagt hvad jeg 
laver her. Jeg tør simpelthen ikke 
spille det, jeg tror er det bedste. I 
stedet spiller jeg et træk, som jeg 
er sikker på ikke taber direkte?! 
Vågn op Mads, du står til gevinst. 
Jeg burde have spillet det jeg følte: 
15.h4! Qf6 16.Be5 Qh6 17.Bd3 Og 
sort er væk. Første Matchbold! 
15...Qxd6 16.Ne4 Qa3+ 17.Kb1 
Ba6 18.Nd2  
Jeg fører med en bonde, men 
mangler udvikling og 
kongesikkerhed.  
18...c5? 19.d5!  
Pludselig står jeg bedst igen. Tror 
også at det her gik op for Czebe, at 
jeg faktisk har en kraftig trussel 
her. Nemlig Ka1-Sb1, der fanger 
den sorte dame.  
19...b5 20.cxb5  
20.Ka1 Nxc4 21.Bxc4 bxc4 
22.dxe6 var også en god mulighed. 
20...Rxd5  
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21.c4? 



 47

Og jeg taber tråden igen... ligesom 
med Lxd6 tidligere, bliver jeg 
bange fordi manden er GM, og jeg 
bliver bange for at spille logiske 
træk... 21.Bc4! ligner anden 
matchbold! 
21...Rd4 22.Nb3 Nxb3 23.axb3 
Rxd1+ 24.Qxd1 Bb7  
Rolig nu, den her stilling kan ikke 
være tabt. Jeg har en bonde, og 
mens han tager den tilbage vil jeg 
opnå et pres på e6.  
25.Bd3 a6 26.b6  
Selvfølgelig ikke slag, der åbner a−
linien.  
26...a5  
26...Qa5 27.Bc2 Qxb6 28.Qd3 g6 
29.Rd1 Med en klar fordel til hvid. 
27.Bc2 a4  
Den sidste sorte patron.  
28.Qd3?? 
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Tredje gang jeg spiller et træk jeg 
ikke havde spillet hvis min 
modstander ikka havde været 
GMer. Denne gang bruger jeg hele 
20 sekunder på det... Idiotisk! 

28.bxa4= Og sort har en evigskak, 
og intet andet. 
28...axb3 29.Qxh7+ Kf7 
30.Qg6+??  
Med 10 min på uret ville jeg aldrig 
have fundet følgende remisvariant. 
30.Qh5+ Ke7 31.Qh4+ Kd7 
32.Rd1+ Bd5 33.Rxd5+ exd5 
34.Qg4+ Kc6 35.Qe6+ Kb7 
36.Qxd5+ Kxb6 37.Qd6+ Ka5 
38.Qc7+ Kb4 39.Qb7+ Kc3 
40.Qxg7+ Kxc4 41.Qf7+ Kc3=. 
30...Kf8  
Hoppla ... Alle de skakker jeg 
havde set, stoppede her.  
0-1 
 

Der går nok desværre 10 år igen, inden 
jeg får mulighed for en GM-skalp. Det 
var desværre lidt symptomatisk, at jeg 
ikke fik noget mod de stærke spillere 
på over 2300. Status blev at jeg slog 5 
smølfer, ret overbevisende, og tabte 
klart til to krokofanter plus 
ovenstående parti. I sidste runde kunne 
jeg have sluttet godt af, men fik kun en 
halv mod en ung gut, hvor jeg burde 
have set gevinsterne eller de bedre 
fortsættelser, hvis det ikke lige var for 
tømmermænd. Så 5½/9 og en lille 
ratinggevinst. 
Stefan havde en fuldstændig 
anderledes turnering. Han fik først 
godt spil mod en ung IM’er, men fandt 
ikke den gode fortsættelse. Efter at 
have slået et par smølfer røg han ind i 
et fire 2200- folk, og selvom han 
havde en masse gode stillinger, blev 
det kun til et par halve. Stefan fik 5/9 
og scorede 13 ratingpoint. Så selvom 
spil og styrke nok er til andet, blev det 
en lidt lunken turnering. 
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Vi var dog, som man kan læse, også 
ude og se på nattelivet, hvilket blandt 
andet medførte, at jeg måtte ringe til 
Stefan under sidste runde for at vække 
ham, under observation af den flinke 
turneringsleder. Som man har kunnet 
læse i Skakbladet var Stefan ikke den 
eneste, jeg skulle vække. Ordene ”Tak, 
Tak, Tak Mads” er skrevet af Allan 
Stig, og var fordi jeg løb hele vejen 

tilbage til vores værelse for at vække 
ham, da han skulle møde ovennævnte 
GM Czebe, efter selv at have vundet 
på 6 min! 
Ordet Hoppla som jeg benytter, er fra 
en af disse ture, da en af de lokale 
knejper hedder ”Hoppla”, hvilket på 
tysk betyder: hovsa. Selvom skakken 
kunne være gået bedre for os begge så 
havde vi klart en god tur.

 

Ribe EMT 
- Danmarks bedste weekendturnering 

Af Jesper Knudsen 
 

En uheldig begyndelse 
Der var i sandhed lagt op til 
paradekørsel fra Frem Skakklub en 
solskinsrig fredag i april. Nogle af de 
bedste juniorspillere på Fyn havde sat 
sig til rette i bussen, og ventede nu på 
at blive transporteret til Ribe, hvor der 
skulle vindes ratingpoint en hel 
weekend i træk. Parade blev det ikke 
til, da bussen efter en halv times kørsel 
brød sammen på motorvejen. Pumpen 
til benzintanken var knækket, og 
bussen kunne lige præcis trille op på 
den nærmeste frakørsel. Efter utallige 
forsøg på at starte bussen, måtte vi 
ringe til Falck. Vi kendte på dette 
tidspunkt ikke problemet og stod 
overfor et par svære beslutninger; ville 
vi satse på at Falck kunne reparere 
bussen på stedet og dermed give os 
mulighed for, at nå til Ribe til 
kl.19.00, eller skulle vi sende børnene 
med tog og dermed begrænse det 
samlede tab. Efter et par opkald stod 
klart, at toget ville ankomme til Ribe 
lidt i 20.00, altså lige inden 
tidsgrænsen. Vi valgte derfor at sende 

børnene af sted. Mads Svendsen tog 
med dem og Yann Le Besq og 
undertegnede blev og ventede på 
Falck. En ulykke på motorvejen havde 
midlertidigt skabt kø, hvilket kostede 
omkring 1 time på uret. Falck dukkede 
op og konstaterede, at bussen ikke 
kunne laves på stedet. Der var nu en 
time til at partierne var tabte. 
I mellemtiden fik vi melding fra Ribe 
om, at de kunne trække den en smule, 
samt informere alle spillere det 
berørte. Jørgen Nielsen, formanden fra 
Ribe, og hans stab viste senere i 
turneringen at være yderst 
hjælpsomme og empatiske. Med en 
time til klokken 20.00 så det ret 
håbløst ud. Men en frisk taxa fra 
Taulov sikrede, at ankomsten til 
spillestedet skete med 30 sekunder 
tilbage på mit og Yanns tårnur. Jeg 
sendte en bølge at træk hen over 
brættet, da jeg i min adrenalinrus 
havde forestillet mig at skulle nå 40 
træk på de 30 sekunder. Senere i 
partiet gik det op for mig, at jeg havde 
en time. 
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De andre 
Nuvel, turneringen fik en dårlig 
begyndelse for en del af juniortruppen. 
Alligevel var der en opløftet stemning 
i lejren. Årsagen var måske det 
rekordstore fremmøde af 
klubkammerater til en 
weekendturnering. Hele 16 deltagere i 
Ribe havde Frem som moderklub, 
hvilket medførte en del anerkendelse 
turneringen igennem - klubben stillede 
ikke alene med mange deltagere, men 
hovedsageligt med helt unge spillere, 
der stormer frem på den nationale 
ratingtabel. Det giver respekt rundt 
omkring. De andre fra Frem, nemlig 
Michael Agermose, Jonas Nilson, 
Michael B. Madsen, Stefan Wiecker, 
Christian Baun og Theis Nielsen var i 
løbet af fredagen ankommet 
planmæssigt. Nogle havde ordnet 
situationen med nøgler på 
campingpladsen og efter partierne gled 
Ribes lokale taxa stille af sted med 
nogle af de mest trætte skakspillere 
Ribe har været vidne til i nyere tid. 
Truppen var samlet for en stund.  
 

Basisgrupperne 
I de nederste ratinggrupper var det, til 
trods for lave ratingtal, erfarne spillere 
som skulle kæmpe om 
pengepræmierne. Alexander Pulli har i 
perioder spillet rigtig godt skak, men 
er stadig meget svingende. I basis 8 
lagde han flot ud med to sejre, 
hvorefter der fulgte et ærgerligt 
nederlag til Susan Clausen fra Gråsten. 
Så fulgte en gevinst søndag morgen, 
der betød at Alexander var med i 
præmiekampen. Om aftenen skulle 
Alexander møde gruppens anden 

kvinde Birgit Detlevsen. Partiet blev 
remis og en pæn 2. plads var resultatet. 
Kasper Utoft Andersen spillede også i 
basis 8. Han virkede kun lidt 
motiveret, men var altid smilende og 
god for en kvik bemærkning. Det var i 
det hele taget en fornøjelse at se de to 
brødre trave rundt i Ribe - ikke at de 
havde noget tilovers for byens 
underholdningsværdi. Kasper fik 2 
point i gruppen, hvilket kun lige er 
godkendt. Kaspers bror, Martin Utoft 
Andersen stillede op i basis 7, og 
havde under turneringen visse 
vanskeligheder med sit spil. Martin har 
et stort potentiale, men er ikke en 
arbejdshest. Han arbejder ikke nær så 
meget som hans jævnaldrende i 
klubben og det smitter af på hans spil. 
Martin scorede 2/5 i en gruppe, hvor 
han bør spille med om præmierne. I 
gruppe 6 havde klubbens nye mand 
Christian Baun, lagt litteraturen på 
hylden og sat sig op til brættet. 
Weekendturneringer var, for Christian, 
et nyt fænomen og han var primært 
med for at lære. Han endte i en meget 
jævnbyrdig gruppe, hvor kun 1½ point 
adskilte spillerne. Christian scorede 50 
%, hvilket er et flot resultat. Christian 
er i øvrigt et behageligt bekendtskab, 
som var en god hjælp på 
campingpladsen. Godt med 
initiativrige medlemmer! 
Tobias Rostgaard kom til Ribe med 
selvtillid. Hans deltagelse i 
Læseforeningens Årskifteturnering 
gav omkring 150 ratingpoint og 
undervejs slog han en mesterspiller. I 
Ribe var det tilbage til en 
arbejdsgruppe. Tobias var lavest rated 
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i et meget rutineret felt og skulle 
forsøge at forsvare sit nye ratingtal på 
1505. Den opgave blev under 
omstændighederne meget svær. 
Fredagens transportable mareridt 
havde kostet på kræfterne og i et helt 
lige slutspil tabte Tobias på tid. Jeg fik 
lidt et indtryk af, at Tobias undervejs i 
turneringen var meget imponeret. Det 
kan være forståeligt når man foretager 
et ratingspring, men han skal hurtigst 
muligt indse, at han spiller bedre end 
folk på 1500. Hans forståelse for 
åbningsspillet og dynamiske stillinger 
vil sikre Tobias en jævn rating tilvækst 
i de kommende år. ½/5 point blev det 
til, men Tobias holdt hovedet koldt og 
er allerede tilbage med 6/6 i Frem 
Open. 
I basis 4 gik både Bent Carl og Theis 
Nielsen ubesejret igennem. Bent vandt 
to partier, imens Theis måtte vente til 
sidste runde med at vinde. I gruppen 
delte Bent 1. pladsen med Lars Møller 
Larsen fra Øbro. Bent spiller med en 
enorm selvtillid, som vil føre ham til 
mestertitlen inden længe. Yann Le 
Besq fik kun 2 point i sin gruppe og 
var ikke selv tilfreds med turneringen. 
Han har dog udviklet sig meget i 
denne sæson og vil i den næste udgøre 
en vigtig del af Fynsserie holdet. I 
basis 2 var der samlet to af klubbens 
store talenter. Michael B. Madsen 
vandt i suveræn stil med 4½ og 
ratingtilvækst, der sikrede mestertitlen 
for anden gang.  
 

Hvid: Michael B. Madsen 
Sort: Bent Boisen 
[noter: MBM] 
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.Nc3 a6 4.Be2 

b5 5.d4 b4 6.Nb1 Bb7 7.Bd3 Qc7 
8.dxc5 Bxc5 9.0-0 Ne7 10.b3 
Nbc6 11.Bb2  
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11...e5?! 
Det kan virke logisk at blokere den 
lange diagonal, som hvid har brugt 
to træk på at gå ind i. Samtidigt 
opnår sort fuld kontrol over feltet 
d4. Sort skulle i stedet søge de 
komplikationer, der opstår efter 
rokade med efterfølgende d5. fx: 
11...0-0\ 12.Nbd2 d5 13.Ng5 h6 
14.Nh7.  
12.Nbd2 d6 13.Qe2 Ng6 14.g3 
Bc8 15.Bc4 h6 16.Rfd1  
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16...Nge7 
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16...Bg4 17.Bxa6!? 
17.Nf1  
Efter dette træk har vi begge kun 
ca. 40 minutter til at nå 
tidskontrollen.17.a3�. 
17...Bg4  
17...Na5!? 18.Bd3V.  
18.Ne3 Bh5 19.g4 Bxe3 20.gxh5 
Bf4 21.Ne1  
21.a3+−.  
21...Na5? 22.Bxa6 0-0 23.Bd3 f5 
24.Ng2 Bg5 25.h4  
25.a4+−. 
25...Bf6 26.a4 Rac8 27.Rab1 f4? 
27...fxe4!? 28.Qxe4�. 
28.Qg4+− Rce8 29.Kh2 Kh8 
30.Ne1 Qc5 31.Rd2 Nac6 32.f3 
Rg8 33.Bc4 Rgf8 34.Rg2 Nd4 
35.Nd3 Qa5 36.Bxd4 exd4 
37.Nxf4  
I min tidsnød overså jeg at 37...Le5 
åbner for tårnet på f8. 37.Kh1+−. 
37...Qe5  
Det er kun rimeligt at min 
modstander også overser tårnet på 
f8. 37...Be5-+.  
38.Kh1 Bxh4 39.Nd3 Qf6 
40.Rbg1 Bg5  
Med tidsnøden godt overstået har 
jeg god tid til at gennemfører 
partiet sidste træk. 
41.f4  
1-0 
 
I gruppen som Michael regerede med 
hård hånd, vakte en lille gut stor 
opmærksomhed. På gangene talte man 
om denne dreng, der spillede skak på 
et meget modent niveau. Mads Hansen 
hed han, og han var vistnok fra Frem. 

Et nederlag i en gevinststilling mod 
Claus Marcussen forhindrede Mads i 
at nå helt frem, men resultatet var 
stadig imponerende. 3/5 point mod 
meget stærk modstand og mange gode 
partier undervejs: 
 

Hvid: Mads Hansen,  
FREM (1797) 
Sort: Claus Marcussen, 
Erritsø (1828) 
[noter: MH] 
Det var 3. runde i Ribe EMT. Jeg 
havde masser af selvtillid og var 
opsat på at vinde, som jeg gjorde 
om formiddagen.  
1.e4 e5 2.Sf3!  
Da IM Christian Kyndel underviste 
juniorer fra Fyn, fortalte han, at vi 
ikke skulle gambitter. Jeg spillede 
før 2.d4?! − han foreslog 2.Sf3 og 
viste en masse om spansk. Jeg 
blev inspireret og købte en bog om 
emnet: The Roy Lopez − mainline 
(kan varmt anbefales).  
2...Sc6 3.Lb5  
Det her er så min debut i spansk. 
3...a6 4.La4 Sf6 5.0-0 b5  
En trækomstilling.  
6.Lb3 Le7 7.Te1 0-0 8.c3  
Jeg er ikke særligt bange for 
Marshall−angrebet. Hvis man er, 
så er det 8.d3, man spiller.  
8...d6 9.h3 Sa5  
Chigorins forsvar. Sikkert det 
stærkeste for sort i 
hovedvarianten.  
10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Sbd2 
Te8?!  
Det bedste er 12...cxd4.  
13.Sf1 Lf8 14.d5  
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Teorien siger 14.Lg5, så her er jeg 
"out of book".  
14...Tb8  
Forbereder 15...b4, som er en af 
sorts planer i Chigorins forsvar. 
15.b3  
For at stoppe fremstødet b4 med 
c4.  
15...h6  
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16.S3h2!? 
Jeg kan godt lide det her træk, selv 
om Fritz siger nej.  
16...Sh7?!  
17.f4 exf4 18.Lxf4 g6? 19.Dd2 
Med simple midler tvinges sort til at 
svække sin kongestilling 
yderligere.  
19...h5 20.Sf3 Lg7 21.Tad1?!  
21.e5!! var endnu stærkere. 
21...b4  
Så kom den alligevel.  
22.e5! 
Så er vi i gang. At give kvaliteten 
med 22.c4 er okay, da man får den 
sortfeltede forsvarsbrik væk.  
22...bxc3  
22...dxe5? 23.Sxe5 Lxe5 24.Lxe5 
Txe5 25.d6 Da7 26.Txe5+−. 

23.Df2 Ld7?  
23...Tb5 
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24.e6! Lb5?  
Efter sorts to sidste træk er han 
efter Fritz' mening en færdig mand. 
25.exf7+?  
25.a4! Lxf1 26.Lxd6!  
 

ANALYSEDIAGRAM 
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26...Db7 (26...Dxd6?? 27.exf7+ 
Kxf7 28.Se5+ Kg8 ( 28...Ke7 
29.Df7+ er mat i fire træk.) 29.Df7+ 
Kh8 30.Sxg6+ Dxg6 31.Dxg6+−). 
25...Dxf7 26.Lxd6 Txe1 27.Txe1 
Td8 28.Dg3  
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Efter partiet fik "FREM" analyseret 
partiet. Vi mente 28.Te6 vandt, fx. 
28...Sf8 29.Lxf8 Dxf8 30.Dg3!+−. 
28...h4  
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29.Df4? 
Nu fem uger efter finder Fritz 
29.Sxh4, som jeg troede tabte pga. 
29...Lxf1 30.Txf1 Ld4+ 31.Kh2 
Dxf1??, men så er der jo mat i fem 
træk begyndende med 32.Dxg6+ − 
det havde jeg ikke set. 
29...Dxf4  
Nu er stillingen næsten lige, måske 
et lille plus til hvid, men bare rolig, 
jeg skal nok smide det væk, derfor 
er resten af partiet fri for 
kommentarer.  
30.Lxf4 Txd5 31.Lxg6 Ld3 32.Se3 
Td7 33.Sxh4 Lxg6 34.Sxg6 Td2 
35.Sc4? 
35.Sf5!!+−. 
35...Sxc4 36.bxc4 Txa2 37.Sh4 
Ld4+ 38.Kh1 Lf2 39.Te8+ Kf7 
40.Th8 Ta1+ 41.Kh2 Sf6 42.Sf3 
Se4 43.Sg5+ Sxg5 44.Lxg5 c2  
0-1 
 

Om aftenen når de sidste træk var 
spillet, sad både Mads og Tobias ofte 

og analyserede deres partier. Der kan 
gøre en stor forskel. 
 

”Mesterskak” 
Den laveste mestergruppe var en 
tarvelig affære. Efter 3. runde havde 
alle partierne det samme resultat. 
Remis efter remis. Enkelte partier blev 
aftalt ret hurtigt, men generelt blev der 
spillet skak i gruppen. Torill 
Hagesæther forsøgte ihærdigt at bryde 
remis strukturen, men blev måske 
offer for ikke at følge gruppens logik. 
Hun tabte i 4. runde, hvor alle partier 
fik en afgørelse: Jonas og 
undertegnede vandt på deling. Jonas 
blev mesterspiller for første gang, 
hvilket er godt for Jonas og klubben. 
 

Hvid: Richardt Ebbesen,  
Springeren, Kolding 
Sort: Jonas G. Nilsson, FREM 
[noter: JGN+NEN] 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3 
Lg7 5.Lg5 c6 6.e3 Db6 7.Dd2 
Se4! 8.Sxe4 dxe4 9.c5 Dd8 
10.Sg1 0-0 11.Lc4 b6! 12.b4 a5?! 
12...La6!=. 
13.cxb6 h6  
Ups − bonden på e7 hænger. 
14.Lh4 g5 15.Lg3 Dxb6 16.bxa5 
Da7  
16...Dxa5?? 17.Dxa5 Txa5 
18.Lxb8+−. 
17.Se2 La6 18.Lb3 Lxe2 19.Dxe2 
Dxa5+ 20.Kf1 c5 21.h4?!  
21.Tc1! cxd4 22.exd4 Lxd4 
23.Dxe4�. 
21...gxh4!?  
21...cxd4! 
22.Le5 Lxe5 23.dxe5 c4 24.Dg4+ 
Kh8 25.Txh4?!  
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25.Dxh4! ville sætte sort under 
større pres og giver hvid flere 
muligheder. 
25...Ta6 26.Lc2 Dxe5 27.Td1  
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27...f5!O  
Skaffer både tid og stabiliserer 
sorts stilling.  
28.Dh3 Kg7 29.Td4 De6 30.Dg3+ 
Dg6  
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31.Dxg6+? 
Hvid eneste chance er at undgå 
dronningeafbytning.  
31...Kxg6 32.Txc4?!  
32.g4!? var nok bedre. 
32...Txa2 33.g3?!  

Tempotab  
33...Sd7 34.g4 e6 35.gxf5+ exf5 
36.Tc6+ Tf6-+ 37.Txf6+ Sxf6 
38.Lb3 Tb2 39.Ld1 Kg5 40.Th1 
Sg4! 41.Lxg4  
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41...Tb1+! 
Med alle officerer væk er 
bondeslutspillet klart vundet 
42.Ld1?!  
42.Kg2 Txh1 43.Kxh1 Kxg4 44.Kg2 
h5! osv. er naturligvis også 
håbløst. 
42...Txd1+ 43.Kg2 Txh1 44.Kxh1 
Kg4 0-1 
 

I mester 3 stillede Stefan Wiecker op. 
Han er kun 17 år og med et ratingtal 
på 2000 en fremtidens mand i klubben. 
Stefan har dog også en kærlighed for 
byture, hvilket kan være svært at 
harmonere med weekendturneringer. 
Han fik 2 point uden at folde sig ud.  
I mester 2 endte Mads lige uden for 
præmierækken med 3 point. Michael 
Jensen spillede 4 remiser og tabte ét 
parti (pudsigt, at han var så hånlig over 
resultaterne i mester 5:). Mads spillede 
godt, men manglede det sidste for 
være med helt fremme.  
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Søndag i april 
Søndagen i en weekendturnering er 
altid vanskelig at håndtere. Man har en 
følelse af festival i kroppen og udenfor 
spillelokalerne suser virkeligheden om 
ørene på dig. Nu havde denne søndag 
været behagelig, hvis afslutningen 
havde været en køretur med børnene 
ned igennem Jylland. Men bussen var 
der ikke længere og efterhånden som 
børnene blev færdige fandt vi 
kørelejlighed til dem. Jørn Pallesen var 
så flink at komme fra Odense og hente 
nogle af dem.  
De ekstra tog udgifter slog hurtigt 
bunden ud af Mads´ og mit budget, så 
enhver hjælp var kærkommen. Mads 
tog den sidste stribe af trætte børn med 
toget, imens jeg ventede på at Yann, 
som sidste mand tabte, et meget sent 
parti.  
Vi var i Odense kl. 23 og jeg burde 
have betalt min arbejdsgiver for at 
komme på arbejde om mandagen. 

Resultatet i Ribe var oven på dette lidt 
sløret. Drengene havde spillet godt og 
klubben havde fået to mesterspillere. 
Meget håndgribeligt og behageligt at 
tænke på i al den træthed.  
Alligevel tror jeg, at klubbens største 
succes var det talrige fremmøde. Det 
vil ikke stå i historiebøgerne om 
dengang Frem tog til Ribe med 15 
spillere (Kristoffer var blevet syg og 
derfor ikke 16), men sådanne 
oplevelser er uvurderlige for klubbens 
fællesskab.  
Dette fællesskab rækker dog længere 
end til portene i Nørregade. Klubben 
fortæller med sine aktive medlemmer 
en historie, når vi kommer rundt i 
Danmark. En historie om, at det kan 
lade sig gøre at udvikle klubberne i 
landet. En historie om at oplevelser, 
fællesskab og træning giver en sund 
klub, uanset størrelsen på klubben. 
Vi vender tilbage med en større 
historie at fortælle næste år. Så er Ribe 
advaret.

 

Referat af Ribe EMT 
af Michael Agermose Jensen 

 

Egentlig var jeg lidt skaktræt og det 
blev ikke mindre udpræget efter 
den kiksede oprykning fra 2. 
division, men det var lang tid siden 
jeg havde spillet en rigtig weekend 
turnering og med udsigt til en 
rekord deltagelse af FREM’ere 
besluttede jeg mig for at deltage i 
det, der efter sigende skulle være 
sidste udgave af den populære 
turnering i Ribe. Det lykkedes mig 
oven i købet at vinde marts 
udgaven af konkurrencen (noget 

med at gætte navnet på en variant 
af kongegambit, så den lå lige til 
højrebenet) på Ribe skakklubs 
hjemmeside, så jeg fik betalt 
indskuddet, ligesom de øvrige 
GM’ere ☺ 
Næste heldige sammentræf var, at 
Esben Christensen fra Brønshøj 
kom med i turneringen på et afbud 
dagen før, så jeg fik et lift fra 
København. Jeg var ellers lidt 
ærgerlig over, at der ikke var plads 
i bussen fra Odense, men det viste 
sig at være aldeles ubegrundet da 
bussen brød sammen ved Lillebælt. 
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Jeg fik os checket ind på 
campingpladsen, hvor ejeren 
jokede med, at de andre allerede 
havde været der og var blevet 
hentet af politiet. I lyset af 
bussammenbruddet var det ikke 
specielt sjovt og det blev endnu 
mindre sjovt lørdag morgen. 
 

1. runde bød på et opgør mod 
Thomas Flindt fra Næstved, de var 
jo så frække at tage oprykningen 
fra os i år. Jeg fik en ok stilling, 
pressede alt for hårdt og endte med 
et tabt tårnslutspil. Heldigvis kom 
Flindt i vores fælles tidnød til at 
skubbe sin merbonde for langt 
frem, og så var der en heldig remis 
til mig. Det skulle så vise sig at 
være det eneste held i den 
weekend… 
En ellers fredelig aften i byen endte 
med, at jeg næste morgen blev bidt 
i fingeren, fik et tredobbelt 
blackout og endte bagi en 
ambulance iført iltmaske. 
 

I 2. runde kunne jeg så af gode 
grunde slet ikke spille skak. Jeg 
havde ellers tilbudt Mads Svendsen 
en halv aftenen før, men det viste 
sig, at det slet ikke var ham jeg 
skulle spille imod – det var først 
søndag morgen… Jeg burde jo nok 
være taget på skadestuen og få set 
på min finger, men valgte altså at 
spille. Det var ikke smart. 
 

3. runde spillede jeg sådan set et 
rigtig udmærket parti, men vandt 
alligevel ikke. Sådan er det når 
man er kommet ind i en dårlig 
stime. Se partiet nedenfor. 

4. runde var så mødet med Mads. 
Han ville gerne spille og havde jo 
hvid, så det var forståeligt nok. Jeg 
fik dog bjærget en remis i den 
sædvanlige Hollænder. Og nej han 
spillede heller ikke denne gang en 
hovedvariant. 
 

5. runde skulle jeg så møde Iver 
Poulsen. På vej op ad trappen 
snakkede jeg lige med min 
klubkammerat i Brønshøj, Kim 
Pilgaard, der advarede mig mod, at 
han var meget teoristærk og 
spillede Sveshnikov Siciliansk med 
sort. Det vidste vi vist godt i 
forvejen, alle os der havde lagt øre 
til alle historierne fra de varme 
lande. Jeg havde nu tænkt mig at 
spille Morra gambit, så det blev 
ingen Sveshnikov. 
Før runden spillede jeg lidt lyn 
med Mads og Iver Poulsen syntes 
naturligt nok, at det var vældigt 
spændende at være ugle – i Esbjerg 
må man åbenbart også gerne flytte 
brikkerne i andres lynpartier, hvis 
man lige skal demonstrere sin store 
viden om åbninger. Efter første 
parti hvor jeg havde sort, vendte vi 
brættet og jeg skulle så have hvid. 
Jeg havde ikke lyst til at sidde og 
spille med min næste modstander 
som publikum så jeg trak 1.d4. Det 
forstod Mads ikke og udbrød ”Du 
plejer da at spille e4?”. Tak for det, 
Mads! Jeg svarede ”Nej, jeg spiller 
da alt muligt”. Efter et par træk 
mere fortsatte Mads ”Men du 
spiller da altid e4??”. Og sådan 
fortsatte tragikomikken resten af 
partiet. 
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Selve partiet mod Iver blev en kort 
sag da han kunne sikre sig mindst 
en delt 1. plads med en halv og 
allerede tilbød remis efter 10 træk. 
Jeg havde godt nok lovet Flindt at 
spille på gevinst, men øjnede 
chancen for at komme tidligt hjem 
til København da Esben også var 
tidligt færdig. 
Som en eller anden sagde efter 
turneringen så bliver det ikke 
nødvendigt at skrive et referat af 
turneringen, man kan bare læse 
Ribe politis døgnrapport. 
Bortset fra alle uheldene var det en 
hyggelig weekend, der blandt de 
allerede nævnte spændings-
momenter også omfattede en 
sightseeing i slalom stil mellem 
bordene ved cafeerne i gågaden – i 
bil! 
Resultatet af anstrengelserne blev 
minus 10 i rating, 10 dage med 
penicillin til en gang bronkitis 
efter, at jeg fik træk i bilen og så 
skal jeg nok lære at skrive med 
højre hånd. Super. 
Lokaleforholdene var ellers gode, 
lige midt i Ribe og de venlige 
arrangører sørgede for at skabe en 
god stemning. Jeg håber trods alt, 
at der bliver mulighed for et 
gensyn med turneringen næste år. 
 

Parti fra 3. runde 
 

Hvid: Michael Jensen, (2116) 
Sort: K. Ørtoft, (2142) 
Efter formiddagens katastrofe 
havde jeg forberedt mig lidt til dette 
parti, men var stadig ikke på 

toppen og havde problemer med at 
notere.  
1.e4 =f6  
Aljechins forsvar. Det havde han 
også spillet i 1. runde og tabt et 
vildt parti mod Iver Poulsen.  
2.e5 
Her spiller jeg ofte 2.Ic3 
2...=d5 3.d4 d6 4.c4 =b6 5.exd6  
Afbytningsvarianten. Jeg havde 
forberedt den lidt til dette parti. 
5...exd6 
Solidt, men passivt. 5...cxd6 er 
mere aktivt. Sort tager en skæv 
bondestilling og håber på spil i c−
linien og diagonalen h8−a1. 
6.=c3 >e7 7.>d3 =8d7 8.=ge2 
=f6 9.d5! (DIAGRAM) 
 

 
 

Forhindrer sort i at spille ...d5. Hvid 
har stor terrænovervægt og sorts 
brikker står alle på dårlige felter. 
9...0-0 10.0-0 =bd7 11.b3 =c5 
12.>c2 a5  
Tematisk. Sort sikrer springeren på 
c5 mod b3−b4.  
13.>b2 @e8 14.h3  
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Tager g4 fra Hc8, der nu ikke har 
noget godt felt. 
14.Id4 Hg4 15.Fd2 var også 
lovende. 
14...>f8 15.=g3  
Hvid overdækker e4.  
15...>d7 
15...g6 inviterer 16.f4! 
16.?f3  
En lille fælde...  
16...g6? 
Ff3 blokerede for fremstødet f2−f4 
så nu tror sort, at han kan spille 
det, men... 
17.=b5!2  
truer på f6, men der er mere... 
17...>g7 18.=xc7  
Slam. Dronningen er overbelastet. 
18...?xc7 19.>xf6 >xf6 20.?xf6 
@e5 21.@ae1! @ae8 22.@xe5 @xe5  
(DIAGRAM) 
Her misser jeg muligheden for en 
hurtig knock−out. 
 

 
 

23.h4? 

Åh nej. Jeg havde kigget på 23.f4! 
Je3, men kunne ikke få 24.Ih5 
24...gxh5 25.Fg5+ Tf8 til at virke. 

Fritz kan godt lide det, men ved 
brædtet, så det uklart ud. Men hvid 
spiller meget enklere 24.f5, der 
vinder glat, som Stefan påpegede 
efter partiet. Sort kan tage 
springeren: 24...Jxg3 men så har 
hvid 25.fxg6 og game over. 
23...>c8  
h−bonden ville også vinde nemt, 
hvis ikke sort lige nåede dette. 
24.h5 ?e7 25.?xe7 @xe72 
Slutspillet er stadig godt for hvid. 
26.f3  
26.a3 ∆ b4 var sikkert bedre. 
26...f5 27.hxg6 hxg6 28.Af2 Af7 
29.=e2 >d7 30.=d4 Af6 31.a3 
@e8 32.@d1 =a6 33.@d2 @c8 
34.>d3 g5 35.g3 @h8 36.Ag2 @e8 
37.@e2 @c8 38.=e6 =c5 39.=xc5 
@xc5 40.Af2 @c8 41.f4  
Åbner g−linien og giver sort flere 
remis muligheder, men ellers 
spiller sort måske ...f4.  
41...gxf4 42.gxf4 @h8  
Her brugte jeg lang tid på at finde 
en opstilling, der holder sorts tårn 
væk fra Uf4 og Ub3.  
43.Ag2 @h4 44.@f2 @h8 45.>f1 
@e8 46.@e2 @h8 47.Af2 @h4 
48.Ag3 @h1 49.Ag2 @h4 50.@f2 
>e8 51.>e2 @h8 52.Ag3  
 

Hvid er tæt på at have sin 
opstilling. Kongen kan løbe til 
dronningefløjen for at understøtte 
b4 og c5. Sort kan ikke bytte 
løbere for tårnslutspillet er klart 
vundet. Her havde jeg bare kun 2 
minutter tilbage og tilbød en halv. 
½-½
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LYN PÅ NETTET 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I påsken spillede Kim Skaanning, 
FREM en lille lyn-match over fire 
partier mod ingen ringere end GM 
Henrik Danielsen, der af gode grunde 
ikke var at finde i DM-feltet i Aalborg, 
da han jo nu er islandsk statsborger. 
Henrik er kendt for at spille 1.f4 – en 
åbning han har fundet mange 
spændende ideer i, og Kim vælger at 
imødegå den med en gambit: 
 

Hvid: GM Henrik Danielsen 
(2399) 
Sort: Kim Skaanning (2299) 
[noter: NEN] 
1.f4 e5 2.fxe5 Sc6 3.Sf3 g5 4.h3 
d6 5.e4 Lg7 6.Lb5 g4 7.Lxc6+ 
bxc6 8.hxg4 Lxg4 9.d3!? Lxe5 
10.Sc3 Lg3+ 11.Kf1 Se7 12.Se2 
Lxf3 13.gxf3 Le5 14.d4 Lg7 
15.Tg1 Sg6 16.Sg3 Dh4?! 
17.Sf5!+− Dh3+  
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18.Ke1? 

Efter 18.Kf2! mister sort materiale, 
da 18...Lf6 strander på 19.Th1! 
Lh4+ 20.Kg1!  
18...Lf6 19.De2!?  
19.Le3! med lille hvid fordel. 
19...Sh4 20.Lg5?? Lxg5  
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Og hvid opgav, da 21.Txg5 Sxf3+ 
koster hat og briller. 
0-1 
 

Matchen endte 2-2 og du kan se de tre 
andre partier i en godt 16 minutter 
lang video-sekvens, hvor Henrik 
Danielsen kommenterer forløbet på 
engelsk. Her var niveauet betydelig 
højere, end i det her viste, og i to af 
dem skal vi langt hen i slutspillet, før 
afgørelsen falder. 
 

Se videoen her: 
http://video.google.com/video
play?docid=60490444386385
81586&pr=goog-sl
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Medlemsoversigt 
 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense S  66115869 
Kasper Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C 66159796 
Torsten Baden, Poppelgade 7, 5. th., 2200 København N  29363099 
Jacob Lykke Barnewitz, Melbyesvej 24, 5230 Odense M 28916021 
Christian Baun, Hans Tausens Gade, 14-18, lejl. 24, 5000 Od. C 25362635 
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C 60110673 
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66112326 
Jesper Bruun, Bredagerløkken 27, 5220 Odense SØ 21283615 
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Katrine Siri Damkier, Christiansgade 80, 3., lejl. 7. 5000 Od. C 27638612 
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M 66148171 
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense S 66145005 
Kristoffer Dyrgaard, Bangs Allé 3, 5250 Odense SV 25757678 
Tom Frantsen, Kløvermarken 28, 5492 Vissenbjerg 22778371 
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
Hans Hansen, Østerbæksvej 21, 1. tv., 5230 Odense M 65912145 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 66163656 
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C 65916925 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 66105988 
Jan Jensen, Nørrelunden 19, Højby, 5260 Odense S 65959320 
Jonas Junghans Jensen, Næråparken 45, 5792 Årslev 65991558 
Michael Agermose Jensen, Frederiksvej 15, 2. tv., 2000 F 27280144 
Sverre S. Jensen, Nørrelunden 19, Højby, 5260 Odense S 65959320 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 65963763 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Odense C 22198199 
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C 61340050 
Lene Kuntz, Njalsvej 41, 5210 Odense NV 25157712 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C 66120322 
Michael B. Madsen, Gl. Landevej 12, 7000 Fredericia 75940751 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C 61305945 
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Medlemsoversigt 
 

Martin Lind, Gebauersgade 2, 3. lejl. 10, 8000 Århus C 20811856 
Baldur Möller, Rosenbæk Torv 19, 3., lejl. 8, 5000 Odense C 21644912 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Toftevej 6, 2840 Holte 22282983 
Jan Nielsen, Tolderlundsvej 82, 2. th., 5000 Odense C 25601560 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Theis Nielsen, Tunnelvej 13, 5690 Tommerup 51539148 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, 1012, 5230 Odense M 77551012 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 64892842 
Jørn Pallesen, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S 65959759 
Jakob Petersen, Stubhøjvej 12, Hjallese, 5260 Odense S 75922944 
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ 24677219 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Tobias V. Rostgaard, Uglehøjen 126, Højby, 5260 Odense S 65959759 
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV 20122435 
Preben Sig, Rødegaardsvej 100 B, 5000 Odense C  24870296 
Kim Skaanning, Klaregade 48, st. tv., 5000 Odense C 66147615 

 Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V 28216182 
Alex Sørensen, Njalsvej 41, 5210 Odense NV 61142787 
Niels Henrik Sørensen, Linde Allé 4, st. tv., 7400 Herning 22401914 
Peter Ulrikkeholm, H. Rasmussens Vej 21, 2. tv., 5000 Od. C 21946335 
Stefan Wiecker, Mejerivej 19, 4900 Nakskov 28939067 

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