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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:  Niels Henrik Sørensen, tlf.: 22 40 19 14 
 E-mail: formand@frem-skakklub.dk 
 

Kasserer:  Anton Kjeldsen, tlf.: 22 59 39 55 
 E-mail: kasserer@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Kristoffer Dyrgaard, tlf.: 25 75 76 78 
 E-mail: kristoffer@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  Jonas Nilsson, tlf.: 23 20 70 31 
 E-mail: jonas@frem-skakklub.dk 
 

Bestyrelsesmedlem:  André Friis Møller, tlf.: 65 37 10 93 
 E-mail: andre@frem-skakklub.dk 
 

Juniorleder:  Mads Hansen, tlf.: 41 28 00 69 
 E-mail: skaknord@hotmail.com 
 

Webmaster:  Kristoffer Dyrgaard, tlf.: 25 75 76 78 
 E-mail: kristoffer@frem-skakklub.dk 
 

Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 
 5000 Od. C. (brug dørtelefon til "FREM"). 
 

Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 
FREM's hjemmeside: www.frem-skakklub.dk 
 
BRIKKEN nr. 3 udkommer den 16. december2013 – deadline 2. december. 
 

Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail: 
nielserikskak@gmail.com, men kommer du i god tid, kan der som regel aftales 
andre afleveringsformer. 
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Bestyrelsen orienterer: 
 
Bak op om din klub 
 
En ny sæson er skudt i gang i Frem Skakklub. Foran os står et spændende år med 
forhåbentlig en masse aktiviteter, hygge og liv i vores alle sammens klub.  
 
Bestyrelsen har i den ny sæson et ekstra fokus på at øge antallet af medlemmer i 
Frem. Klubben har desværre måttet sige farvel til flere stabile medlemmer i den 
forgangne sæson, og den udvikling skal gerne vendes, så vi snart kan notere os en 
medlemsmæssig fremgang. Vi synes, at klubben har et godt produkt til alle 
skakspillere, men det produkt skal vi blive bedre til at gøre opmærksom på. 
 
Det var derfor også i PR-ånden, at vi valgte at runde sidste sæson af med et 
arrangement på Brandt Torv. Her spillede Mads Hansen simultan mod en blanding af 
fremmere, andre skakspillere og ikke mindst tilfældige forbipasserende, som tog 
imod tilbuddet om at ”Udfordre Fynsmesteren”. Selvom vi godt kunne have ønsket os 
flere deltagere til seancen, så var vi alligevel godt tilfredse med at have brugt nogle 
timer på at gøre opmærksom på klubben i bybilledet. 
Det viste sig da også, at nogle af simultan-deltagerne efterfølgende dukkede op til 
vores traditionelle hyggeskak på Café Biografen på mandage i juli, hvilket var et af 
målene med at afholde simultanforestillingen.  
 
Bestyrelsen tror nemlig på, at skal ikke-skakkyndige melde sig ind i klubben, så skal 
interessen fremelskes på en lempelig måde. Derfor ville vi skabe opmærksomhed 
med arrangementet på Brandts, skærpe den ved at få folk til at spille med på Café 
Biografen i juli, og de, der som følge af disse to initiativer så måtte møde op i 
klubben i den nye sæson, skulle stille og roligt kunne komme ind i skakklubbens 
rytme. Sidstnævnte skulle ske ved, at vi som bekendt har startet sæsonen blidt op med 
en hurtigskakturnering, men også ved, at vi som noget nyt har lavet en særskilt 
gruppe for skakspillere under 1300 i rating i klubmesterskabet. Alle de nævnte tiltag 
skulle gerne medvirke til, at man som nyt ansigt nemmere kan finde sig til rette i 
klubben.  
 
Om denne plan så virker i praksis, kan kun tiden vise. Den kommer dog ikke til at stå 
alene, for i den kommende tid vil bestyrelsen opsætte plakater på forskellige 
videregående uddannelser, for at få skakinteresserede gjort opmærksom på klubbens 
eksistens.  
 
På samme vis skal der lyde en opfordring til alle medlemmer om at være Frem-
ambassadører. Kender du ikke en i din omgangskreds, som kunne være interesseret i 
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skak? Er det tilfældet, så slå et slag for klubben og træk vedkommende med ned i 
vores lokaler på en vilkårlig mandag. Det kunne jo være … 
 
Spil nu med 
I slutningen af den forgangne sæson bad bestyrelsen alle medlemmer om at evaluere 
klubbens aktiviteter og komme med input til forbedringer. Resultatet var opløftende 
læsning for bestyrelsen, da evalueringsskemaerne indeholdt megen ros og en generel 
tilfredshed med klubbens aktiviteter. På den baggrund kører bestyrelsen videre med 
nogenlunde samme program som i sidste sæson – dog naturligvis med plads til en 
nyhed i ny og næ. 
 
Apropos nyheder, så er mange måske bekendte med, at Frem i juni fik midler fra 
Fionia Fonden. Vores ansøgning om penge til at kunne indkøbe fire livebrætter blev 
imødekommet. Det er glædeligt, da udstyret vil give os endnu bedre muligheder for at 
udvikle nye tiltag i klubben. Udstyr som både kommer til sin ret ved eksempelvis 
foredrag og parti-transmissioner, men som også betyder, at vi kan vise endnu flere 
partier fra en profileret turnering som Odensemesterskabet den 4.-6. oktober. 
 
Odensemesterskabet bliver endnu engang en vigtig eksamen for vores klub. Sidste år 
fik vi med succes flyttet turneringen til Giersing Realskole og omlagt den til en 5-
runders weekendturnering. Den succes skal vi følge op på i år ved forhåbentlig at 
kunne give endnu flere skakspillere en god oplevelse. 
 
Skal det lykkes, har vi brug for alle gode kræfter. Husk derfor at afsætte weekenden, 
hvis du ikke allerede har gjort det. Der bliver brug for hjælp med kantine og 
madlavning, turneringsledertjanser og diverse forefaldende arbejde. 
Fremmere, der kan give en hånd ved OM, kan kontakte formanden. 
 
I samme ånd vil bestyrelsen gerne udtrykke et generelt ønske om, at I, kære 
medlemmer, bakker op om klubbens aktiviteter. Holdturneringen er altid et sikkert hit 
hos langt hovedparten af medlemmerne, mens det kan knibe i andre sammenhænge. 
Typisk møder knap halvdelen af klubbens medlemmer op på en almindelig klubaften, 
og lidt færre deltager i turneringer såsom klubmesterskabet, Frem Open og hvad vi 
ellers har på programmet.  
Kan vi ikke gøre det lidt bedre og bakke lidt mere op? Det er alt andet lige sjovere at 
være i klubben, når der er masser af liv, og man er vel medlem, fordi man gerne vil 
spille skak. 
 
Så skal vi ikke bare sige, at vi ses i klubben! 
 
Niels Henrik Sørensen 
Formand 
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Kristoffer strøg til tops i FREM OPEN 
Af Niels Erik Nielsen 

 
20. udgave af FREM OPEN samlede 
23 spillere fordelt på tre grupper, 
hvilket var tre færre deltagere end 
sidste år. I det følgende skal vi se 
eksempler på de skaklige udfoldelser i 
de respektive grupper, og vi lægger ud i 
den øverste, der modsat sin 
umiddelbare forgænger havde tre 
repræsentanter fra Læseforeningen til 
start.  
 

Kampen om førstepladsen kom dog 
udelukkende til at stå mellem vores 
egne deltagere. I fravær af sidste års 
vinder FM Mads Hansen var Kristoffer 
Dyrgaard klar ratingfavorit, men han 
blev overraskende fulgt godt til dørs af 
juniorspilleren Tobias Ilsøe, der i 
længere tid har været inde i en meget 
positiv udvikling.  
 

Mesterklassen holdt et ratingsnit på 
1991, hvilket var lidt højere end sidste 
år, hvor det landede på 1971. Tom 
Frantsen måtte desværre udgå efter de 
første to runder, men da Kristoffer 
allerede havde mødt ham, var den 
topseedede spillers forventede score på 
hele 5,75, hvilket i sagens natur gjorde 
det svært for ham, at hente noget på 
den front. Modsat forholdt det sig for 
Tobias, som hentede 50 ratingpoint ved 
at overgå sin forventede score med 
godt halvandet point, og det unge talent 
stod efter turneringen noteret for 1966. 
 

Kristoffer var på intet tidspunkt i 
tabsfare og afgav kun remis til Tobias 
og Jørn Moestrup, Læseforeningen.  

Turneringsvinderen lagde ud med at 
spille remis med Moestrup, som 
sammen med Kristoffer og Tobias 
præsterede at gå ubesejret gennem 
turneringen, men da LF-spilleren – 
bortset fra ettallet mod udtrådte Tom 
Frantsen – ikke formåede at vinde et 
eneste parti, kandiderede han aldrig 
rigtig til førstepladsen.  
 

I 2. runde vandt Kristoffer et 
omskifteligt parti mod Tom: 
 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Tom Frantsen, FREM 
[noter: KD] 
1.e4 c6 2.Sf3 d5 3.exd5 cxd5 4.Se5 
En sidevariant i Caro-Kann, som jeg - 
inspireret af Mads - spiller fra tid til 
anden for at få Caro-Kann-spilleren lidt 
væk fra komfort-zonen. Varianten 
lover ikke hvid nogen teoretisk fordel, 
men i praktisk spil kan det være en 
generende variant for den sorte mand.  
4...Sc6 5.d4 Db6 
Lidt et café-skaktræk; hvis det ikke 
virker, skal dronningen flyttes igen 
senere.  
6.Sc3 Sf6 
6...Dxd4? bliver besvaret med 7.Dxd4 
Sxd4 8.Sxd5+-, hvor mattruslerne 
startende med Lb5+ forhindrer 
8...Sxc2+; endnu værre er 6...Sxd4??, 
som taber en officer efter 7.Le3+-. 
7.Lb5 a6 8.La4 g6 9.0-0 Lg7 10.Lg5!? 
Med dette træk udstilles problemet med 
den tidlige udvikling af den sorte 
dronning; bonden på d5 er svag. 
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10...Le6 
10...Dxb2? besvares simplest med 
fortsat udvikling; fx11.Df3±, hvorefter 
sort ikke kan modvirke alle de hvide 
trusler. 
11.Lxc6+ 
Idéen med en hvid springer på c5 
lokker hvid til denne afbytning - fortsat 
udvikling med fx Te1 ville være en 
anden mulighed.  
11...bxc6 12.Sa4 Dc7 13.Sc5?! 
Med dette træk begynder hvid at ane en 
mulighed for at dominere de sorte felter 
- en konsekvens af den sorte 
bondestruktur. Dette kræver dog at 
stillingen forbliver statisk henover de 
næste par træk, og specielt at for 
eksempel en mulig finesse med f7-f6 
forhindres. Derfor ville det 
profylaktiske træk 13.f3, som 
forhindrer Sf6-e4, være en smule mere 
korrekt.  
13...Lc8?! 
13...Se4 var første mulighed for Tom 
til at bryde den hvide springerblokade. 
Der kunne følge 14.Sxe6 (14.Sxe4 
dxe4=) 14...fxe6 15.Lf4 0-0 16.Dc1 
med lige spil. 
14.Dd2 0-0 15.Tfe1?!  
Igen tillades sort muligheden for at 
befri sig.  
15...Te8 
15...Se4 16.Sxe4 f6! 
Tom nævnte selv at have set denne 
manøvre, men først at have noteret sig 
styrken af det, netop som han havde 
taget fat i tårnet på f8. 
16.Lf4 
De hvide officerer begynder nu at lege 
kispus med den sorte dronning.  
16...Db6 17.Te3? 

Starten på en lidt for smart trækfølge 
fra hvids side. Bedre havde været at 
forhindre sort modspil med for 
eksempel 17.f3  
17...Dxb2 18.Tae1 
Umiddelbart er det ikke nogen ulempe 
for hvid at tabe testamentebonden, da 
sorts dronning med en åben b-linje nu 
er i begyndende problemer. Bedst ville 
nu være 18.Tee1. 
18...Lf5 19.Sxc6 e6 20.Tc1 

��������	
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Denne stilling havde jeg regnet mig 
frem til ved bondeofferet i træk 17 og 
tænkt, at nu vandt hvid simpelt efter 
20.Sb4? med truslen 21.Tb3 og 
dronningegevinst. Dette modbevises 
desværre af 20...Sg4, hvorefter bonden 
på d4 står til afhentning. Så fik løberen 
på g7 alligevel noget at skulle have 
sagt. 
20...Db5?! 
Truslen 21.Tb3 kan stadig forhindres 
med 20...Tac8 (som forhindrer 22.Lc7 i 
følgende variant: 21.Tb3 Dxa2=. 
21.Se5 Tec8 22.Tb3 De8 23.Tb7± 
Med lidt held lykkedes det hvid at 
fastholde sine aktive springere og 
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bryde ind i den sorte lejr. Tom 
udnyttede den sidste chance for at 
plumre vandene:  
��������	
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23...Txc5! 24.dxc5 Se4 25.De3 g5 
26.Lg3 Dc8 27.c6! Sd6 
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�+)+�+�+� 
�+%+�+����� 
��+ ���+�+� 
�+�+�������� 
��+�+�+�+" 
#+�+�(Q��!�& 
' + +��  � + 
,+�$%�+�-.�/ 
0123456789 

28.Td7! Se4 29.c7 
Med truslen Td8+. 
29...De8 30.Db6 
Truslen opretholdes. 
30...Lf6 31.Dc6 Tc8 32.Sxf7 
Og med udsigt til 33.Td8 Txd8 
34.cxd8D Lxd8 35.Dxe8+, opgav sort.  
1-0 
 

Efter en indledende sejr over Alex 
Sørensen, Læseforeningen samt et 
gratis point mod Tom, var Simon 
Wilbrandt som ubesejret stadig rigtig 
godt med, da Tobias ventede i 5. runde: 
 
Hvid: Tobias Ilsøe, FREM  
Sort: Simon Wilbrandt, FREM 
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 Sc6 3.Sf3 e6 4.Sc3 Lb4 
5.Dc2 b6 6.Lg5 h6 7.Lh4 Lb7 8.e4 g5 
9.Lg3 g4 10.d5 gxf3 11.dxc6 Lxc6 
12.gxf3 Sh5 13.a3 Lc5 14.0–0–0 Df6 
15.Le2 0–0–0 16.The1 Ld4?! 
Efter 16...Sxg3 17.fxg3 h5! 18.f4 h4 
står sort bedst. 
17.Sb5 Lxb5 18.cxb5 Le5 19.Kb1 Sf4 
20.Lc4 h5 21.h4 Sg6 22.a4 Sxh4?? 

��������	
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23.Te3?? 
23.f4! vinder materiale, idet 23…Lxf4 
strander på 24.e5! 
23...Sg6 24.a5 bxa5 25.Ta3 h4 
26.Lxe5 Dxe5 27.Txa5 Dc5?? 
27...Kb7 var bedre, men også her har 
hvid klar fordel.  
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28.b6! Dxb6  
28…Dxa5?? 29.La6+ Dxa6 30.Dxc7#. 
29.La6+ Kb8 30.Tb5 h3 31.Txb6+ 
axb6 
��������	
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32.Txd7!! c5 
32...Txd7? 33.Dc6 med udækkelig mat. 
33.Dd3 
1–0 
 
I næstsidste runde var det derfor blevet 
sidste udkald for Simon, hvis det skulle 
blive til en topplacering. Han var oppe 
mod Kristoffer, der holdt fast i en 

merbonde og greb initiativet efter 
16.Db1-b4: 
��������	
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16...e5! 17.Ta1 Lc6 18.Sf3 Dg4 19.h3 
De4 20.Ta2 exd4 21.exd4 Te8 22.Lg3 
Lf8 23.Db2 Ld6 24.Kh2 Sd7 25.Dd2 
Lxg3+ 26.Kxg3 Sf6 27.Sh4 De7 
28.Df4 Sd5 29.Dd2 Dd6+ 30.f4 

��������	
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30...Txe2! 0–1 
 

I sidste runde skulle Kristoffer møde 
klubkammeraten Johnny Holler 
Johansen, der med 4/6p. stadig var 
ubesejret.  
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Johnny havde lagt ud med at vinde 
over vores tidligere formand Lars 
Munk Jensen, som nu stiller op for 
Læseforeningen. I stedet for fx 
17…Db6+ med gensidige chancer, 
bukkede LMJ fælt efter Johnnys 
17.Dd2-d3: 
��������	
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17...Df6?? 18.Sd5! Dd8 19.Dxc4 Tc8 
20.Db4 Lxa1 21.Txa1 Txc2 22.Td1 
Dh4 23.Lg3 Dg5 
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24.De7! 1–0 
 

Med en sejr over Kristoffer kunne 
Johnny derfor nå på ligestilling med 

modstanderen, men den var han aldrig i 
nærheden af: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Johnny Holler Johansen, 
FREM  
[noter: NEN] 

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 4.d4 
a6 5.g3 Sf6 6.Lf4 Db4 7.Dd2 c6 8.Lg2 
Lf5 9.0–0–0 Sbd7 10.Sf3 
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10…Sd5?? 11.Sxd5 Dxd2+ 12.Sxd2 
cxd5 13.Lxd5 Tc8 14.Le4 Lxe4 
15.Sxe4 e6 16.The1 Sb6 
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17.d5! Lb4 
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17...Sxd5? 18.Txd5 exd5 19.Sf6+ Kd8 
20.Te8#. 
18.Sd6+ Lxd6 19.Lxd6 Kd7 20.dxe6+ 
fxe6 21.Le5+ 
1–0 
 

Slutstillingen i Mesterklassen: 
1. Kristoffer Dyrgaard, FREM 6p. 2. 
Tobias Ilsøe, FREM 5p. 3-4. Jørn 
Moestrup, LF og Johnny Holler 
Johansen, FREM, begge 4p. 5-6. 
Simon Wilbrandt, FREM og Lars 
Munk Jensen, LF, begge 3,5p. 7. Alex 
Sørensen, LF 2p. 8. Tom Frantsen, 
FREM 0p. 
 

Anton og Erik kørte parløb 
Kampen om førstepladsen i gruppe 2 
(ratingsnit: 1649) udviklede sig hurtigt 
til at blive et kapløb mellem de to 
Fremmere Anton Kjeldsen og Erik 
Pedersen.  
 

Begge lagde ud med at vinde; her får 
Erik skovlen under Knud Aage 
Rasmussen, Odense Skakklub, der 
netop har slået tilbage med 19…gxf5: 
��������	
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20.Txe6! Txe6 21.Te1 Ke7 22.Txe6+ 
Kd7 23.Te1 Sa6 24.Le6+ Kd6 
25.Lf4+ Ke7 26.Lc8+ 
1–0 
 

I samme runde vandt turneringens 
alderspræsident Alfred Andersen over 
Bo Sørensen, Ejby, der som feltets 
lavest ratede spiller i den grad fik kam 
til sit hår.  
 
Masser af nyttig erfaring var nemlig det 
eneste, Bo kunne tage med fra 
turneringen, point blev det nemlig ikke 
til, altså heller ikke mod Alfred:  
 
Hvid: Alfred Andersen, FREM 
Sort: Bo Sørensen, Ejby  
[noter: NEN] 

1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.Sf3 d5 4.cxd5 
Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Sc6 7.d4 Se7 
8.Le3 Sg6 9.g3 Le7 10.Lg2 b6 11.0–0 
h5 12.h4 Lb7 13.Sg5 Sf8 14.e5 Lxg2 
15.Kxg2 Dd5+ 16.Kg1 f6 17.exf6 gxf6 
18.Sh3 Sg6 19.f4 
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19...Sxh4!? 20.gxh4 Tg8+ 21.Sg5 
21.Kf2?? Tg2+ 22.Ke1 Tg3–+. 
21...fxg5 22.fxg5?! 
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22.Dxh5+! 
22...0–0–0 23.Df3 
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23…Dxf3?! 
Dronningafbytning kommer kun hvid i 
møde.  
24.Txf3 Tdf8 25.Taf1 Kd7 26.Kg2 
Txf3 27.Txf3 Tf8 28.Lf4 Ld6? 
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29.Le5!? 
Helt afgørende var 29.Lxd6!, hvorefter 
den forcerede variant 29…Txf3 
30.Kxf3 cxd6 vinder for hvid. Fx 
31.Ke4 Ke7 32.a4 a6 33.c4+-. 
29...Txf3 30.Kxf3 Ke7 31.g6 Lxe5 
32.dxe5 Kf8 33.Kf4 Kg7 34.Kg5 c5 

35.Kxh5 a5 36.Kg5 b5 37.h5 b4 
38.h6+ Kf8 
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39.c4! a4 40.Kf6 b3 41.h7 1–0 

 
Da Anton i samme runde kunne notere 
et ettal mod Per Bjerre, 
Læseforeningen, kunne udfaldet af 
deres indbyrdes opgør i 2. runde meget 
vel give et fingerpeg om førstepladsens 
placering. Vi kommer ind, netop som 
Erik har begået den afgørende fejl med 
24…Ta8-a2?:  
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25.Lg5! La6 26.Lxf6 gxf6 27.Txf6 
Txf6 28.Txf6 De7 
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28...Txe2? 29.Dg5+ Kh8 30.Sf7++-. 
29.Df4 Txe2 30.Sxc6 Dg7 31.Db8+ 
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1–0 
 
I samme runde fortsatte Alfred de gode 
takter ved at vinde over Per Bjerre, 
Læseforeningen, der efter FREM-
spillerens 26.Sc3-d5 fandt de hårde 
midler frem for at befri stillingen: 
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26...Sxe5!? 27.Sxe7!? 
27.fxe5! Dxe5 28.Lg3+-. 
27...Sxf3+ 28.gxf3 Txd6 29.Txd6 
Txe7 30.Txb6 Tc7 31.Tb8 Ta7 32.b6 
Ta1+ 33.Kg2 Ta2 34.b7 Tb2 
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35.Kg3! h6 36.Lxc5 Kh7 37.Ld6 Tb3 
38.f5 

1–0 
 
I 3. runde vandt Anton igen. Denne 
gang gik det ud over klubkammeraten 
Lene Kuntz, der gik helt galt i byen 
efter Antons 19…Sd4-f5: 
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20.Dg5? Dxf2 21.Se4 Dxh4 22.Sf6+ 
Lxf6 23.Dxf6 Dxf6 24.Lxf6 Sh6 
25.Le2 Sc7 26.Th1 Sd5 27.Lg5 Sg4 
28.Lxg4 hxg4 29.c4 
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29...f6! 
29...Sb4?? 30.Lf6! med udækkelig mat. 
30.cxd5 fxg5 31.Th6 Kg7 32.Tdh1 
cxd5 33.Th7+ Kf6 34.d4 e5 35.dxe5+ 
Kxe5 36.Te7+ Kd6 37.Txb7 Tf2 
38.Tb6+ Kc5 39.Txg6 Txg2 40.Txg5 
Tf8 41.Td1 Td8 42.Td2 Tg1+ 43.Kb2 
g3 44.Tg7 Tf8 
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45.Tc7+?? 
45.Tg5!=. 
45...Kd6 46.Tcc2 Tff1 47.Kc3 Tc1 
48.b4 axb4+ 49.Kxb4 Txc2 50.Txc2 
g2 51.Kc3 d4+ 52.Kc4 
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52...d3! 53.Tc3 
53.Kxd3 Td1+–+. 
53...Td1 
0–1 
 
Efter en remis mod Emma Le Besq 
kom Anton tilbage på gevinstsporet i 5. 
runde, og det gik ud over Knud Aage 
Rasmussen, der lige har spillet 
20.Tec3: 
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20...Tc5! 21.Sd2 Tfc8 22.Sb3? 

22.Lf1 b5!–+. 
22...Txc4 0–1 
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Selv om Anton førte gruppen med 
4,5/5p. var han kun et halvt point foran 
Erik, der mod Bo Sørensen sikrede sig 
den tredje sejr i træk: 
 
Hvid: Erik Pedersen, FREM 
Sort: Bo Sørensen, Ejby  
[noter: NEN] 

1.Sf3 Sf6 2.g3 d6 3.d4 Lg4 4.Lg2 Dc8 
5.h3 Lxf3 6.Lxf3 e6 7.c4 Le7 8.Sc3 
Sc6 9.Lf4 
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9...e5? 10.Lxc6+! bxc6 11.dxe5 dxe5 
12.Lxe5 0–0 13.Dc2 De6 14.Lxc7 
Dxc4 15.Tc1 Tac8 16.Lf4 Lb4 17.a3 
La5 18.b4 Lb6 19.0–0 Sh5 20.Ld6 
Tfe8 21.Df5 Tcd8 22.Lc5 g6 23.Df3 
Lxc5 24.bxc5 Dxc5?? 
24...Te6! 
25.g4! Sg7 26.Se4 De5 27.Sf6+ Kf8 
28.Sxh7+ Ke7 29.Txc6 Se6 30.Ta6 
Td7 31.g5 Sxg5?? 32.Df6+! Dxf6 
33.Sxf6 Td6?? 34.Txd6 Kxd6 
35.Sxe8+ 
1–0 
 
I samme runde vandt Lene over Per 
Bjerre, der så småt begyndte at få 

problemer efter FREM-spillerens 
24.c3-c4: 
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24...Sf5?! 
24...dxc4! 
25.cxd5 Sxd4?? 
25...Lxd5!=. 
26.dxe6 Sxe2+ 27.Txe2 Dd4+ 28.Kh1 
Td8 29.Lxg6 hxg6 30.Dxc7 Te8 
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31.Dd7! Dxd7 32.exd7 Td8 33.Te8+ 
Tf8 34.Txf8+ Kxf8 35.Sc4 Txd7 
36.Sxb6 Td1+ 37.Lg1 Ke8 38.Kh2 
Kd8 39.Sc4 Ta1 40.Sb2 Kc8 41.Ld4 
Ta2 42.Lxg7 Kb7 43.h4 Ta1 44.Kh3 
Tg1 45.Sc4 1–0 
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Erik vandt i næstsidste runde over 
Lene, men det ville Anton ikke stå 
tilbage for, så han tilføjede Bo det 
sjette nederlag i træk.  
 

Derfor var forskellen mellem de to 
førsteplads-kandidater stadig kun et 
halvt point inden sidste runde, og det 
blev der ikke lavet om på, idet Erik 
sluttede af med at spille remis med 
Emma, og samme resultat fik vi i 
opgøret mellem Anton og Alfred.  
 

Til trods for, at Anton blot var seedet 
fire, formåede han at gå ubesejret 
gennem de syv runder, og da 
gruppevinderens forventede score kun 
var på 3,85, udløste hans 6 point en 
ratingtilvækst på 69, hvilket gjorde 
Anton til turneringens ratingtopscorer. 
 

Antons og Eriks totale dominans 
understreges tydeligt af, at Knud Aage 
Rasmussen, Odense Skakklub sikrede 
sig den udelte tredjeplads med kun 4p. 
 

Vandt det indbyrdes opgør 
I gruppe 3 (ratingsnit: 1123) levede 
feltets to højest ratede deltagere, Jens 
Rasmussen, FREM og Peter Frank 
Jørgensen, Læseforeningen, op til 
favoritværdigheden ved at sætte sig 
solidt på de to præmiegivende pladser 
med pæn afstand til Steen Jacobsen, 
Læseforeningen og Aske Graulund, 
FREM, der begge endte på 4,5p. Her 
blev det afgørende for rækkefølgen, at 
Jens vandt det indbyrdes opgør mod 
Peter i 2. runde: 
 
Hvid: Peter Frank Jørgensen, LF 
Sort: Jens Rasmussen, FREM  

[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 a6 6.Ld3 e5 7.Sf3 Le6 8.Lg5 
Sbd7 9.0–0 Tc8 10.Dd2 Le7 11.h3 0–
0 12.a3 Sc5 13.Tfe1 Sxd3 14.cxd3 
Dd7 15.De3 b5 16.d4 exd4 17.Sxd4 
Tc5 
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18.b4?! Tc4 19.Tac1 Tfc8 20.Sxe6 
fxe6 21.e5 dxe5 22.Dxe5 Kf7 23.Tcd1 
Dc6 24.Se2 Te4! 25.Dg3 Dc7 26.Df3 
De5 27.Lf4 Dh5 
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28.Dxh5+?! Sxh5 29.Le3 Sf6 30.Tc1 
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Txc1 31.Txc1 Sd5 32.Tc6 Sxe3 
33.fxe3 Txe3 34.Sc3 Lf6! 35.Tc7+ 
Kg6 36.Sb1?? 
36.Sa2!? Txa3 37.Tc2 var det relativt 
bedste, men også her står sort klart til 
gevinst.  
36...Te1+ 37.Kf2 Txb1 38.Tc6 Ld4+ 
39.Ke2 Kf5 40.Txa6 e5 41.Ta5 Ke4 
42.Txb5 Tb2+ 43.Kd1 Kd3! 44.Kc1 
Txg2 45.Kb1 Kc3 
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0–1 
 
Peter Frank Jørgensen fik chancen for 
at komme tilbage, da Jens Rasmussen i 
4. runde tabte et meget spændende og 
omskifteligt parti til klubkammeraten 
David Smit: 
 
Hvid: David Smit, FREM 
Sort: Jens Rasmussen, FREM  
[noter: NEN] 

1.d4 c6 2.e4 e5 3.dxe5 Da5+ 4.Sc3 
Dxe5 5.Sf3 Dc7 6.g3 d6 7.Lf4 Lg4 
8.h3 Lxf3 9.Dxf3 Sd7 10.Lc4 Se5 
11.Lxe5 dxe5 12.0–0–0 Sf6 13.g4 
b5?? 
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14.Sxb5! Db7 
14...cxb5 15.Lxb5+ Ke7 16.Da3+ Ke6 
17.Db3+ Ke7 18.Db4+ Ke6 19.Lc4++-. 
15.Sd6+ Lxd6 16.Txd6 0–0 17.Thd1 
Tab8 18.b3 Db4 19.g5 Sd5 20.exd5 
Dxd6 21.dxc6 Da3+ 22.Kb1 Tbc8 
23.Td7 Dc5 24.Txf7 Kh8 25.Txf8+ 
Txf8 26.Dd5  
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26...Dxf2?! 
Bedre var 26...Dxd5 27.Lxd5 Tc8. 
27.Dxe5 Dg1+ 28.Kb2 Db6 29.De7 
Dd4+ 30.Ka3 Tc8 31.Dd7 Dc5+ 
32.Ka4 Tb8 33.c3?? 
33.a3! 
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33...a5 
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34.c7 Tb4+ 35.Ka3 Txc4+ 36.Kb2 
Df2+ 37.Ka3 Dc5+ 38.Kb2 Df2+ 
39.Ka3 Dc5+ 40.Kb2 Tf4?? 
40...Df2+=. 
41.c8D+ Df8 42.Dxf8+ 
1–0 
 
Dette nederlag blev det eneste point, 
Jens Rasmussen afgav, mens Peter 
Frank Jørgensen måtte af med 
yderligere to remiser undervejs, og 
derfor måtte LF-spilleren tage til takke 
med andenpladsen et point efter 
gruppevinderen. 

 

Mads Hansen vandt FM-omkampen 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Årets fynsmesterskab endte med 
ligestilling mellem topseedede FM 
Mads Hansen, FREM og ottende 
seedede Jørn Moestrup, 
Læseforeningen, der begge opnåede 6p. 
Modsat sidste år skulle vinderen denne 
gang findes ved en omkamp over to 
partier. Den vandt Mads 2-0, og 
dermed var hans første FM-titel i hus. 
Med en aldersforskel på hele 58 år blev 
det altså ungdommen i skikkelse af 19-
årige Mads Hansen, som til sidst 
triumferede.  
Samtidig blev der skrevet lokal 
skakhistorie på flere planer; således er 
den ny fynsmester den kun tredje 
spiller fra Fyns i dag største og 
stærkeste klub, som får sit navn på 
pokal og evighedsliste.  
Desuden var der tale om to jubilæer, 
idet det i år er nøjagtig 60 år siden, at 
vores æresmedlem Alfred Andersen, 

der som 91-årig stadig er aktiv 
skakspiller, tog klubbens første FM-
titel i 1953, ligesom det er 50 år siden, 
at hans daværende klubkammerat 
Jørgen Aaskov, der i årtier har stillet op 
for Evans, Vejle, sikrede sig klubbens 
seneste mesterskab efter også at have 
vundet det i 1961.  
Endvidere blev FM Mads Hansen den 
yngste fynsmester siden 1979, hvor 
Carsten Sommerlund, SOS, som blot 
17-årig meget overraskende vandt sit 
første og indtil videre eneste 
mesterskab. 
 

FM-titlen er den foreløbige 
kulmination på en kometagtig 
skakkarriere, hvor Mads Hansen inden 
for halvandet år blandt andet har 
kunnet skrive danmarks- og nordisk 
mester i skoleskak, junior-DM, FIDE-
mester samt en IM-norm på sit CV. 
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Mads Hansen med FM-pokalen. 

 

1. omkampparti: 
I det første omkampparti kunne FM 
Mads Hansen sagtens være kommet i 
alvorlige vanskeligheder, men Jørn 
Moestrup ødelagde med et ukorrekt 
løberoffer på h7 en ellers fordelagtig 
stilling. Derfra gik det stejl ned ad 
bakke for outsideren, der valgte at 
indstille videre skydning efter 25 træk. 
 
Hvid: Jørn Moestrup, LF 
Sort: Mads Hansen, FREM 
[noter: NEN] 

1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 e6 5.e3 
Sbd7 6.Ld3 Ld6 7.b3 0–0 8.0–0 De7 
9.Lb2 Te8?! 10.e4! dxe4 11.Sxe4 
Sxe4 12.Lxe4 c5 13.Te1 cxd4 14.Sxd4 
Sc5 
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15.Lxh7+? 
15.Lc2! blev der analyseret en del på 
efter partiet, og på det havde Mads 
planlagt 15…e5. Herefter har hvid to 
lovende muligheder: 
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Analysediagram: 
 

A). Efter det rolige 16.b4 Sa6 17.c5 
står hvid klart bedst.  
B). Også det mere forpligtende 16.f4 
ser godt ud. Fx 16…f6 17.b4! Td8 
18.fxe5 Lxe5 19.bxc5 Dxc5 20.Txe5! 
Dxe5 (20...fxe5 21.Dh5+-) 21.Dd3 g6 
22.Dc3 Te8 23.Tf1 med gevinststilling. 
15...Kxh7 16.Sf5?! 
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Bedre var 16.b4 Sa6 17.Sf5 exf5 
18.Txe7 Lxe7 19.a3, men også her har 
sort en pæn fordel. 
16...exf5 17.Txe7 Lxe7 18.Df3 Le6 
19.Dc3 Lf8 20.Te1 Tad8 
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21.g4? fxg4 22.Te5 Sd3! 23.Th5+ 
Kg8 

23...Kg6 24.Tb5 Lf5! vinder også for 
sort, men hvorfor risikere noget med 
kongen, når den står sikkert på g8? 
24.La1? Sf4 25.Te5 Td1+ 
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Hvid opgav, da dronningen ryger efter 
26.Te1 Se2+. 0–1 

Miniature afgjorde  
Da parterne igen sad over for hinanden 
i Læseforeningens lokaler, blev der til 
gengæld aldrig spænding om resultatet. 
 
I stedet for 12.-c5-c4! med cirka lige 
spil, gik Moestrup nemlig helt galt i 
byen med 12.-Ta8-b8?, og herfra var 
der dømt spil til ét mål:  
 
Hvid: FM Mads Hansen,  
FREM 
Sort: Jørn Moestrup, 
Læseforeningen 
[noter: NEN] 

1.c4 c5 2.g3 Sf6 3.Lg2 d5 4.cxd5 Sxd5 
5.Sc3 Sc7 6.Sf3 Sc6 7.0–0 e5 8.a3 
En ny idé, som Mads havde med 
hjemmefra. 
8...Le6 9.b4! 

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

9...f6 
9...cxb4 10.axb4 Lxb4? 11.Sxe5! Sxe5 
12.Da4+ Sc6 13.Lxc6+± går ikke, men 
sort kunne havde spillet 10...a6 11.La3 

Le7 12.b5 axb5 13.Lxe7 Kxe7 med lige 
spil. 
10.b5 Sd4 11.Tb1 Sd5 12.Se1!? 
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Ikke stillingens bedste træk, men det 
indeholder en lille fælde, som sort 
plumper i.  
12...Tb8? 
12...c4! ville sikre Jørn Moestrup lige 
spil. 
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13.Lxd5! 
Svært at få øje på, da hvid i den slags 
 

stillinger normalt ikke frivilligt ønsker 
at afgive sin hvidfeltede løber. 
13...Lxd5 14.e3 Se6 15.e4 Lc4 16.d3 
Dd4 17.Lb2 
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Og da han mister en officer i alle 
varianter, valgte sort at opgive. 
1–0 

 

Fynsmesterskabet 2013 
Af Niels Erik Nielsen 

 

For andet år i træk var Læseforeningen 
arrangør af fynsmesterskabet, der 
havde 46 spillere til start, hvoraf en 
pæn procentdel kom fra FREM. I 
fraværet af den 15. dobbelte fynsmester 
Carsten Bank Friis, der nu stiller op for 
Evans, Vejle, og derfor ikke kunne 
vinde titlen, var feltet af klare favoritter 
indsnævret til de to FREM-spillere 
Mads Hansen og Jan Nordenbæk.  
 

Med næsten 200 ratingpoint ned til 
klubkammeraten Tom Frantsen lignede 
det på forhånd et kapløb mellem sidste 
års mester Jan Nordenbæk og Mads 

Hansen, der havde byttet sidste års 
position som tredje seedet ud med at 
være højest rated. 
 
I 1. runde måtte de to 
forhåndsfavoritter arbejde en del for 
føden, men modstanderne endte begge 
med at måtte bøje sig for overmagten. 
 
Mest smertefrit gik det for Mads 
Hansen; der var godt nok ikke det store 
på færde med Per Elbæk Jørgensens 
stilling, indtil LF-spilleren bukkede 
fælt med 37…b6?? 
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38.Sxb6! Dxb6 39.Dd5+ e6 40.Dxa8 
1–0 

 

Så kom Jan Nordenbæk på noget 
hårdere arbejde mod Jan Kaas, Sdr. 
Nærå. Trods kvalitet i overvægt havde 
Nordenbæk problemer med at realisere 
fordelen. Det skyldtes især, at samtlige 
bønder var fastlagt over for hinanden i 
slutspillet, og at hvids løber gjorde god 
fyldest i såvel angreb som forsvar. Jan 
havde flere spændende muligheder 
undervejs, men hans afventende 
strategi bar frugt efter 45…Kf1: 
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46.f3 Ke2 47.fxe4 dxe4 48.d5 Tf7 
49.Lc5 f5 50.gxf5 Txf5 51.Kg4 Tf7 
52.d6 Kd3 53.Kg3 Kc4 54.La3 Tf3+ 
55.Kg4 Txe3 56.d7 Td3 57.Lf8 e3! 
58.Kf3 g4+ 59.Ke2 g3 60.Lxh6 g2 
61.d8D Txd8 62.Lxe3 Te8! 
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0–1 
 

Comeback efter 10 års skak-pause 
Tommy Knoth, FREM havde ikke 
spillet et koordineret parti de seneste 
10-12 år, da han satte sig til brættet 
mod Chresten Nielsen, Ejby. 
Ratingkartoteksfører Bjørn Laursen har 
uden tvivl måttet grave dybt i 
arkiverne, men frem dukkede et 
ratingtal på 1927, som Tommy nu 
skulle forsøge at indfri. Det har ofte 
vist sig at være svært at leve op til 
fordums bedrifter, men comebacket 
fejlede i hvert fald intet: 
 

Hvid: Tommy Knoth, FREM  
Sort: Chresten Nielsen, Ejby  
[noter: NEN] 

1.Sf3 e6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.c4 Se7 
5.Sc3 c5 6.0–0 Sbc6 7.d3 0–0 8.Lg5 
h6 9.Lf4 e5 10.Ld2 d6 11.Tb1 Le6 
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12.e4 Dd7 13.Sd5 f5 14.Lc3 f4 
15.gxf4 Lh3 16.Se1 Lxg2 17.Sxg2 
Sxd5 18.cxd5 Sd4 19.Lxd4 cxd4 
20.fxe5 Lxe5 21.f4! Lg7 22.Tf3!? 
22.Sh4! var endnu stærkere. 
22...De7?! 23.De2 Tac8 24.Tg3 Kh7 
25.Dg4! Df7 26.Sh4 g5 
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27.Sf5 Df6 28.fxg5 1–0 
 

En sejtrækker 
Partiet mellem Tom Frantsen, FREM 
og Jens Lund, Årslev var først færdig 
hen imod midnat; favoritten fik det 
afgørende stød ind efter 41…Lb3: 
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42.f5! Sc7 43.Le7+ Kg8 44.Th2 Lxa4 
45.b6 axb6 46.Tf2 Ld7 47.fxg6 fxg6 
48.Ld6 Sb5 49.Te7 Te8 50.Txe8+ 
Lxe8 51.Tf8# 
1–0 
 

Mads vandt i sikker stil 
Turneringens ratingfavorit, Mads 
Hansen, FREM, mødte i 2. runde Renè 
Rauer Hansen, Læseforeningen, der 
som syvende seedet hører til blandt 
outsiderne. I sidste års udgave var LF-
spilleren længe med fremme, men 
opgøret mod Mads udviklede sig som 
spil til et mål, og det var Renès!: 
 

Hvid: Renè Rauer Hansen, LF 
Sort: Mads Hansen, FREM  
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Sf3 Lb4+ 
5.Ld2 Le7 6.Sc3 c6 7.e3 Sbd7 8.Tc1 
b6 9.cxd5 exd5 10.Ld3 0–0 11.0–0 
Lb7 12.Lf5 Te8 13.Se5 Sxe5 14.dxe5 
Sd7 15.e6 fxe6 16.Lxe6+ Kh8 17.Lf5 
Sf6 18.Se2 c5 19.Sf4 Ld6 20.f3 De7 
21.Te1 Df7 22.Lb1 Tad8 23.Dc2 Lxf4 
24.gxf4 Dh5 25.Tf1 
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25...d4! 



 

~ 24 ~ 

 

Hvid opgav, da der på 26.e4 ville følge 
26...d3! Efter det mere eller mindre 
tvungne 27.Dd1 kunne sort afslutte i 
opvisningsstil: 
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Analysediagram 
 

Hvid er hjælpeløs over for 27...Txe4!! 
Fx 28.fxe4 Dg6+ 29.Kf2 Sg4++-. 
0–1 
 

Mesteren satte førerhunden til vægs 
Nordenbæk mødte i 5. runde indtil da 
førende Gert Aagaard, der gik frisk til 
sagen, men da Springeren-spilleren 
undlod at parere Jans trusler på 
kongefløjen, gik det snart galt: 
 

Hvid: Gert Aagaard, Springeren 
Sort: Jan Nordenbæk, FREM 
[noter: NEN] 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 
5.a4 Lf5 6.Se5 Sbd7 7.Sxc4 Sb6 8.Se5 
a5 9.f3 e6 10.e4 Lg6 11.Le3 Lb4 
12.Le2 0–0 13.0–0 Sfd7 14.Dc2 Sxe5 
15.dxe5 Sd5 16.Lf2 Db8 17.Dd2 Sxc3 
18.bxc3 Le7 19.Dd7 Lg5 20.Tab1 
Td8 21.Dxb7 Dxe5 22.Ld4 Dd6 
23.Tb6 Lf4 
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24.Txc6? 
Efter 24.g3! har sort nok ikke bedre 
end 24…Lxg3 25.hxg3 Dxg3+ med 
evigskak. 
24...Lxh2+ 25.Kh1 Df4 26.g4 
Ellers spiller sort 26…Dh6, hvorefter 
hvid kan opgive. 
26...Dg3 27.Td1 Dh3 28.e5? Tab8!? 
28...Lg3+! 29.Kg1 Dh2+ 30.Kf1 Dh1+ 
31.Lg1 Dh3#. 
29.Da6 
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29...Lc2!? 
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29...Lg3+ fører til de samme vendinger 
som vist i sidste note, men teksttrækket 
vinder også. 
30.Tb6 Lxe5+ 31.Kg1 Dh2+ 32.Kf1 
Lxd1 33.Lxd1 Lxd4 34.cxd4 Dh1+ 
35.Ke2 Dg2+ 36.Ke1 
36.Kd3 Dg1! 37.Ke2 Dxd4 gør ingen 
forskel. 
36...Dg1+ 37.Ke2 Dxd4 
0–1 
 

Fastholdt i et jerngreb 
Det ville topseedede Mads ikke stå 
tilbage for, og i ren opvisningsstil 
fastholdt han fra start til slut 
modstanderen i et jerngreb: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM  
Sort: Kris Munk, Sydøstfyn  
[noter: NEN] 

1.e4 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 d6 4.g3 e5 
5.Lg2 Sc6 6.Sge2 Sge7 7.0–0 0–0 8.d3 
Le6 9.Sd5 Sd4 10.Sxd4 Lxd5?! 
11.exd5 exd4 12.Tb1 a5 13.Te1 Dd7 
14.Lg5 Tfe8 15.Te4 h6 16.Ld2 c6?! 
17.dxc6 bxc6 18.Da4! Dc7 19.Tbe1 
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Heromkring overvejede sort allerede at 
opgive, hvilket man godt forstår, hans 

mangel på modspilsmuligheder taget i 
betragtning. 
19...Kf8 20.h4 Ta7 21.T4e2! Taa8 
22.Lf4 Dd7 23.Kh2 d5 24.Da3! Lf6 
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25.Lh3! 
Klart bedre end 25.Lxh6+?! Kg8, 
hvorefter sort mod at afgive en sølle 
bonde slipper ud af den frygtelige 
binding.  
25...Db7 26.Dd6 
Der kunne følge: 26...Lg7 27.Ld7! Db4 
28.Lxe8 Dxd6 29.Lxd6 Txe8 30.Txe7 
osv. 
1–0 
 

Mads vandt topopgøret 
Topseedede Mads Hansen bragte sig i 
en fordelagtig position til at vinde 
mesterskabet ved i næstsidste runde at 
besejre klubkammeraten Jan 
Nordenbæk.  
 

Mads Hansen kommenterer: 
 

Jan havde de bedste forudsætninger før 
det her parti i forhold til 
turneringssituationen. Med et halvt 
point ned til feltet, samt fordelen af de 
hvide brikker mod mig, skal der ikke 
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megen fantasi til at forestille sig en 
kampstrategi baseret på solidt, risikofrit 
spil. 
 

Hvid: Jan Nordenbæk, FREM (2255) 
Sort: Mads Hansen, FREM (2309)  
[noter: MH] 

1.d4 
Derfor selvfølgelig 1.d4. 
1...Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 a6!? 
Min helt klare plan med åbningen var 
at få noget som var lidt skævt, f.eks. 
asymmetrisk bondestruktur eller 
materialefordeling. Teksttrækket, som 
ikke er så kendt, imødekommer disse 
krav, da der enten kan skubbes ...c5 
eller ...b5, eller de kan kombineres. 
4.g3 
Efter 4.Sc3 c5 5.d5 b5 ser man f.eks. 
sådan nogle ting, som der kan komme i 
de her varianter. 
4...c5 5.Lg2 cxd4 6.Sxd4 Dc7 7.0–0 
7.Sd2 for at beholde c-bonden, f.eks. 
7...Le7 8.0–0 0–0 9.Dc2 d6 10.Td1 Ld7 
11.b3 Sc6 havde nok været smartest 
matchtaktisk. 
7...Dxc4 
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Nu har jeg fået en eller anden form for 
potentiel gevinstchance og hvid skal 
spille lidt præcist for ikke at give sort 
fordelen. Psykologisk er det super 
optimalt for sort. 
8.Lg5?! 
8.Sc3 Sc6 9.Sb3 d5 (9...Dg4!? er det 

nye) 10.Lf4 Le7 er det, de gode spiller. 
8...Sc6 9.Sxc6 bxc6 10.Lxf6 gxf6 
Man kan ikke tale om fordelen af 
løberparret her, fordi Lc8 ikke kan 
blive aktiveret uden enten at svække 
sin bondestruktur eller bytte den for 
Lg2. Derimod kan man være rigtig 
positiv overfor Lf8. 
11.Sc3 Le7 12.Tc1 Db4 13.Sa4 Tb8 
14.b3 Lb7 15.Tc4 Db5 16.Dc2 
Sort er kommet under pres - hvis hvid 
kunne få installeret sin springer på c5 
nu, vil han have et langvarigt pres og 
fuld kompensation for minusbonden. 
16...d5 17.Th4 h5?! 
Under partiet kunne jeg godt lide at 
give h-bonden væk, for at få byttet tårn. 
17...f5 18.Th5 c5 19.Tc1 Tc8 20.Db2 
f6 med gode chancer for sort, omvendt 
er hvids pres irriterende nok i sig selv. 
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18.Db2?! 
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18.Lf3 c5 19.Txh5 Txh5 20.Lxh5 f5 
21.Dd2 med dynamisk ligevægt. 
18...c5 19.Lf3 c4 
19...d4 overvejede jeg også, med det 
lille trick, som i partiet, at hvis hvid 
slår på h5, kommer ...c5-c4 med 
gevinst. 20.Lxb7 Txb7 21.Dd2 f5 
22.Th3 h4 23.Sb2 Td7 24.Sc4, hvilket 
computeren ikke er så ked af, stor sort 
fordel, men vi blev enige om bagefter, 
at mennesket ikke er lige så positive for 
sorts stilling, nu hvor den hvide 
springer er situeret, hvor den er. 
20.Sc3 Db6 21.Tb1 Lc6 22.Dc1 cxb3 
23.Txb3 Da7 24.Txb8+ Dxb8 
25.Txh5 Txh5 26.Lxh5 d4 27.Sb1 
Db5 28.Sd2 Da4? 
28...Kf8 er meget bedre, for at få 
kongen i ly, hvilket også blev et 
problem i en senere variant. 
29.Lf3 Ld7 
Helst ikke bytte dem endnu. 
30.Db1 f5 
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31.h4? 
31.Db8+! havde givet fuldstændig lige 
spil, måske en anelse mere ubehageligt 
for sort, hvilket vi konkluderede 
bagefter. 31...Ld8 32.Sb3 vi kiggede på 

32...Dxa2?! (32...d3 33.exd3 Dxa2 

34.Sc5 Lb5= lige spil, siger 

computeren) 33.Sc5 (33.Sxd4? Da1+) 

33...Da5 34.Dd6 Dc7 35.Dxd4, hvilket 
ligefrem giver bedre chancer for hvid. 
31...Kf8 32.h5 Kg7 33.Sb3 e5 
Fra nu af er det spil til et mål - 
centrumsbønderne ruller sammen med 
løberparret og den aktive dronning, for 
ikke at snakke om fordelen ved at der 
stadigvæk er to a-bønder på brættet.  
34.Lg2 Dc4 35.Dd1 Lf6 36.Dd2 Lb5 
37.Lf1 Dc3 38.Lh3 Ld7 39.Dc1 Le6 
40.Db1 e4 41.Lg2 a5 
0–1 
 

Flot afslutning 
Fynsmesterskabet 2013 havde de første 
fem runder været temmelig meget op 
og ned for Renè Rauer Hanssen, LF. 
 
I næstsidste runde fik han imidlertid 
lejlighed til at slutte af i opvisningsstil 
mod vores nytilkomne medlem Erik 
Pedersen, der meget prisværdigt har sat 
noter til hændelserne ved brættet. 
 

Erik Pedersen kommenterer: 

 
Partiet har en smuk afslutning, som bør 
ses af alle, selv om jeg taber partiet. 
 
Hvid: Renè Rauer Hansen, LF 
Sort: Erik Pedersen, FREM  
1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 c6 4.c4 d5 
5.Sf3 dxc4 6.Se5 Le6 7.Sa3 Ld5 8.e4 
fxe4 9.Lg5 Sbd7 10.Saxc4 Sxe5 
11.Sxe5 e3 12.0–0 Lxg2 13.Kxg2 
Dd5+ 14.Kg1 exf2+ 15.Txf2 0–0–0 
16.Tc1 Tg8 17.Dd3 Kb8 18.Lf4 Ka8 
19.Td2 g5 
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Undervejs har der været forskellige 
kombinationer at tage stilling til. 
Mestendels falder de ud til hvids 
fordel. Sort har skullet spille meget 
agtpågivende, men nu ser det ud til, at 
sort får noget luft, når løberen trækker 
sig tilbage. 
20.Tc5!? 
Jeg har set 19…Dxc5 20.dxc5 Txd3 
21.Txd3 Sd5 og sort kan trække vejret 
roligt en tid, men jeg troede, at jeg også 
kunne snuppe en bonde. 
20…Dxa2? 21.b3 Da3 22.Sc4 
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Renè smækker springeren ned på feltet. 
Jeg bliver lidt forvirret, fordi jeg havde 
forventet 22.Sf7. Med 22…Db4 kan 
sort stadig kæmpe, men: 
22…Dxc5?? 
Nu er det en stor fejl. 
23.dxc5 Txd3 
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24.Sb6+!!  
1–0 

 
En lidt fantastisk slutstilling, hvor alle 
hvids officerer står i slag.  
 
Det er sjovt at møde nye spillere her på 
Fyn. Der er en lidt anden spillefacon, 
og man kender ikke sine modstandere 
og deres styrker og svagheder. På 
Falster har vi jo mødt hinanden utallige 
gange, og vi kender efterhånden 
hinandens fiduser. 
 

Favorit i problemer 
De to topopgør i sidste runde blev 
meget spændende, og begge kunne 
sagtens have fået en anden udgang.  
 

Således stod Mads ikke alt for godt 
mod Thorkild Borup Jensen, Holstebro, 
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men han red stormen af, og da 
modstanderen bukkede fælt, vandt 
Mads som den første FM-kandidat. Vi 
kommer ind efter hans 22…Lg4-h3: 
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23.c6 bxc6 24.bxc6 Dc8 25.f3 Lxg2 
26.Dxg2 Da6 27.c7?! Tc8 28.Db2 Se8 
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29.Db8? 
29.Db4! 
29...Sxc7 30.Db2 Se8 31.Txc8 Dxc8 
32.Tc1 Da6 33.Db8 f6 34.Db3 Da5 
35.Kg2?? Dd2+ 
0–1 
 

Kørt over i Budapester-gambit 
Da både Mads Hansen og Jørn 
Moestrup vandt, var løbet kørt for den 
forsvarende mester Jan Nordenbæk, der 
sikrede sig den udelte præmieløse 
tredjeplads med 5,5p. efter følgende 
udspilning: 
 
Hvid: Jan Nordenbæk, FREM 
Sort: Michael Linde Larsen, LF  
[noter: NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Se4 
Fajarowicz-varianten i Budapester-
gambit ses relativt sjældent i moderne 
skak. Mere almindeligt er 3...Sg4-
varianten. 
4.a3 d6 5.Dc2 Sc5 6.b4 Se6 7.Sf3 a5 
8.exd6 axb4 9.dxc7 Dxc7 10.e3 
bxa3!? 11.Le2 Lb4+ 12.Sc3 Da5 
13.Ld2 0–0 14.0–0 Sc6 15.Tfb1 Td8 
16.Sd5 Lxd2 17.Sxd2 Sc5?? 18.Tb5! 
Da7 19.Sb1 Ld7 20.Txa3 Sa6 21.Db2! 
Tab8 22.h4 Te8 23.h5 h6 24.Tb6 Te6 
25.Sd2 Sd8?? 
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26.Taxa6!  
1–0 
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Mads Hansen Juniordanmarksmester 
Af Niels Erik Nielsen 

 

19-årige FM Mads Hansen, FREM 
blev bedst placerede juniorspiller i 
kandidatklassen ved DM i Helsingør, 
hvilket automatisk udløste titlen som 
’Juniordanmarksmester’. Dermed gik 
han i Kristoffer Dyrgaards fodspor, idet 
klubkammeraten som 18-årig sikrede 
sig titlen tilbage i 2006. 
 

Flot slutspurt 
Mads befandt sig som ubesejret i 
subtoppen indtil 5. runde, hvor han 
tabte til Mogens Thuesen. Dermed var 
løbet om den enlige landsholdsklasse-
plads kørt, men med afsluttende 
gevinster over Martin Haubro, BMS 
Skak og Jens Østerlund, Hillerød 
sikrede Mads sig DM-titlen for 
juniorer. I det følgende beretter FREM-
spilleren om, hvordan sidste runde 
forløb, og til sidst giver han en 
vurdering af sin indsats. Med 4,5p. 
mod en forventet score på 4.15p. steg 
han i dansk rating fra 2283 til 2290.  
 

Mads Hansen kommenterer: 
 

Jeg stod i den situation, at jeg med stor 
sandsynlighed med en sejr over min 
stærke modstander ville blive 
Juniordanmarksmester Partiet, jeg var 
afhængig af, var Martin Percivaldi-
Nikolaj Palm, hvor hvid, min tidligere 
elev, helst ikke måtte vinde, for så ville 
jeg højst sandsynligt tabe på 
korrektion, da Martin havde mødt hele 
toppen og savet dem over (læs: Martin 
Percivaldi-Jacob Carstensen 1-0 i 20 
træk). Jeg skulle dermed regne med, at 

jeg skulle sætte alle sejl til for at vinde, 
hvis jeg skulle blive mester, samt få 
præmien på de 2000 kroner.  
 

Hvid: Jens Østergaard,  
Hillerød (2273) 
Sort: Mads Hansen, FREM (2309)  
DM 2013 (7) 
[noter: MH] 

1.d4 1...Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 a6!? 
En fiks variant, som den kvikke læser 
vil have bemærket, at jeg også spillede 
mod Jan Nordenbæk til FM. Heller 
ikke Jens havde mødt den før.  
4.Sc3 c5 5.e3?! 
Jeg synes at trækket er lidt plat. Så 
hellere spille 5.e4. Ellers er 5.d5 også 
et fint træk.  
5...b6 6.Le2 Lb7 7.0–0 d6 
Uden at være bange for d4-d5-
fremstødet, som ville tabe et træk, da 
e3-e4 skal spilles senere. Argumentet 
for det er, at Lb7 ikke er velsitueret 
mod det. 
8.b3 Le7 9.Lb2 0–0 10.Dd2 Sbd7 
11.a3 Te8!? 
Profylaktisk, for at hæmme d4-d5 
fremstødet, da e3-e4 efterfølgende ikke 
ville kunne komme på tale. 
12.Tfd1 Tc8 
I realiteten har jeg fået en god 
Hedgehog (pindsvineopstilling), pga. 
f.eks. at e-bonden står på e3 og ikke e4. 
Det fede ved disse pindsvine-
opstillinger er, at hvis hvid stikker 
næsen for langt frem, vil han blive 
stukket. Sorts stilling er fyldt med 
potentiale, og derfor kan han udvikle 
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sine brikker så hensigtsmæssigt som 
muligt, og planlægge et bondefremstød 
i centrum. Hvids plan er sværere at 
finde. I øvrigt en perfekt åbning taget i 
betragtningen, at remis måske også var 
okay, hvis Percivaldi tabte mod sin 
højere ratede modstander. 
13.b4 
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13…Tc7!? 
Her vil computeren hellere bytte 
brikker med 13...Se4 14.Sxe4 Lxe4 
15.Ld3 Lxf3 16.gxf3 cxd4 17.Lxd4 
Dc7 med en lige stilling - nok mere lige 
for hvid, hvilket var grunden til at jeg 
fastholdt spændingen. 
14.bxc5 bxc5 
14...dxc5!? 15.d5 exd5 16.cxd5 Ld6 
17.a4 Se5 er en interessant stilling, men 
jeg kan bedst lide den hvide stilling, da 
jeg synes at d-bonden er en stærk 
faktor for stillingen. 
15.Sa4? 
15.d5 er mere rigtig og in sync med 
stillingen. F.eks. 15...exd5 16.cxd5 Sb6 
17.e4 Lf8 18.Ld3 c4 19.Lc2 Sbd7 med 
dynamisk ligevægt. 
15...Lc6 

Det jeg brugte jeg lang tid på, for 
kunne mærke at der var nogle hiv i 
stillingen. 
16.Dc2 Da8?! 
16...cxd4 17.exd4 (17.Sxd4 Le4 18.Dd2 

Lg6 med svagheder på c4 og c5, samt 
spil i b-linjen og i diagonalen b1–h7.) 
17...Da8 og så spiller vi mod 
hængebønderne på c4 og d4, hvilket 
var en bedre fortsættelse. 
17.Lc3 
17.dxc5 Le4 18.Dc1 Sxc5 19.Sxc5 
Txc5 20.a4 havde været lidt uklart, 
men rigeligt bedre for sort. 
17...Tb8 18.Se1? 
18.dxc5 havde igen været bedre, for at 
få afviklet centrum. 
18...Le4 19.Da2 Dc6 20.dxc5 
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20…d5! 
Vi vil gerne have c5-feltet til vores 
brikker, samtidig med det vil vi ikke 
bytte nogle af vores brikker for krikken 
på a4. 
21.La5 Tcb7 22.Sb6 Sxc5 23.cxd5 
exd5?! 
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23...Sxd5 havde været endnu bedre, 
f.eks. 24.Sxd5 Lxd5 25.Lc4 (25.Dc2 

Sb3) 25...Sb3 26.Lxd5 exd5–+. 
24.f3 Lf5? 
24...Txb6 25.Lxb6 Dxb6 26.fxe4 Sb3–
+. 
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25.Sd3? 
25.Sxd5! Sxd5 26.Dxd5 Dxd5 27.Txd5 
Le6 28.Te5 Sb3 29.Td1 Lf6 med stor 
sort fordel. Det, der bliver spillet i 
partiet, er bare tabt. 
25...Lxd3 
Springeren på c5 er godt placeret nu i 
forhold til løberen på d3, hvilket var 
grunden til afbytning af løberparret  
26.Lxd3 Txb6 
26...Ld8! havde været endnu bedre. 
27.Lxb6 Txb6 28.Tab1 g6 29.Dc2 
Tror at han var på de 30 sekunder vi fik 
per træk, indtil træk 40 i partiet - så 
heftig tidnød alligevel. 
29...Kg7 30.Lf1 Ld6 31.Dc3 Sa4 
32.Da5 Txb1 33.Txb1 Dc2 34.Te1 
Lc5 35.Dxa6 Dc3 36.De2 Sb2 37.Kh1 
Dxa3 38.Tb1 Sa4 39.Dd3 Dxd3 
40.Lxd3 Lxe3 
Tidnøden er overstået, og en nemt 
vundet stilling er fremkommet. 

41.Ta1 Sc5 42.Lb5 
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42…Sfd7! 
Vigtigt, for ellers kan det godt blive 
sværere end som så, at vinde det. 
Springeren bliver aktiveret på e5, og 
dominerer hele stillingen, hvor den 
holder øje med f7-bonden, f3-bonden, 
fribonden, samt den hvid-feltede løbers 
aktivitet.  
43.Ta7 Se5 44.Le8 d4 45.g3 d3 
46.Kg2 Sb3 47.Ta8 d2 48.Td8 Ld4 
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Og en sød afslutning på et fint parti og 
på en acceptabel turnering. En 
turnering jeg godt kunne have vundet, 
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hvis jeg have kunnet finde mig selv og 
formen tidligere i turneringen. Martin 
Percivaldi stod meget presset under 
hele partiet, og de spillede kun om to 
resultater. Og jeg måtte vente til at det 
sidste træk for hele stævnet var blevet 
lavet, hvorved at Palm ikke kunne 
vinde det, og en remis var en realitet, 
og dermed var turneringssejren i hus. 
0–1 
 

Ud over Mads Hansen havde et lille 
kontingent fynske skakspillere fundet 
vej til DM i Helsingør. Hans to 
klubkammerater Jan Nordenbæk og 
Simon Wilbrandt deltog ligeledes i 
kandidatklassen. Jan, der var seedet 15 
blandt de 28 deltagere, spillede en fin 
turnering og var med helt fremme, 
indtil han i næstsidste runde led sit 
eneste nederlag. Jan endte på 4p. og 
kunne efterfølgende sætte 19 point ind 
på ratingkontoen, hvor han nu er oppe 
på 2244. I 5. runde var det spil til et 
mål mod Thomas Schou-Moldt, 

ØBRO, hvis stilling fik dødsstødet 
efter 31…Tg7-h7: 
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32.Txe7! Texe7 33.Sg6+ Ke8 
34.Txa8++ 1-0. 

 
Simon Wilbrandt var som juniorspiller 
med qua sit styrketal, og som en af de 
lavest placerede i feltet holdt han 
skindet på næsen med 2,5p. Med ved 
DM var også Johnny Holler Johansen, 
der efter en god start tabte pusten. 

 

Horsens Lang Weekend 2013 
Af Niels Erik Nielsen 

 

16. udgave af Horsens Lang Weekend, 
der blev afviklet fra 18-21. juli, 
samlede 125 deltagere, heriblandt fire 
spillere fra FREM. 
 

Aske Graulund ratingtopscorer 
En af de fynske deltagere, der kunne 
drage hjem med en præmiegivende 
placering var Aske Graulund, der som 
116. seedet hentede 2,5p. i 
ratinggruppe 8. Da det var mere end 2 
point over hans forventede score, 
udløste det hele 95 point til kontoen, 

hvilket samtidig gjorde Aske til 
turneringens ratingtopscorer. Han er nu 
oppe på 1475, og derudover indbragte 
præstationen ham andenpræmien i den 
nederste ratinggruppe.  
Det flotte resultat kan primært 
tilskrives en kanonstart, idet han i de to 
første runder hentede 1,5p. mod to 
modstandere, der havde flere hundrede 
point mere i rating. I 1. runde var han 
efter eget udsagn heldig med at få hele 
pointet mod Frank Gjerring Petersen, 
Kjellerup (1715), der efter 36.Db2-e5 
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bukkede fælt med 36...Da8??: 
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37.Tb1! Kf7 38.Dc7+ Kg6 39.Tb7 
Dg8 40.De5 Dd8?? 41.Txg7# 1–0 

 

Runden efter ventede Jes West 
Knudsen (1832), og her var det Aske, 
der undlod at gribe chancen efter 
Allerød-spillerens 23…Sg6?: 
��������	
 
��$�++�+� 
�+�+�+����� 
��+�+����+� 
�+�� �+�()�� 
� +�� ������" 
#+�+!� �� �& 
'�+Q+�� .� + 
,$%�+�$%�+�/ 
0123456789 

24.Shxg6? 
24.Sxf5! Lxf5 25.Lxf5 Sxf4+ 26.exf4 
Dh5 27.Tab1+-. 
24...hxg6 25.Th1 Te4!? 26.Lxe4 fxe4 
27.a5 Df5 28.Tab1 Ta8 29.Txb7 g5 
30.Sh5?! 

30.Thb1! Txa5 31.Sh5 Kf7 32.Sxg7 
Kxg7 33.Db2 og med kvalitet i 
overvægt bør hvid vinde i længden. 
30...Df3+ 31.Kg1 Txa5 32.Db2?! 
Tillader remis ved evig skak, men også 
efter fx 32.Sxg7 Ta2! dukker remis-
temaet op. 
32...Dd1+ 
½–½ 
 

Internt klubopgør 
Askes klubkammerater Kristoffer 
Dyrgaard, Tobias Ilsøe og Johnny 
Holler Johansen var også med i 
Horsens. De to førstnævnte holdt 
skindet på næsen rent ratingmæssigt, 
mens sidstnævnte måtte efterlade 15 
point i det østjyske.  
Med 125 spillere til start, er det 
sjældent, at to klubkammerater løber 
ind i hinanden undervejs, men det var 
ikke desto mindre, hvad der overgik 
Kristoffer Dyrgaard og Tobias Ilsøe i 4. 
runde.  
 

Kristoffer Dyrgaard kommenterer: 
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Tobias Ilsøe, FREM 
[noter: KD] 

1.e4 c5 2.b4!? 
Teksttrækket blev spillet for at skabe 
en stilling, hvor Tobias i modsætning 
til hans Najdorf muligvis kan fanges 
lidt på "udebane". 
2...cxb4 3.d4 d5 4.exd5 
4.e5 er en anden mulighed. 
4...Sf6 5.a3 Dxd5 6.Sf3 Lg4 7.Le2 e6 
8.0–0 
Med åbningen overstået, er status nu en 
skæv stilling, hvor Hvid har fornuftige 
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muligheder for at sikre sig kompens for 
bonden via aktivt spil. 
8...bxa3?! 
Dette træk hjælper Hvid med at søge 
aktivt spil; bedre havde været fortsat 
udvikling med 8...Sc6. 
9.c4 Dd8 10.Sxa3 Le7 11.Sb5 
Her gør springeren et fint arbejde ved 
at pege mod a7, c7 og d6. Alle 
springerens indirekte trusler muliggør 
det følgende. 
11...a6 
En anden mulighed er at give bonden 
tilbage mod at stabilisere stillingen 
med 11...0–0. 
12.d5!? exd5 13.cxd5 Sc6?? 
Med idéen at dække tårnet på a8 og 
opnå afbytning af et eller flere sæt af 
tunge officerer. Trækket strander dog 
på den manglende sorte rokade. 
Bonden på d5 er naturligvis tabu, da 
13...Sxd5?? strander på 14.Dxd5 Dxd5 
15.Sc7++-; bedste mulighed for Sort er 
13...Lc5, hvilket undgår de værste 
trusler. 
14.dxc6 axb5 
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15.c7!+-. 
Den sorte dronning er overbelastet. 

15...Dc8 16.Lxb5+ Ld7 17.Lxd7+ 
En anden gevinstføring jeg overvejede 
under partiet var 17.Txa8 Dxa8 18.Da4 
0–0 (Naturligvis ikke 18...Dxa4? 

19.c8D+ Ld8 20.Te1+ med mat til 

følge; ligeledes strander 18...Dc8 på 

19.Lxd7+ Sxd7 20.Td1 Dxc7 21.Se5 

med officersgevinst) 19.Lxd7+-. 
17...Sxd7 18.Txa8 Dxa8 19.Te1 0–0 
Under omstændighederne den bedste 
mulighed. Mod 19...Sc5 havde jeg set 
muligheden 20.La3? Se6? 21.Da4+ 
Dxa4 22.c8D+ Ld8 23.Txe6+ fxe6 
24.Dxe6+, hvor Sort går mat, da La3 
dækker f8. Dog kan Sort kæmpe videre 
med 20... 0–0. I stedet vinder 20.Dd6 
Se6 21.Txe6 fxe6 22.Dxe6 nemt for 
Hvid. 
20.Txe7 Sb6 21.Dd4 Sc8 22.Lb2 f6 
23.Dd5+ Kh8 24.Tf7 Te8 25.Dd8 Sd6 
26.Dxd6 Da2 27.Tf8+ Txf8 28.Dxf8+ 
Dg8 29.c8D 
1–0 
 

Sluttede af mod Peter Heine 
Som 11. seedet var Kristoffer Dyrgaard 
med 4,5p. inden sidste runde stadig 
inde i billedet til en præmie, men 
parringen var ham bestemt ikke venligt 
stemt, idet turneringens storfavorit i 
skikkelse af GM Peter Heine Nielsen 
ventede. Selv om der var balance 
længe, måtte Kristoffer til sidst bøje sig 
for stormesteren.  
 

Kristoffer Dyrgaard kommenterer: 

 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM 
Sort: Peter Heine Nielsen, Holstebro 
[noter: KD] 

1.e4 c6 



 

~ 36 ~ 

 

Peter Heine har naturligvis mange ting 
på repertoiret. Jeg valgte at prioritere 
1...e5 og 1...c5 i mine forberedelser 
grundet hans tidligere partier i 
turneringen. 
2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 
6.Sf3 Lb4 7.Db3 
Her kunne jeg ikke huske mere af 
teorien og valgte at komplicere 
stillingen en smule jævnfør Daniel 
Webbs vise ord i bogen "Tigerskak" - 
at lokke krokofanten ud i sumpen. 
Mere korrekt er vistnok 7.cxd5 Sxd5 
8.Ld2. 
7...Sc6 8.cxd5 Sxd5 9.Lb5 Ld7 10.0–0 
Lxc3 
En anden mulighed for Sort er 10...Sa5 
11.Da4 a6 (11...Lxc3 12.bxc3 Sxc3? 

strander på 13.Lxd7+ Dxd7 14.Dxa5) 
12.Lxd7+ Dxd7 13.Dxd7+ Kxd7 
14.Sxd5 exd5 med lige spil i en 
forfladiget stilling. 
11.bxc3 0–0 
Her brugte jeg lang tid på at overveje, 
om det ville være muligt at drage fordel 
af løberparret, uden at Sort nemt fik 
kontrol over feltet c4. Jeg kom ikke 
frem til nogen endelig konklusion og 
valgte derfor en mere sikker løsning. 
At jeg så glemmer at dække feltet f4 
trækket efter, gjorde bestemt ikke den 
valgte løsning til det sikreste alternativ! 
12.Lxc6 Lxc6 13.La3?! 
Mine variantberegninger benyttede sig 
af trækfølgen 13.Se5 Dc7 14.c4 Sf6 
15.La3, men grundet de lange 
beregninger glemte jeg pludseligt, at 
trækfølgen havde til hensigt at 
forhindre Sf4. Derfor besvarede Peter 
naturligvis teksttrækket med: 
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13...Sf4! 
Der hænger jo ingen kvalitet på f8! 
14.c4 
Uden dette træk, der dækker 
kongefløjen over tredje række, ville 
Sort have haft de bedste udsigter.  
14...Te8 
Teksttrækket opretholder en mulig 
trussel i Sxg2. 14...Sxg2?! direkte 
bliver besvaret med 15.Lxf8= (Sorts 
idé ville naturligvis være 15.Kxg2? 
Dg5+ 16.Kh1? (16.Kh3 Df5+ 17.Kg3 
Dg6+ 18.Kf4 (18.Kh3?? e5! med 

truslen Ld7+) 18...De4+ 19.Kg3 f5 
med klar sort fordel) 16...Dh5!–+, og 
springeren kan ikke dækkes hverken 
med 17. Kg2 (17...Dg4+) eller 17.d5 
(17...exd5)). 
15.De3 Df6 
Sort truer nu med Sh3+, hvilket vil 
beskadige den hvide kongestilling.  
16.Ld6 
Dette træk havde Peter undervurderet, 
og med de seneste træk har Hvid 
formået at få alle brikker med i 
forsvaret og dermed afvist det sorte 
angreb. 
16...Sg6 
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Hvis Sort fortsætter med angrebet, 
risikerer springeren af strande på h3 
efter 16...Sh3+ 17.Kh1 Lxf3 18.gxf3 
Df5 19.f4 med lige spil til følge. En 
variant, der blev diskuteret parterne 
imellem efter partiet. 
17.Se5 Sxe5  
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18.dxe5! 
En positionel beslutning med idéen om 
at lukke de sorte tårne inde. At Hvid 
kan være tilfreds med remisprægede 
uligefarvede løber-slutspil 
besværliggjorde heller ikke 
beslutningen.  
18...Dg6 19.f3 a5 20.a4 h6 21.Tfd1 
Dg5 22.Dxg5?! 
Den første i en række af tvivlsomme 
beslutninger. Denne smider dog blot 
den minimale fordel. Det ville være 
sjovere at være Hvid, hvis 
dronningerne blev holdt på brættet med 
22.Df2. 
22...hxg5 23.Td4 f5 24.h4?! 
Jeg havde set, at Sort ville vinde 
kontrollen over h-linjen, hvilket 
betvivler denne beslutning. Den sikre 
vej til remisen, som vistnok også blev 
annonceret at Sune Berg Hansen på 

live-chatten, er 24.Lc7 med idéen at 
bytte alle tårnene på d8, hvorefter 
slutspillet er stendødt remis. 
24...gxh4 25.Txh4 Kf7 26.Kf2 Th8 
27.Txh8 Txh8 28.Lc7 Th4 29.c5?! 
De sidste træk blev spillet á tempo, 
hvor jeg desværre i mine beregninger 
helt havde undervurderet 29...Tc4. 
Derfor er 29.Tc1 at foretrække. 
29...Tc4 30.Lxa5 Lxa4 
Pludselig er vi endt i et slutspil, hvor 
Peter uden videre risiko har mulighed 
for at presse citronen, hvilket stillingen 
for ti træk siden taget i betragtning ikke 
skulle have været tilladt.  
31.Lc7 
Retræten med Ld2 er vist at 
foretrække, hvor kampen i stedet vil stå 
om e5 bonden.  
31...g5 32.Ld6 Kg6 33.Ta2 Kh5 
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34.g4+? 
En rigtig dårlig beslutning i tidnøden. 
Hvis Hvid blot afventer Sorts 
gevinstforsøg med fx 34.Le7 er 
remisen stadig meget tæt på. 
34...fxg4 35.Kg3 gxf3 36.Th2+ Kg6 
37.Kxf3 Lc6+ 
Og sort vandt kort efter tidnøden. 0–1 
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Mit fynske eventyr 
Af Mads Hansen 

 

H.C. Andersen Mind Games endte i 
sidste ende som et eventyr for mig, ved 
at sidstedagen bragte nogle gode 
oplevelser, hvor jeg førte turneringen, 
spillede med om turneringssejren og 
ikke mindst en IM-norm - hvor alt 
sammen skulle ske på topbrættet mod 
en 2600-mand. Dette eventyr så man 
ikke udsigter til, rent resultatmæssigt, 
da jeg formåede at tabe 2 partier af de 
første 5 kampe i turneringen. Kigger 
man på det rent spilmæssigt, er der dog 
meget, jeg kan være stolt af og nogle 
ting, der kan bygges videre på. F.eks. 
stod jeg til gevinst i de to førnævnte 
tabspartier, mod GM Danielsen og IM 
Haub, men pga. nogle dårlige 
beslutninger i tidnøden, viste mine to 
stærke modstandere format og vandt 
partierne. 
 

Turneringens højdepunkt 
Det store højdepunkt er for mig at se 
partiet mod Bromann i 8. runde, især 
på grund af den massive anerkendelse 
jeg fik efterfølgende. Det var ret fedt, 
at se at spillet fungerede, nu hvor det 
gjaldt. Det skete især pga. motivationen 
om en mulig IM-norm, hvilket er lidt 
komisk, fordi jeg året før i samme 
turnering sikrede den første norm mod 
netop Bromann. 
 

Hvid: Thorbjørn Bromann, 
Brønshøj (2368) 
Sort: Mads Hansen, 
FREM (2306)  
[noter: MH] 

1.d4 

Efter at have vundet begge partier 
dagen før, satte jeg mig ind til partiet 
med en vis portion selvtillid. Jeg vidste 
før partiet, at der skulle to point på 
tavlen for at score en IM-norm mere, så 
jeg satte selvfølgelig alt på ét bræt for 
at opnå endnu en sejr. 
1...Sf6 2.Sc3 d5 3.Lg5 
Det er Thorbjørns specialvariant med 
hvid, som han har spillet mod 
stormestre og andre godtfolk et dusin 
gange 
3...c6 4.Dd3 
Det ser lidt sjovt ud, men hvis sort ikke 
reagerer ordentligt, kan han godt blive 
væltet af f.eks. 1. f2-f3 og e2-e4, eller 
2. 0–0–0 og h2-h4 osv. 
4...Da5!? 
Et specielt træk jeg så var spilleligt før 
partiet, og jeg tænkte at jeg måtte give 
det et skud. Idéer er f.eks. ...Se4, ...b7-
b5-b4 eller ...Sa6-b4 efterfulgt af Lf5. 
5.Lxf6 
De gode spiller vist nok 5.Ld2, men 
Davor Palo fik hurtigt fordel i et parti 
mod Hector efter 5...Sa6 6.Tc1 g6 7.f3 
Lg7 8.e4 Sb4 9.De3 dxe4 10.Sxe4 Sfd5 
11.Db3 Dxa2.  
5...exf6 6.e4 Lb4 7.Sge2 0–0 8.exd5 
cxd5 
Jeg tænkte længe på, om jeg kunne 
tvinge ham til at slå på c6 og dermed 
vinde udviklingsforspring, men jeg 
fandt aldrig noget der fungerede.  
9.g3?! 
Strategisk giver trækket meget god 
mening, da han vil kunne lægge pres på 
d5-bonden med Lg2, Sc3 og Sf4, men 
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rent konkret har han ikke tid til det, da 
han er bagud i udvikling og er under 
pres. 9.a3 Sc6 10.0–0–0 Ld6 11.Kb1 
gav mere mening for hvid, end 
partitrækket. 
9...Te8 
For at tvinge ham til at rokere langt. Da 
jeg lidt insinuerer et angreb på 
dronningefløjen, ville det være klodset 
for sort, at se hvid rokere kort - det 
ville få partiet til at handle om, hvor 
svag d5-bonden er, fremfor hvor svag 
hvids konge er, som i partiet.  
10.0–0–0 Lg4 
For at svække hans struktur, og gøre 
hvids løber lidt dårligere. 
11.f3 Ld7 
Den ser måske lidt klodset ud på d7, 
men det var for at undgå 
dronningeafbytning på b5, samt at 
kunne starte kongeangreb med b7-b5.  
12.a3 Ld6 13.f4 
Her giver 13.Sf4! lige spil. Jeg synes, 
at hans struktur bliver alt for klodset 
efter 13...Lxf4+ 14.gxf4 Sc6 15.Tg1 
Se7=. 
13...Sa6 14.Lg2 
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14…Tac8?! 

Den værst placerede brik skal også med 
i spil. Jeg brugte udelukkende 20 
minutter på at vurdere om 14...Lxa3! 
vandt her. Det viser sig, at det ikke er 
meget galt. F.eks. 15.bxa3 Dxa3+ 
16.Kd2 (16.Kb1 Sb4 17.Dd2 Lf5–+) 

16...Sb4 17.Df3 (17.Sb1 Da5 18.Da3 

Tac8–+) 17...Db2 18.Tc1 Tac8–+, og 
den her stilling havde jeg set under 
partiet og kunne selvfølgelig se 
potentialet, men kunne ikke vurdere, 
om det var nok. Men fordi hvids 
brikker er så låst, er hvid helt væk her. 
15.Df3? 
15.Sxd5 var bedre 15...Sc7 (15...Lb5 

16.Df5!=) 16.Sec3 Lxa3 med lille sort 
fordel. 
15...Sc7 16.The1 Lf5 17.g4 Le4 
18.Sxe4 dxe4 19.Db3 Sd5 
Den har fundet sig et fint sted at stå. 
Det viser sig i de følgende, at den 
faktisk er bedre placeret på c1! 
20.Sg3? 
20.Kb1 Tc6 er et godt eksempel på, 
hvor skidt hvid står. 
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20...Sc3! 
Den tror jeg, Thorbjørn havde 
undervurderet. Her skulle der lige 
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regnes på nogle få varianter, så kan 
man nemt finde resten af partiet.  
21.Td2 e3 22.Td3 
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22…Sa2+! 
Tårnet på e1 er udækket. 
23.Kd1 Sc1! 
Og en gaffel, på et yderst usædvanligt 
felt. 
24.Tdxe3 Dxe1+ 
Afvikler til et let vundet slutspil.  
25.Kxe1? 
25.Txe1 taber kun et kvalitet, fremfor 
et tårn i partiet. 
25...Sxb3 
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Og hvid gav op. Et lækkert parti at fyre 
af på et vigtigt tidspunkt i turneringen. 
Jeg fik også at vide, at det blev 
velkommenteret på live-chatten, hvilket 
er ret fedt! 
0–1 

 

Med i kampen om turneringssejren 
I sidste runde havde jeg desværre fået 
udregnet, at hvis jeg skulle spille en 
afsluttende remis, skulle min 
modstander have 2663 - men nu havde 
ham, jeg skulle møde, GM Eduardas 
Rozentalis, "kun" 2611 og en sejr var 
dermed påkrævet i sidste runde. Her 
havde jeg heldigvis de hvide klodser, 
som sammen med kombinationen af 
den selvtillid jeg havde opbygget, samt 
alt det jeg kunne opnå ved en sejr, var 
jeg fast besluttet på at gå hårdnakket 
efter gevinst, med "draw is not an 
option" cirkulerende i hovedet.  
Partiet mod den YDERST sympatiske 
litauer udviklede sig i et forløb, jeg 
godt kunne lide. Jeg fik en fin stilling 
som svævede mellem optisk fordel og 
lille fordel til mig, hvilket passede mig 
fint, da han jo skulle vinde over den der 
fynske grønskolling, der havde fundet 
plads overfor ham oppe på topbrættet. 
Min game-plan og de tanker der gik 
gennem hovedet på mig, var at han nok 
var nødt til at satse på et tidspunkt og 
skabe partiet, hvor jeg dermed ville 
kunne lave kontraskak, da jeg jo 
allerede stod en anelse bedre på 
brættet.  
Da vi når omkring træk 24-25 stykker 
begynder jeg at fejle grumt og dumt, 
som en konsekvens af at jeg havde 
brugt en del tid forinden og dermed 
ikke havde så meget tilbage, men nok 
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også træthed, efter at havde spillet 35-
40 timers skak i løbet af en håndfuld 
dage. De fejl der blev lavet, som 
kostede mig partiet, ville jeg normalt 
have set. Min tid blev knap, efter at han 
spillede 25...Lxd4, som jeg havde 
overset fuldstændig, og jeg søgte efter 
løsninger uden at finde nogle, i ren 
Windows stil... Men overordnet set kan 
jeg være fint tilfreds med at komme 1 
point over forventet score og med 
oplevelsen. Så må de der "forbandede" 

normer nok snart falde ned i min turban 
i den nære fremtid ... :). 
 

Fra FREM deltog endvidere Johnny 
Holler Johansen, der med 4p. stort set 
levede op til sin forventede score, mens 
Tobias Ilsøe vandt ratinggruppe 2 med 
4,5p.  
Endelig sluttede Jens Rasmussen, der 
blot var seedet 46 blandt de 55 
deltagere, efter at have lagt ud med fire 
nederlag fornemt af med 4/5p. 

 

Lundeborg 2013 
Af Niels Erik Nielsen 

 

33. udgave af Lundeborg-turneringen 
samlede 62 spillere, heriblandt seks fra 
FREM, hvilket akkurat var nok til, at vi 
igen vandt specialpræmien for flest 
deltagere. Et af turneringens festlige 
højdepunkter er den årlige quiz, hvor 
Peter Kinggaard, FREM og Ove 
Matras, Faaborg denne gang skulle 
dyste på viden om blandt andet 
skakhistorie, svømning og engelsk 
fodbold. Selv om quiz-master Niels 
Højgaard ikke var specielt imponeret 
over de to kombattanters viden på 
specielt sidstnævnte område, blev Peter 
Kinggaard en sikker vinder. 
 

Jævnbyrdig mester 1 
Med et ratingsnit på 2110 var den 
øverste gruppe lidt stærkere besat end 
2012-udgaven, som blev vundet af den 
klare forhåndsfavorit IM Steffen 
Pedersen, Sydøstfyn.  
På forhånd tegnede årets 
mesterskabsklasse særdeles jævnbyrdig 
med de to 2200-spillere Jan 
Nordenbæk og Kristoffer Dyrgaard, 

begge FREM som svage favoritter, og 
det viste sig at komme til at holde stik. 
Da der kunne gøres status inden 
middagspausen, var Jan Nordenbæk 
alene i front med 3,5/4p. tæt fulgt af 
Christian Furrer, Sydøstfyn et halvt 
point efter; de var samtidig de eneste i 
feltet, der stadig var ubesejrede. Den 
rækkefølge blev der ikke lavet om på i 
5. runde, hvor begge spillede remis, 
men bagfra var Kristoffer Dyrgaard og 
Claus Rossen begyndt at røre på sig, og 
de var inden de sidste to runder kun 
hhv. et og et halvt point fra første- og 
andenpladsen. I næstsidste runde satte 
Jan Nordenbæk en god stilling over 
styr og tabte til Poul Erik Nielsen, og 
samme skæbne overgik Christian 
Furrer mod klubkammeraten Thomas 
Jepsen. Da Krisoffer og Claus samtidig 
vandt, var situationen inden sidste 
runde, at de to vindere og Jan alle stod 
noteret for 4p., mens Christian var et 
halvt point efter. Det var et par 
imponerende slutspurte, der førte 
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Kristoffer og Claus så vidt. Således 
vandt førstnævnte sine fire sidste 
partier, mens sidstnævnte først hoppede 
på 100 procent vognen, da der 
resterede tre runder. Kristoffer vandt i 
sidste runde over Poul Erik Nilsen, 
Sydøstfyn, der blev udsat for en lille 
taktisk finte efter 11…Sb8-d7?: 
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12.Se6! fxe6 13.Lxe6+ Kh8 14.Lxg4 
Sc5 15.Lh6 Lxh6 16.Dxh6 e6 17.Te3 
Df6 18.Tf1 d5 19.Tf3 Dg7 20.Dxg7+ 
Kxg7 21.exd5 exd5 22.Txf8 Txf8 
23.Te1 d4 24.Sb5 d3 25.cxd3 La6 
26.Sc7 Lxd3 27.b4 Tf4 28.bxc5 Txg4 
29.c6 Le4 30.Se8+ Kf8 31.c7 Lf5?? 
31...Lxg2? 32.c8D, hvorefter den ny 
dronning forhindrer alle numre; 
31...Lb7 32.Sd6 La6 33.f3 Td4 
34.c8D+ Lxc8 35.Sxc8 var det relativt 
bedste for sort, men det vinder 
naturligvis også for hvid i længden. 
32.Sd6 Ta4 33.Te8+ Kg7 34.Sxf5+ 
1–0 
 

Da de tre førende spillere alle vandt i 
sidste runde, sluttede de øverst på 
sildekasserne; Jan har været der 
adskillige gange før, Claus vandt 

turneringen i 1997, mens det er første 
gang, at Kristoffer stryger helt til tops i 
mester 1. 
 

 
 

Claus, Kristoffer og Jan. 
 

Slutstillingen i mester 1: 
1-3. Kristoffer Dyrgaard, FREM, Jan 
Nordenbæk, FREM og Claus Rossen, 
Viborg, alle 5p. 4. Christian Furrer, 
Sydøstfyn 4p. 5. Thomas Jepsen, 
Sydøstfyn 3,5p. 6. Poul Erik Nielsen, 
Sydøstfyn 2,5p. 7-8. Tom Frantsen, 
FREM og Martin Strandby Hansen, 
Sydøstfyn, begge 1,5p. 
 

Endnu en førsteplads 
Jens Rasmussen, FREM lagde ud med 
5/5p. i basis 2, men da de to sidste 
partier gik tabt, måtte han se sig 
overhalet af Jakob Jensen, Sdr. Nærå, 
der undervejs kun afgav en remis til 
Heinz Furrer, Læseforeningen. Jens 
delte andenplads med Jakob Pedersen, 
Ejby. I samme gruppe måtte Jens’ 
klubkammerat Hans Hansen tage til 
takke med et enkelt point. FREM 
kunne notere endnu en førsteplads, da 
Peter Kinggaard vandt basis 5 med 6 
point. 
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Dobbelt Lundeborg-mester 
Mestergruppen i lyn havde 10 
deltagere, som spillede alle-mod-alle. 
Den blev vundet af Kristoffer 
Dyrgaard, FREM med 8p. foran den 
forsvarende lynmester Jan Nordenbæk, 
som sluttede et point efter, mens Per 

Sørensen, Sydøstfyn blev nummer tre 
med 6p. Ud over, at Kristoffer 
Dyrgaard nu kan kalde sig dobbelt 
Lundeborg-mester det næste lille års 
tid, fulgte der også en flaske whisky 
med førstepladsen. 

 

Politiken Cup 2013 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Med 309 spillere til start var årets 
Politiken Cup blot en enkelt spiller fra 
at tangere deltagerrekorden fra 2011. 
Tilstrømningen taget i betragtning 
skulle man tro, at en hel del fynske 
skakspillere havde fundet vej til 
Helsingør, men det var langt fra 
tilfældet, idet kun fire her fra øen 
stillede op.  
 

Blandt dem var FREM-spilleren Tobias 
Ilsøe, hvis bedste enkeltpræstation var 
sejren i 2. runde over 56. seedede Bo 
Garner Christensen, K41 (2239).  
 

Vi kommer ind efter Tobias’ 15.e4: 
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15...Sxe4?? 16.Sxe4 Sxd5 17.Sxd6?!  
Dc6? 

18.Se5 Dxd6 19.Txd5 De6 20.Sd3 
Td8 21.Le3 
1–0 
 

I 7. runde fik Tobias lejlighed til at 
slutte elegant af mod Nicolai Kistrup, 
BMS, der var en totalt færdig mand 
efter det tvungne 30.De1-e2: 
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30...Lf2! 31.Th1?? 
Fører til forceret mat, men gode 
alternativer savnes. 
31...Lxe3+! 
0–1 
 

140. seedede Tobias Ilsøe vandt med 
slutscoren 5/10p. seks ratingpoint og 
står efter turneringen noteret for 1997 i  
dansk rating.
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PR-fremstød 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Lørdag den 15. juni afholdt klubben et 
PR-fremstød på pladsen foran Café 
Biografen. Hovedattraktionen var 
muligheden for at spille simultan mod 
den nykårede fynsmester FM Mads 
Hansen, der var klar til at møde op til 
20 modstandere på en gang. Desuden 
var der andre skak-aktiviteter såsom 
kondiskak og skak med kæmpebrikker, 
og håbet var naturligvis, at tiltrække så 
mange skak-interesserede som muligt, 
heriblandt meget gerne nogle 
hjemmespillere. Det lykkedes, og flere 
af dem dukkede op til skakmandagene 
på Café Biografen i juli måned. Nu skal 
det blive spændende at se, om nogle af 
dem også finder vej til klublokalerne i 
den kommende sæson. 
 

Simultanforestillingen blev en stor 
succes, hvilket ikke mindst kan 
tilskrives Mads, der imponerede stort i 
sin tre timer lange opvisning. Da en del 
af deltagerne prøvede lykken flere 
gange, er det svært at angive det 
nøjagtige slutresultat, men 45½-8½ i 
Mads’ favør er et godt bud. 
Efterfølgende var han i stand til at 
gengive hovedparten af partierne, og 
her er lidt krydderi fra forestillingen, 
hvori foruden de allerede nævnte 
hjemmespillere naturligvis også deltog 
klubkammerater samt spillere fra andre 
klubber.  
 

En af de første, der kom galt af sted, 
var Peter Kinggaard, som blev udsat 
for et dronningeoffer efter 13.Tc1: 
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13...Dxe5+!! 14.dxe5 Sd3+ 15.Ke2?! 
Bedre 15.Kf1!? 
15...Sxb2+ 16.Kf3 Sxd1 17.Thxd1 
La3 18.Tb1 0–0 19.Tb3 Le7 20.g3? 
Tfd8 21.Se4 Td4 22.Tc1 Lc4 23.Tb7 
Ld5 24.Txe7 Txe4 
0–1 
 

Juniorspilleren Jacob Christensen blev 
spillet fra hus og hjem. Vi kommer ind 
efter hans 23…Sd7-e5: 
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24.f4! Sf7 25.f5 Sxg5 26.Dd4+ Kf8 
27.fxg6 1–0 

 

Anton Kjeldsen blev totalt udspillet i 
sit elskede Aljechins forsvar, og 
eksekveringen faldt prompte efter 
16…0-0: 
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17.Sxf7! 1–0 
 

Efter et spændende forløb lykkedes det 
hjemmespilleren Henrik at bjærge en 
remis. Han har netop spillet 19.Sg5xf7: 
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19...Lxg2? 
19...Db4+! 20.Kxf1 Dd4–+. 

20.Sxd8 Dxd8 21.Td1 Lf2+ 22.Kxf2 
Dxd1 23.Dxc7 Df1+ 24.Ke3 De1+ 
25.Kd4 Db4+ 26.Ke3 De1+ 
½–½ 
 

Emma fik foræret en ren officer efter 
en typisk overseelse i denne form for 
skak, og hun vandt sikkert efter 
yderligere 11 træk. Mod Sophus kunne 
Mads have taget remis ved 
trækgentagelse med 24…Lh3; i stedet 
for blev han overmodig og valgte at 
begå selvmord med 24…Lg4??: 
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25.Dxc7 Dxe2+ 26.Kg1 Lf8 27.Dxc6 
Lh3 28.Dc4+ 1–0 
 

 
Simultanforestillingen er godt i gang. 
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Ungdoms-DM i Skanderborg 
Af Niels Erik Nielsen 

 

FREM kunne mønstre ikke færre end 9 
juniorer ved Ungdoms-DM, der i år 
fandt sted i Skanderborg fra 3-5. maj, 
hvor 78 spillere var mødt frem. Vores 
deltagere klarede sig glimrende, 
således vandt Tobias Ilsøe U-16 
gruppen, og derudover var der 
podieplaceringer til Jonathan Aagaard 
Hansen, der med 3,5/5p. hentede en 3. 
plads i U8 samt til Alexander Le Besq 
4/5p. og Sophus M. Møller 3,5/5p., der 
blev hhv. nummer 2 og 3 i U14.  
De øvrige deltagere var: U8: Albert 
Mechlenburg Møller 2/5p. U10: 
Elisabeth Mechlenburg Møller 3,5/7p. 
U12: Jacob Foged Christensen 4,5/7p. 
Tobias Aagaard Hansen 4/7p. U16: 
Emma Le Besq 2,5/5p. 
 

Det afgørende parti 
Inden sidste-runde-mødet med 
topseedede Rasmus Thøgersen (2073), 
havde anden seedede Tobias Ilsøe 
(1881) blot afgivet et halvt point til 
klubkammeraten Emma Le Besq, der 
lagde ud med 2,5/3p., og hun var 
således også med fremme hele vejen. 
 

Tobias Ilsøe beretter: 

Jeg går ind til kampen og ved, at jeg 
kun kan bruge en sejr; han førte før 
sidste runde på korrektion, så en remis 
ville nok betyde, at jeg tabte DM. Vi 
havde begge 3,5/4p., og det var kun 
Rasmus eller mig, der kunne vinde!  
 

Hvid: Tobias Ilsøe, FREM 
Sort: Rasmus Thøgersen, Skive  
[noter: TI/NEN] 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 

Lidt overrasket når han spiller 
Kongeindisk, da jeg har slået ham så 
mange gange i den.  
4.e4 d6 5.Sf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 
exd4  
Jeg kom i tanke om lidt før partiet, at 
han sagde han havde noget smart imod 
kongeindisk, og jeg tænkte, at han 
måske ville spille slag på d4, som i 
partiet.  
8.Sxd4 Te8 9.f3 c6 10.Sc2 Sa6 
11.Lf4?! 
Bedre at spille varianten stille og roligt 
med Le3, men Lf4 lægger lidt pres på 
modstanderen.  
11...Sh5 12.Lxd6 Db6+ 13.Kh1 c5? 
Rasmus spillede trækket relativt 
hurtigt, han ville forhindre min plan 
c5, men det er bare en meget dårlig 
plan. Så c5 er et dårligt træk; i stedet 
for skulle der spilles 13...Td8.  
14.e5!? 
14.f4! giver egentligt også meget god 
mening, Men med e5 sørger man for, 
at man ikke kan slå på b2. 
14...Lf5?  
Man kan allerede se g4 skue i 
fremtiden. Man har slet ikke tid til at 
udvikle alle sine brikker.  
15.Se3 Tad8 16.Scd5! 
Ikke den anden springer, så dækker 
man ikke på c2, som løberen måske 
kan komme til, plus nu har man 
mulighed for at slå på f5.  
16...Dxb2 17.g4?! 
17.Sxf5! gxf5 18.Tb1 Dxa2 19.f4 Sf6 
20.exf6 Txe2. Jeg havde set spøgelser 
her og var bange for en mat, men efter 
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21.Tf2! Txf2 22.Se7+ Kh8 23.fxg7+ 
Kxg7 24.Le5+ er det sort, som går 
mat! 
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ANALYSEDIAGRAM! 
 

17...Lxe5 18.Lxe5 
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18...Txe5?? 
18...Dxe5 19.gxf5 Dxe3 20.Sxe3 Txd1 
21.Sxd1±. 
19.Se7+ Kg7 20.Dxd8 Le6 
Nu vil jeg bare prøve at få hans konge 
midt ud på brættet, da der så må være 
en mat et sted.  
21.Dg8+ Kh6 22.Df8+ Kg5 
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23.f4+!! Sxf4 24.h4+ Kxh4 25.Dh6+ 
Sh5 26.gxh5 g5 27.Sg2+!? 

27.Sg6+! var endnu stærkere. 
27...Kg3 28.Tf3+ Kg4 
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29.Te3+?! 
Godt nok til at vinde, men 29.Kh2!! er 
helt afgørende. Sort er nu mat i ét 
træk, uanset hvad han finder på. 
29...Dxe2 30.Txe2 Txe2 
 

Jeg vandt kampen og de 2000 kr., som 
førstepladsen indbragte. 
1–0 
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Rapport fra Rusland 
Af Sophus M. Møller 

 

Vi tog af sted den 1. juli. Vi havde 
undersøgt hjemmefra, om vi kunne 
være med i en skakturnering, og vi 
havde også set og hørt, at der skulle 
være nogle, men vi kunne ikke finde 
nogen invitation. Så allerede den første 
dag gik vi ud for at finde en skakklub. 
Efter forsøg i flere skakklubber 
lykkedes det os at få tilmeldt os til en 
9 runders Elo-ratet turnering fra d. 15 
til d. 25. juli. 
1. runde gik ikke så godt. Jeg mødte en 
gammel, usympatisk FM, og der tabte 
jeg desværre. Han talte kun russisk, og 
før vi startede spurgte han mig, om et 
eller andet flere gange, men jeg 
forstod det ikke. Jeg skrev mit navn på 
hans papir, da han rakte det frem, og 
så blev han endelig stille. 
2. runde. Jeg skulle møde en lille 10 
årig dreng, og han havde intet Elo. 
Men da turneringen var færdig, havde 
han et på 1827. Jeg var sort og spillede 
Grünfeld-indisk, og allerede fra 
åbningen af, synes jeg at jeg havde 
godt pres på hans centrum. Jeg vandt 
en bonde i midtspillet, og vandt ved at 
han kom i træktvang. 
 
Hvid: Artemio Shidlovskaya, 
Rusland (1827)  
Sort: Sophus Mechlenburg,  
FREM (1851)  
Sankt Petersborg Sommer (2) 
[noter: SM] 

1.Sf3 Sf6 2.d4 g6 3.c4 d5 4.Sc3 Lg7 
5.e3 0–0 6.b3 

Det her træk synes jeg så lidt 
mærkeligt ud, og der er også mange 
andre og mere spillede træk. 6.b4 Le6 
7.c5 Lg4 8.h3 Lxf3 og jeg kan godt 
lide sorts stilling. 
6...c5 
Udnytter muligheden.  
7.Lb2 Sc6 8.cxd5 Sxd5 9.Sxd5 Dxd5 
10.Lc4 Dd8 11.h3?! 
Mads Hansen har en gang sagt "man 
skal ikke dække trusler med bønder" 
11.0–0 Lg4 12.Lb5 Tc8 13.Tc1 Lxf3 
14.Dxf3 cxd4 15.Lxc6 Txc6 16.Txc6 
bxc6 17.Lxd4 Lxd4 18.exd4 Dxd4 
19.Dxc6=. Sort står måske en lille 
smule bedre, fordi hans brikker er lidt 
mere aktive. 
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11...Da5+! 
Straffer at han ikke har fået rokeret.  
12.Kf1?! 
Her skulle hvid hellere gå ind i 
slutspillet med Dd2, selvom jeg stadig 
klart bedst kan lide sort. 12.Dd2 
Dxd2+ 13.Kxd2 Td8 14.Ke2 cxd4 
15.Lxd4 Sxd4+ 16.Sxd4 Lxd4 17.exd4 
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Txd4 18.Thd1 Td7 med lille sort 
fordel. 
12...Td8 13.Sg5? 
Et skoleskak-angreb. Springeren truer 
på f7, men har ellers ingen funktion, 
og det er også let at parere. 
13...e6?! 
Houdini siger at trækket Se5 er 
væsentligt bedre. 13...Se5 14.h4 Sxc4 
15.bxc4 cxd4 16.exd4 Db6 17.Db3 
Lxd4 18.Lxd4 Dxd4 19.Te1–+, og her 
må jeg også sige, at jeg er enig. 
14.Sf3? 
Efter 14.Df3 Dc7 15.h4 cxd4 16.h5 h6 
17.Se4 f5 18.Sc5 De7 19.Sd3 dxe3 
20.Lxg7 Dxg7 har sort også klar 
fordel. 
14...cxd4 15.exd4 b5!  
Tvinger løberen væk; i nogle varianter 
kommer løberen til at stå meget aktivt 
efter et e5-træk. 15...Sxd4 16.Sxd4 
Db6 17.De2 Lxd4 var lige så godt; 
15...Db6 16.Dd3 Sxd4–+. 
16.Le2 Db6 17.Dd3 a6 18.Td1 
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18…Sxd4?! 
Jeg har stadig en stor fordel, men 
endnu stærkere var e5. 18...e5! 19.d5 

Le6 20.De3 (20.De4 f5) 20...Dxe3 
21.fxe3 Lxd5–+. 
19.Sxd4 e5 20.Lf3 Tb8 21.Tc1? 
Det her træk tillader, at sort får sine 
sidste brikker ud med tempi. 21.g3 
exd4 22.Kg2 Da5, og her tænker jeg at 
sort har en solid fordel pga. hans 
merbonde og (potentielt) aktive 
brikker.  
21...Lf5 22.De2 exd4 23.Dd2?! 
Lidt mærkeligt at rykke den samme 
brik to gange, når den kunne være 
kommet derhen på et træk. I stedet var 
g4 bedre. 23.g4 d3 24.Dd2 Lxb2 
25.Dxb2 d2 26.Td1 Td3 27.gxf5 
Txf3–+. 
23...Tbc8 24.g4 

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

24…Txc1+?! 
Igen lidt tvivlsomt. Stærkt var Tc3. 
24...Tc3! 25.Df4 (25.Lxc3 dxc3 

26.De3 Ld3+ 27.Kg2 Dxe3 28.fxe3 

c2–+) 25...Txc1+ 26.Lxc1 Lb1–+. 
25.Lxc1 Le6 26.Dd3? 
Det er vigtigere at få udviklet tårnet. 
26.Kg2 d3 27.Td1 Dc7 28.Dg5 h6 
29.De3 med klar sort fordel. 
26...Ld5?! 
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Her misser jeg igen en nem sejr efter 
26...Tc8! 27.Ld2 Dc5 28.Le4 Da3 
29.Db1 d3 30.Lxd3 Dd6 31.Le3 Ld4 
32.Lxd4 Dxd4–+. 
27.Lxd5 Txd5 28.Kg2 Dc6 29.f3? 
Det åbner anden række til tårnet, 
hvilket gør kongen svag. Bedre var 
29.Df3 Dd7 30.Te1, men sort har klar 
fordel efter 30…h6. 
29...Tc5 30.Ld2 Tc2 31.Kg3 Le5+ 
32.Kf2? 
Tillader en sjov afslutning. 32.f4 Ld6 
33.Tf1 g5 34.Dxd4 Lxf4+ 35.Txf4 
gxf4+ 36.Dxf4 Dc7 37.Dxc7 Txc7. 
32...Dc3 33.Ke2 Lf4 34.Td1 Txa2 
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En drømmestilling. Hvid kan ikke 
rykke nogen af sine officerer uden at 
tabe materiale. Det lagde jeg mærke til 
i partiet, og derfor kan jeg vente.  
35.b4 Kg7 36.h4 Kg8 37.g5 Kg7 
38.h5 Lxg5 39.hxg6 hxg6 40.Dxc3 
Efter f4 Lxf4 er hvid i en dødelig 
træktvang. 
40...dxc3 41.Ta1 Txa1 42.Lxc3+ Lf6 
43.Lxa1 Lxa1 44.Kd3 Kf6 
0–1 
 

3. runde. Jeg mødte en ung dreng med 
2000 i rating. Jeg havde forberedt at 
spille engelsk, men han spillede noget 
andet end det Chessbase sagde. Han 
spillede meget passivt i starten, men så 
begyndte han at angribe på 
kongefløjen, og jeg forsvarede mig 
ikke helt korrekt. Det endte med, at jeg 
tabte, men jeg synes ellers, at jeg have 
haft gode chancer i midtspillet. 
4. runde. Jeg skulle vinde denne her 
kamp. Jeg var ca. et halvt point under 
forventet, og min modstander, en 
dreng på 15, havde 1600. Vi spillede 
drage, og han spillede upræcist i 
starten. Jeg fandt den rigtige idé, men 
spillede den lidt forkert. Derefter kom 
jeg til at undervurdere et træk, og min 
løber blev lukket inde på h8. Jeg fik 
dog lidt modspil og tilbød remis, og 
heldigvis tog han imod. Efter analyse 
med Houdini fandt jeg ud af, at det 
faktisk ikke var så slemt med løberen. 
5. runde. Jeg mødte en ung mand, som 
jeg havde talt lidt med en af de 
foregående aftener. Jeg havde hvid, og 
jeg var opsat på at vinde. Jeg spillede 
engelsk igen, og han spillede også en 
usædvanlig variant. Han udskød 
rokaden i lang tid, og hele tiden havde 
han muligheden for enten at rokere 
langt eller kort. Jeg tror, at han udskød 
rokaden lidt for længe, for han blev 
nødt til at ofre en bonde for at få lov til 
at rokere. Vi kom ud i et slutspil hvor 
jeg havde en merbonde, og jeg kørte 
sejren hjem. 
6. runde. Jeg skulle møde en kvinde 
med 1980 i rating. Jeg havde forberedt 
hjemmefra, at hun ville spille c3 
siciliansk. Hun kom 20 minutter for 
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sent, og det var tilladt at komme 30, 
men jeg var glad for, at hun kom. Hun 
spillede præcis den variant, som jeg 
havde forberedt. Vi kom ud i et 
interessant slutspil, hvor vi begge 
havde to fribønder. Det endte med en 
remis, efter samme stilling 3. gang.  
7. runde. Da jeg søgte efter min 
modstander på Chessbase blev jeg 
overrasket over, at finde 250 partier 
med ham. Jeg var hvid, og jeg havde 
forberedt at spille engelsk. Jeg synes, 
at jeg fik en god stilling, men tiden 
begyndte at presse mig. Til sidst nåede 
vi et slutspil, hvor han havde 2 bønder 
mere. Han lavede en stor fejl, sådan at 
jeg fik chancen for at få remis, men i 
tidnøden spillede jeg et dumt træk, 
som bare tabte. 
8. runde. Jeg skulle igen møde en 
ældre herre, og vi kom ud i en lukket 
siciliansk. Jeg udspillede ham i 
midtspillet, og fik en rigtig god 
stilling, hvor han ikke rigtig kunne 

færdigudvikle sig. Men tiden var 
meget imod mig, og jeg endte med at 
tabe stillingen. Jeg syntes, at jeg indtil 
da i turneringen havde tabt mange 
partier, hvor mine muligheder ellers 
var gode. Så derfor besluttede jeg mig 
for at gøre en stor indsats for ikke at 
komme i tidnød i det sidste parti. 
9. runde. Jeg skulle møde en mand 
med 1800 i rating. Jeg var hvid, og jeg 
troede at han spillede f5 mod engelsk, 
for han spillede hollandsk mod d4. I 
stedet spillede han 1... e6. Jeg fik dog 
alligevel en fin stilling, hvor jeg havde 
en lille fordel. I midtspillet kom jeg så 
til at spille et træk lidt for hurtigt, fordi 
at jeg ikke ville i tidnød, og han fik 
løberparret i en halvåben stilling. 
Slutspillet endte remis.  
 

Det var ikke den bedste turnering for 
mig, men i langt de fleste partier havde 
jeg gode stillinger, som jeg så kom til 
at smide væk i tidnød. 

 

Mit fynske forår 
Af Jess Nykjær 

 
Som den opmærksomme klubspiller 
uden tvivl har oplevet, er jeg sjældent 
at finde i klubben i det første halve år 
af kalenderåret. 
 

Hvorfor: Jo, jeg syntes det er sjovere 
at se nogle nye ansigter, end de samme 
i klubben, det er altid sjovt at snakke 
med andre skakspillere, man har kendt 
over de sidste 20-25 år. Samtidig har 
man helt fri, man er jo gæst og har 
ingen af de forpligtelser, man kan føle 
man har i klubben. 
 

Nr. Aaby Open 
Turen startede med en udflugt til Nr. 
Aaby, hvor alt gik op i hat og briller. 
Jeg har det altid svært i Nr. Aaby, 
disse mennesker kan ikke indse, 
hvornår de skal opgive i deres tabte 
stillinger. Denne manglende 
skakforståelse har kostet mig mange 
point gennem årene, der findes ingen 
anden klub, hvor man skal kæmpe så 
hårdt for sine point, en ånd der 
gennem mange år bl.a. har været 
anført af Carsten Sørensen. 
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Assens Forår 
Med sådan en tidlig turnering har man 
jo lige tid til en til. I Assens skulle der 
lige spilles en turnering i deres lokaler, 
inden de flytter til nye efter 
sommerferien. De gamle er uden tvivl 
Fyns hyggeligste. 
 

1. runde skulle jeg op mod Arne 
Madsen, det blev spillet som udsat 
parti, og jeg overså gevinst i træk 8 og 
4-5 andre gange, og det hele endt med 
endnu en overseelse, og Arne fik en 
evig skak ind. ½-½. 
 

2. runde var mod Dennis Jespersen 
nok mit bedste parti, det kommer med 
kommentarer. 0-1. 
 

3. runde blev et langt parti mod 
Andrew Velarde, selv om partiet var 
meget lige, var jeg dog aldrig i tvivl 
om, at jeg ville vinde. 1-0. 
 

4. runde jeg lagde et solidt pres på Ib 
Juhl gennem hele partiet, indtil jeg 
pludselig stod til tab, den halve var 
ufortjent. ½-½. 
 

5. runde jeg blandede for mange 
varianter, gik ”frivilligt” i en gaffel i 
en tabt stilling, Søren Plovgaard havde 
en let dag på kontoret. Nul point. 
 

6. runde jeg skulle op mod Uffe 
Lauridsen, der spiller mindst 100 over 
sin styrke, når han har hvid. Så 
selvfølgelig skulle han have hvid, han 
overså dog en lille skak, og den 
manglende rokade kostede ham 
partiet. 0-1. 
 

Nu til mit parti mod Dennis Jespersen, 
Ejby, to spillere, der tilsammen havde 

langt over 50 års skakerfaring, hvorfor 
vi spillede partiet med de forkerte 
farver! 
 

Det blev først opdaget af undertegnede 
inden starten af 3. runde. Det grinede 
vi en del af. Så her er mit parti, hvor 
jeg spiller sort med de hvide farver: 
 

Hvid: Jess Nykjær, FREM 
Sort: Dennis Jespersen, Ejby 
1.e4, e5 2.Sc3, Sf6 3.Lc4, Sc6 4.d3, 
Le7 5.f4, d6 6.Sf3, h6 7.0-0, Lg4 
8.h3, Lxf3 9.Dxf3, Sa5 10.Lb3, Sxb3 
11.axb3, 0-0 12.Le3, b6 13.f5, c6 
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Her var jeg ikke helt tilfreds med 
partiet, jeg fandt mig pludselig uden 
en plan, så jeg kom på en af Mads’ 
læresætninger, spil på modstanderens 
dårligste brik, det brugte jeg en del tid 
på og fandt, at det måtte være a7. Den 
skulle der spilles på.  
14.Ta6!, Dc7 15.T1-a1, Tf-b8 16.Lf2, 
Sd7 17.b4, Tb7 
Mit Ta6 har givet udslag i en masse 
planer, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg 
nok skal hente en bonde og køre den 
hjem.  



 

~ 53 ~ 

 

18.De2, Te8 19.b5, c5 20.Sd5, Db8 
21.c4, Sf6 22.Se3 
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Sort er låst fast på 7. og 8. række, så 
ingen aflytninger, før jeg siger til. 
22…Kh8 23.b3, Ld8 24.Da2, Te7 
25.Lh4, Te-d7 26.Df2, Sh5 27.Sd5, 
Lg5 28.Lxg5, hxg5 29.g3, Sf6 30.Sc3, 
Dd8 
De sidste træk har jeg fulgt et råd, jeg 
engang fik af Kristoffer, om at udvikle 
og udbygge din fordel, når du står 
bedst; store fordele er bedre end små 
fordele. Så nu er det tid til at gøre, som 

Mads siger: spil på 2 svagheder er lig 
point.  
31.Kg2, Kg8 32.Tf1, Se8 33.Th1, Se7 
34.Ta1, f6 
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35.h4!, gxh4 36.Txh4, Kf7 37.Ta-h1, 
De7 38.De2, opg.  

1-0. 
 
Så gad Dennis ikke mere, han opgav 
med 9 minutter tilbage og en tabt 
stilling. Turneringen sluttede med en 
delt 1-2. plads, 4 point og 2 rating 
point, så alt i alt en god tur til Assens. 

 

Sondex Cup 
Af Sophus M. Møller 

 

Jeg var den 2. lavest ratede i min 
gruppe, men der var heller ikke den 
store ratingforskel. Da jeg kom hen til 
spillestedet, fandt jeg ud af, at der 
desværre var et afbud i min gruppe, så 
der skulle være en oversidder. Jeg 
skulle i første runde møde Dan 
Sørensen, og jeg havde forberedt at 
spille engelsk mod ham. Jeg fik en fin 
stilling, der var ret lukket, men hvor 

jeg kunne angribe på kongefløjen med 
f4-f5 og g4. I træk 30 begyndte vi så 
begge at komme i alvorlig i tidnød, og 
lavede også begge nogle store fejl. Det 
endte med, at han gav en masse 
skakker, men at jeg kunne gemme min 
konge på g3 og sætte mat. En lidt 
heldig sejr i første runde.  
I anden runde skulle jeg møde en 
mand fra Finland. Jeg spillede 
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Grünfeld-indisk mod ham, og jeg fik 
hurtigt en god stilling. Jeg havde en 
masse pres, men kom så til at tage en 
bonde i stedet for at holde presset. Vi 
kom derefter ud i et slutspil, hvor hans 
tårn var fanget på a7, men det var 
svært at se, hvordan jeg skulle udnytte 
det. Han begyndte at komme i tidnød, 
og jeg vandt en springer, men jeg var 
også kommet i tidnød, og pludselig 
kom jeg i en tabsstilling. Det var et ret 
ærgerligt tab, for jeg kunne nemt have 
vundet partiet.  
Jeg skulle være oversidder i 3. runde, 
men fik set Koldinghus udefra med 
Kristoffer og Claus i mellemtiden. I 4. 
runde var jeg sort og spillede lukket 
siciliansk. Jeg lavede en fejl, hvor jeg 
tabte en bonde, men i slutspillet kom 
han i tidnød, og ved at spille aktivt 
tabte han først én og så to bønder, 
hvorefter jeg fik en fribonde, som 
gjorde at jeg vandt partiet. Jeg vidste 
godt, at det var en heldig sejr, men jeg 
synes at det var fair nok, fordi at jeg jo 
også havde tabt meget uheldigt dagen 
før.  
Jeg fik en god omgang frokost og 
skulle så møde Ib Lynæs Hansen i 
sidste runde. Jeg havde mødt ham før 
med sort til Odensemesterskabet, hvor 
jeg lavede en kæmpefejl og tabte en 
vundet stilling. Han kom før kampen 
og tilbød remis, og hvis jeg tog imod, 
kunne jeg få en 2. plads, men en sejr 
ville give delt 1. plads. Hvis jeg endte 
med at tabe, skulle jeg dele 2. pladsen 
med 1 eller 2 andre. Jeg ringede til 
Mads før kampen og spurgte, hvad han 
syntes, og hans svar var ikke 
overraskende. Han syntes, at jeg helt 

sikkert skulle spille på sejr, men at jeg 
skulle sige til Ib, at jeg gerne ville 
spille skak, for så kunne jeg se i træk 
15, om jeg var tilfreds med min stilling 
og hvis ikke, kunne jeg tilbyde remis. 
 
Hvid: Sophus M. Møller,  
FREM (1769) 
Sort: Ib Lynæs Hansen,  
Tårnet (1816)  
[noter: SM] 

1.c4 e5 2.g3 Sf6 3.Lg2 c6 4.d4 Sa6?! 
Det virker mærkeligt, at han bare lader 
mig slå på e5 og derefter skal bruge en 
masse tid på sin dronning. En lidt 
skarp variant havde været exd4 Dxd4 
og så Sa6. 4...exd4 5.Dxd4 Sa6 6.Sf3 
d5 7.0–0 Sb4 8.cxd5 Sc2 9.Da4 Sxa1 
10.dxc6 b5 11.Dxb5 Db6 12.Sd4!+-. 
5.dxe5 Da5+ 6.Sc3 Dxe5 7.Sf3 Da5?! 
Lidt unøjagtigt. Dronningen står 
deplaceret på a5, fordi hvid kan spille 
planer såsom a3 b4. 7...Dc5 8.0–0 
Dxc4 9.e4 Sb4 10.Te1 Dd3 11.Lf4±. 
8.0–0 Le7 9.e4 0–0? 
Grunden til at det er en fejl er, at hvid 
kommer til at stå godt efter e5, men 
det gør hvid også efter 9...d6 10.Lf4 
0–0±. 
10.Te1? 
Trækket er unødvendigt. Hvid skal 
udnytte sit udviklingsforspring med 
e5. 10.e5! Se8 (10...Sg4 11.Te1 Db6 

12.Te2 Lc5 13.Se4+-) 11.Te1 Sc5 
12.Tb1±. 
10...Sc7?  
Igen overser vi begge e5! 10...d6 
11.Lf4 Sc5 12.Tb1±. 
11.Lg5?! 
11.e5 Sfe8 12.Sd4+-. 
11...Se6 
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11...d6 12.e5 dxe5 13.Txe5 med lille 
hvid fordel.  
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12.Ld2 
Her havde Mads Hansen kommenteret, 
at alle mine træk med den sortfeltede 
løber var forkerte. Det her var dog 
ikke!  
12...Dd8 13.Le3? 
Meget bedre var 13.e5! Se8 14.Dc2 d6 
15.Tad1±. 
13...b6?±. 
Sort skulle have udnyttet, at min løber 
er fejlplaceret på e3 med Sg4. 13...Sg4 
14.e5 d6 15.exd6 Lxd6 16.Dc2 Sxe3 
17.Txe3=. 
14.Sd4 Sxd4 15.Lxd4 Se8?! 
Jeg tror, at hans plan er at få en ny 
springer op til e6, problemet er bare, at 
det tager alt for lang tid. 15...d6 16.e5 
dxe5 17.Lxe5 Ld7 18.h3 Te8 19.Df3±. 
16.Dd2?! 
16.e5 Sc7 17.Se4 Se6 18.Lc3+-. 
16...Sc7 17.Tad1 Se6 18.Le3 a5 19.f4 
Lc5? 
19...Sc5 20.e5 La6 21.Se4 Sxe4 
22.Lxe4±. 
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20.Lxc5 
Grunden til, at jeg slog på c5 først og 
derefter spillede e5, var at det var 
forceret, e5 er dog stadig bedre. 20.e5 
De7 21.f5 Sd8 22.Lxc5 Dxc5+ 
23.Kh1+-. 
20...Sxc5 21.e5 La6 22.b3 Ta7? 
Han havde spillet meget hurtigt hele 
partiet, så han har bare overset Lxc6. 
22...f5 23.exf6 Dxf6 24.Se4 Sxe4 
25.Lxe4±. 
23.Lxc6 Tc7 24.Lg2 a4 25.Sd5 axb3 
26.Sxc7 Dxc7 27.axb3 Sxb3 28.Dxd7 
Dxc4 29.Ld5 
Her pointerede Tobias, at Kh1 først 
havde været en smule bedre, da det 
ikke lader modstanderen se sine kort. 
29...Dc5+ 30.Kh1 Lc4 31.Lxc4 Dxc4 
32.Dd5 Dc3 33.e6 fxe6 34.Txe6 Kh8 
35.Txb6  
Der var lige en sidste fuskervariant 
som sort kunne afprøve. Jeg havde nu 
regnet på den og set, at den ikke holdt. 
35.Txb6 Te8 36.Txb3 Te1+ 37.Txe1 
Dxe1+ 38.Kg2 De2+ 39.Kh3 Df1+ 
40.Kh4. 
1–0 
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AKTIVITETSKALENDER 
 

September mandag 02 Klubmesterskab (1), BRIKKEN nr. 2 

 mandag 09 Klubmesterskab (2) 

 mandag 16 Klubmesterskab (3) 

 mandag 23 Undervisning 

 mandag 30 Klubmesterskab (4) 

Oktober fredag 04 OM 2013 (1) 

 lørdag 05 OM 2013 (2 & 3) 

 søndag 06 OM 2013 (4 & 5) 

 mandag 07 Klubmesterskab (5) 

 mandag 14 Efterårsferie – klubben er lukket 

 mandag 21 Hold (1) 

 søndag 27 Kl. 12-18: Divisionsskak (1) 

 mandag 28 Klubmesterskab (6) 

November mandag 04 Klubmesterskab – udsatte partier 

 uge 45  Pokal (1) 

 søndag 10 Kl. 12-18: Divisionsskak (2) 

 mandag 11 Hold (2) 

 mandag 18 Klubmesterskab (7) 

 mandag 25 Undervisning 

 uge 48  Pokal (2) 

December mandag 02 Hold (3)  
 søndag 08 Kl. 12-18: Divisionsskak (3) 

 mandag 09 Klubmesterskab (8) 

 mandag 16 Juleafslutning 

 lørdag  28 FREM JULECUP 

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

 
 
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C 21676241 
Thor Bendix, Kragsbjergstrædet 18, lejl. 2, stuen 5000 Od. C 60110673 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Jesper Bruun, Snogegårdsvej 142, 2. th., 2860 Søborg 21283615 
Claus Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Jacob Foged Christensen, Grøftebjergvej 4, 5750 Ringe  42700108 
Søren Christensen, Hollufgårdsvej 197 D, st. tv., 5220 Od. SØ 23963287 
Kristoffer Dyrgaard, J.C. La Cours Vej 5, 1. tv, 5000 Od. C 25757678 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Jakob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Aske Scott Graulund, Toften 4, 5560 Aarup 28731103 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
J. Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Mads Hansen, Slåenhaven 50, 5240 Odense NØ 41280069 
Tobias Aagaard Hansen, Vægtens Kvarter 262, 5220 Od. SØ 22103960 
Sofia Henriques, Nedergade 40, st. th., 5000 Odense C 
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C 24262675 
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ 21854140 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 21495258 

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

Johnny Holler Johansen, Saxovej 12, st. Mf., 5210 Od. NV 66104157 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Tommy Knoth, Hyldegårdsvænget 3, 5690 Tommerup 64752159 
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Medlemsoversigt 

 
 
Lene Kuntz, Møllemarksvej 54, st. tv., 5200 Odense V 22300077 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Michael B. Madsen, Skeltoftevej 4, 4. tv., 2800 Lyngby 23325877 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C 61305945 
Elisabeth Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Sophus Mechlenburg Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
André Friis Møller, Præstevænget 5, 5871 Frørup 65371093 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Søborg Hovedgade 87, 2. th., 2860 Søborg 61310196 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Niels-Peter Nielsen, Peder Skrams Gade 22, 4., 1054 Kbh. K 61272250 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M 23207031 
Jan Nordenbæk, Horsehøj 93, 4000 Roskilde 28558032 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Erik Pedersen, Norddalen 8, 5260 Odense S 61731784 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Jens Rasmussen, Banevænget 9, st., 5270 Odense N 29823270 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
Jannick Benneth Skow, Eyvinds Allé 12, 5250 Odense SV 23463983 
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Per Stentebjerg-Hansen, Mælkehatten 11, 5220 Od. SØ  61709191 
Niels Henrik Sørensen, Svanereden 7, 5270 Odense N 22401914 
Stefan Wiecker, Faaborgvej 72, st. tv., 5250 Odense SV 28939067 
Simon Wilbrandt, Knarrebjergvej 9, 5762 Vester Skerninge 28972264 
Torben Østergreen-Johansen, Prinsevej 12, 5631 Ebberup 42376442 
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