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

BRIKKEN er klubbens medlemsblad - det udkommer 3-4 gange årligt og 
uddeles gratis til medlemmerne - desuden trykkes et mindre oplag uden 
medlemslisten beregnet for andre klubber, tillidsfolk, biblioteker, journalister 
m.v. 
 

FREMs bestyrelse: 
 

Formand:  Jesper Knudsen, tlf. 24 60 46 24 
 mail: springertild4@yahoo.dk 
 

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

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

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

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

Bestyrelsesmedlem:  Michael B. Madsen, tlf. 23 32 58 77 
 mail: madse06@student.sdu.dk 
 

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

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

Spilletider:  Mandage fra kl. 19.00 til ca. 24.00 
 

FREM's hjemmeside: www.fremskak.dk 
 
BRIKKEN nr. 1 udkommer 9. marts 2009 – deadline 23. februar 2009. 
 
Bladets redaktør Niels Erik Nielsen modtager helst dine indlæg per e-mail: 
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, men kommer du i god tid, kan der sædvanligvis  
aftales andre afleveringsformer. 



 

3 

INDHOLDSFORTEGNELSE: 
 
Bestyrelse og redaktion  2 
Indholdsfortegnelse 3 
Partiregister 3 
Vinter 5’er 2009 3 
Divisionsturneringen 4 
Fynsserien 12 
Odensemesterskabet 19 
FREM schweizer  25 
Aktivitetskalender 29 
Baltic Sea Cup  33 
Skakturisme  37 
Mads H. til EM for ungdom 41 
Pokalturneringen 45 
Kim blev Lundeborgmester  48 
Junior hold-DM 49 
Skoleskakstævner 51 
Indbydelser 52 
Medlemsoversigt 54 

 

PARTIREGISTER: 
 
Andersen, Alf R.                     19(2) 
Delic, Jasmin  43 
Dyrgaard, Kristoffer             26, 32 
Hansen, Ib Lynæs  23 
Hansen, Mads                 35, 36,  43 
Harholm, Jes  48 
Jahncke, Giso  36 
Jakobsen, Christian 23 
Knudsen, Jesper  45 
Kuntz, Jan 26 
Lilleøren, Morten 35 
Matras, Ove  16 
Nielsen, Theis 16 
Nykjær, Jess  32 
Nordenbæk, Jan  19 
Rossen, Claus  19 
Skaanning, Kim 48 
Sørensen, Kai  45 

Vinter 5'er 2009 
 

Frem Skakklub byder interesserede skakspillere ind i varmen til en  
5 runders koordineret turnering midt i det nye års vinterkulde. 

 

Turneringen spilles som alle-mod-alle i 6 mandsgrupper, evt. med en  
monrad-gruppe nederst. 
 

Betænkningstid: 1½ time til 34 træk, derefter ½ time + opsparet tid 
 til resten af partiet. 
 

Spilledage:  Mandagene 5. & 19. januar, 9. & 16. februar og 2. marts 2008 
 med start kl. 18:30. 
 

Indskud:  75 kr. 
 

Præmier:  1. og 2. præmie på henholdsvis 300 kr. og 150 kr. i alle grupper. 
 

Tilmelding: Senest 20. december til Jonas Nilsson: 
 

 e-mail: jonas.g.nilsson@gmail.com eller tlf. 23 20 70 31. 
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Af Niels Erik Nielsen 

 
I 47. udgave af divisionsturneringen 
spiller Fyns tre førende klubber FREM, 
Læseforeningen og Sydøstfyn alle i 1. 
division, gruppe 1, som derudover 
består af fire hold fra Sjælland og et 
enkelt fra Bornholm. Det er første gang 
i turneringens historie, at den fynske 
trio krydser klinger i landets 
næstbedste række. 
 

1. runde: 
 

FREM – Sydøstfyn: 4-4 
 

Sæsonen blev indledt med et brag af et 
lokalopgør, da vores nyoprykkede 
førstehold tog imod nedrykkerne fra 
Sydøstfyn, der er klar favorit til at 
vende tilbage til landets bedste række. 
Det skyldes ikke mindst, at Niels 
Højgaards tropper har fået tilgang af 
GM Lars Schandorff, der går direkte 
ind på førstebrættet. Ingen af 
førsteholdsspillerne har forladt 
Sydøstfyn efter nedrykningen, men det 
er et åbent spørgsmål, hvor ofte man 
kommer til at se GM Jacob Aagaard og 
Torben Sørensen i aktion, og ingen af 
dem var med i Odense. Skakligaen bød 
på flere dobbeltrunder, men dem er der 
kun en enkelt af i den næstbedste 
række, så med mindre de to topspillere 
kan kombinere en tur til Danmark med 
andre gøremål, tager de næppe flyveren 
hjem fra hhv. Skotland og Kina for at 
spille en enkelt divisionskamp. 
FREM 1 er blevet kraftigt forstærket 
efter oprykningen, idet WIM Ellen 
Hagesæther og Alf R. Andersen er 

kommet til. De to nordmænd kommer 
som kaldet, da vores homogene hold 
hidtil har manglet tyngde i toppen. Med 
et Elo-tal på 2239 går Ellen 
Hagesæther direkte ind på 
førstebrættet, hvor hun med Schandorff 
som modstander fik noget af en ilddåb. 
Efter et par timers spil lignede det en 
klar sejr til Sydøstfyn, der stod lovende 
på de fleste brætter, mens vi kun kunne 
glæde sig over udviklingen et enkelt 
sted, men her lignede det til gengæld 
kun et spørgsmål om tid, inden vores 
første sejr i 1. division ville komme i 
hus. 
 

Dronning på afveje 
På sjettebrættet havde Alf R. Andersen 
hvid mod Thomas Jepsen, der blev 
hårdt straffet for et hasarderet 
bondefremstød efter 8...b5?: 
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9.b4! Dxb4 10.axb5 c5?! 11.Ld3 c4 
12.Ta4 a5 13.Txb4 axb4 14.Sd1 cxd3 
15.cxd3 d5 16.e5 Sfd7 17.Dxb4 e6 
18.0–0  
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Hvids konge er i sikkerhed, og det er 
blevet tid til at tælle brikker: Sort har 
blot fået tårn og springer for dronning 
og to bønder, hvilket omregnet efter 
brikkernes værdi stort set svarer til at 
være bagud med en officer! Andre 
forhold i stillingen kan som bekendt 
gøre sig gældende, så man skal ikke 
strække den slags sammenligninger for 
vidt, men i diagramstillingen er sorts 
kompensation så godt som ikke 
eksisterende. 
18…Lb7 19.Sb2 Tc8 20.Sa4 Lf8 
21.Sc5 Sb6 22.Db3 Ta7 23.Tc1 S8d7 
24.Sxb7 Txb7 25.Tc6 Tcb8 26.Da2 
Ta8 27.Dc2 Tba7 28.Lc1 Ta1 29.Kh2 
T8a2 30.Db3 Txf2 31.Lb2 Tb1 
32.Tc2 Tff1 33.Sd2 Th1+ 34.Kg3 
Tbe1 35.Sf3 Td1 36.Td2 Tb1 37.Te2 
Lh6 38.Sd2 Tbd1 39.Lc3 Lg5 40.Db4  
Da Alf udførte dette træk, stod der 0.02 
på hans display, og selv om han altså 
akkurat klarede tidkontrollen med den 
materielle overvægt i behold, havde 
Thomas i mellemtiden fået sine 
officerer til at arbejde godt sammen, 
men Sydøstfyn-spillerens næste træk er 
nok en kende for optimistisk: 
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40…f5?! 41.exf6 Sxf6 42.Txe6 Sbd7 
43.Sf3!? 

43.b6! 
43...Tb1 44.Da4 Ta1 45.Dc2 Tac1 
46.De2 Sh5+ 47.Kg4 Sf4 
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48.Txg6+! Sxg6 49.De6+ Kg7 
50.Dxd7+ Kf6 51.Dd8+ Kg7 52.Dxg5 
Tc2?! 53.Ld2 Tf1 54.Dxd5 h5+ 
55.Kxh5 Txd2 56.Dd7+  
1–0 
 

Hvem havde efter sorts 
åbningsblamage regnet med, at 
afgørelsen i dette parti ville blive den 
næstsidste i matchen? 
 



 

6 

Vingefald og hjælpemat i et træk 
Første afgørelse faldt, da Stefan 
Wiecker tog remis ved evig skak mod 
Jakob Mikkelsen. Vi kom foran, da 
Mads Hansen havde et afgørende hiv 
mod Jan Nordenbæk efter 27…Ke7?: 
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28.Dxd4! Txg2+?? 29.Kxg2 
Da 29…Df3+ er et slag i luften, opgav 
sort. 
1–0 
 

Det blev 2,5-0,5 øjeblikket efter, da 
Lars Borbjerggaard tabte på tid til Kim 
Skaanning.. Partiets kritiske fase 
opstod efter Kims 27…La6: 
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28.Tf2?! 

28.Da7! Tb6 29.bxa5 Tb2 30.Dxa6 
gxf4 31.Dc8+ Kh7 32.Tf2! Txf2 
33.Kxf2 Dxe5 34.Dxc7+ Kg8 
35.Te1!+-. 
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ANALYSEDIAGRAM 

 

28...Lb5 29.Da7 Tdd8 30.Dc5    
30.Dxa5! 
30...La4 31.Tb1 gxf4 32.Dd4 Tb6 
33.Dxf4 Kh7= 34.Tf3 Tg8 35.g4 Lc2 
36.Tb2 Le4 37.Tg3 axb4 38.cxb4 
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38...Txc6! 39.b5 
39.Sxc6 Dxb2. 
39...Tc5  
Tid. 0–1 
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Hentet på et par minutter 
Glæden over føringen blev dog 
ekstremt kort, thi i løbet af et par 
minutter havde Sydøstfyn udlignet. 
Først vandt Martin Strandby Hansen 
over Michael Agermose Jensen, og det 
kan der efter spillet indtil tidnødsfasen 
bestemt ikke indvendes noget imod, 
men alligevel ærgrede Michael sig 
bagefter over, at han ikke fik testet 
modstanderen noget mere. Sagen var 
nemlig den, at FREM-spilleren ud over 
en elendig stilling også var håbløst 
bagud på uret, da der resterede cirka 10 
træk, men det forhold blev der ændret 
drastisk på, idet Martin gav sig tid til at 
notere trækkene ned, mens Michael 
bare fyrede sine træk af. Derfor var 
Sydøstfyn-spilleren pludselig bagud på 
tiden, da Michael i træk 37 gav ham en 
hjælpende hånd: I stedet for at slå det 
tårn, der gav skak, satte han i farten sit 
eget imellem, hvilket tillod mat i et 
træk! Uden denne overseelse stod hvid 
stadig til gevinst, men det åbne 
spørgsmål var naturligvis, om han ville 
nå helskindet over træk 40. Omtrent 
samtidig udlignede IM Steffen 
Pedersen, der med de sorte brikker 
tidligt fik fat mod Kristoffer Dyrgaard, 
der endte med at blive helt krøllet 
sammen. 
 

Favoritterne balancerede på randen 
af et nederlag 

Da der kunne pustes ud efter den 
hæsblæsende tidnødsfase var en 
sensationel hjemmesejr stadig en 
mulighed, men på femtebrættet 
bukkede Mads B. Svendsen sin 
merbonde væk mod Finn Nøhr, hvorpå 
fredspiben blev tændt. Alf bragte derpå 

FREM foran 4-3, men de to holds 
spillere og supportere kom til at vente 
længe, inden mødet på førstebrættet 
mellem Ellen Hagesæther og Lars 
Schandorff var færdig. Stormesteren 
stod hele vejen lidt bedre, men det 
lykkedes for hjemmeholdets debutant, 
at få afviklet til et slutspil, der var 
teoretisk remis, hvis sort havde beholdt 
tårnet i a-linien, men med uret tikkende 
ned mod nul var det naturligvis sin sag 
at påvise det, og til slut lykkedes det 
Schandorff at skaffe Sydøstfyn 
uafgjort.  
 

1. runde:  
Hillerød – BMS Skak 3-5 
Bornholm – K41 2 4-4 
FREM – Sydøstfyn 4-4 
Furesø – Læseforeningen 6-2 

 

2. runde: 
 

K41 2 – FREM: 5-3 
 

Til udekampen mod K41 2 var FREM 
ramt af to afbud, idet førstebrættet 
Ellen Hagesæther var med det norske 
damelandshold til OL i Dresden, mens 
hendes kæreste Alf R. Andersen af 
arbejdsmæssige årsager ligeledes måtte 
melde forfald, men her stoppede 
fortrædelighederne ikke, idet det kun 
var på et hængende år, at vi 
overhovedet kom i kamp. Spillernes bil 
brød nemlig sammen undervejs, så det 
var umuligt at nå frem inden for den 
tilladte time. Heldigvis viste 
københavnerne fair-play og gik med til 
at udskyde starten en time, så urene 
først blev sat i gang kl. 13. Michael 
Jensen og Kim Skaanning var allerede i 
hovedstaden, men de seks øvrige 
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mistede hver en halv times 
betænkningstid på den konto, idet de 
først var fremme kl. 13.30. 
 

Michael Jensen fik tidligt fat 
På forhånd havde førsteholdet udsigt til 
en vanskelig opgave, idet K41 2 i sidste 
sæson sluttede på andenpladsen i 
rækken, så det ufrivillige afbræk var 
bestemt ikke den bedste optakt. Det så 
nu ikke ud til at påvirke holdets 
spillere, som kom bedst fra start. Først 
færdig var Stefan Wiecker, der spillede 
en korrekt remis. Derpå var det 
Michael Jensens tur til at komme på 
tavlen og det med en gevinst. Han 
havde hvid mod Michael Nielsen, og vi 
følger vinderens noter efter 12…Sa5: 
 

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

13.Ld5 
Det kostede en halv time, selvom jeg 
havde set på et halvt minut at det var et 
godt træk. Jeg skulle nemlig lige regne 
på 13.Lxf7+! Kxf7  
A) Jeg undervurderede 14.e6+! det 
vinder vist direkte. 14...dxe6 (14...Ke8 

15.Sd6++-; 14...Kf8 15.exd7+-) 

15.Seg5+ Ke8 16.Db1! Det var trækket 

jeg missede. Uden det har hvid 
ingenting;  
B) 14.Sfg5+ 14...Ke8 15.Dd3 med 
heftigt angreb, men vinder det? Det var 
jeg fuldstændig sikker på at 13.Ld5 
gjorde. (15.e6 dxe6 16.Db1! havde jeg 

ikke set. Måske overlever sort). 
13...Sh6?  
Den skulle dække på f6. 13...Lxd5 
14.Dxd5 Sc4 15.Lg5! og Sd6 afgør 
næste gang.  
14.Sd6+  
14.Sf6+ Kf8 15.Lxb7 Sxb7 16.Sxd7+ 
Kg8 17.e6 vandt også. 
14...exd6 15.exd6+ Kf8  
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16.Lxh6! 
Et vigtigt mellemtræk. Efter 16.Te7? 
Tc5! vender krigslykken. 
16...Lxh6  
16...Txh6 er heller ikke appetitligt. 
17.Te7+- 
Angrebet er helt afgørende. 
17...Th7 18.Se5  
Angrebet spiller sig selv. 
18...Tc5?  
18...Sc6 19.Lxc6 (eller 19.Sxf7 Db6 

20.Txd7) 19...Txc6 20.Sxd7+ Kg8 
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21.Te8+! Dxe8 22.Sf6+ Kf8 23.Sxe8 
Kxe8 24.De2+ Kf8 25.d7 vinder. 
19.Sxd7+  
Hvid kunne stadig gå galt i byen med 
19.Txd7? Df6. 
19...Dxd7  
19...Kg8 20.Sxc5 Dxd6? 21.Lxf7+. 
20.Txd7 Txd5 21.De1!  
Slut. Men i holdskak spiller man jo 
videre. 
21...Ld2 22.De7+ Kg8  
��������	
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23.Df6?? 
Jeg troede det var mat eller 
officersgevinst og spillede hurtigt. 
23.De8+ Kg7 24.Dxf7+ var ret enkelt. 
23...Tg7  
Nå ja. Så skulle jeg til at tænke igen. 
Heldigvis fandt jeg en smart manøvre: 
24.Dd8+ Kh7 25.Df8 Tg5 26.g3  
Jeg havde på fornemmelsen at 26.Txf7 
vandt. Men i tidnøden valgte jeg det 
sikre. 
26...Tf5 27.Td8 g5  
27...Kh6 28.d7. 
28.Dh8+ Kg6 29.Tg8 Txg8 30.Dxg8+ 
Kh6 31.d7  
Utroligt at jeg regnede helt hertil i træk 
24, når jeg ikke så matten. 

31...Sc6 32.d8D Sxd8 33.Dxd8 Ld5 
34.Td1 Te5  
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35.Df6+ 
Sort skulle lige se om jeg kunne finde 
på 35.Txd2?? Te1#. 
1–0 

Nedtur for toppen 
1,5-0,5 føringen holdt sig dog ikke 
længe, idet hjemmeholdet blæste vores 
top totalt omkuld. Kristoffer måtte se 
sit officersoffer fuldstændig pillet fra 
hinanden af Sebastian Nilsson, men 
partiet er bestemt seværdigt, og 
Kristoffer har kommenteret forløbet. Vi 
hopper ind efter 12…exd5!?: 
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13.Sc6 
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Det bedste træk, hvorefter "Experts 
versus the Sicilians" ikke angiver mere, 
da det aldrig er blevet testet på højt 
plan.  
13...dxe4  
13...Lxc6?! 14.exd5+ Le7 15.dxc6 Sc5 
16.Lf5 med gode chancer for hvid trods 
den manglende officer. 
14.Lxe4 Sc5!  
Sort når lige akkurat at stabilisere 
stillingen.  
15.Lxf6 gxf6  
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16.Lf5+?! 
16.Ld5+ var varianten, Sebastian 
anbefalede bagefter, hvor hvid nok 
redder sig en halv. Et indicium for dette 
er, at Mads Hansen også mente at det 
var trækket at spille for hvid. Hvad 
teorihajen siger, må nok have en grad 
af sandhed! 
16...Se6 17.Dh5?!  
Starten på en fejlberegning i en lang 
forceret variant. 17.Lxe6 fxe6 
(17...Lxc6 18.Ld5+ Kd7 med uklart 

spil) 18.Dh3 er mere interessant. 
17...Lxc6  
Forceret for at kunne dække over 7. 
række med tårnet.  
18.Txe6+  

18.Lxe6 Ta7 og den sorte konge 
gemmer sig på kongefløjen. 
18...Le7  
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19.Tde1 
19.Tdxd6? strander desværre på 
19...Td8 20.Txd8+ (20.Txc6?? Dg1+) 

20...Kxd8 med klar sort fordel. 
19...Ta7 20.Txd6?!  
20.Txf6 Ld5 er et andet forsøg, der 
løber ud i sandet. 
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20...Df2! 
Trækket der afgør partiet.  
21.Dd1 Dxf4+ 
21...0–0?? 22.Dg4+ Kh8 23.Dh5 
Dxf4+ (23...Dxe1+ 24.Td1) 24.Kb1 h6 
25.Txc6±. 
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22.Kb1 Kf8!  
I alle tidligere variantberegninger 
havde jeg selvfølgelig forkastes dette 
træk pga. Dh6+, men dette var jo ikke 
længere en mulighed, hvilket jeg 
overså siden 17.Dh5. Resten er 
frustrationsforsøg på fusk. 22...0–0?? 
23.Dh5 Dxf5 24.Dxf5 Lxd6 25.Dxf6 
med evigskak. 
23.Txc6 Dxf5 24.Dd2 h6 25.De3 Dd7 
26.Tc3  
I begyndende tidnød overser jeg, at 
dronningen kan stå på e7 i følgende 
variant  
26...Lb4 27.Td3 De7  
27...De6?? havde jeg håbet på! :-) 
28.Td8++-. 
28.c3 Dxe3 29.Texe3 Le7 30.Te4 Tg8 
31.g3 Tg5 32.Kc2 Tc7 33.b3 Te5 
34.Th4 Te2+ 35.Td2 Txd2+ 36.Kxd2 
Kg7 37.a4 f5 38.Td4 Lf6 39.Td3 bxa4 
40.bxa4 Tc4  
0–1 
 

Mens Kim stod næstbedst hele vejen, 
var det en slem streg i regningen, at 
2xMads måtte ned. Mads den ældre så 
længe ud til at skulle gå i Michael 
Jensens fodspor, men han endte med at 
tabe, som det også var tilfældet for 
hans yngre navnebror, der også stod 
klart bedst undervejs. 
 

Reserverne begrænsede nederlaget 
Med fire sejre i rap var K41 2 sikker på 
sejren, men hvor stor ville den blive? 
Det var nu op til reserverne Tom 
Frantsen og Mathias Meunier at 
begrænse nederlaget. Med de hvide 
brikker bukkede den normalt så solide 
Tom en bonde væk mod Niels Chr. 
Kragh efter brøleren 12.Se5??: 
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12...Lxf2+! 13.Kxf2 Dxe5 14.Dxe5 
Sg4+ 15.Ke2 Sxe5 16.Sf3 Sg6 17.Lc2 
Se7 18.a4 Sc6 19.a5 Sd5 20.Ld2 0–0 
21.b4 a6 22.Thb1 g5?! 23.c4 Sf4+ 
24.Kf2 Sg6 25.Lc3 g4 26.b5 Sce7 
27.Se5 Sxe5 28.Lxe5 Sg6?! 29.Ld6 
Td8 30.Td1 f5 31.Lc7 Te8 32.La4 Tf8 
33.Td6 Se5 34.Lb3 Sd7? 
34…Sf7 
35.Tad1 Sc5 36.Lc2 Tf7 37.Td8+ 
Kh7 38.b6! 
��������	
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Selv om Tom stadig er en bonde ned, 
har han, godt hjulpet af modstanderens 
planløse spil, klar fordel. 
38…Sd7  
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38...Td7 39.T1xd7+ Sxd7 40.Ke3 Kg6 
41.Kd4! Sf6 42.La4+-. 
39.La4 Sc5 40.Lc2 Sd7 41.Ke3 Sf8 
42.La4 Ld7??  
��������	
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43.T1xd7 Sxd7 44.Txa8 Sc5 45.Lc2 
1–0 

I matchens sidste parti kunne det efter 
sigende være gået begge veje, men med 
en remis gjorde Mathias Meunier det til 
slutresultatet 3-5, der, de bizarre 
omstændigheder taget i betragtning, var 
til at leve med. 

 
2. runde:  

Furesø – Hillerød 4,5-3,5 
BMS – Bornholm 5,5-2,5 
K41 2 – FREM 5-3 
Læseforeningen – Sydøstfyn 2-6. 

 
Stillingen: 1-2. Furesø og BMS Skak, 
begge 10,5(4) 3. Sydøstfyn 10(3) 4. 
K41 2 9(3) 5. FREM 7(1) 6. Bornholm 
6,5(1) 7. Hillerød 6,5(0) 8. LF 4(0).

 

FYNSSERIEN 
 

1. runde: 
Turneringen blev indledt med det 
interne klubopgør mellem FREM 2 
og 3, og redaktøren har modtaget to 
referater fra kampen. Vi lægger ud 
med andetholdets beretning, og 
derpå får holdleder Anton fra 
tredjeholdet ordet: 
 

Pligtsejren kom i hus 
Af Niels Henrik Sørensen 

 

Alt andet end en øjeblikkelig 
tilbagevenden til 2. division vil være en 
skuffelse for Frem 2. Nogenlunde 
sådan er teksten på forhånd udlagt for 
denne sæsons kampe i Fynsserien, og 
holdet må da også påtage sig 
favoritværdigheden i samtlige opgør. 

Klubben er som bekendt styrket på 
førsteholdet, og det sætter sit præg hele 
vejen ned gennem styrkelisten, så Frem 
2 på de fleste spilledage vil kunne stille 
et hold af lutter mesterspillere.  
I første runde havde holdet derfor alt at 
tabe i prestigeopgøret mod 
tredjeholdet, som måtte regnes som en 
af de stærkeste modstandere i 
Fynsserien.  
Både set i lyset af forrige års 
overraskende 2,5-5,5 lussing til 
favoritterne i det indbyrdes opgør, men 
ikke mindst i lyset af den ikke helt 
ligegyldige kendsgerning at de fleste 
spillere kender hinandens spillestil 
ganske godt.  
Andetholdet havde tilmed et par 
gevaldigt rustne spillere med i form af 
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Mikkel Clausen og Niels Henrik 
Sørensen, der begge ikke har rykket 
synderligt på brikkerne de senere år. 
Med en gennemsnitlig ratingforskel på 
godt 200 point modstanderne imellem, 
var favoritternes forventede score helt 
oppe omkring de 75 procent. Da røgen 
havde lettet sig, viste tenniscifrene 6-2 
da også præcis den foreskrevne 
styrkeforskel. Jævnbyrdigheden var 
dog udtalt langt hen ad vejen. 
Jan Kuntz havde ingen problemer med 
at stille sig solidt op med sort i en 
Caro-Kann og holde remisen mod Tom 
Frantsen. Nogenlunde det samme var 
gældende for Jess Nykjær med hvid, 
der ikke skulle nyde noget af at komme 
ud i forviklinger mod Mathias. Yann er 
i den grad i kampform for tiden, og 
mødte dermed sin modsætning i 
Mikkel Clausen. Partiet kom dog aldrig 
rigtig ud over remisgrænsen, for trods 
Clausens merbonde var 
bondestrukturen fuldstændig fastlåst. 
Så 1,5-1,5 på topbrætterne. Jesper 
Knudsen er altid god for nogle 
dynamiske stillinger, der stiller 
modstanderne over for store regnekrav. 
Det skete også mod René Andreasen, 
der gik galt i et svært midtspil og måtte 
se et tårn og dermed pointet forsvinde. 
Theis mod Jonas endte ud i et lige 
bonde-tårn slutspil, hvor ingen af 
parterne havde synderlige 
gevinstchancer, så også remis her.  
Andetholdets bredde gjorde dog i sidste 
ende udslaget i bunden. Michael 
Madsen har helt styr på sin 
slutspilsteknik, og relativt ubesværet 
styrede han sejren hjem mod Chresten 
Nielsen i et slutspil, hvor han havde to 

lette mod en tyk. I partiet Anton 
Kjeldsen mod Niels Henrik Sørensen 
fik sidstnævnte alt for let lov til at 
etablere en bondestorm på kongefløjen, 
som i sidste ende gav 
materialevindende angreb.  
På ottendebrættet vandt Bent 
Christensen aftenens mest suveræne 
sejr, da han lynhurtigt fik udnyttet 
Alfreds lidt ukoordinerede åbning til at 
vinde brikker, og hurtigt var hans 
stilling helt overlegen. 6-2 og kursen 
mod fornyet divisionsstatus er sat. 
 

Vi var aldrig i nærheden af sejren 
Af Anton Kjeldsen 

 

Det var med lidt bange anelser, vi 
skulle indlede sæsonen med at møde 
det måske stærkeste Fynsseriehold 
nogensinde: nemlig vores 
klubkammerater fra Frem 2, som 
stillede op med lutter sultne 
mesterspillere på de første 7 brætter. 
Samtidig var der tale om nogle meget 
tændte spillere, som tørstede efter 
revanche for den efterhånden 
legendariske match for 2 år siden, hvor 
3. holdet chokerede hele skakverdenen 
med en meriterende 5½-2½ sejr. 
 

Lad det være sagt med det samme – vi 
kom aldrig i nærheden af en gentagelse 
denne gang. Der var dog ligestilling på 
de fleste brætter langt henne i kampen, 
men rigtigt spændende blev det aldrig. 
Vi matchede dem fint på de øverste 
brætter, hvor kun Jesper var René 
overlegen. Jess var måske den 
nærmeste til at snuppe en sejr mod 
Mathias, men valgte det sikre ved at 
tilbyde remis med en bonde over.  
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Det gik så lige op, da Theis holdt remis 
mod Jonas med en bonde under. Jan og 
Yann sikrede sig også 2 halve mod 
deres langt højere ratede modstandere i 
partier, som aldrig tippede til nogle af 
siderne. 
Udslagsgivende blev Frem 2’s store 
bredde på de nederste brætter, hvor 
Chresten, Alfred og jeg selv egentlig 
ikke rigtig kunne yde fornuftig 
modstand, da det snerpede til.  
6-2 var et retvisende resultat af 
matchen og nu håber vi så, at vores 
klubkammerater kan fortsætte de gode 
takter og sikre sig den oprykning til 
divisionerne, som de helt klart har 
klassen til at begå sig i. 
Målet for Frem 3 for resten af sæsonen 
er ligesom de 2 foregående år at spille 
med om top 3 placeringerne. 
Førstepladsen bør gå til Frem 2, men i 
en ellers meget jævnbyrdig Fynsserie, 
mener jeg vi er stærke nok til at kunne 
slå alle, hvis vi genfinder den specielle 
”Frem 3 – ånd”.  
Om ikke andet kan vi i det mindste 
hjælpe gutterne fra 2. holdet ved at tage 
point fra deres konkurrenter til 
oprykningspladserne. 
 

2. runde: 
 

Læseforeningen fik store klø 
Af Jesper Knudsen 

 

FREM 2 mødte Læseforeningen, der 
efter sejr i første runde over Næsby 
lignede en kandidat til top 3 i 
Fynsserien.  
Dette kandidatur blev efter denne 
match konverteret til en mulig billet om 
nedrykning af et stærkt spillende 2. 

hold. Opgøret blev aldrig spændende, 
da styrkeforskellen tidligt blev synlig. 
På de øverste brætter havde Tom en 
god stilling i spansk mod René Rauer, 
mens Mikkel Clausen med hvid 
forsøgte at huske detaljerne i 
skandinavisk mod Allan Drost.  
Tom pressede, men efter en lidt 
unøjagtig dronningafbytning, fik han 
aldrig nok i slutspillet, selvom løberpar 
og struktur havde afgivet løfter om en 
mulig gevinst. 
 
Mikkel måtte hen til tidskontrollen før 
Allan Drost bukkede i en svær stilling, 
der var til Mikkels fordel. Mikkel 
virkede meget fokuseret og godt 
spillende denne mandag aften, og efter 
18.Da8+ begik hans modstander den 
første alvorlige fejl: 
 

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

18...Kc7?? 
18...Kd7! 19.Da4 Sf6 med lille hvid 
fordel. 
19.La5+ b6 20.Da7+ Kc8 21.Dxb6 
Dxb6 22.Lxb6 Lb4+ 23.Kf1 Td6 
24.Le3 
24.c5!? 
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24...Sf6 25.Ke2 Sd7 26.Tad1 Ta6 
27.a3 Le7 28.Ld4 e5 29.Lc3 Lxa3? 
30.bxa3 Txa3 31.Tb1 Sc5 32.Lb4! 
��������	
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1–0 
 

Jeg havde sort imod Jørgen Lynggaard 
og fik ret ubesværet udlignet i 
Dragevarianten. Han trak i nødbremsen 
og byttede dronninger med det 
klassiske Sd5 efterfulgt af afbytning på 
d2.  
Jeg lagde et pres med løbere og tårn på 
dronningefløjen, men havde ligesom 
Tom kun fordel af optisk karakter. Jeg 
tog en runde i spillelokalet efter træk 
25 og tilbud remis, da vi stod bedst på 
de resterende brætter. 
Jonas havde inden spillet remis mod 
Johnny Holler. Jonas gav tidligt en 
kvalitet og kunne måske spille for hele 
pointet, men valgte det sikre.  
Bent Carl gik fra start til angreb og 
blæste sin modstander af brættet med 
en bondestorm på kongefløjen.  
Korrekt var det næppe, men Bent er 
god pokerspiller, der ved hvornår han 
skal holde masken.  
 

Det var der især grund til efter 21.h5?: 
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21...f6?! 
21...e5! 22.Lxe5 (22.Dd3 exf4 23.hxg6 

Se5) 22...Sxe5 23.Dxe5 f6–+. 
22.Dd3 f5 23.hxg6 e5?  
23...Lc4! med sort fordel. 
24.Td1! Lc6 25.Db3+ Kh8 
25...Kg7 26.Se6+ er ikke stort bedre. 
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26.Txd7 
Og frem for at tabe dronningen eller gå 
mat, opgav sort; fx 26...Dxd7 27.Lxe5+ 
Tf6 28.Lxf6+ osv. 
1–0 
 

Michael Madsen stod længe godt imod 
Kurt Ploug, men så fik Kurt modspil 
med kongen i et dobbelt tårnslutspil. Så 
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valgte Kurt en passiv variant, som i 
sidste ende gav Michael hele pointet. 
 

Niels Henrik stod mærkeligt op imod 
den tidnød, der syntes at følge Niels 
Henriks partier. Alligevel kom han ud 
af træk 40 med gode muligheder og fik 
stablet tårnene i f-linien med gevinst til 
følge. Modstanderen, Jacob Jensen, må 
have følt lidt lede ved resultatet, der 
kunne have haft to andre udfald, om 
end det faktiske resultat var det mest 
sandsynlige.  
 

Bent Jensen var kommet hjem fra 
maratonløb i Holland og profiterede 
tilsyneladende af den gode form. Han 
var aldrig i problemer mod Jens 
Rasmussen, der, igen spillede alt for 
længe i en meget tabt stilling. Flot 
resultat med oprykningspotentiale. 
 

Frem 3 – ”ånden er tilbage!” 
Af Anton Kjeldsen 

 

”En sindsoprivende forestilling” – 
sådan beskrev formand Knudsen 
matchen mellem Frem 3 og Faaborgs 1. 
hold i timerne efter at røgen havde lagt 
sig. Og det må siges at være en meget 
rammende beskrivelse af det scenario, 
der udspillede sig den aften i 
Ungdomshuset. 
 
Faaborg havde tabt til Nyborg i 1. 
runde, men var til kampen mod os 
forstærket på to pladser og var dermed 
klare favoritter på de 6 første brætter. 
Specielt skræmmende er deres 2 
øverste brætter: tidligere 
Danmarksmester Ulrik Rath (2300 i 
rating) samt Bo Garner (2200 i rating). 
 

Det startede også ganske som forventet 
med en hurtig sejr til Garner over Jess 
Nykjær, som ellers kæmpede godt mod 
overmagten. Samtidig så det rigtig 
skidt ud på flere af vores øvrige 
brætter.  
Chresten var ikke helt på toppen efter 
en lang dag i Århus og tabte 
forholdsvis let. Det samme så ud til at 
være tilfældet i Renés parti, som jeg 
dog ikke fik set så meget til.  
Yann bøffede i det i et ellers meget lige 
parti mod Bent Warncke og ærgrede 
sig gevaldigt over dette.  
Heldigvis var Theis samtidig i gang 
med at spille et rigtigt flot parti mod 
Ove Matras. Jeg har sjældent set 
Matras blive udspillet som Theis gjorde 
det her – godt gået! 
 

Hvid: Ove Matras, Faaborg 
Sort: Theis Nielsen, FREM 3 
[noter: Theis] 

1.b3  
Ikke overraskende: Ove spillede den 
samme åbning mod mig i 
Pokalturneringen en uge forinden, 
hvilket endte med remis.  
1...e5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Nf6 4.g4 ?  
Det kan da ikke være godt. Jeg regnede 
godt nok med, at han ville spille mere 
offensivt efter vores kedelige remis, 
men dette træk virker lige ambitiøst 
nok. 
4...d5  
Jeg kan lige så godt tage centrum og 
samtidig lægge pres på g-bonden.  
5.Be2 Be6 6.d3 Bd6 7.Nd2 Qe7 8.c3 
0–0–0  
Jeg er rimelig tilfreds med min stilling: 
Alle mine brikker er i spil, mens hvid 
mangler at få både springer, dronning, 
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og tårne i spil, samt kongen i 
sikkerhed. 
9.g5 Nd7  
Nu er bonden bare endnu mere blottet.  
10.h4 h6 11.gxh6 Rxh6 12.h5  
Måske hvid bare skulle tænke på 
udvikling og spille Sgf3 i stedet?  
12...Rdh8 13.Bf3 g6 14.c4? 
Dette træk svækker fuldstændig hvids 
stilling.  
14...Nb4 15.Nf1 Nc5 16.Qd2 Ncxd3+ 
17.Ke2 Nxb2 18.Qxb2 e4 19.Bg2 
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19…Be5! 
Nu er jeg også sikret materiel gevinst, 
da 20.Qxe5?? jo strander på 20…Bg4+. 
20.Qc1  
Men mine brikker skal først indtage 
dræber-position.  
20...Nd3 21.Qd1 Qf6 22.f3 Bxa1 
23.cxd5 Qb2+ 
Trækket kom nærmest automatisk. 
Bedre var Dg5 med direkte mat-trussel. 
Men under alle omstændigheder kan 
gevinsten ikke sættes over styr.  
24.Nd2 Bd7 25.fxe4 Bb5  
Jeg tænkte at jeg nok ville få nytte af 
en afdækkerskak.  
26.Ngf3 Qf6  
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27.Qxa1?? 
27.Sc4 havde været bedre, men var 
naturligvis ikke noget redningstræk. 
27…Nc1+ 
0–1 
 
Dermed var vi bagud 1-4 og det 
lignede igen en øretæve på 2-6, da det 
kun var Anton Kjeldsen, som så ud til 
at vinde sit parti, med den merbonde, 
han havde fået tidligt i partiet.  
 

Jan Kuntz og Ulrik Rath havde gang i 
et ganske lige spil, hvor Ulrik dog 
havde fordel af mest tid på uret. 
Samtidig var Alfred bagud og stod 
egentlig ikke specielt godt, men så var 
det at ”ånden” fra de senere sæsoner 
begyndte at brede sig i lokalet.  
 

Alfred fik pludselig gang i sine bønder. 
Vejlstrup kunne ikke forhindre 
dronningeforvandling og måtte opgive.  
 

Troen og håbet på en mirakelredning 
vendte tilbage, og Anton spillede for en 
gangs skyld et fornuftigt slutspil, som 
forvandlede merbonden til 3 fribønder, 
hvilket meget naturligt fik 
modstanderen til at strække gevær. 
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Herefter samlede al opmærksomheden 
sig om 1. brættet, hvor begivenhederne 
var ved at tage en meget uventet 
drejning, idet at Ulrik Rath havde brugt 
en hel del tid og pludselig var ved at 
komme i tidsnød.  
Stillingen begyndte også langsomt, 
men sikkert at tippe til Jans fordel, og 
til sidst levede han til fulde op til sit 
tilnavn ”Trylle-Kuntz” ved at vinde 
partiet både på uret og på brættet.  
 
En helt fantastisk indsats af Jan, som 
absolut må betegnes som betegnes som 
hans bedste enkeltresultat nogensinde. 
Det er altså ikke hver dag, man får 
skovlen under en tidligere 
Danmarksmester!  
 
Her den spændende afslutning efter 
Ulriks 35.Ta1: 
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35...f4! 36.exf4 gxf4 37.Sxf4+ Kf5 
38.g3 Tb2 39.Kg1 Td2 40.Ta8 Td1+ 
41.Kg2 Lf1+ 42.Kh2 Txd4 43.Tf8+ 
Ke5 44.g4 Td2 45.Tf5+ Kd6 46.Kg3 

Lc4 47.Tf6+ Kd7 48.g5 d4 49.g6 Ta2 
50.g7 d3 
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51.Sg2?? 
51.Se6!! Ta1 52.Kh2 Lxe6 53.Txe6 
Ta8 54.Txe4 Tg8 55.Td4+ Ke6=. 
51...d2 52.Se3 Ta3–+ 53.Tf4 d1D 
54.Txe4 Dg1+ 55.Kf3 Ld5! 
0–1 
 
Samtidig sikrede dette resultat os 
uafgjort 4-4, hvilket må betegnes som 
meget tilfredsstillende – især 
omstændighederne taget i betragtning.  
 
Nu gælder det så Nr. Aaby Junior i 
næste runde, og hvis vi bevarer den 
gode gejst fra Faaborg-kampen, kan vi 
med en sejr her både hjælpe Frem 2 et 
skridt tættere på oprykning, samt spille 
os selv ind i kampen om 
topplaceringerne. 
 
Stillingen efter 2. runde:  
1. FREM 2 12,5(4) 2. Nr. Aaby 11,5(4) 
3. Nyborg 8,5(2) 4-5. Læseforeningen 
2 og Tårnet, begge 7(2) 6. Faaborg 7(1) 
7. FREM 3 6(1) 8. Næsby 4,5(0).
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Odensemesterskabet 2008 
Af Niels Erik Nielsen 

 

For tredje år i træk var FREM vært for 
Odensemesterskabet, som denne gang 
samlede 42 deltagere, der spillede i én 
stor gruppe efter schweizersystemet. 
Med 16 klubmedlemmer i feltet er det 
naturligvis umuligt at yde alle 
retfærdighed, men her følger nogle 
enkelte nedslag, hvor vore deltagere 
gjorde sig positivt bemærket. 
 

Alf R. Andersen fik drømmedebut 
Den 37-årige Alf R. Andersen meldte 
sig sammen med sin ligeledes stærk 
spillende kæreste Ellen Hagesæther ved 
sæsonstart ind i FREM, og OM var 
hans første optræden for klubben i 
koordineret sammenhæng. Det blev et 
brag af en debut, idet Alf lagde ud med 
at score 5,5/6p., hvilket betød at han 
inden sidste runde var et helt point 
foran de nærmeste forfølgere. Her 
mødte han Igor Teplyi, Nordre, der 
med en sejr sikrede sig OM-titlen på 
korrektion. De to samt Jens Olav Fogh, 
Mårslet, der i sidste runde forhindrede 
en ellers godt spillende Tom Frantsen i 
at nå op, endte alle med 5,5p. og delte 
præmiesummen på 8.000 kr. 
Gennem hele turneringen viste Alf stor 
styrke, og det fik Claus Rossen, Viborg 
at føle i 3. runde, hvor Tjele-lærerens 
hollandske gambit med 2.e4 gik gruelig 
galt. I 2007-udgaven blev der gennem 
hele turneringen uddelt en præmie for 
rundens parti, men specialpræmien var 
udeladt i år, men derfor kan man jo 
godt lege videre med tanken, og i 3. 
runde gav kandidaten næsten sig selv: 
 

Hvid: Claus Rossen, Viborg 
Sort: Alf R. Andersen, FREM 
[noter: NEN] 

1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sc6 
5.f3 d5 6.Lb5 a6 7.Lxc6+ bxc6 8.Lxf6 
exf6 9.fxe4 Lb4 10.Dd3 0–0 11.0–0–0 
Lg4 12.Sce2 De7 13.exd5 Tfe8 14.c3 
La3 15.Td2 Tab8 16.bxa3 Dxa3+ 
17.Kd1 
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17...Te3!! 18.Ke1  
Efter 18.Dxe3?? Tb1+ 19.Kc2 Lf5+ er 
der forceret mat. 
18...Txd3 19.Txd3 Tb1+ 20.Kf2 Lxe2 
21.Kxe2 Dxa2+  
0–1 
 

I 5. runde gjorde Alf en ende på Jan 
Nordenbæks mesterskabsdrømme: 
 

Hvid: Jan Nordenbæk, Sydøstfyn 
Sort: Alf R. Andersen, FREM  
[noter: NEN] 

1.Sf3 f5 2.d3 d6 3.e4 e5 4.Sc3 Sf6 
5.exf5 Lxf5 6.d4 Sbd7 7.dxe5 dxe5 
8.Ld3 e4 9.Sd4 Lg4 10.Le2 Se5 
11.Lxg4 Sfxg4?! 
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12.Sxe4?  
12.Se6! Dxd1+ 13.Sxd1 Kd7 14.Sg5 
giver hvid et fordelagtigt slutspil. 
12...Dd5! 13.f3 0–0–0 14.Lg5 Dxd4 
15.Lxd8 
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15...Lb4+! 16.c3 Sd3+ 17.Kf1 Se3+ 
18.Kg1 Dxd8 19.Da4 Lc5 20.Sxc5 
Sxc5 21.Dd4 Dg5! 22.g3?  
22.Dd2 Td8 23.De2 var lidt bedre, men 
de sorte brikker dominerer også her i 
uhyggelig grad. 
22...Td8 
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Jan opgav, da hans dronning ingen 
fornuftige steder har at gå hen, fx 
23.Db4 Td2! med snarlig mat, eller 
23.Df4 Td2! 24.Df8+ (24.Dxg5?? 

Tg2#) 24...Kd7 og hvid er allerede 
løbet tør for skakker. 
0–1 
 

Kanonstart af Kuntz 
I 2008-udgaven af OM kom Jan Kuntz 
igen glimrende fra start. Lars Hansen, 
SK 1968 har i 1. runde netop spillet 
26.Sf3, da underhunden slår til: 
��������	
 
��+�++�+� 
�+�+�+����� 
��+�+�+���� 
�������+�+�  
!�+"����&�+# 
$�""+"+%�"�' 
(�+�+�+&�"* 
++Q+,+�-.�/ 
0123456789 

26...Sxd3! 27.Txd3 De2 28.Lf1 Dxf3 
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29.Txf3 Lxb1 30.Lc7 Lc2 31.c5 Le4 
32.Tf2 Ld5 33.Tb2 Te7 34.Ld6 Te3 
35.Lc4 Le6 36.Kf2 Se5 37.Lxe5 Txe5 
38.Lxe6 fxe6! 39.b4 Kf7 40.bxa5 
Txc5 41.Txb7+ Kf6 42.Ta7 g5 43.Kf3 
Ke5 44.Ta8 Tc3+ 45.Ke2 Ke4 46.a6 
Txa3 47.a7 e5 48.Kd2 Ta2+ 49.Kc1 
g4!? 50.Kb1 Ta5 51.Kb2 h5 52.Kb3 
Ta6 53.Kb2 d3! 54.Kc3 Tc6+ 55.Kd2 
Tc2+ 56.Kd1 Ta2 57.Kc1 d2+ 58.Kd1 
Ke3 
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Og hvid opgav, da 59.Td8 Txa7 
60.Txd2?? strander på 60...Ta1+ 
61.Kc2 Ta2+  
0–1 
 

Jan Kuntz vandt runden efter over Kim 
Skaanning og spillede derefter remis 
mod Jan Nordenbæk og Mads Hansen; 
med 3/4p. kunne Kuntz lune sig ved 
den kendsgerning, at hans forventede 
score i de fire partier var 0.70!  
 

Selv om de resterende tre runder kun 
kastede en enkelt remis af sig, var Jans 
forventede score blot 1.40, så hans 
3,5p. udløste et ratinghop på 66 point. 
 

Et korrekt officersoffer 
I 5. runde havde Kim Skaanning, 
FREM hvid mod Nicolai Brondt 
Pedersen, Tjele, der netop har spillet 
19...Te8: 
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20.h4!? Dc7  
Bonden kan ikke tages, da sort derefter 
bliver udsat for et voldsomt angreb: 
20...Lxh4?? 21.Th3 Ld8 22.Dh6 Ta7 
23.Dxh7+ Kf8 24.Lxg6! 
21.Te1 Lxh4 22.Th3 Ld8 23.Dh6 f5 
24.exf6 Lxf6 
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25.Lxg6! hxg6 26.Tg3! 
26.Dxg6+? Dg7 
26...Lg7 27.Txg6 
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Hvids plan er nu at spille tårnet på e1 
over 3. række til f3, g3 eller h3.  
27...Kf8?  
27...Tf8! holder måske remis. 
28.Dh7 
28.Tf6+ Kg8 29.Tg6 er kun remis. 
28…Te7 29.Te3 Tae8 30.Tf3+ 
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Sort opgav, da hele butikken ryger efter 
30...Tf7 31.Dxg7+ Ke7 32.Txf7+. 1–0 
 

Skæv materialefordeling 
Mads Hansen havde et lidt ujævnt OM, 
men her får han i 2. runde skovlen 
under vort gamle medlem Per Arnt 
Rasmussen efter 40.Kh1?:  
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40...Lxb4! 41.Df3 

41.Dxb4?? Dd5+. 
41...Dd5 42.Dxd5 cxd5 43.h3 Tg3 
44.Kh2 Te3 45.Kg2 Kg7 46.Td1 Te2+ 
47.Kf3 Txc2 48.Txd5 Txa2 49.Kg4 a5 
50.Td7+ Kf8 51.Kf5 Tf2! 52.Ke4 a4 
53.Ta7 a3 54.f5 a2 55.Kd5 Lc3 
56.Ta8+ Kf7 57.Ta7+ Ke8  
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58.Ta8+ Kd7 59.e6+ Ke7 60.Ta7+ 
Kf6 61.Tf7+ Kg5 62.e7 Te2 63.h4+ 

Kxh4 
0–1 
 

Kristoffer forblev ubesejret 
Kristoffer Dyrgaard gik ubesejret 
igennem de syv runder og lå det meste 
af vejen lige bag de førende spillere. 
Undervejs spillede han lige op med 
første seedede Martin Matthiesen, SK 
1968.  
 
Fem remiser betød dog, at han aldrig 
nåede med helt frem.  
 
I 5. runde fik Kristoffer som sort fat 
mod Claus Rossen, Viborg efter 
19.Sb3?: 
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19...Txb5 20.axb5 Sxe3 21.Tfb1 Sc4 
22.Sa5 Sxa5 23.Txa5 c4 24.Kf1 Ld4 
25.Tc1 Sb6 26.Tc2 f5 27.Ta3 Lc5 
28.Tac3 Ta8 29.exf5 gxf5 30.f4 Sxd5 
31.Tg3+ Kf7 32.Ke2 Sxf4+ 33.Kf3 e5 
34.Txc4 Ta1! 
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35.Txf4 Tf1+ 36.Ke2 Txf4 37.Th3 
Tf2+ 38.Kd3 Txg2 39.b3 Kg6 40.Kc4 
e4 41.b4 Lb6 42.Ta3 e3  
0–1 
 

En overraskende vending 
Redaktøren har modtaget følgende 
kommenterede parti fra en trofast og 
tilfreds OM-deltager, der i 3. runde 
vendte et truende nederlag til sejr: 

Hvid: Christian Jakobsen,  
Jerne (2001) 
Sort: Ib Lynæs Hansen, 
Personlig medlem (1792) 
[noter: ILH] 

1.e4 e5 2.Sc3 Lc5 3.Lc4 d6 4.d3 Df6 
5.Df3 c6 6.Le3 Lxe3 7.fxe3 Sh6 
8.Sge2 Lg4 9.Dxf6 gxf6 10.h3 Lxe2  
Teorien er forsvundet for en del træk 
siden. Inspireret af en Dyrgård-
kommentar i BRIKKEN nr. 3, vil jeg 
forsøge at få god ged mod dårlig løber, 
hm. 
11.Kxe2 Tg8 12.g4 Sd7 13.b4 Ke7 
14.a4 a5 15.b5 Tab8 16.Tab1 Sb6 
17.bxc6 bxc6 18.La6 Kd7 19.Thf1 
Ke6 20.d4 Ke7  
En rundtur i manegen kom der ud af 
det forsøg. 
21.Tb3 Sd7 22.Lb7!+- c5 23.Sd5+ 
Ke6 24.c3 Tg6 25.Sc7+ Ke7 26.Sa6 
Td8 27.Tb5 exd4 28.exd4 cxd4 
29.cxd4 Tg5 30.d5? 
Hvid havde forelsket sig i bonde a5, 
men 39.Ld5 var trækket. 
30…Se5 31.Txa5 
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31...Shxg4! 32.hxg4 
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Den skulle han have holdt sig fra, nu 
kommer et overraskende lynangreb. 
32…Txg4 33.Tc1 Txe4+ 34.Kf2 f5 
35.Tc8 Sd3+!?  
35...Tf4+! 
36.Kf1? 
36.Kg2! 
36...f4 37.Kg2 Te2+ 38.Kf3 Te3+ 
39.Kg4 f3 
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Her sprang turneringsleder 
Kinggaard ind og dekreterede 
tidsoverskridelse i denne aparte 
stilling, en variant af junior har rørt 
brikkerne, både i babystørrelse og i 
analyselokalet. 
0–1 
 

En stor tak til arrangørerne, der gør 
det muligt for os at dyste i et ærligt 
spil. 
 

I præmiegruppe 2 opnåede Preben 

Sig, FREM, Ib Lynæs Hansen, 
enkeltmedlem, Michael B. Madsen, 

FREM og Michael Nord, Tårnet alle 
4p. 

De to præmier i gruppe 3 blev delt 
mellem Yann Le Besq, FREM, 
Cipriano Sande, Odense Skakklub 
og Niels Bommersholdt, Tjele. 
 

Højdespringeren 
Turneringens ratingtopscorer blev 
38. seedede Søren Havn Gjedsted, 
FREM, der sluttede på 2,5p. Hans 
forventede score var imidlertid så 
lav som 0.55, så han kan se frem til, 
at der går over 100 ratingpoint ind 
på kontoen.  
Her vinder han i 3. runde som sort 
over Maxim Konstantinov, Evans 
(1770/1848) efter 45.a4: 
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45...e4! 46.Lf4 e3 47.Lxe3?! Lxe3 
48.Kxd6 Kb6 49.Ke6 Lg5 50.d6 Kc5 
51.d7 Kb4 52.Kd5 Kxa4 53.Kc4 Ld8 
54.Kc3 Kb5 55.Kb3 a4+ 56.Ka3 Le7+ 
57.Kb2 Kb4 58.Ka2 a3 59.Ka1 Kb3 
60.Kb1 a2+ 61.Ka1 Lf6#. 
0–1 
 
Se turneringstabellen med samtlige 
enkeltresultater, forventede scorer, 
billeder m.v. på: www.fremskak.dk. 
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FREM schweizer 2008 
Af Niels Erik Nielsen 

 
Vores klubmesterskab havde deltagelse 
af 22 spillere, heriblandt Jørn 
Moestrup, Johnny Holler Johansen og 
Jens Rasmussen fra Læseforeningen, 
men selv om førstnævnte var med 
fremme, udviklede den ni runders 
turnering sig til at blive et kapløb 
mellem den forsvarende mester 
Kristoffer Dyrgaard og Mads B. 
Svendsen.  
Begge gik ubesejrede igennem, men da 
sidste års vinder havde spillet en remis 
mere, fik vi en ny klubmester, til lykke 
Mads!  
Jens Rasmussen lagde ud med at vinde 
over tredje seedede Stefan Wiecker, 
men ellers tog øverste halvdel godt for 
sig af retterne.  
I 2. runde havde Mathias Meunier hvid 
mod Johnny Holler, der kom så skidt 
fra åbningen, at Mathias fandt 
stillingen moden til at ofre en officer 
efter 14…a6:  
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15.Lxf5 axb5 16.g4 Dd6 17.g5 Se4? 
18.Lxe4  
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18…c4  
18...dxe4? 19.Df7+ Kd8 20.g7+-. 
19.Dc2 dxe4 20.Dxe4+ 
1–0 
 

Jan Kuntz kom godt fra start og vandt 
endnu en gang over Moestrup, der dog 
havde stået glimrende, indtil han 
kastede alt over bord med 23.Th3??: 
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23...Txd4! 24.f5 Sg5! 25.Th5  
25.Dxg5? Txg4+. 
25...Txg4+ 26.Lg3 Dxa2  
0–1 
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Kristoffer kommenterer: 
 
I 4. runde blev Jan stoppet af den 
forsvarende mester, der har sat 
udførlige noter til partiet: 
 
Hvid: Kristoffer Dyrgaard 
Sort: Jan Kuntz  
[noter: KD] 

1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 e6 4.d4 cxd4 
5.Sxd4 Dc7 6.Le3 a6 7.Ld3 Lb4 
8.Sde2 d5 9.exd5 exd5 10.Dd2 Sge7 
11.0–0 0–0 12.a3?!  
12.Lf4 er nok mere korrekt, da hvid 
kan tillade sig at bytte brikker af. 
12...Ld6 13.Lf4 Se5 14.Tad1 Le6 
15.Tfe1 Tac8 16.Lg3 Lg4  
Virker som en god ide, men svækker 
isolanibonden.  
17.h3 Lxe2?!  
Efter 17...Sxd3 18.Lxd6 Dxd6 19.Dxd3 
giver kun hvid en lile fordel. 
18.Dxe2?  
18.Lxe2! og d-bonden er udækkelig. 
Jeg var bange for 18...Sc4 19.Lxc4 
Lxg3, hvilket dog bare vinder en bonde 
for hvid efter 20.Sxd5. 
18...f6 19.Dd2  
Lægger pres på d-bonden igen. Nu var 
jeg naturligvis ikke bange for Sc4, da 
d-bonden bliver taget med skak.  
19...Dc5? 
Teksttrækket giver hvid mulighed for 
en kombination. En mulighed jeg ofte 
ikke kan lade være med at forsøge. 
19...Tfd8 20.Se2 havde givet sort 
mulighed for at kæmpe videre. Bemærk 
varianten 20...Sxd3 21.Dxd3 Dxc2?! 
22.Dxc2 Txc2 23.Sd4 Tc7 for at dække 
Se7 24.Se6 Lxg3 25.Sxc7±. 
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20.Le4! Sf3+?  
20...dxe4 21.Sxe4 Dxc2 22.Sxd6 Dxd2 
23.Txd2 Tcd8 24.Lxe5 fxe5 25.Txe5 
og hvid ender med en merbonde i et 
afklaret slutspil.; 20...Sc4 21.Lxd5+ 
Sxd5 22.Dxd5+ Dxd5 23.Sxd5+- er 
dog meget bedre, grundet gaflen på e7, 
hvis sort slår på g3. 
21.Lxf3 Lxg3 22.Txe7 Lxf2+ 23.Dxf2 
Dxe7  
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24.Sxd5?!  
24.Te1! Dd6 25.Lxd5+ Kh8 26.Lxb7. 
24...De5 25.Te1 Dxb2 
Sort kunne også forsøge 25...Txc2 
26.Se7+ Kf7 (26...Kh8 27.Sg6+ hxg6 
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28.Dh4+) 27.Ld5+ Ke8 28.Txe5 Txf2 
29.Te1+-. 
26.Se7+ Kh8 27.Sxc8 Txc8 28.Dc5 
Td8 29.De3 g6 30.c4 a5 31.Ld5 a4 
32.De7 Db6+  
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Og Jan opgav inden der blev spillet c5, 
hvorefter den sorte dronning ikke kan 
dække både Td8 og bonden på f6. 
1–0 

 
Mads B. gik alene i front 

I samme runde kom Mads B. med en 
sejr over Jonas alene i front. Efter 
21…Dxd2 gik Jonas planken ud: 
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22.Sxe6?! Tfe8 23.Td3 Dc2 24.f5 fxe6 
25.f6 Lxf6 26.Dxg6+ Lg7 27.Txe6 Tf8 
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28.Tg3 
28.Te7?? Df2+ 29.Kh2 Dxh4+–+. 
Dxg6 29.Texg6 Tf7 30.Txc6 Te8 
31.Txc5 Te1+ 32.Kh2 Kh7 33.Tg5 
Le5+ 34.Kh3??  
34.g3? Tf2+ 35.Kh3 Th1#; 34.Txe5 
Txe5–+. 
34...Th1#. 
0–1 
 

Mads B. fortsatte, hvor han slap runden 
efter, hvor Mathias kom i 
menneskehænder efter 15.Sxg5: 
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15...h6  



 

28 

15...Sf6? 16.fxe6 fxe6 17.Txf6 Txf6 
18.Dxh7+ Kf8 19.Sd5! exd5 20.exd5+- 
16.f6!?  
16.fxg6 Dxg5 17.Dxg5 hxg5 18.gxh5±. 
16...hxg5 17.Dxg5 Sxf6 18.Txf6 Kg7 
19.Taf1 Ld7 20.h4! Le8 21.h5 Th8 
22.Df4 Th6?  
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23.Sb5! e5 24.Dg5 1–0 
 

Chresten snød Kuntz 
Chresten Nielsen snød i samme runde 
Jan Kuntz, så vandet drev. Favoritten 
vandt ellers modstanderens tårn i 9. 
træk, men Jan fortsatte sorgløst og efter 
23.De2? var der en lille kombination: 
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23...Lxg4! 24.Tae1  

24.fxg4?? f3+–+. 
24...Sc6 25.Sb5 Dd8?? 26.De4?! Ld7 
27.h5 Lh4 28.Dd5+ Kg7 29.Sd6??  
29.Txh4! Dxh4 30.Dxd7+. 
29...Lxe1 30.Txe1?!  
30.h6+! 
30...Dh4 31.h6+ Kh8! 32.Sf7+ Txf7! 
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33.Dxd7 
33.Dxf7?? Lh3+ er mat i et par stykker. 
33...Dg3+ 34.Kf1 Dxf3+ 35.Kg1= 
Dg3+ 36.Kf1 Dxe1+  
0–1 
 

Det var også runden, hvor Mathias kom 
i uføre mod Stefan efter 16…Df6??: 
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17.Tf3 Lf5 18.Dxf6+ Kxf6.  
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AKTIVITETSKALENDER 
 

December mandag 8 Lynmesterskab + Brikken nr. 4 
 mandag 15 Juleafslutning - Fischer-random 
 søndag 28 FREM JULECUP 
Januar mandag 5 Vinter 5'er 1. runde 
 mandag 12 Holdskak 
 mandag 19 Vinter 5'er 2. runde 
 lørdag 24 Bornholm - Frem 1 (i Frem) 
 søndag 25 Frem 1 - BMS Skak 
 mandag 26 Pokal? 
Februar mandag 2 Holdskak 
 mandag 9 Vinter 5'er 3. runde 
 mandag 16 Vinter 5'er 4. runde 
 søndag 22 Furesø - Frem 1 
 mandag 23 Holdskak 
Marts mandag 2 Vinter 5'er 5.r (sidste) 
 søndag 8 Hillerød - Frem 1 (i Furesø) 
 mandag 9 Vis dit parti + Brikken nr. 1 
 mandag 16 Holdskak 
 mandag 23 Frem Open 1. runde 
 mandag 30 Frem Open 2. runde 
April mandag 6 Frem Open 3. runde 
 mandag 13 Påske 
 mandag 20 Generalforsamling 
 mandag 27 Frem Open 4. runde 
Maj mandag 4 Pokal? 
 mandag 11 Frem Open – udsatte partier 
 mandag 18 Frem Open 5. runde 
 mandag 25 Frem Open 6. runde 
Juni mandag 1 Pinse 
 mandag 8 Frem Open 7. runde (sidste) 
 mandag 15 Klubaften 
 mandag 22 Brikken nr. 2 
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19.Lb2+ 
19.exf5?? Te1#. 
19...Kf7?!  
19...Kg5 20.h4+! Kxh4 21.exf5±. 
20.Sd2 Se5 21.Lxe5 dxe5 22.exf5 
Tad8 23.Tb1 b6  
23...e4? 24.fxg6+ Kxg6 25.Tg3++-. 
24.fxg6+ Kxg6 25.Tb3 e4 26.Tg3+ 
Kf5 27.Ta3 a5 28.Tb3 Td4 29.Tb5+ 
Te5  
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30.Tg5+! Kxg5 31.Txe5+ Kf4 32.Te7 
c5 33.g3+ Kf5 34.Txh7 

Og få træk senere opgav sort.  
1–0 
 

Klassisk løberoffer i ny udgave 
I 7. runde fik Jesper lejlighed til at 
slutte spektakulært af mod Jonas, der 
netop har spillet 15…Sf4??: 
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16.Lxh7+!  
16.De3! Sxd3 17.cxd3 vinder også, 
men teksttrækket er jo noget sjovere at 
fyre af. 
16...Kxh7 17.Sg5+ Kh6?!  
17...Kg8 18.Dg4 f6 19.Dxf4 Ld7 
20.Sf3±. 
18.Dg4 Th8  
18...Sh5 19.Le3! g6 20.Sxe6+ Kh7 
21.Dxh5+ gxh5 22.Sxc7–+. 
19.Dxf4 Kg6 20.Dg3  
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1–0 
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Uligefarvet løberslutspil 
I næstsidste runde demonstrerede 
Michael B. Madsen, at ulige farvede 
løbere ikke behøver at være nogen 
garanti for remis, da han efter Jan 
Kuntz’ 46…Ld7 afviklede til et sådant 
slutspil: 
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47.Txh5 Kc6 48.Txf5 exf5 49.Kg5 
Kd5 50.Kf6 Le6 
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51.g4! fxg4 52.f5  
1–0 
 

Sidste runde bragte ingen 
forskydninger i toppen 

Inden sidste runde var Mads stadig et 
halvt point foran Kristoffer, og det blev 

der ikke ændret på, da den førende 
spiller efter Jesper Knudsens 37…Te1 
havde en forceret gevinst: 
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38.Dc4+ Kf8 39.Tc8+ Ke7 40.Dc5+ 
Kf7  
40...Dd6 41.Te8+. 
41.Tc7+ Ke8 42.Db5+ Kf8 43.Db4+ 
Ke8 44.Db8+ 
1–0 
 

Derfor hjalp det ikke Kristoffer, at han 
i samme moment sluttede effektfuldt af 
mod Moestrup, der skånede sig selv for 
videre spil efter 40…Sf4??: 
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41.Txf4! 1-0 
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Overså den lige vej til målet 
Stefan nåede op på en delt tredjeplads 
ved at vinde over Jonas, men den tredje 
seedede fandt ikke den hurtigste vej 
efter 14...Kd8?? 
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15.Sf5??  
15.Dxe7+! Kxe7 16.Sf5++-. 
15...Lc5+ 16.S3d4 Dg6?!  
16...Te8! 
17.Kh1 dxc4?  
17...Lxd4 18.Sxd4 f5 19.Lxf5 Df6. 
18.Sxc6+ bxc6 19.Le4 Te8 20.Dxc4 
Txe4 21.Dxe4 Tb8 22.Tae1 Dg8 
23.Sg7 Kc8 24.Dxc6 Tb6 25.Da8+ 
Tb8 26.Dd5  
1–0 
 

En hurtig afgørelse 
Kristoffer stod i 6. runde for en af 
turneringens hurtigste afgørelser:  
 

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, 
Sort: Jess Nykjær 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 d6 6.g4 e5!? 7.Sf5 g6?!  
8.Se3 Sc6?! 
Nu kommer g5 med stor effekt - bedre 
var 8...h6 eller 8...Le6.  

9.g5! Sg8  
Efter 9...Sd7 10.Sed5 Sd4 11.Le3 Lg7 
12.Sb5! Sxb5 13.Lxb5 Da5+ 14.Ld2! 
dominerer hvid brættet. 
10.Sed5 Le6 11.Le3 h6 12.Tg1 hxg5 
13.Lxg5 f6?! 14.Le3 
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14...Txh2?!  
14...Lf7. 
15.Txg6 Le7? 16.Sb5 Tc8 17.Sxe7! 
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17...Dxe7 
17...Kxe7 18.Sxd6 Dxd6? 19.Tg7++-. 
18.Sxd6+ Kd7 19.Sf5+ 
1–0 
 

Se turneringstabellen på: 
www.fremskak.dk.
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Baltic Sea Cup 
Af Mads Hansen 

 

Efter vores deltagelse i Politiken Cup i 
Helsingør drog Tobias og jeg videre til 
'solskinsøen'. Vi ankom et par timer før 
kick-off, så vi havde ikke samme 
problemer, som en vis Frem-spiller 
havde sidste år:-). Arrangørerne var 
meget rare og snakkesalige, og de 
gjorde alt hvad de kunne for at det ville 
blive en god turnering, som folk ville 
anbefale. Man følte også med dem. De 
havde en tilbagegang fra 118 deltager 
til 66! Maden var meget god og dansk! 
3 portioner om dagen. Bare det ville 
sikkert lokke folk til. Vi vandt begge i 
1. runde og skulle derpå op mod de 
store! Tobias mødte med sort IM (og 
vist også WGM) Nora Medvegy og 
havde efter 39…a6 følgende slutspil, 
som skulle være til at kunne holde. 
Men ak! 'Springerslutspil er utrolig 
svære!' Citat: FM Per Andreassen: 
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40.Kf3 g5 41.Sb8 g4+ 42.Kg2 h3+ 
43.Kg1 a5 44.Sc6 Sd7 45.Sxa5 Sb6 
46.b3 Kf6 47.c4 Ke5 48.Sb7 Sd7 
49.a5 Ke4 50.a6 Kf3  

��������	
 
��+�+�+�+� 
�+%+�+�+�� 
�"+�+�+�+� 
�+����+�+�  
!�+"+�+�+# 
$+"+�+�+�' 
(�+�+��"�+* 
++�+�+�-.�/ 
0123456789 
51.Sxc5! Sb6 52.a7 h2+ 53.Kxh2 

Kxf2 54.Sd3+ Ke3 55.Se5 Kd4 
56.Sd7! Sa8 57.Kg3 Kc3 58.c5 Kb4 
59.Sb6 1–0. 
 

Selv havde jeg med de hvide brikker 
efter 34…Kd8 fået denne stilling mod 
GM Alexander Evdokimov; den skulle 
også være til at holde, men jeg røg ud 
af karrusellen: 
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35.h4?! gxh4 36.gxh4 Sf4+ 37.Kd4 
Le7 38.Th1 h5 39.Sg5 Ke8 40.Ke4 
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Sg6 41.Ld4 d5+ 42.exd6 Lxd6 43.Sf3 
f5+ 44.Ke3 e5 45.Lb2 Lc5+ 46.Kd2 
e4! 47.Sd4 Td6 48.Ke3 Se5 49.Td1 
Sc6 50.Lc3 a5  
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51.f4? 
Taber forceret, men hvid er løbet tør 
for fornuftige træk. 
51…exf3 52.Lb2 Sxd4 53.Lxd4 Txd4  
0–1 
 

I 3. runde vandt vi over to 1600-mænd, 
her afslutningen på Tobias’ parti mod 
den lokale helt René Kraft, Bornholms 
Skakklub. Efter 15...Lg5?? var hans 
stilling plukkemoden: 
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16.Lb5+ c6 17.Sc4! Dc7 18.Sd6+ Ke7 

19.Lc4 Td8 20.e5! b5 21.Lb3 Kf8 
22.Sxg5 hxg5 23.Dh5!  
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Her opgav sort. Hans rippede 
kongestilling er hjælpeløs mod hvids 
velplacerede officerer, fx 23...Sa6 
24.Dh8+ Ke7 25.Df6+ Kf8 [25...Kd7?? 

26.Dxf7#] 26.Lxe6! osv.  
1–0 
 

Frem og tilbage i tabellen 
Derpå skulle Tobias have FM Kåre 
Hove Kristensen (2259) og jeg mit 
NM-nemesis fra februar, Frode 
Urkedal (2299). Det blev et sæt 
spændende kampe, som vi helt sikkert 
har lært af. Dernæst mødte Tobias en 
tysker på knap 2300, som åbenbart ikke 
turde spille og tog en trækgentagelse i 
træk 14.  
Sværere var det for mig at spille en 
remis, da jeg allerede var i tidnød ved 
træk 15! Jeg havde en halv time til 
rådighed til træk 40! Vi kom ud i et 
slutspil (jeg havde dronning og 
løberpar for springer, løber og tårnpar), 
som der godt kunne spilles videre på, 
men jeg gad ikke mere.  
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Før 6. runde havde vi været en tur i 
Svaneke og ankom til spillestedet 5 
min. før, så vi havde ingen anden 
forberedelse end at vi skulle ud og 
vinde:-). To mesterspillere, hvor Tobias 
viste sine strategiske kunnen og jeg mit 
taktiske. To sejre.  
7. runde havde Tobias Iver Poulsen 
(2147), og han spillede efter sigende 
'kun' Sveshnikov. Der blev vi klogere 
og Iver spillede Taimanov (oven i 
købet et slags deja-vu fra mit parti mod 
Lasse Simoni ved NM), og Tobias var 
hurtigt 'out of book', men beholdte 
skindet på næsen og spillede remis i 19 
træk.  
Jeg havde IM Esben Lund. Fik en lige 
og solid stilling men blev så utålmodig 
og ofrede min bondestruktur for total 
kontrol over c-linien. Det var ikke nok 
kompensation. Dyre erfaringer!  
 

En god slutspurt  
I 8. runde havde Tobias den 
legendariske 3-dobbelte DM, IM Bjørn 
Brinck-Claussen, hvor Tobias ofrede 
bønder, men veteranen parerede 
truslerne og vandt hurtigt.  
Jeg havde forberedt en lille variant mod 
min modstanders Drage, som han ikke 
kendte. Havde forberedelsen til træk 17 
og han måtte give op 12 træk efter. En 
meget meget lækker sejr over en 2100-
mand: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM (2041) 
Sort: Morten Lilleøren, Norge (2105) 
[noter: NEN] 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 
5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.Le2 0–0 8.Dd2 
Sc6 9.0–0–0 
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9...d5?! 10.exd5 Sxd5 11.Sxc6 bxc6 
12.Sxd5 Dxd5 13.Dxd5 cxd5 14.Txd5 
Lb7 15.Td7 Lxg2 16.Tg1 Lh3 
17.Txe7 a5 18.Lg4 Lxg4 19.Txg4 
Tfb8 20.b3 Tb5 21.Tge4 Lf6 22.Te8+ 
Txe8 23.Txe8+ Kg7 24.c4 Th5 25.c5 
Lg5 26.f4 Lxf4 27.Lxf4 Txc5+ 
28.Kb2 g5? 
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29.Te5! 
1–0 
 

I næstsidste runde lavede Tobias en 
kendt fejl i Dronningeindisk mod Frode 
Urkedal og blev straffet. Jeg spillede et 
meget kompliceret parti mod Hans 
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Frisk, hvor vi i hans tidnød aftalte en 
remis, i en stilling hvor jeg havde en 
officer for to bønder.  
I sidste runde vandt Tobias over 
Cipriano Sande, mens jeg igen spillede 
om præmier, som blev delt i tilfælde af 
ligestilling. 4 spillere havde 5 point 
inden sidste runde, og jeg kunne selv 
reducere antallet af præmietagere, idet 
jeg mødte tyskeren Giso Jahncke med 
de hvide brikker. Han kerede sig 
udelukkende om kongen, og ufarligt 
var angrebet bestemt ikke: 
 

Hvid: Mads Hansen, FREM (2041) 
Sort: Giso Jahncke, Tyskland (2052) 
[noter: MH] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 
Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 
8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.Sd5 f5 11.c3 
Lg7 12.Ld3 Se7 13.Sxe7 Dxe7 14.Sc2 
Dg5 15.0–0?!  
15.Se3! f4 16.Sd5. 
15...f4 16.f3 0–0 17.a4 bxa4 18.Txa4= 
f5? 19.Sb4 Kh8 20.exf5  
Første bonde!  
20...a5 21.Le4 Tb8 22.Txa5±  
Anden bonde!  
��������	
 
����+���-�� 
�+�+�+����� 
��+����+�+� 
��,�+���"���  
!��%�+&���+# 
$+��"�+"+�' 
(��"�+�+"�"* 
++�+Q+,-.�/ 
0123456789 

22...Lf6? 

Det indrømmede han bagefter var en 
fejl!  
23.Dxd6  
Tredje bonde!  
23...Lb7 24.Dd2 Lxe4 25.fxe4 Ld8 
26.Txe5  
Fjerde bonde!  
26...Lb6+ 27.Kh1 Le3 28.De2 Tf6 
29.Sd5 Th6 30.Sxe3 fxe3 31.Te6 Th4  
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Det er ikke helt uden gift!  
Der truer væmmelige ting! 

32.Tf3  
Sikkert det eneste træk. Sort truede 
32...Dg3!  
32...Ta8 33.Ta6  
Nu duer 33.h3? ikke pga. 33...Ta1+ 
34.Kh2 (34.Tf1 er selvfølgelig bedre) 
34…Txh3+! med remis! 
33...Td8 34.Txe3!  
Så er jeg faktisk foran med 5 bønder! 
Det kræver is i maven i at spille et træk 
som dette. 
34...Txe4? 35.Txe4 Dc1+  
Her smilede han bredt, da han pludselig 
øjnede chancer i partiet. 
"Entschuldigung, Giso"  
36.De1 Td1  
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37.Te8+ Kg7 38.Te7+ 
Mitt matt!  

1–0 
 

Det viste sig efterfølgende, at jeg måtte 
dele førstepladsen med to andre, men 
jeg kunne trods alt tage hjem med 700 
kr. Ambitionen om at opnå 6 point blev 
også indfriet, og deltagelsen i de to 
sommerturneringer bragte mit danske 
ratingtal op på 2062, mens Elo-tallet nu 
er på 2081.  
Tilmed var det en dejlig tur, og 
turneringen kan varmt anbefales - både 
Tobias og undertegnede drager af sted  
igen næste år.

 

Skakturisme 
Af René Andreasen 

 

Efter at jeg i foråret deltog i Budapest 
Spring Festival, har jeg fået blod på 
tanden for mere skakturisme. Dette har 
resulteret i at jeg sidste på sommeren 
var en tur i Østrig, hvor jeg deltog i 
Schwarzacher Open, og at jeg i 
november måned var jeg en tur i 
Nordtyskland hvor jeg deltog i Insel-
Amateur-Open på øen Föhr.  
 

Schwarzacher Open 
 

Schwarzacher Open blev afviklet som 
en 9 runders turnering med deltagelse 
af 200 deltager hvoraf ½ procent af 
dem kom fra Danmark. Turneringen 
var opdelt i en hovedturnering, hvor 
alle kunne deltage, en B-turnering for 
spillere med max. 2000 i national 
rating, samt en C-turnering for spillere 
med under 1600 i rating.  
Schwarzacher ligger i ca. 700 meters 
højde i den sydlige del af Salzburger 

Land i et frodigt og bjergrigt område, 
hvor man også finder en række af 
Østrigs berømte skisportssteder. 
Sammen med en kammerat havde jeg 
lejet en lejlighed i nabobyen St. Veit. 
Partierne startede kl. 18.00, således 
havde vi hele dagen til rådighed til 
cykel- og vandreture.  
 

Da vi bookede lejligheden i St. Veit, 
havde jeg set på kortet, at der maks. 
kunne være en lille km. fra 
Schwarzacher, det viste sig at være 
rigtigt, hvis man var interesseret i at 
kravle op af bjerget, ville man derimod 
følge vejen, var det små 3 km. op ad 
bakke. For små 40 euro om dagen 
havde vi en fantastisk lækker 48 m2 
lejlighed med strålende udsigt ned over 
dalen, men man kunne så argumentere 
for, at det var en ulempe, at alle vores 
cykelture skulle afsluttes med en 3 km 
stigning.  
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Ved tilmeldingen havde jeg angivet, at 
jeg ville deltage i hovedturneringen, 
men da jeg ser deltagerlisten, var mit 
navn ikke på listen over deltagere i 
hovedturneringen, men derimod på 
startlisten til b-turneringen. Dette 
kunne jeg selvsagt have gjort 
opmærksom på, men eftersom over 
halvdelen af deltagerene i b-
turneringen var spillere opført med et 
ratingtal mellem 1900 og 2000, så jeg 
ingen grund til at lave om på det. 
 

Remis mod mesterspillere 
Turneringen blev afviklet som en 
schweizer-turnering, hvor b-
turneringen havde 64 deltagere. Jeg fik 
ellers en lidt besynderlig start på 
turneringen, da jeg spiller remis i de 
første fem runder. Eftersom at alle fem 
modstandere var indskrevet med over 
1900 i rating, var det en ganske 
glimrende start på turneringen.  
De første runder efter lange partier der 
ender remis, i 1.og 2. runde måtte jeg 
kæmpe hårdt for at holde remis, mens 
at jeg i 3. runde havde muligheden for 
at få mere ud af stillingen. I både 4. og 
5. runde modtager jeg et remistilbud 
efter ca. 1½ times spil.  
 

I 6. runde venter endnu en +1900 
spiller, og denne gang fik jeg en klar 
gevinst bygget op, men på ubegribelig 
vis sætter jeg ikke kun gevinsten over 
styr, jeg fejler også i at holde remis i et 
tårnslutspil. Det var i meget skuffet 
tilstand, at jeg drog de tre km op af 
bjerget. I de sidste tre runder møder jeg 
tre spillere med 1622, 1677 og 1721. 
Det bliver til en gevinst som aldrig var 
i fare, en remis jeg skulle have haft 

mere ud af, og så må jeg erkende at jeg 
blev udspillet af en 14-15-årig knægt 
fra Tyskland. Jeg ender turneringen 
med en score på 4 af 9, hvilket var lidt 
mere end et halvt point over min 
forventede score.  
 

Det var klart den største turnering, jeg 
har deltaget i, selv om jeg syntes 
spilleforholdene var lidt trange, så var 
det en oplevelse at spille med i så stor 
en turnering. Det var det også en stor 
oplevelse at spille en turnering, hvor 
modstanderne var fordelt på fire 
østrigere, to italienere, en bosnier, en 
franskmand og en tysker. Jeg vil dog 
ikke anbefale andre at køre 1300 km. 
for at deltage i denne turnering, men er 
man ud over skakken også til natur og 
vandring, så kan jeg varmt anbefale 
turneringen. 
 

Wyk auf Föhr Insel Open 
 

I begyndelsen af november gik turen til 
den lille ø Föhr, som ligger lige syd for 
Sylt. Der er ikke mere end 15 km tværs 
over øen. Naturmæssigt ligger øen i 
tråd med, hvad man ellers ser i 
Vadehavet. Eftersom at der ikke er 
nogen bro ud til øen, er der meget 
fredeligt, men ingen tvivl om, at den er 
godt besøgt i sommermånederne. 
Partierne blev afviklet klokken 15.00. 
Eftersom øens hovedattraktion var 
naturen, og da vi jo som bekendt var 
nået hen til november måned, var det 
også begrænset hvor meget mere man 
kunne få ud af dagen.  
Turneringen blev afviklet på et af øens 
bedre hoteller med det prangende navn 
Hotel Schloß am Meer (slottet ved 
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havet), og turneringslokalet var 
placeret med udsigt over havet, så hvis 
man ikke kiggede på brikkerne, var der 
havudsigt de første små to timer. 
Turneringen blev afviklet som en 7 
runders schweizer-turnering, der blot 
havde 26 deltagere, og det var min 
tilstedeværelse, der gjorde turneringen 
international. Det skal også nævnes, at 
der sideløbende kørte en Senior 
Turnering med 37 deltagere (partistart 
kl. 9.00).  
 

Jeg var rangeret som nummer 12, og 
kommer rigtig skidt fra start. Mod en 
spiller med et tysk ratingtal på 1427 
kommer jeg i store vanskeligheder. I en 
ret kompliceret stilling omkring træk 
20, får jeg spillet nogle elendige træk 
som koster både en kvalitet, alt initiativ 
og masser af tid. Vi har åbnet både d og 
e-linjen, her har min modstander 
forståelig nok anbragt sine to tårne. 
Problemerne er så store, at Fritz i flere 
træk giver min modstander en fordel på 
mellem 5 og 10. Jeg vælger at lade min 
konge i stikken, og sætter mine 
resterende brikker op i noget, der 
kunne ligne et mat truende angreb (Ld5 
+ Dc6 pegende ned mod en konge på 
g1). Angrebet var absolut ikke 
holdbart, men det lykkedes det mig at 
skræmme min modstander fra sans og 
samling. Han valgte at blokere angrebet 
ved at give kvaliteten retur, og næsten 
endnu vigtige forsvandt det angreb, han 
så flot havde bygget op. Efter denne 
afvikling var vi materielt lige, og med 2 
min. og 8 træk til tidskontrollen tilbød 
jeg remis, hvilket han tog imod.  
I 2. runde kommer jeg endnu engang til 
at stå meget klemt, men omkring træk 

20 er jeg langsomt ved at spille mig ud 
af problemerne. Denne opfattelse 
havde min 35 år ældre men 
hurtigrykkende modstander ikke. Han 
havde lugtet blod, og blev så ivrig, at 
han glemte at notere. Han opgav i træk 
27, den sorte konge ville i næste træk 
blive sat mat på feltet f5! 
 

Endnu en tysk gave 
Efter at have spillet skidt og stået til tab 
i de to første partier havde jeg alligevel 
fået samlet 1½. Jeg var også på det rene 
med, at nu gik den ikke længere. 3. 
rundes modstander Rüdiger Krass 
havde 1847 i tysk rating, og hvis jeg 
troede, at det nu var slut med gaverne, 
havde jeg undervurderet den tyske 
gæstfrihed! Stilling er meget lige indtil 
mit fejlagtige næste træk: 
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19...Sc5? 20.Lxc5 
Jeg havde slet ikke tænkt på 
muligheden for at hvid ville slå med 
løberen, jeg havde forventet 20.Sxc5 
bxc5. Det kan måske virke ulogisk at 
skille bønderne fra hinanden, men jeg 
følte at en løberafbytning ville føre til 
at hvid nemt kunne doble tårne i d-



 

40 

linjen, og jeg ville derefter 
udelukkende skulle kæmpe med at 
forsvare mig. Ved at holde løberne på 
brættet, har jeg mulighed for at spille i 
b-linjen, og løberen supporter også et 
Td8 i tilfælde at hvid skulle finde på at 
doble tårnene. Der var flere langt bedre 
muligheder i træk 19; fx ser Sf6 eller 
De6 eller et af tårnene til d-linjen ud til 
at holde balancen. Men partiet 
fortsætter således: 
20...Lxc5 21.Dxe5 Tfe8 22.Df5?? 
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22…Dxa4! 
Og jeg som troede, at det var slut med 
at få gaver. Hvid får absolut intet i 
kompensation for springeren. Efter 
22.Dd5 Dxa4 23.g3 Dg4 24.Sxc5 bxc5 
25.Dxc5 ville de hvide bønder på 
dronningefløjen næppe kunne holdes 
tilbage. 
0–1 
 

Med 2,5/3p. kunne jeg på fjerdedagen 
tage plads bagerst i lokalet ved bræt 2. 
Jeg taber et tempo i åbningen, men 
omkring træk 20 har vi fjernet de 4 
springere fra brættet. Min modstander 
har terrænfordel, mens min 
bondestruktur var at foretrække, så vi 

enes om en remis. Dermed var turen 
kommet til topbrættet, hvor jeg skulle 
møde turneringsfavoritten Marcus 
Möller ELO 2143. Når jeg nu var 
kommet op på turnerings topborde, 
følte jeg mig også forpligtet til at spille 
godt, og mine partier i 4. og 5. runde 
var dem, jeg var bedst tilfreds med 
under turneringen. At de så kun kaster 
½ point af sig, er en anden sag. Med de 
sorte brikker mod turneringens højest 
ratede spiller får jeg spillet mig til en 
ganske god position. Jeg føler mig tryg 
ved stillingen og vælger at give en 
bonde for at åbne dronningefløjen. Selv 
med en bonde i undertal vurderer min 
elektroniske analysepartner, at jeg har 
en minimal fordel. Men da jeg skal 
have stillingen åbnet yderligere, viser 
jeg, hvorfor det ikke er mig der har et 
ELO på 2143.  
 

I 6. runde prøver jeg for første gang i 
turneringen at runde de 40 træk. Jeg får 
hurtigt fravristet min modstander en 
bonde, men resultatet heraf bliver, at 
jeg får et meget svært spil. Da vi spiller 
med gamle ure, kan jeg ved træk 40 
ikke se, om jeg har 15 sek. eller 2 
minutter. Selv om det er møg 
irriterende ikke at vide, hvor meget tid 
man har tilbage, er det selvfølgelig en 
dårlig undskyldning. Men det lykkes 
mig på 15 sek. at finde et tabstræk. Da 
jeg indser, at jeg har lavet en bommert, 
ærgrer jeg mig gul og grøn, jeg var 
nemlig af den opfattelse at jeg havde en 
lige stilling. Efter at have analyseret 
stillingen med min modstander var 
ærgrelsen aftaget, den stilling havde jeg 
næppe kunnet holde sammen på 
alligevel. 
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Løber vs. springer  
Efter at have spillet tre partier uden at 
bringe mig i tabspositioner inden for de 
første ca. 20 træk, fik jeg et tilbagefald 
i sidste runde. Jeg syntes jeg at jeg mod 
Susanne Meyer er ved at være godt 
klemt, da jeg spotter et provokerende 
dronningetræk, der giver mig et 
slutspil, jeg gerne ville spille: 
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22...Tc8 
Jeg bryder mig ikke om at hvid er på 
vej til at tage kontrol over feltet c6.  
23.Sd4 Txc1 24.Txc1 Dc7 25.Txc7  
Jeg håbede helt klart på forsættelsen, 
hvor tårnet slår dronningen, det ville 
give mig et løber mod springerslutspil, 
hvor jeg mener hvid får problemer med 
at holde bonden. Jeg var derimod knap 
så tryg ved en tilbagetrækning af den 
hvide dronning. Går den til anden 
række ser jeg et evighedsskakbillede 
efter 25.Dd2 Lxh2+ 26.Kh1 De5 27.g3 
(27.Sf3 Lf4) 27...Lxg3 28.fxg3 Dxg3 
29.Tg1 Dh4+. Eftersom hvid ikke kan 
trække dronningen ind i forsvaret af 
kongen uden at miste springeren, vil 
sort kunne forsætte med skakkerne; den 
fortsættelse jeg var mindst interesseret 
var 25.Dd1 Dd7, men stadig bedre end 

hvis hvid havde to tårne til at spille i c 
og e linjen. Jeg fik heldigvis den 
fortsættelse jeg havde ønsket.  
25...Te1+ 26.Df1 Txf1+ 27.Kxf1 Lxc7  
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Der er selvfølgelig den ulempe, at 
springeren kan gå til en del felter, og 
jeg skal være meget forsigtig med ikke 
at lade den komme ind til mine a og b 
bønder. Men den isolerede d-bonde og 
løberens større rækkevidde syntes jeg 
virkede fordelagtig, og jeg havde 
tilmed ca. en halv time til 
tidskontrollen, og en time efter træk 
fyrre. Jeg brugte også en lille time på 
de sidste træk, men det lykkedes mig at 
holde tungen lige i munden. 
28.g3 g6 29.f4?! Kf8 30.Ke2 Ke7 
31.f5? Kd6 32.Kd3 Kxd5 33.fxg6 
fxg6 34.Sc2 Lb6 35.g4 Lg1 36.h3 Lf2 
37.Ke2 Lg1 38.Kd3 Lb6 39.Se1 Ke5 
40.Sg2 Ld4 41.Se1 Lb2 42.Sc2 Kf4 
43.Ke2 Kg3  
Det skal for en god ordens skyld 
nævnes, at jeg ikke er sikker på, at det 
nødvendigvis er vundet for sort efter 
afbytninger af tårn og dronning. Hvid 
får blot aldrig gjort det svært for mig, 
f.eks. ved at forsøge at bringe 
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springeren til c5, eller ved at lade den 
genere mine kongebønder. 
0–1 
 

Jeg ender turneringen med 4 af 7, og 
det er ca. ½ points over min forventede 
score mht. national rating, men en elo-
præstation på 1992 lyder af noget mere 
(jeg mødte kun tre elo-ratede spillere). 
Alt i alt var det en hyggelig og 
velorganiseret turnering, som blev 

afviklet i en god atmosfære, og den kan 
varmt anbefales. Byen, hvor man sejler 
ud til Föhr, ligger ca. 50 km vest for 
Flensborg, og i november måned er der 
masser af muligheder for at finde gode 
overnatningsmuligheder til rimelige 
penge. Eksempelvis fandt jeg selv en 
45 m2 lejlighed til 25 euro om dagen, 
og i samme hus kunne men leje en 4 
personers 65 m2 lejlighed til 35 euro. 

 

Mads H. til EM for ungdom 
Af Niels Erik Nielsen 

 

I perioden 14-25. september blev der 
spillet om det europæiske 
ungdomsmesterskab, og blandt de syv 
danske deltagere var Mads Hansen fra 
FREM, der stillede op i U16-gruppen. 
Turneringen fandt i år sted i Podgorica 
i Montenegro, der har prøvet 
værtskabet før, og med 913 spillere fra 
42 nationer til start, var der tale om ny 
deltagerrekord.  
 

At Mads Hansen var kommet i en hård 
gruppe, bliver klart når man erfarer, at 
han trods et ratingtal på 2041 blot var 
seedet 77 af de 113 deltagere. Der var 
hele 40 spillere med over 2200, og det 
var mere reglen end undtagelsen, at 
spillerne placeret under Mads havde 
høje nationale ratingtal, men de 
manglede altså endnu at erhverve det 
internationale styrketal, som 
seedningen var lagt til rette efter. 
 

Turneringen løb over 9 runder, og især 
i de første runder var Mads enten oppe 
mod højtratede modstandere eller 
spillere fra laveste seedningslag. Han 
lagde ud med at møde den 21. seedede 

Tamas Petenyi, Slovakiet (2289), og 
det viste sig at være for stor en 
mundfuld. I 2. runde ventede så 
israeleren Sage Rabin, der stillede op 
uden et ELO-tal og derfor var placeret 
næstnederst i feltet. Mads levede op til 
favoritværdigheden, da han allerede i 
åbningsfasen fik muligheden for at slå 
til. I en skarp dragevariant med 
modsatte rokader spillede den sorte 
mand det tematiske 15.-Sc4?, som 
prompte blev straffet: 
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16.Sf5!!, Lxf5 
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Officeren kan ikke tages, da sorts 
konge er håbløs fortabt efter 16.-gxf5? 
17.gxf5. 
17.gxf5, De5 18.fxg6, fxg6 19.Dxg6+, 
Kh8 20.Thg1  
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20…Sh7?! 
20.-Df4+!? 21.Kb1, Tg8 22.Df7, Sd2+ 
23.Ka1, Sxb3+ 24.axb3, Dxf3 kunne 
prøves, men hvid har også her fat i den 
lange ende. 
21.Lxc4, Txc4 22.Sd5!, Tcc8 
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23.f4!, Txf4 24.Sxf4, Dxf4+ 25.Kb1, 
De5 26.Tdf1  
1-0 

Runden efter ventede den 45. seedede 
græker Dimitrios-Alkis Kaforos 
(2173), og mødet blev en lang 
teoriduel, hvor Mads som sort længe 
holdt balancen, men op mod 
tidskontrollen slog han tilbage med den 
forkerte brik, og den fejl var 
modstanderen ikke sen til at udnytte.  
 
Tvivlsomt kvalitetsoffer bar frugt 

Nederlaget betød, at han i 3. runde blev 
parret med Jasmin Delic, Bosnien, der 
figurerede som nummer 109 på 
startlisten.  
 

Med de hvide brikker besluttede Mads 
tidligt i partiet, at gå efter 
modstanderens konge. Planen havde 
dog den ulempe, at den kostede en 
kvalitet.  
 

Kort tid efter havde bosnieren oven i 
købet mulighed for at vinde en løber 
for et par bønder, men han turde ikke 
fjerne den sidste rest af beskyttelse 
omkring kongen og valgte derfor en 
anden fortsættelse, der dog viste sig 
svagere, da det alligevel lykkedes for 
Mads at få hele arsenalet med i 
angrebet: 
 
Hvid: Mads Hansen (2041) 
Sort: Jasmin Delic  
[noter: NEN] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 
5.0–0 Sxe4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 
Le6 9.Sbd2 Sc5 10.c3 Le7 11.Lc2 Lg4 
12.h3 Lh5 13.Te1 0–0 14.Sb3 Se6 
15.a4 b4 16.De2 Dd7 17.Ld2 a5 
18.Tad1 Tfd8 19.Ld3 Lg6 20.Lb5?! 
20.Lxg6 hxg6 21.c4!±. 
20...Lc2  
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21.Sbd4?! 
21.Lxc6! Dxc6 22.Sbd4 Lxd1 23.Sxc6 
Lxe2 24.Sxe7+ Kf8 25.Sc6 Lxf3 
26.Sxd8 Txd8 27.gxf3 var nok det 
mindste af to onder. 
21...Sexd4!?  
21...Scxd4! var mere ubehageligt for 
hvid. 
22.Sxd4 Sxd4 23.cxd4 Lxd1 24.Dxd1 
c6 25.Ld3 c5 26.dxc5 Lxc5 27.Dc2 
Tac8 28.Lxh7+ Kh8 29.Dd3 
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29...Dxa4?? 
29...g6!–+.  
30.Df5! g6 
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31.Df6+! Kxh7 32.Dxf7+ Kh8 
33.Lg5+- Lxf2+ 34.Kxf2 Dc2+  
34...Tf8?? 35.Lf6#. 
35.Kg1 Tc6 36.Lf6+ 
1–0 
 

I 5. runde holdt Mads som sort flot 
remis mod rumæneren Adrian-Marian 
Petrisor (2168), seedet 47, og inden 
hviledagen stod han noteret for 2,5/5p. 
Anden halvdel af turneringen blev 
indledt mod belgieren Nils Nijs (2150), 
der var seedet 51, og med fordelen af 
de hvide brikker håbede Mads på, at 
det endelig blev til en gevinst over en 
højere ratet modstander. For en gangs 
skyld var han også den første danske 
spiller, der var færdig, men hverken 
forløbet eller udfaldet levede op til 
forventningerne. Selv om Mads 
undervejs førte med et helt tårn, stod 
den nemlig på læsterlige klø, men det 
er ingen skam at tabe til en bedre 
modstander, og han var da også den 
første til at anerkende belgierens flotte 
spil. Mads sluttede af med to remiser 
og et enkelt nederlag. I næstsidste 
runde kom fynboens på papiret bedste 
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resultat i turneringen, da han spillede 
lige op mod den tidligere bronzevinder 
Gil Popilski, Israel (2372). Selv anser 
Mads dog partiet for at være lidt tøset, 
som han ikke er så stolt af, idet 
modstanderen tog mod FREM-
spillerens remistilbud efter 22 træk.  
Samlet set blev det til 3,5/9p., og Mads 
gik 7-8 Elo tilbage og vandt 0 i dansk. 

Rabin Sage, den uratede modstander 
fra 2. runde, endte med en Elo-
performance på 2156!, så det var en 
god modstander at tæve.  
 

Desværre ikke en helt vellykket 
turnering, men Mads fik lært en masse, 
og det anser han selv for at være det 
vigtigste.

 

Pokalturneringen 2008-09 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Med 6 af 28 mandskaber på startlisten, 
havde vi igen flest hold med i FSU’s 
pokalturnering, men desværre måtte vi 
trække femteholdet, da det viste sig 
umuligt at stille hold. Førsteholdet var 
oversidder, mens sjetteholdet røg ud 
mod Nyborg 1, der gjorde rent bord. 
Ved stævnet i Nyborg gik FREM 4 
desuden videre efter lynomkamp mod 
Højfyn, mens FREM 3 vandt 3,5-0,5 
over Faaborg. Niels Henrik Sørensen 
bidrog med en sejr over Mikael Rask, 
der kom i problemer efter 27.Thg1!: 
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27...d4 
27...Txh5? 28.Lxg6!+-. 
28.Se4 Db4+?  

Efter 28...Txh5! 29.Sd6 T5h6 spræller 
sort stadig. 
29.Kd1 Dxb2 30.Sd2 Txh5??  
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31.Txg6+ 
Og sort opgav; han kan kun spille 
31...Kf8, hvorefter 32.Txe6 vinder en 
officer. 
1–0 
 

Ved stævnet i Nr. Aaby vandt FREM 2 
4-0, og formanden var først færdig af 
alle: 
 

Hvid: Jesper Knudsen, FREM 2 
Sort: Kai Sørensen, Odense 3 
[noter: NEN] 



 

46 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.a4 
cxd4 6.a5 Dc7 7.cxd4 b6 8.Sc3 Lb7 
9.Ld3 Sd7 10.e6 Sdf6  
10...fxe6 11.Dh5+ Kd8 12.Sf3 Sgf6 
13.Dh3 e5 14.Sg5!+-. 
11.exf7+ Kxf7 12.Sf3 e6 13.Se5+ Ke7 
14.Sb5 Db8 15.a6 
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1–0 
 

Pokalstævnet i Indslev 
Indslev Skakklub arrangerede 2. runde, 
hvor de resterende 16 mandskaber 
deltog, heriblandt vores fire hold. Flere 
af favoritholdene gik let videre, og 
matcherne Sidespringerne-FREM 1 og 
FREM 2-Nr. Aaby 1 var de eneste 
opgør, der på forhånd tegnede til at 
blive jævnbyrdige.  
 

Det kom også til at holde stik, idet 
FREM 2 først gik videre mod Nr. Aaby 
ved at vinde lynomkampen 4-0, efter at 
vi var tæt på at ryge ud i den ordinære 
kamp. Niels Henrik Sørensen blev 
redningsmanden, da han udlignede 
vestfynboernes føring ved at vinde over 
Kasper Larsen.  

Det var svært at bryde den hvide 
stilling op, men efter 45.Sc4 trængte 
Niels Henrik ind: 
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45...Tg3! 46.Sd2 Kb4 47.Txg3 hxg3 
48.Sf3 a4 49.Kc2 Kc4 50.Kb2 Sxd4 
51.Sg1 Kd5 52.Ka3 Kxe5 53.Kxa4 
Kf4 54.Kb4 Ke3 55.h4 Sf3 56.h5 Sg5 
57.h6 
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57...Kf2?! 
57...f5!  
58.Sh3+ Sxh3! 59.h7 g2 60.h8D g1D 
61.Dxh3? De1+ 62.Kb5 De2+?!  
62...Df1+! 
63.Kb4 De4+ 64.Kb5 Df5+  
0–1 
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Selv om det er længe siden, at 
Sidespringernes spillere har deltaget i 
koordinerede turneringer, har de 
gennem flere sæsoner været fast 
inventar i den fynske pokalturnering, 
og da de gamle divisionsspillere fra 
Søndersø kunne mønstre: 1. Kaj Rosell 
2. Steen Brydegaard 3. Otto K. Larsson 
4. Arne Rasmussen, var de bestemt en 
svær modstander for førsteholdet.  
 
Trods manglende kamptræning fik 
Steen Brydegaard allerede i åbningen 
fat mod Mads B. Svendsen, og 
Sidespringernes tidlige føring holdt sig 
længe. Førstebrættet mellem Kristoffer 
Dyrgaard og Kaj Rosell endte remis, 
men Jesper Knudsen og Tom Frantsen 
sørgede for, at klubbens flagskib også 
er klar til kvartfinalerne først i det nye 
år.  
 
Tom vandt en bonde efter Otto K. 
Larssons 18…c4, og herfra var det spil 
til et mål: 
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19.Lxd6 cxd3 20.Lxe7 Sxe7 21.Txd3 
Kf7 22.Kf1 Thd8 23.Tdc3 Tac8 
24.Ke1 Txc3 25.Txc3 Tc8 26.Kd2 
Ld7 27.Txc8 Sxc8 28.Sc5 Lb5 
29.Kc3!? 
29.a4! 
29...Sa7 30.Sd2 Sc6  
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31.Sc4! Sb8 32.Sd6+ Ke7 33.Sxb5 
axb5 34.Kb4 

1–0 
 

Vi har ’kun’ to hold blandt de sidste 
otte, da både FREM 3 og FREM 4 
måtte forlade turneringen. Tredjeholdet 
tabte 1-3 til Sydøstfyn 2, hvor Theis 
Nielsen var ene om at komme på 
tavlen, mens fjerdeholdet var chanceløs 
mod Næsby.  
 

De tog dog ikke helt tomhændede fra 
Indslev, idet David Smit på 
førstebrættet opnåede en 
bemærkelsesværdig remis mod Lars 
Munk Jensen, og modsat hvad man 
somme tider ser, når sejren allerede er i 
hus, spillede David sig regulært til den.
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Kim blev Lundeborgmester 
Af Niels Erik Nielsen 

 

Hurtigskakturneringen på havnen i 
Lundeborg fandt igen sted anden 
lørdag i august, og ligesom det var 
tilfældet sidste år, samlede den 64 
deltagere, hvoraf kun en håndfuld var 
fra FREM, og derfor måtte klubben 
kigge i vejviseren efter specialpræmien 
for flest deltagere, som vi ellers har 
haft patent på i mange år. De 
fremmødte måtte for en gangs skyld ud 
på flere folkevandringer, idet 
vejrguderne rigtig var i drillehjørnet. 
Da skyllen efter middagspausen var vel 
overstået, kunne resten af runderne 
samt præmieoverrækkelse og 
lynturnering heldigvis foregå 
problemløst under åben himmel. 

 

Et felt uden de helt store favoritter 

Årets mesterskabsklasse tegnede helt 
åben, og efter et tæt opløb delte tre 
spillere for første gang siden 2001 
titlen som Lundeborgmester. Det var 
Jes Harholm, SK 1968, Jan 
Nordenbæk, Sydøstfyn (vinder 2001 og 
2007), og Kim Skaanning, FREM 
(vinder 1995). Med to runder igen 
kunne over halvdelen af feltet i 
mesterskabsklassen stadig gøre sig 
forhåbninger om at komme i 
præmierne. Et par af kandidaterne røg 
dog tidligt af i svinget, idet Kim med 
de sorte brikker vandt en lynsejr over 
John Frederiksen, og hurtigt gik det 
også, da Jan med gevinst mod Per 
Stentebjerg-Hansen bevarede håbet om 
at forsvare titlen, mens Jes Harholm 
skippede Viggo Bové Quist af.  
 

Dermed var den førende trio Kim, Jes 
og Jan inden sidste runde sikker på en 
plads på sildekasserne, men 
rækkefølgen var helt åben, idet Jes og 
Kim, der begge havde 4,5/6p., mødtes 
indbyrdes. Jan haltede et halvt point 
efter, men med sin tredje sejr i træk 
gjorde han, hvad han selv kunne. Den 
ønskede remis lod imidlertid vente på 
sig, idet Kim som hvid i en franskmand 
tidligt takkede nej til tilbuddet om 
pointdeling: 
 

Hvid: Kim Skaanning, FREM 
Sort: Jes Harholm, SK 1968 
1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5 Sfd7 
5.d4 c5 6.Lf4 Sc6 7.dxc5 Lxc5 8.Ld3 
a6 9.Lg3 Sb4 10.Le2 0–0 11.a3 Sc6 
12.Ld3 f6 13.exf6 Sxf6 14.0–0 Db6 
15.Tb1 Ld7 16.Te1 Le7 17.Sg5 e5  
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18.Sxd5! 
Også efter 18.Lxh7+! Kh8 19.Lg6 Lg4 
20.Dd2 d4 21.Sce4 har hvid klar fordel. 
18...Sxd5 19.Lxh7+?  
19.Lc4! Lxg5 20.Dxd5+±. 
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19...Kh8 20.Dxd5 Lxg5 21.Dxd7 
Kxh7 22.Dh3+ Lh6 23.Tbd1!? Dxb2 
24.Td7 Dxc2 25.Txb7 Tad8 26.Dg4 
Td4 27.Dh5 Td6 28.Tc7 Df5 29.De2 
Td2 30.Dxa6 Sd4 31.Df1 e4 32.Te7 
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32...Se6?!  

32...e3!! 33.fxe3?? Dxf1+ 34.Txf1 
Se2+ 35.Kh1 Txf1#. 
33.Dc4 
½–½ 
 

Mester 1:  
1-3. Kim Skaanning, FREM, Jes 
Harholm SK 1968, Jan Nordenbæk, 
Sydøstfyn, alle 5p. 4. Per Stentebjerg-
Hansen, Læseforeningen 3,5p. 5. Viggo 
Bové Quist, Springeren 3p. 6-7. John 
Frederiksen, Nyborg og Niels-Peter 
Nielsen, Sydøstfyn, begge 2,5p. 8. 
Henrik Svane, Evans 1,5p. 
 

Basis 1:  
1. Jakob Petersen, Indslev 6p.  
2. Sead Deumic, Vaggeryd 5,5p.  
3. Hans Hansen, FREM 5p.

 

Junior hold-DM 
Af Kim Skaanning 

 

Efter en hyggelig togrejse og en nats 
søvn var vi klar til at prøve kræfter med 
de andre hovedkredse. Udtaget til dette 
års hold var Mads Hansen (Frem), 
Tobias Rostgaard (Frem/Tjele), Kris 
Munk (Sydøstfyn), Bent Carl 
Christensen (Frem), Christian Furrer 
(Næsby), Emil Deleuran (Frem/Tjele), 
Søren Christensen (Frem) og endelig 
Patrick Sørensen (Nr. Aaby) der var 
vores spiller under 1100 i rating.  
 

Desværre var der indløbet afbud fra 
Andreas Jacobsen (Nr. Aaby) og Stefan 
Wiecker (Frem). På papiret var/er det 
et godt hold, der ville kunne spille med 
om medaljer, men samtidig var vi klar 
over, at det var et urutineret hold. 
Første år for Patrick Sørensen, 
Christian Furrer og Emil Deleuran, og 

andet år for Søren Christensen og 
Tobias Rostgaard. 
 

1. runde: 
Endelig i gang. Modstanderen i 1. 
runde var 2. hovedkreds (HK) fra 
Sjælland. 2. HK stillede med 3 spillere, 
der ikke var spillere under 15 år 
(kadetter). Reglerne forskrev ellers 
klart, at der kun måtte være 2, men 
fordi en af dem var en pige, syntes TL 
at det var ok. Hun gengældte dette ved 
at starte sin flotte score på 8 af 8. På 
papiret var det et jævnbyrdigt opgør, 
hvor vi havde revanche til gode for de 
sidste to års nederlag. Kampen bølgede 
frem og tilbage, og da røgen lettede, 
stod vi som de ærgerlige tabere. Et 5-3 
nederlag. Mads Hansen, Kris Munk og 
Bent C. Christensen vandt. 



 

50 

2. runde: 
I denne runde havde vi den ære at 
måtte møde 6. HK fra Århus og omegn. 
6. HK havde nemlig fået lov til at spille 
alle deres kampe med de gode sæt bræt 
og brikker. På de otte brætter fik vi da 
også en lektion. Søren Christensen stod 
for vores eneste sejr, da han slog en 
modstander, der havde over 400 mere i 
rating end ham selv. Mads Hansen 
spillede remis mod Mads Andersen, der 
er et af de største talenter i Danmark i 
disse år. Et nederlag på 6½-1½. 
 

3. runde: 
3. runde bød på oprejsning. 
Modstanderen var 7. HK fra 
Nordjylland. På papiret var det et lige 
opgør, men hurtigt fik vi overtaget på 
flere brætter. Tobias Rostgaard, Kris 
Munk, Christian Furrer, Emil Deleuran 
og Søren Christensen stod for sejrene, 
mens Mads Hansen pressede 
modstanderens kongegambit, men 
desværre blev det kun til remis. 5½-2½ 
til os. 
 

4. runde: 
Hvis medaljedrømmene ikke skulle lide 
et knæk, var vi tvunget til at slå 1. HK 
fra København. Københavnerne var på 
papiret bedst, men da først kampen var 
i gang, var det ikke til at se. Desværre 
blev det kun til ved lige ved og næsten. 
Mads Hansen fik revanche for et 
nederlag mod Dara fra DM i 
ungdomsskak. I kan se partiet og Bent 
Larsens kommentar i Skakbladet nr. 6. 
Patrick Sørensen spillede igen et godt 
parti, og denne gang blev han belønnet 
med en sejr. Kris Munk (for holdets 
skyld), Emil Deleuran og Søren 

Christensen spillede remis. Et meget 
ærgerligt nederlag på 4½-3½. 
 

5. runde: 
Denne gang lykkes alt, og 5. HK fra det 
midtjyske fik tildelt et æg! Sådan, og 
det var bemærkelsesværdigt at Kris 
Munk overvandt sin spillemæssige 
forbandelse mod piger. Der gik også 
nogle år... 8-0. 
 

6. runde: 
”Der er ikke noget at skrive om!” citat 
Christian Furrer. Et nederlag på 4-4! På 
papiret skulle vi vinde 5½-2½, men 
noget gik galt. Modstanderne fra 8. HK 
i Nordsjælland kæmpede godt og til 
sidst var det faktisk os, der var heldige 
med det uafgjorte resultat. Kris Munk, 
Bent C. Christensen, Emil Deleuran og 
Søren ”mini Bent” Christensen stod for 
vores gevinster. 4-4 var ikke helt godt 
nok! 
 

7. runde: 
En tiltrængt oversidder runde pga. det 
ulige antal af hovedkredse. 
 

8. runde: 
Efter en god nat søvn, kunne vi med en 
vis ”gensynsglæde” konstatere at vores 
4. plads var inde for rækkevidde. 8. 
rundes modstander var 9. HK fra 
Nordvestjylland. De kunne ligeledes nå 
4. pladsen, så det var et betydningsfulgt 
opgør. Jævnbyrdigt blev det dog aldrig. 
Dertil spillede vi for godt. Mads 
Hansen, Kris Munk og Bent C. 
Christensen spillede remis, mens 
Tobias Rostgaard, Christian Furrer, 
Emil Deleuran, Søren Christensen og 
Patrick Sørensen alle vandt. 6½-1½. Et 
utroligt flot resultat af vores lidt 
urutinerede hold.  
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9. runde: 
I sidste runde ventede 4. HK fra 
Sønderjylland. Der var lagt op til, at vi 
skulle vinde en pligtsejr, hvis vi ville 
have 4. pladsen. Uden de store 
problemer vandt vi 6-2. Mads Hansen 
og Kris Munk spillede remis, mens 
Tobias Rostgaard, Bent C. Christensen, 

Christian Furrer, Emil Deleuran og 
Søren Christensen alle vandt. 
4. pladsen var i hus og dermed en flot 
og godkendt indsats. Det var desværre 
Kris Munks sidste år. Vi kommer til at 
savne hans rutine og kampgejst. Måske 
kan vi lokke Stefan Wiecker med til  
næste år.

 

SKOLESKAKSTÆVNER 
Af Niels Erik Nielsen 

 

OM i skoleskak 
De åbne Odensemesterskaber i 
skoleskak 2008 blev spillet på 
Giersings Realskole lørdag den 20. 
september, hvor 62 deltog. De var 
inddelt i seks aldersgrupper, og de 
ældste i A, B og C spillede sammen 
over 6 runder. I de to ældste grupper 
førte to af klubbens medlemmer sig 
frem. Gruppe A (1988-92) blev vundet 
af Thor Bendix, Giersing, som var 
eneste deltager; han opnåede 4,5p. 
Gruppe B (1993-94) havde 5 deltagere: 
1. Søren Christensen, Giersing 4,5p. 
 

FM for juniorer 
Fyns Skole Skak samlede lørdag den 1. 
november 125 deltagere til det 
individuelle FM for juniorer. Ud over 
FM-titlerne var der også billetter på 
spil til DM, der fandt sted på 
Abildgårdsskolen i weekenden 29-30. 
november. De ældste i A, B, C og D 
spillede 6 runder. Samme tendens som 
ved OM gjorde sig gældende i Nr. 
Aaby:  
B-gruppen (9 deltagere): 1. Emil 

Deuleran, Giersing 6p. 2. Thor Bendix, 
Giersing 4,5p. 3. Niels Bommersholdt, 
Nr. Aaby 4p.  

C-gruppen (11): 1. Christian Furrer, 
Vester Skerninge 5p. 2. Søren 
Christensen, Giersing 5p. 3. Andreas 
Jacobsen, Nr. Aaby 4,5p. 
 

FM for piger 
FM for piger blev afholdt lørdag den 8. 
november på Aulby skole med 29 
deltagere, og her førte et af klubbens 
nyeste medlemmer sig frem: 
Gruppe B (6 deltagere): 1. Emma le 

Besq, Giersing 2. Sofie Louise 
Abelsen, Aulby 3. Anne-Marie Kaas 
Nielsen, Nr. Aaby. 
 

Kommunemesterskaberne 
De fynske kommunemesterskaber blev 
i lørdag den 4. oktober afviklet på Strib 
Skole, hvor 60 fynske skoleskakspillere 
dystede om hold-kommunemesterskab 
samt det individuelle mesterskab. 
Søskendeparret Le Besq deltog med 
stor succes i hver sin aldersgruppe: 
Gruppe 3: 1. Marlou Bruus, Nr. Aaby 
Skole 6p. 2. Emil Harndal, Nr. Aaby 
Skole 5,5p. 3-4. Emma le Besq, 

Giersing og Jannick Møller, Nr. Aaby 
Skole, begge 4,5p. 
Gruppe 6: 1-2. Alexander le Besq, 

Giersing og Kaare Veng Basse, Nr. 
Aaby Skole, begge 6p.
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FREM JULECUP 
 

Skakklubben FREM indbyder til  
den årlige julehurtigturnering. 

   
Spillested:  Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C 
 
Spilledag:  Søndag d. 28. december 2008 
 
Spilletid:  Kl. 10.00 til ca. 18.30 
 
Turneringsform:  8 deltagere i hver gruppe, som spiller alle mod alle. 
 
Betænkningstid:  30 minutter pr. spiller pr. parti.   
 
Indskud:  125 kr.  
 Betales senest kl. 9.45. GM og IM gratis. 
  
Præmier:  1.pr.: 500 kr. 2.pr.: 300 kr. 3.pr.: 200 kr. 
 NB: Samme præmiestørrelse i alle grupper. 
 Ved ligestilling deles præmierne. 
 
Forplejning: Ingen forudbestilling af varmt mad i år, men den 

velassorterede kantine skal nok sørge for, at deltagerne 
kan få stillet sulten. 

 Derudover vil øl, vand, kaffe m.m. kunne købes på 
spillestedet. 

  
Tilmeldingsfrist:  Fredag d. 26/12 2008 kl. 20.00!!  
 Tilmeldingsfristen vil blive overholdt!! 
 
Tilmelding:  Mads B. Svendsen 
 
 e-mail: 240113@cvufyn.dk, tlf. 28 21 61 82. 

 

VEL MØDT I FREM!! 
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ÅRSSKIFTETURNERINGEN 2009 
 

Læseforeningens Skakklub indbyder til årsskifteturneringen 2009 

 

Spillested:  Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V 
 
Spilledage:   08.01, 22.01, 29.01, 12.02, 19.02, 05.03 og 12.03,  
   alle dage kl.19.00 
 
Tilmelding:   Allersenest tirsdag d. 6. januar, kl. 19.00 til Jørn Moestrup,  
   tlf. 66 11 06 66, email: purts@mail.dk  
   eller online via www.lfskak.dk 
 
Turneringsform:  Der spilles i en stor gruppe efter schweizersystemet. 
 
Betænkningstid:  2 timer til de første 40 træk + ½ t. til resten 
  Turneringen vil blive Elo-ratet 
 
Indskud:   100 kr. 
 
Præmier:   Efter betaling af ratingudgiften går resten af indskudsbeløbet  
  ubeskåret til præmier 
 
Præmiegrupper: Mester, bedst under 1900, bedst under 1700, bedst under 1500, 

  bedst under 1300 dsu-rating. 
  Hertil skønhedspræmie efter hver runde. 

 
Afbud:   Et udsat parti skal af hensyn til rundelægningen og de øvrige 

spillere afvikles senest mandagen før den følgende runde. Dette 
krav vil blive strengt håndhævet. 

 
Afbud per e-mail er på eget ansvar. 
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Medlemsoversigt 
 

Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ  66115869 
Alf R. Andersen, Nørregade 25 2.sal, 5000 Odense C 
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andersen, Lindvedparken 73, 5260 Odense S,  31131758 
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV 66141420 
René Andreasen, Thorkildsgade 53, st., 5000 Odense C 66159796 
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C 60110673 
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C 66111326 
Jesper Bruun, Løvholmen 15, 1. Lejl. 8., 2720 Vanløse 21283615 
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Odense C 50547553 
Mikkel Clausen, Grønnegade 10, 1. tv., 5000 Odense C 51948921 
Per Arne Damsted, Bülowsvej 22, 5230 Odense M 66148171 
Dimitri Doubrovski, Jeppe Aakjærs Alle 46, 5210 Odense NV  41117347 
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C 25757678 
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V 22778371 
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Jacob Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C  66110212 
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M 66124944 
Søren Gjedsted, Øhavevej 3, 5800 Nyborg  26827022 
David Guneson, Sdr. Boulevard 17, lejl. 1302, 5000 Od. C  31692290 
Ellen Hagesæther, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C 
Finn Hansen, Provsteløkken 43 B, 5200 Odense V  66122031 
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M 65912145 
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV 66163656 
Mads Hofstedt Hansen, Dragebakken 19, 5250 Odense SV  25599245 
Henrik Jegbjerg Hansen, Markskellet 46, 8920 Randers NV 97511966 
Alexander Hjorth, Thomas Overskous Vej 11, 5000 Odense C 65916925 
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ 41408527 
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup 21495258 
Michael Agermose Jensen, Syriensvej 4, st. th., 2300 Kbh. S 27280144 
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV 20744863 
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C 22593955 
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Odense C 24604624 
Jan Kuntz, Primulavej 11, 4. tv., 5000 Odense C 61340050 
Lene Kuntz, Bregnevej 5, 3,1, 5220 Odense SØ 22300077 
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M 26197999 
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Medlemsoversigt 
 

Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M 26197999 
Lars Madsen, Kræmmervænget 4, 5000 Odense C 66120322 
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S 23325877 
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Odense C 61305945 
Martin Lind Mortensen, Skejbyvej 259, 8240 Risskov 20811856 
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV 66175561 
Brian Nielsen, Toftevej 6, 2840 Holte 22282983 
Chresten Nielsen, Bredgade 43, 2 sal, 5560 Årup 28151271 
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C 66147674 
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Odense C 51539148 
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Odense M 77551012 
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø 28622832 
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ 24677219 
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ  66108610 
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N 66126472 
Casper Emil Rouchmann, Engsvinget 25, 5250 Odense SV 20122435 
Preben Sig, Æbleparken 138, 3, 5270 Odense N 24870296 
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl 66147615 
David Smit, Nyborgvej 291 2.4, 5220 Odense SØ  61667961 
Mads Bilde Svendsen, Middelfartvej 67 1. 1, 5200 Odense V 28216182 
Niels Henrik Sørensen, Buchwaldsgade 61c 3tv, 5000 Odense C 22401914 
Stefan Wiecker, Sanddalsvej 27a, 5700 Svendborg  28939067 

 
 

Danmarks yngste bestyrelse: René, Jesper, Kristoffer, Mads og Jonas. 
Michael B. Madsen er kommet til, siden billedet blev taget.
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