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Formanden har ordet
Halvvejs i sæsonen og midt i juletiden, nytårsfortsætter m.m. er det blevet tid
til at stoppe op og gøre status for første halvdel af sæsonen 2009/10.
Klubben har på det seneste oplevet en medlemsfremgang og har samtidig
formået at holde sine flagskibe i søen; specielt Odensemesterskabet blev
endnu en gang en mærkbar succes på det skakmæssige plan. Mange af
deltagerne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, og flere medlemmer
gav en hånd med undervejs, når det var muligt.
En sådan hjælpende hånd er guld værd for bestyrelsens arbejde for klubbens
fremme, eftersom det store overblik og ikke mindst overskud dermed får
mulighed for at blomstre og blive til en synergieffekt. På bestyrelsens vegne vil
jeg derfor gerne takke for den hjælp, som vi har mødt i forbindelsen med
afholdelsen af diverse arrangementer.
Hjælpen er dog ligeså påkrævet på klubaftener, hvor opstilling og oprydning til
stadighed tapper bestyrelsen for ressourcer, der kunne anvendes mere
optimalt andetsteds.
Personligt er min uddannelsessituation sådan, at den tid og de kræfter, som en
formandspost kræver, er blevet sværere at finde, hvorfor jeg, som annonceret
ved den ekstraordinære generalforsamling, stopper som formand ved
generalforsamlingen i april.
Det sker samtidigt med, at René Andreasen efter en stærk indsats for klubben
stopper som kasserer. Det betyder så også, at de to mest ansvarsfulde poster i
bestyrelsen samtidig skifter ejermænd.
På klubbens vegne håber jeg derfor, at du som medlem vil overveje dine
muligheder for at bidrage til klubbens daglige virke i det nye år – det kan være
hjælp til praktiske gøremål (opstilling/oprydning hver mandag), en
bestyrelsespost eller blot idéer til fremtiden for Frem Skakklub.
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Din opbakning kan bidrage til, at den kommende formand og bestyrelsen bag
ham vil være hjulpet godt på vej i bestræbelserne på at sikre fortsat fremgang
for Frem Skakklub.
Bestyrelsen hører derfor meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer
og/eller konstruktive løsninger til ovenstående.
Alle klubbens medlemmer ønskes en glædelig bagjul og et godt nytår.
12/12 2009
Kristoffer Dyrgaard
Formand, Frem Skakklub

Klubturneringen 2009
Af Kristoffer Dyrgaard/Niels Erik Nielsen
Klubturneringen blev igen i år afholdt
som en åben turnering efter
Schweizersystemet over 9 runder, der
gerne skulle bibringe en masse
spændende opgør, samtidigt med man
havde mulighed for at møde folk, som
man ikke normalt vil komme til at
spille imod i 8-mandsgrupper.

1.Sf3 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.e4 Lg7
5.h3 0–0 6.Le3 Sbd7 7.Lc4 a6?! 8.e5!
dxe5 9.dxe5 Se8
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Første runde var Davids kamp mod
Goliat, og selvom der ved flere brætter
var kamp om pointet måtte David
denne gang se sig besejret.
Her et par hurtige afgørelser. Først
færdig af alle var Tom Frantsen, som
fangede modstanderen på det forkerte
ben:

10.e6! fxe6 11.Sg5 Sd6?? 12.Sxe6
1–0
Mat i bunden
Stefan Wiecker fik i partiet mod Jonas
Hindsholm efter 33…Lxd5?? lejlighed

Hvid: Tom Frantsen, FREM
Sort: Søren Gjedsted, FREM
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til at demonstrere det ældgamle mat-ibunden-tema:

Favoritsejr i opvisningsstil
Andenseedede Mads Hansen vandt i
opvisningsstil over ottendeseedede
Michael B. Madsen, hvis kongestilling
blev løbet helt over ende efter
38…exd5?:
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34.Dxe5!
1–0
Det forventelige udfald af 1. runde kan
stille turneringsformatet i tvivl, men
personligt kan jeg godt lige charmen
ved at man har mulighed for at prøve
kræfter med de mere erfarne spillere i
klubben. 1. runde gav dermed en skarp
opdeling af feltet og de følgende runder
måtte vise, hvorvidt favoritterne til
stadighed havde til sinds at holde
favoritværdigheden i hævd.

39.Txg7+! Kxg7 40.exf5?!
40.Sxc6+!+-.
40...Kf8 41.f6 Sg8?
41...Sf5 var et bedre forsøg.
42.Lxh7 Txh7 43.f7 De6 44.fxg8D+
Kxg8 45.Tg1+ Kf8 46.Df3+
1–0
Dermed var udskilningsløbet om
klubmesterskabet for alvor skudt i
gang, mens kampen om pladserne i de
øvrige præmiegrupper også begyndte at
gå ind i en betydningsfuld fase,
eftersom de resterende runder bibragte
en masse interne opgør i disse
præmiegrupper.

2. runde gav dog samme mønster i
nederste halvdel af feltet, hvor
favoritterne viste skarpt spil og kom på
tavlen efter et nederlag i første runde.
Mere interessant viste det sig at være i
øverste halvdel, hvor Anton leverede
en gedigen overraskelse ved at besejre
Jesper, mens Søren C., Johnny og
Theis remiserede med hhv. Niels
Henrik, Tom og Jørn.

God slutspilsteknik
I 3. runde viste outsideren Niels Henrik
Sørensen god slutspilsteknik mod
Johnny Holler Johansen, der efter
42…Ld8 ikke kunne holde sammen på
stillingen
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den sorte diagonal), var trækket nemt at
finde.
11.h3
11.Se4 Le6 12.c5 Tfd8 ville give sort
en lille fordel.
11...Se5 12.Lf4 Dxc4 13.Tac1 Le6
14.b3 Db4 15.Sa4 Tad8 16.Le3?! b6
17.f4??
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43.Td7! a4 44.Txg7 b3 45.axb3 a3
46.Ta7!
1–0
Topseedede Kristoffer Dyrgaard vandt
i 4. runde over fjerdeseedede Jørn
Moestrup – her er partiet med udførlige
kommentarer:
Hvid: Jørn Moestrup, LF
Sort: Kristoffer Dyrgaard, FREM
[noter: KD]
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0–0
5.0–0 c5 6.d4 cxd4 7.Sxd4 Sc6 8.Sc3
Sg4
Dette træk var en meget lille
forberedelse, hvis eneste formål var at
opnå en stilling Jørn ikke var helt
bekendt med.
9.Sxc6?!
Mere typisk er 9.e3 Sge5 10.b3 d6 som
er blevet spillet en lille smule på
stormesterniveau i 2008.
9...dxc6 10.Dc2 Dd4
Dette træk var langt fra åbenlyst, da
dronningen på sigt intet har at gøre i dlinjen. Nok også derfor kom det som en
overraskelse for Jørn. Men ved at
tænke på svagheder (c4, til dels f2 og

17…Lf5! 18.Lc5
18.a3 er sidste chance. 18...Dxa3
19.Le4
Lxe4
20.Dxe4
Sd7–+
21.Txc6?! går ikke pga. 21...Dxb3
22.Tb1 Sf6! 23.Txf6? Td1+.
18...bxc5 19.e4 Td2 20.Dxc5 Txg2+
21.Kxg2 Dxe4+
0–1
Første nederlag til top-3 spiller
Man skulle helt hen til 5. runde, inden
en spiller fra top 3 tabte. Tom Frantsen
måtte ned mod Stefan Wiecker, der
med sejren delte førstepladsen med
Kristoffer. Duoen var godt halvejs i
turneringen et helt point foran en
forfølgergruppe på hele syv mand,
hvoriblandt vi finder de positive
overraskelser Niels Henrik Sørensen og
Theis Nielsen, der begge var

7

ubesejrede. Kristoffer fortsatte de gode
takter:

h5 34.Td5 g6 35.h4 Tb6 36.a4 a6
37.a5 Tc6 38.Td8
Tårnet er på vej til d6!
38...Le6 39.Tb8 Lc8 40.Tb6 Tc7
Så kom der kontrol over 6. række, som
er kronisk svag.
41.Td6 Ta7 42.Kd4 Tc7 43.c3 Kg7
44.Te8 Kf7 45.Th8 Ke7 46.Tdd8
46.Tb6!
46...Ld7 47.Tb8
Tårnmanøvrerne
har
sikret
ukoordination blandt de sorte brikker
og invasion på 7. række er uundgåelig.
47...Le6 48.Tbe8+ Kd6 49.Ta8 Tc6
50.Ta7

Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Michael B. Madsen, FREM
[noter: KD]
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 Le7 6.Lf4 0–0 7.Dd2 d5 8.exd5
Lb4 9.0–0–0 Se4 10.De3 Sxc3 11.bxc3
La3+ 12.Kb1 c6?!
Måske er 12...Dxd5 nødvendigt.
13.Lc4
13.Dg3 er en anden mulighed.
13...cxd5 14.Sb5
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14…Le6?
14...Da5 frygtede jeg lidt men fandt
15.Sxa3 (15.Txd5?! Le6 16.Dg3 giver
hvid en lille fordel) 15...dxc4
(15...Dxa3 16.Lxd5+-) 16.Ld6+-, og
løber til b4 hvis nødvendigt.
15.Sxa3 Da5 16.Ld6 dxc4 17.Lb4 Dc7
18.Lxf8
18.Sb5 er også muligt for at undgå
Da5.
18...Kxf8 19.Sb5 Da5 20.Dc5+ Kg8
21.Db4 Dxb4+ 22.cxb4 Sa6 23.a3 Kf8
24.Kb2 Ke7 25.Td4 Tc8 26.Kc3 Sc7
27.Sxc7 Txc7 28.Te1 b5 29.Te5 Tb7
30.f4 f6 31.Te3 Kf7 32.Td6 Lf5 33.h3

Sort er reelt i træktvang.
50...Lc8 51.Te8 Le6?
51...Lf5 52.Tf7 var ikke meget bedre,
da tårnafbytning nu er tvunget.
52.Td8+
1–0
Turneringens største overraskelse
I 6. runde mistede Niels Henrik og
Theis deres status som ubesejrede, da
de tabte til hhv. Moestrup og Mads H.,
men runden vil især blive husket, fordi
Lene fik skovlen under Mathias:

8

29.Txb8?? De1+ 30.Lf1 Dxf1#.
29...Dd4 30.Lg8 Lg7 31.h4 De5?!
31...Tb5!
32.hxg5+

Hvid: Lene Kuntz, FREM
Sort: Mathias Meunier, FREM
[noter: NEN]
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c3 d6 4.Sf3 Sc6
5.Lc4 Sf6 6.De2 0–0 7.0–0 e5 8.Lg5
exd4 9.cxd4 h6 10.Lh4 g5 11.Lg3 Sh5
12.d5 Sxg3 13.fxg3 Se7 14.Sbd2 c6
15.dxc6 bxc6 16.Sb3 Db6+ 17.Kh1
Tb8 18.Dd2 Db4 19.De2 a5 20.Tab1
a4 21.Sbd2 Lxb2 22.Sxg5 hxg5
23.Dh5 Dxd2
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32...Kg6??
32...Dxg5?! 33.Dxd6+ Dg6 34.Df4+=;
32...Kh5! var sorts bedste mulighed.
33.Df7+ Kxg5 34.Lh7! Lf6
34...Dxg3 35.Dxg7+ Kh4 36.Lg6!+-.
35.Dg6#
1–0

24.Txf7!? Txf7 25.Dxf7+ Kh8
26.Df8+ Kh7 27.Df7+ Kh6 28.Dxe7
Le5

Førstepladsen langt væk
7. runde betød enden på Tom Frantsens
og Jesper Knudsens muligheder for at
blande sig i klubmesterskabets
placering. Efter nederlag til Mads H. og
Kristoffer var de nemlig reelt helt ude
af mesterskabskapløbet.
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Efter en langsom start med tre remiser i
de første fem runder var klubbens
danmarksmester i skoleskak for alvor
kommet op i gear, hvilket Moestrup fik
at føle.
Der var balance indtil LF-manden
spillede 29…Sa4??:

29.Tf1!
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26...c4! 27.bxc4 e4 28.fxe4 dxe4
29.Sd4 exd3 30.Txe8+ Txe8–+.
27.a4 h6 28.Th5 Sf6 29.Tf5 Te6??
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30.d6! Lxd6 31.Txe8+ Txe8 32.Sb5!
Sc3+ 33.Sxc3 bxc3 34.Txd6 g6
35.Dc6 De7 36.Kc2 De1 37.Td1 Te2+
38.Kc1 Df2 39.Td8+ Kg7 40.Df6+
Dxf6 41.gxf6+ Kxf6 42.a4 Ke7
43.Td3 Te4 44.Te3!
1–0

30.Sg3??
30.Sf4!+-.
30...Tae8 31.Sh5 Sd7 32.c4 g6
33.cxd5 Lxd5 34.Lb5 Lc6 35.Sf6+
Sxf6 36.Lxc6 gxf5 37.Lxe8 Txe8

Niels Henrik bragte sig i en gunstig
position i sin ratinggruppe ved at vinde
over Theis, som inden runden var en de
værste konkurrenter. NHS slog til efter
24.Th5:
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Og sort vandt i yderligere godt 20 træk.
0–1
Alt åbent inden sidste runde
Inden 9. og sidste runde delte
Kristoffer og Mads H. førstepladsen

24...e5! 25.Tf5+ Kg8 26.f3 a5?!
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med 6,5/8p., mens de nærmeste
forfølgere Jess Nykjær og Niels Henrik
begge havde 5,5p.

9.Df3 Db6 10.Le3 Db7 11.a3 Sbd7
12.La2 0–0 13.Lg5 Sc5 14.0–0 Db6
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Forfølgerne var selvsagt også bedst
placerede i gruppe 2, hvor Johnny
Holler Johansen, LF var et halvt point
efter.
I gruppe 3 var Lene og Thor Bendix i
spidsen med 4,5p., mens Jonas
Hindsholm var et halvt point efter.
Søskendeparret Emma og Alexander
Le Besq førte gruppe 4 med 3,5p., og
de nærmeste forfølgere var Villy BangMadsen og Hooman Arshadi, som
begge havde scoret et halvt point færre.

15.e5 Lb7 16.exf6 Lxf3 17.fxe7 Tfe8
18.Sxf3 b4 19.axb4 Dxb4 20.Tab1 h6
21.Lh4 d5 22.Tfd1 g5 23.Lg3 Txe7
24.Ld6 Td7 25.Le5 d4 26.Sxd4 Tad8

Mads Hansen blev historiens
yngste klubmester i FREM
Der var således lagt op til en
spændende afslutning, hvor intet var
afgjort i nogen af præmiegrupperne.
Størst spænding knyttede der sig
naturligvis til, hvem der ville blive
klubmester 2009.
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Hverken Kristoffer eller Mads fik
noget ud af åbningen, ja sidstnævnte
kom efter mange iagttageres mening til
at stå i underkanten mod Johnny
Holler. Døm selv:

27.Sce2?!
Hvid står bedst efter 27.Lf6!
27...Se4 28.f3 Da5 29.fxe4 Dxe5 30.c3
Da5!?
30...Dxe4 kom også på tale.
31.Ta1 Db6 32.e5 Db8
Sort kunne muligvis begive sig ind i
bondesnappervarianten
32...Dxb2!?
33.Tdb1 Dd2.

Hvid: Johnny Holler Johansen,
Læseforeningen
Sort: Mads Hansen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Lc4 e6 7.Lb3 b5 8.Lg5 Le7
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naturligvis ikke spor interesseret i at
satse.
En mulighed opstod ellers efter
Kristoffers 41.Kc5:

33.Te1 Dxe5 34.Sg3 Db8 35.Kh1
Dxb2 36.Se4
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36...Txd4! 37.cxd4 Txd4 38.Teb1 Dc2
39.Sg3? Ta4!

41...Tc2+
41...b6+ 42.Kxb6 Txd4 43.Kc5 Td2
44.b4 Tc2+ 45.Kb6 e5 kunne være et
sort gevinstforsøg.
42.Kb6
½–½
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Kombinationen ingen så
Med en sejr over Jess Nykjær spillede
Stefan sig op på en delt andenplads.
Det virkede, som om Stefan havde
fordel hele vejen, men Fritz viste sig at
være uenig. Jess kunne nemlig allerede
i åbningen have sikret sig mindst en
merbonde, men ingen fik øje på den
smarte kombination, der med stor
sandsynlighed havde sendt favoritten til
tælling:

40.Tc1? Txa2
0-1
Aldrig over remisgrænsen
Dermed var Kristoffer pisket til at
vinde over Niels Henrik, men den
topseedede fik aldrig partiet over
remisgrænsen.

Hvid: Stefan Wiecker, FREM
Sort: Jess Nykjær, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 d6 6.Le3 a6 7.Ld3 Dc7 8.f3 Le7

Da en remis rakte til førstepræmien i
gruppe 2 for Niels Henrik, var han
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9.Dd2 Sbd7 10.g4 h6 11.Df2 Se5
12.Sb3??

24.Dxd4 Sf6 25.Dd6 Dxd6 26.Txd6
Ta8 27.Thd1 Ke7 28.Tb6 Thd8=
29.Tb7+ Td7 30.Tdxd7+ Sxd7 31.a4
bxa4 32.Sxa4 Kd6??
32...Tb8!
33.Txd7+ Kxd7 34.Sb6+ Kc7
35.Sxa8+ Kb7 36.Kd2 Kxa8 37.Kd3
Kb7 38.Kd4 Kc6 39.Ke5
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12...Sc4?!
12...Sfxg4! 13.fxg4 Lh4!! ville have
været en brat opvågning.
13.Lxc4 Dxc4 14.0–0–0 b5?! 15.Sa5!
Dc7 16.Lb6 Db8 17.Sc6 Db7 18.Sa5?!
18.Sxe7! Dxe7 (18...Kxe7? 19.Txd6
Kxd6?? 20.Dc5+ Kd7 21.Td1+ Sd5
22.Sxd5!+-) 19.e5!+-.
18...Db8 19.e5 Sd7= 20.Ld4 dxe5
21.Sc6 Dc7 22.Sxe7 exd4 23.Sxc8

39...Kd7
40.b4 f6+ 41.Ke4 Kd6 42.h4 Kc6
43.c4 Kb6 44.Kd4
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44...g6?
44...g5!
45.f4 a5 46.bxa5+ Kxa5 47.Kc5 Ka6
48.Kd6
1–0

23...Txc8?
23...dxc3! 24.Sd6+ Kf8 giver sort
fordel.
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Dragen krævede endnu et offer
Et parti fra sidste runde understregede
endnu en gang, hvor galt det kan gå
sort i dragevarianten i siciliansk:

Hvid: Anton Kjeldsen, FREM
Sort: Serkan Kapan, FREM
[noter: NEN]
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 Sc6
5.Lc4 Lc5 6.d4 Lb4 7.0–0 Lxc3
8.bxc3 d5 9.exd5 Sxd5 10.Te1+ Le6
11.La3?!

Hvid: Søren Gjedsted, FREM
Sort: Anders Frederiksen, FREM
[noter: NEN]
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6
5.Sc3 Lg7 6.Le3 d6 7.Lc4 Sf6 8.f3 0–0
9.Dd2 Ld7 10.0–0–0 Se5 11.Lb3 b6?!
Går alt for langsomt, og hører derfor
ikke hjemme i en opstilling, hvor
parterne har rokeret til hver sin side.
12.h4 h5 13.Kb1 a6 14.g4 hxg4 15.h5
gxh5 16.Lh6
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11...Se3! 12.Txe3?!
12.De2!?
12...fxe3 13.Lxe6 fxe6 14.Dd3 Dd5!
15.Dxe3 0–0–0 16.Te1 The8 17.Sg5
Dxa2 18.Dc1 e5! 19.dxe5 Sxe5
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16…gxf3?? 17.Tdg1 Lg4 18.Lxg7
Kxg7 19.Sf5+ Kg8 20.Dg5+ Sg6
21.Dxg6+
1–0
En ordentlig julebuk
Den afsluttende runde bød også på en
kongegambit, hvor Anton valgte at give
en
kvalitet
for
at
forhindre
modstanderen i at rokere kort, men det
var slet ikke Serkans plan:

20.Txe5?? Txe5
0–1
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Gruppe 4: 1. Emma Le Besq 4,5p. 2.-3.
Hooman Ashadi og Alexander Le
Besq, begge 3.5p.

Præmietagerne:
Gruppe 1: 1. Mads Hansen 7,5p. 2.-3.
Kristoffer Dyrgaard og Stefan Wiecker,
begge 7p.
Gruppe 2: 1. Niels Henrik Sørensen 6p.
2.-4. Jess Nykjær, Theis Nielsen og
Søren Christensen, alle 5,5p.
Gruppe 3: 1. Thor Bendix 5½, 2.-3.
Søren Gjedsted og Lene Kuntz, begge
4,5p.

Ratingtopscorere:
1. Emma Le Besq (+126) 2. Thor
Bendix (+77) 3. Hooman Ashadi (+74)
4. Christian Boller (+72) 5. Lene Kuntz
(+54).

DIVISIONSTURNERINGEN
Af Niels Erik Nielsen
1. runde:
17...Ke7 18.Lg5++-.
18.Dxf7
1–0

FREM – ØBRO: 6-2
Vi fik den bedst tænkelige start på den
anden sæson i 1. division, gruppe 1.
Ratingtallene indikerede ellers en
jævnbyrdig match, men det blev langt
fra tilfældet, idet københavnerklubben
først kom på tavlen ved stillingen 5-0!
Stefan Wieckers modstander Max
Hansen fik hverken rokeret eller de
sidste klodser i spil. Efter 15…De7 var
der en afgørende kombination:

Der var kun spillet to timer, da Mads B.
Svendsen øgede til 2-0. Som sort i en
Grünfeld-inder kom FREM-spilleren
fint fra åbningen, og da Niels
Kirkegaard fejlede med 21.Sc3?? stod
der en officer til afhentning:
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21...d2 22.Tcd1 Dd4+ 23.Tf2 Dxc3
24.Dxc3 Lxc3. 0–1

16.Sxf7! Dxf7 17.Td8+ Kxd8
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Kastede officer i grams
ØBRO vandt i sidste sæson 2. division,
gruppe 1, men det krævede åbenbart
lidt tid, at vænne sig til livet i den
højere række; i hvert fald måtte de
indkassere endnu et nederlag, da
Kristoffer Dyrgaard let realiserede den
betragtelige fordel, han var kommet ud
af åbningen med. Thomas V. Pedersen
forkortede selv pinen med 28…Lg5??:
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39…Tg3+?? 40.Kc4 La7 41.Le1+ 1–0
Mads Hansens modstander Henrik
Porte kom i problemer straks fra start,
da han spillede galt i vor mands
hjemmeforberedelse med modsatte
rokader. Mads H. fik bønderne til at
rulle på dronningefløjen, og lige inden
træk 40 var det endnu en gang blevet
tid til at gå til tavlen og notere et ettal.
Begyndelsen til enden indtraf efter
ØBRO-mandens 31.Se1:

29.Txd7! Lxd2+ 30.Kxd2
30.Kc2! ville for alvor udstille sorts
problemer.
30...Dxd7 31.Dxg8+ Kc7 32.Lc2 Kb6
33.Dg6 Dc7 34.Dxh6 Dh2+ 35.Kc1
Dg1+ 36.Ld1 a5 37.Dd2
1–0
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Afdækkerskak
Der var afbud fra en sygdomsramt
Michael Agermose Jensen, men
Mathias Meunier erstattede ham på
glimrende vis. Mathias tog en mindre
fordel med over i slutspillet, men
Martin Reib Petersen var bestemt med i
partiet, indtil han i den gensidige
tidnød fik placeret sit tårn på sort:

31...c4! 32.Dxc3 Dc5+ 33.Kh1 Df2
34.Df3+ Dxf3+ 35.Sxf3 c3 36.Sd4 c2
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Tilbage sad Tom Frantsen og kæmpede
for en halv; selv om der blev afviklet til
et uligefarvet løberslutspil, rådede
Sixten Thestrup dog over for mange
merbønder til at partiet var holdbart,
men en 6-2 sejr at begynde sæsonen
med var langt bedre end forventet.

37.Sxc2 Txc2 38.Txb2 Txb2 39.f5
Sd7 0–1
Alf tabte på tid
Den tidligere DSU-formand Søren
Bech Hansen gjorde det til 1-5, da han
vandt et tidnødsdrama mod Alf R.
Andersen, hvis vinge faldt ved træk 35.
På det tidspunkt var partiet dog tabt,
men efteranalyserne viste, at FREMspilleren kunne have fået betydelig
bedre
angrebschancer
for
det
bondeoffer, han lancerede i åbningen.
Ellen Hagesæther mødte 2300-manden
Nicolai Skousen og ofrede en kvalitet
for et par bønder. Der røg yderligere et
par stykker ned i skuffen, og lige inden
en fribonde ville forvandle sig, ofrede
modstanderen tilbage i håb om en evig
skak, men det var der ikke. Vi hopper
ind efter 38…f2:

Øvrige resultater:
Helsingør – Roskilde 6,5-1,5, Hillerød
– BMS 2-6, Furesø - K41 2 3,5-4,5.
2. runde:

Hillerød – FREM: 6-2
Af Mads B. Svendsen
Det var en lang tur hjem fra Hillerød.
Et 2-6 nederlag var en ordentlig lussing
mod et hold, hvor vi på forhånd var
marginale farvoritter. Blandt andet
fordi vi havde fået en rigtig god start i
første runde, hvor der var rigtige gode
takter over hele linien. Alf var hjemme
i Norge og udskiftet med Mathias, der
samtidig fik tjansen som chauffør.
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På vejen derover prøvede vi at huske,
hvornår vi sidst havde vundet en kamp
på udebane, og ufatteligt nok var der
ingen, der kunne huske det. At kampen
var på udebane, er selvfølgelig ingen
undskyldning for at underpræstere;
larmende tilskuere forekommer jo ikke
ved skakkampe.
Jeg tror dog ikke, at det er et tilfælde,
at vi ikke kan huske, hvornår den sidste
udebanesejr var. Samtidig har vi været
urørlige på hjemmebane, hvor vi sågar
er ubesejrede lige siden oprykningen til
divisionsturneringen i sæsonen 200506!

39.Txf8+ Kxf8 40.Dd8+ Kf7 41.Dd7+
Kf6 42.Dd6+ Kg5 43.Dd2+ Df4
44.Dd8+ Kh6 45.Dh4+ Kg7 46.De7+
Df7 47.De5+ Df6 48.Dc7+ Kh6
0–1
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Vores problemer på udebane blev
virkelig udstillet i søndagens kamp
mod Hillerød; på mange af brætterne
manglede de sidste 30% skarphed, og
så kan man ikke regne med, at man har
marginalerne med sig. Hillerød havde
afbud fra bræt 1 og 2, hvilket satte
vores forhåbninger op.
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Formstærke Ellen fik ingenting ud af
åbningen
og
måtte
indstille
gevinstforsøgene. Stefan satte en
officer i slag i en stilling, hvor han
egentlig stod ok.

12.0–0
12.Lxd4 exd4 13.Dxd4 d5!? 14.exd5
b6 var grunden til, at jeg ikke spillede
dette. Jeg kunne dog ikke vide mig
sikker på, at dronning og kongen kom
sikkert ud af komplikationerne, så jeg
valgte det sikre.
12...b5?! 13.axb5 cxb5 14.Lxd4
14.Ld5!? overvejede jeg også.
14...bxc4 15.Lxa7
15.fxe5!? dxe5 16.Lxe5 cxd3, hvor jeg
overså 17.Dg3±.
15...exf4 16.dxc4 Tfe8 17.Ld4 Txa1
18.Txa1 De6 19.b3 g5 20.Df3 Lf8

Herefter var det Mathias’ og Toms tur
til at tabe; det skete efter et forløb, hvor
de sekvensvis stod lidt bedre, men
begge
endte
med
at
blive
udmanøvreret.
Jeg selv var hurtigt ude af bogen, fandt
ingen plan og nåede aldrig over
midterlinien, dybt uinspireret. Michael
var på hælene i hele partiet, men fik
reddet sig en remis i tidsnøden. Mads
H. mødte en på dagen bedre
modstander og blev overspillet.
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Kristoffer reddede lidt af æren
Sidste mand færdig - og den eneste der
overlevede 40 træk - var formand
Kristoffer, der vandt et nogenlunde
stilrent parti - det reddede en lille
smule af æren:
Hvid: Kristoffer Dyrgaard, FREM
Sort: Ib Hother Andersen, Hillerød
[noter: KD]
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 Le7 4.Sc3 Sc6
5.f4 d6 6.Sf3 Lg4 7.h3 Lxf3 8.Dxf3
Sd4 9.Df2 Dd7 10.a4 c6 11.Le3 0–0

21.Te1?!
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Jeg overvejede længe 21.Sd5!, men var
ikke sikker på at slutspillet efter
21...Sxd5 22.exd5 De2 23.Dxe2 Txe2
24.Lf6 var vundet, men det ser
desværre rimeligt nemt ud.
21...Lg7 22.Dd3 h5 23.Te2 g4 24.e5
dxe5 25.Txe5 Dd7 26.Txe8+ Dxe8
27.Se2 f3 28.gxf3 gxh3 29.Kh2

Næsten et slutspilstudie som Mads B.
udtrykte det. De sorte brikker kan kun
se til, mens hvid spiller b5-b6-De7-b7Dd8+-b8D. I frustration opgav sort.
Top 3 over ting vi kunne trøste os med
hjem i bussen:
1. At OB førte 2-0, da vi nåede Odense
2. At Wigan tabte mere, end vi gjorde
(1-9 mod Tottenham)
3. At vores næste udekamp først er i
sidste runde.
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Øvrige resultater:
ØBRO – Helsingør 7-1(!), Roskilde –
Furesø 2-6, BMS – K41 2 5-3.
3. runde:

FREM – Roskilde: 6-2
Af Niels Erik Nielsen
Førsteholdet fik straks vendt skuden, da
hjemmekampen
mod
Roskilde
resulterede i endnu en 6-2 sejr. Vi kom
allerede efter godt en times spil foran
1-0, da Roskildes Aage Sinkbæk med
17…Dxd6?? gav Mads Hansen en
tidlig julegave:

29...Db8+?! 30.Kxh3 Dc8+ 31.Kg2 h4
32.c3 Da8 33.De3 Da2 34.b4 Dxc4
35.Sf4 Da2+ 36.Df2 Dc4 37.Dxh4
Da2+ 38.Df2 Db1 39.De2 Df5 40.De5
Dc2+ 41.Kg3 Db1 42.b5
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1–0

18.Df7+. 1–0
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Dækningen af løberen forsvandt
Derpå sørgede Kristoffer og Mads B.
for to remiser, inden Tom Frantsens
modstander Preben Løvgreen Nielsen
stillet over for materialetab efter
20…g5! valgte at opgive:

19.De4 Td7 20.Dg6+ Tf7 21.Tfd1 De6
22.Lxb6 Dxb6 23.Sc4 De6?
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24.Sxe5! 1–0
Hjælpeløs konge
Jesper Knudsen, der var med som
reserve for Alf, gav modstanderen en
lektion i, hvad upræcist spil kan føre til
for sort i dragevarianten i siciliansk.

0-1
Overbebyrdet dronning
Michael Agermose Jensen gjorde det til
4-1 for FREM, da Kim N. Andersen
blev fanget på det helt forkerte ben i en
Morra-gambit. Det begyndte for alvor
at gå nedad bakke efter 18…g5?:

Efter 26.Dh7 var Roskilde-spilleren
uden fornuftige træk, og han valgte at
gøre pinen kort:
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26...Sh6?? 27.Txh6
1–0
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Fribonden var trumf
Stefan
Wiecker
rundede
hjemmeholdets gevinstserie af med en
sikker sejr:

35.Sxg6 Ld6 36.Tb6 Kd5 37.Sh4 Lc7
38.Th6 Txb3 39.Txh5+ Kc4 40.Th7


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

Hvid: Jens Bo Hansen, Roskilde
Sort: Stefan Wiecker, FREM
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6
5.d4 0–0 6.Le2 Sa6 7.0–0 e5 8.Lg5
De8 9.dxe5 dxe5 10.Sd5 Sxe4 11.Le7
c6 12.Lxf8 Dxf8 13.Se3 f5 14.Sd2
Sac5 15.Sxe4 Sxe4 16.Dc2 a5 17.Tad1
Le6 18.c5? Dxc5 19.Dxc5 Sxc5
20.Lc4 b5 21.Lxe6+ Sxe6 22.Td7
Sd4! 23.Td1 h5 24.f3 Lf8 25.Kf1 f4
26.T1xd4 exd4 27.Sc2 c5 28.Se1 Ta6
29.Tb7 b4 30.b3 a4 31.Sd3 axb3
32.axb3

40...d3! 41.Ke1 Le5 42.Sf5 Tb1+. 0–1
Begge matchpoint var således for
længst i hus, da gæsternes førstebræt
Lasse Christensen fik pyntet på
resultatet ved at vinde over WIM Ellen
Hagesæther.
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Øvrige resultater:
Helsingør – BMS Skak 1,5-6,5, K41 2
– ØBRO 4-4, Furesø – Hillerød 3,54,5.
Stillingen efter 3. runde: 1. BMS
Skak 17,5(6) 2. FREM 14(4) 3. ØBRO
13(3) 4. Furesø 13(2) 5. Hillerød
12,5(4) 6. K41 2 11,5(3) 7. Helsingør
9(2)
8.
Roskilde
5,5(0).

32...Ta3! 33.Tb8 Kf7 34.Se5+ Ke6

FYNSSERIEN
Af Niels Erik Nielsen
Alle er enige om, at kapløbet om den
enlige divisionsbillet fra fynsserien
bliver en duel mellem nedrykkerne fra
Sydøstfyn 2 og FREM 2, og den
prognose ser da også ud til at holde stik
efter de første tre runder.

Da Kim Skaanning nu stiller op for
Evans, er Tom Frantsen rykket op på
førsteholdet, men andetholdet har til
gengæld fået tilgang af Allan Drost,
Læseforeningen.
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Det kom godt fra start, da Tårnet måtte
tage til takke med fire remiser, hvilket
vi bestemt ikke kunne klage over.
Således hentede Jonas Nilsson en halv,
selv om der tidligt røg en officer.
Niels Henrik Sørensen er sammen med
Mathias Meunier ene om at have scoret
maksimumpoint efter de tre første
runder; sidstnævnte har dog kun spillet
to kampe.
Holdets topscorer lagde hårdt ud mod
Ole Eik Jørgensen, der kom i
problemer efter 19.Sh4:

23.Dh5 Db5 24.Tg3
Der kunne følge 24...Kh8 25.Lc2!,
hvorefter den sorte kongestilling braser
helt sammen.
1–0
Et behageligt slutspil
Mathias var også oppe på dupperne, og
det gik ud over Ulrik Larsen, som
havnede i et typisk siciliansk slutspil.
Vi kommer ind efter Tårnet-spillerens
17.Txd4:
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17...Kg7! 18.g3 Tc5 19.hxg6 hxg6
20.f4 Tac8 21.c3 b5 22.Le2 Kf6 23.g4

19...Dxc3 20.Sxf5 gxf5 21.Td3! Db4
22.e6
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23...g5! 24.Th6+?!

22...f6?!
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vundet 5-3. Med en forventet score på
7.12 var det naturligvis ikke godt nok,
da der givet skal rigtig mange point ind
på kontoen, for at holde trit med
Sydøstfyns divisionsreserver.

24.f5 var mindre forpligtende.
24...Kg7 25.fxg5 Txg5 26.Th5 Tcc5
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Endnu en gang viste Niels Henrik
Sørensen flaget, da han totalt
overspillede Morten Jannik, som kun
kunne kigge på efter 25…Te7:


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

27.b4? Tce5 28.Lf3 Lxg4 29.Lxg4
Txh5 30.Lxh5 Txh5 31.c4 bxc4
32.Txc4 Th4 33.b5
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26.Dg6! Dd7 27.Tf3 Te6 28.Lxe6
Dxe6 29.Dxe6 fxe6 30.Tb3 1-0
Flot sejr over Læseforeningen 2
I 3. runde understregede FREM 2
imidlertid, at de vil tale med om
oprykningen, da det odenseanske
lokalopgør mod Læseforeningen 2 blev
vundet så overbevisende som 7-1.

33...f5!
33...d5 var også godt.
34.Tc7 Txe4 35.Txa7 f4 36.Ta5 Te5!
Og Mathias vandt i få træk.
0–1

Matchen var længe på vippen, men i
den afgørende fase faldt alle partier på
nær to remiser ud til vores fordel.

Nedtur mod Odense 2
2. runde blev imidlertid noget af et
antiklimaks, idet lokalopgøret mod
oprykkerne fra Odense 2 kun blev

Mat i bunden
Jonas Nilsson indledte sejrsstimen, da
Jakob Grauslund med 33.Dg5?? tillod
mat i tre træk:
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33…Dxf1+! 34.Kxf1 Ld3+ 35.Kg1
Te1#. 0-1

26.Sd5? Sxd5 27.cxd5 Lxd5 28.Te7+
Tf7 29.g4

H-bonden afgjorde
For også at kunne benyttes på
divisionsholdet, sad Mathias over i 2.
runde, men han var atter til rådighed
mod Læseforeningen, hvilket Jørgen
Lynggaard fik at føle efter 18.Ld3?!:
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29...Txe7 30.Txe7+ Kf6 31.Txh7 Le4
32.Lc4?!
32.g5+!? var nødvendigt, hvorefter
hvid er tæt på at kunne holde balancen;
fx 32…Ke6 33.Lc4+ Ld5 34.Lb5. Sort
kan dog afvige fra denne trækfølge
med 32…Kd6.
32...g5! 33.h4?! Kg6 34.Txa7 gxh4
35.Te7 d3 36.Lxd3 Txd3 37.Te6+
Kg7 38.gxf5 Lxf5 39.Txb6 h3! 40.Tc6
Td2! 41.Tc4 Le6 42.Tc7+ Kg8

18...Sc3! 19.Se7+ Kh8 20.Te1 Lb7
21.Se5 Lxe5 22.Txe5 Tfe8 23.Tae1
Tf8 24.a3 Kg7 25.f4 f5
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0–1

29...g3! 30.Df3 Th8 31.Tc2 Tag8
32.d5

Sander spillede et meget spændende
parti
mod
Læseforeningens
nyerhvervelse Kris Klausen, der
bestemt ikke kan beskyldes for at putte
sig. Med 22…g5!? gjorde LF-spilleren
i hvert fald sine hensigter helt klar:
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32...Sxe4?!
32...Sg4! 33.Lxh8 gxf2+ 34.Txf2 Sxf2
35.Lf6+ ville føre til uklart spil.
33.Txe4 gxf2+ 34.Txf2 Th7 35.dxe6
fxe6 36.Df6+ Kd7 37.Dxe6+ Kc7
38.Tc4+ Lc5 39.Le5+ Kd8 40.Dxg8+
Ke7 41.Dxh7+
1–0

23.De2 Kf8 24.Df3 Ke7 25.Tfe1 h5
26.e4 g4 27.hxg4 hxg4 28.Dd1 dxe4
29.Lxe4

Stillingen efter 3. runde: 1. Sydøstfyn 2 18,5(6) 2. FREM 2 18(6) 3. Faaborg 13,5(4)
4. Nyborg 11,5(2) 5. Odense 1 10(2) 6. Odense 2 9,5(2) 7. Læseforeningen 2 8(2) 8.
Tårnet 7(0).
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Leder-fyring efter 1. runde?!
Af Jess Nykjær, assisterende holdleder
Det var alt for denne gang, vi kommer
snart med et referat fra vores næste
sejr.

1. runde:

FREM 3 – FREM 4: 5-3
Når et 3. hold møder et 4. hold, må
man forvente en storsejr. Det kom dog
ikke helt til at holde stik, da Lenes
tropper fra FREM 4 kæmpede flot mod
favoritterne og slap fra opgøret med et
hæderligt 3-5 nederlag.
Den assisterende holdleder, Jess, og
overholdlederen, Anton, spillede så
ringe, at de begge burde være blevet
fyret fra 3. holdet efter bare én kamp!
De burde begge nok have udvist mere
respekt for deres modstandere, men det
er åbenbart ikke deres stærke side.
Da der sikkert ikke er andre, der gider
overtage deres opgaver, giver de nok
sig selv en chance til.
For deres oplæg var super godt – resten
af holdet sprudlede nemlig af spillelyst,
og Emil, Søren, Niels og Ulrik går
stadig alle efter uret. De udspillede
bare deres modspillere - færdig slut!
Thor havde en hård kamp der
udmøntede sig i en remis, flot kæmpet.
Theis var oppe med en bonde, men i
tidsnøden var vi glade for, at han stadig
fik en halv. Theis i tidsnød vil vi nok
kun opleve de næste 6 runder.
Vi scorede 1-2 point mindre, end vi
lagde op til, men en sejr fik vi da i det
mindste. Den første af 7 mulige,
hvorefter vi selvfølgelig vil rykke op i
Fynsserien igen.
Fællesrunden afholdes på hjemmebane,
og det bliver med champagne. Så er det
på plads, hvis nogen skulle være i tvivl.

2. runde:

Gelsted 1 – FREM 3: 2½-5½
Af Theis Nielsen
Vi var på forhånd favoritter, da vi en
halvkold tirsdag aften satte os ind i
bilen med kurs mod det mørke Vestfyn.
Modstanderen var Gelsted 1, der i
første runde indkasserede et nederlag
på 2-6 til Tårnspringeren. Modsat
Gelsted havde vi mere selvtillid i
bagagen efter vores 5-3 sejr mod Frem
4 i første runde, og der var da også
gode udsigter for Frem, da Emil bragte
os foran efter en hurtig officersgevinst.
1-0.
Kort efter fulgte Thor trop, da han som
sort i en Caro-Kann efter 1.e4 c6 2.d4
d5 3.e5 c5 4.b3? Sc6 5.Le3 Lf5
6.Lb5?? Da5+ 7.c3 Dxb5 takkede ja til
den gratis løber. 2-0.
Men det så ikke lige sikkert ud på alle
brætter: Søren var hvid i en farlig
modtaget dronninggambit, hvor det
umiddelbart så ud til, at sort
problemfrit kunne forsvare sin vundne
bonde i åbningsspillet. Men Søren fik
masser af modspil og holdt da også
remis. 2½-½. I større vanskeligheder
var Niels’ afløser Yann, der med de
sorte brikker længe forsvarede sig flot
mod sin modstander, som havde ofret
sin hvidfeltede løber på h7, og dermed
(læs videre på side 28).
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AKTIVITETSKALENDER
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

søndag 10 K41 2 – FREM 1 (hos FREM)
mandag 11 Vinter 5'er 1. runde
mandag
mandag
søndag
mandag
Mandag
mandag
søndag
mandag
søndag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag
mandag

18
25
31
1
8
15
21
1
7
8
15
22
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

Holdskak 4. runde
Pokal 3. runde
Frem 1 - Furesø
Vinter 5'er 2. runde
Holdskak 5. runde
Vinter 5'er 3. runde
Frem 1 - BMS Skak
Holdskak 6. runde
Helsingør – FREM (i Roskilde)
Vinter 5'er 4. runde
Vinter 5'er 5. runde
Holdskak 7. runde
Påske
Frem Open 1. runde, BRIKKEN nr. 1
Frem Open 2. runde
Generalforsamling
Frem Open 3. runde
Frem Open 4. runde
Frem Open 5. runde
Pinse
Frem Open – udsatte partier
Frem Open 6. runde
Frem Open 7. runde (sidste)
Klubaften
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splittet Yanns kongestilling ad.
Spørgsmålet var, om Gelsted-spilleren
havde kompensation nok for det ofrede
materiale.

mange træk og med få minutter tilbage
på uret placeret mine brikker til et
afsluttende og dræbende angreb. 5½2½.

I tvivlens stund udbyggede Ulrik
føringen, da han som sort vandt sit
parti, så det dermed så fornuftigt ud.
3½-½.

En sejr på 5½-2½ er et godkendt
resultat – og et resultat som Jess som
bekendt gættede rigtigt. I næste runde
venter der en hjemmekamp mod et
rutineret Assens-hold. Men på trods af
deres rutine, er vi nu alligevel
storfavoritter og det ligner unægteligt
en storsejr - gerne på 7-1.

På førstebrættet havde Jess fornøjelsen
af de hvide brikker, hvor han som
vanlig spillede hurtigt og aggressivt.
Partiet blev da også hurtigt afviklet til
slutspil – et tårnslutspil med hvid
merbonde.

3. runde:

FREM 3 – Assens 1: 7-1

I mellemtiden havde Anton sikret sig
en remis på trods af længe at have
været bagud med en bonde, efter han
som hvid kom lidt dårligt fra åbningen
i et fransk parti. 4-1.

Af Ulrik Nash
Jess Nykjær skrev følgende i sit notat
før denne kamp: ”Næste runde bliver
med et besøg fra Assens, der har et
erfarent hold, som vi dog nok burde
kunne banke med 6½-1½!” Det var
faktisk et rigtig godt bud Jess, men du
burde ikke undervurdere dit eget
mandskab!

Efter en lang og sej kamp om
overlevelse opgiver Yann med udsigt
til at gå mat. 4-2
Jess’ merbonde er ikke nok til at hive
hele pointet hjem, og de to parter enes
om remis. 4½-2½ og sejren er dermed i
hus.

Før tredje runde var undertegnede delt
topscorer med Emil Duleuran, men
sjovt nok var Emil og jeg de eneste,
som måtte afgive point. Men når det nu
skal være, så er det jo godt, at vi kun
afgiver
et
halvt
point
hver.

Undertegnede var, sædvanen tro fristes
man til at sige, den sidste spiller, der
blev færdig. På trods af en lidt uvant
stilling i åbningsfasen, fik jeg efter

Topstillingen i serie 1, kreds 2 efter 3. runde:
1. FREM 3 17,5(6) 2. Indslev 16,5(6) 3. FREM 4 14,5(2).

Se stillinger, individuelle resultater, rating m.m. for samtlige rækker
i den fynske holdturnering på: www.fsu-skak.dk.
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DM i skoleskak
Af Mads Hansen
DM i skoleskak blev for mig igen en
kæmpe succes. Jeg spillede atter med i
en meget stærk B-gruppe. Jeg havde
glæden at konkurrere mod så stærke
juniorer som Bjørn Ochsner, Kristian
Seegert, Tobias Rostgaard og Christian
Furrer.

og vide, hvordan brikkerne skal stå
samt kende de planer, der følger med.
Hun kunne så forståeligt nok ikke finde
ud af det og endte i et tabt slutspil med
meget lidt tid. En mental meget vigtig
sejr, selvom jeg var klar favorit.
2. runde var allerede et essentielt opgør
for mig, da jeg med sort skulle op mod
gruppens favorit Bjørn Ochsner på
2160+. Jeg har altid haft et godt tag på
ham. For et år siden i en koordineret
turnering i Århus, gik han helt galt i
byen, og det straffede jeg så prompte
ved at sætte ham mat i træk 20, uden
der var dronninger på brættet!

Oven i det var gruppen fyldt med ”de
der irriterende underratede outsidere”
som man nemt kunne sætte point til.
Da jeg vandt året før, gik jeg lidt rundt
og jokede med min konkurrenter om, at
jeg bare ville lave en ”Carlos Sastre”
(køre champagneløb og ende på en
lunken 17. plads).
1. runde er altid en af de sværeste for
mit vedkommende, for man ved ikke
rigtig, hvor man står. Der skulle jeg
møde Amalie Lindstrøm, datter af en
FM’er fra Esbjerg, som Stefan mødte
med hvid til hovedkreds-DM. Stefan
fortalte om det parti, at på trods af
hendes ydmyge ratingtal på 1400,
kunne hun alligevel mere teori i en
skarp Drage. Det var åbenbart noget
hun og hendes far havde kigget på, så,
må jeg indrømme, havde jeg lidt
respekt for hende.

I partiet fra DM spillede jeg
Rubinstein-varianten i spansk, som vi
begge har fået træning i på Tjele. Det
er en forholdsvis ukendt og giftig
variant, hvor man er afhængig af en
god forståelse for stillingen. Partiet var
lidt af en tidlig finale:
Hvid: Bjørn Ochsner
Sort: Mads Hansen
[noter: MH]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0
9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7
12.Sbd2 Sc6 13.d5 Sd8 14.a4 Tb8
15.Sf1 Se8 16.Sg3 g6 17.axb5 axb5
18.Sh2 Lh4!?
Et provokerende træk, hvor sort gerne
bytter sin dårlige løber. Bjørn brugte
her ca. 8 minutter på denne
indrømmelse.

Jeg valgte at spille 1.Sf3 c5 2.c4 og
spille dobbeltfianchetto med løbere på
b2 og g2. GM (og DM) Sune Berg
Hansen mener, at det er den bedste
måde at slå uerfarne og børn, og han
bruger det tit, når han er favorit. Idéen
er, at sort skal bruge sin skakforståelse
29
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19.Sf3?! Lxg3 20.fxg3 f6 21.Le3 Sf7
22.De2 Sg7
Sort har fået placeret sine brikker, som
man bør gøre i den her variant med
Sg7, Sf7, f6 og g6. Hvid har a-linien i
øjeblikket, men det er kendt stof, at sort
får generobret den i længden.
Hvids plan i stillingen er pres på sorts
b-bonde og få fremprovokeret c5-c4,
som giver hvid en farlig g1–a7
diagonal.
Hvis Sort spiller c5-c4, også selvom
det er for at true løber d3 væk, er det
oftest fatalt, da det derefter bliver
meget svært at generobre a-linien pga.
det svage felt a7.
23.b4 Ld7 24.g4

30.Sh4!
Nu har hvid pludselig kæmpe fordel,
og jeg taber også en bonde. 30.Lxc5
Sf4 truer Sd3 med gaffel, men også
efter Lxh3 står sort klart bedst.
30...Sg7
Tiden var knap for ham, og jeg kørte
med vilje også ned på tiden. Det er
noget strategisk, jeg har praktiseret
med. Modstanderens puls bliver enten
hængende i lang tid, eller også falder
han ned i kadance.
31.Dxf6 b4 32.cxb4?! cxb4 33.Tf1
Lb5!
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24…h5!
Fortæller hvid, at han har problemer
med sin kongestilling.
25.gxh5 Sxh5 26.Df2 Tfc8
Truer måske cxb4 og dækker c-bonden.
27.Ld1 Ta8??
På trods af, at jeg har langt bedre tid
her, spiller jeg det her træk hurtigt og
overser derfor hans trussel Sh4.
28.Txa8 Txa8 29.bxc5 dxc5

Her brugte jeg igen tid, selvom jeg ikke
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I 3. runde havde jeg sort mod Simon
Wilbrandt fra Tjele på 1300-1400. Han
tilbød remis inden partiet, og han havde
tydeligvis stor respekt for mig. Jeg
spillede 1.e4 og ind i hans accelererede
drage. Han missede en vigtig pointe i
åbningen og måtte smide håndklædet i
ringen forholdsvis tidligt.

var i tvivl om, at jeg ville spille dette.
Sort truer tårnet på f1 samt at spærre
dronningen inde på Ta6.
34.Lb6?
Forårsaget af tiden - bedre er 34.Sxg6
med mindst evig skak.
34...Db7 35.Te1??
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En ambitiøs herre som var med på
vores hold ved hovedkreds-DM, og det
var tydeligt, at han tog ved lære af
partiet, da vi analyserede.
I 4. runde havde jeg sort mod endnu en
fynbo, Christian Furrer, som havde
præsteret godt mod Seegert og Tobias
Bøje, hvor han fik flotte 1½ point. Jeg
var et halvt point foran ham i
turneringen, så jeg troede, at han ville
spille på gevinst.

35…Ta6!
Nu vinder sort.
36.Sxg6 Dxb6+ 37.Dxb6 Txb6 38.Sh4
Lc4 39.Le2 Lxe2 40.Txe2 b3 41.Tb2
Sd6 42.Sf3 Sc4 43.Tb1 b2 44.d6 Sa3
45.d7 Se6 46.Sg5 Sd8

Det blev så afbytningsvarianten i
slavisk, og jeg afslog et remistilbud.
Christian begyndte derefter at spille lidt
baglæns, og jeg fik noget initiativ. I
slutstillingen havde Christian omkring
1 minut mod mine ca. 15, og det så ud
til, at jeg ville vinde en springer. Hvid
havde faktisk en feberredning, men det
var også svært at se, når man kun har 1
minut. Der er blevet sagt og skrevet
meget om dette parti, men jeg stopper
her.
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4/4p. var jeg ganske tilfreds med. Det
var kun min 5. rundes modstander, der
havde gjort mig kunsten efter, Jon
Capion fra BMS med ca. 1700 i rating.
Jon spillede et fint parti i endnu en
afbytningsvariant, nemlig i spansk. Han

0–1
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havde dog lidt problemer med at finde
aktivt spil og en god plan.
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Det havde jeg også, men havde langt
bedre tid og satte små fælder op, som
han til sidst faldt i. Han tabte en bonde
og spillede derefter meget skidt. Jeg
endte så med at udbygge min fordel,
for derpå at realisere den.
Nu sad jeg med maksimumpoint på
førstedagen med et helt point ned til
Jon, Seegert og min 6. runde
modstander Martin Haubro.

10...h5?! 11.Se5 Sb6 12.Lb3 Ld6
13.The1 0–0–0 14.g4 hxg4 15.hxg4
Lh7??
15...Lxe5! 16.gxf5 Lxd4 17.fxe6 ville
sikre hvid en lille fordel.

Sidste år til DM sad Dara Akdag i
samme situation, og han endte med at
blive nummer 3, og derfor kom han
ikke med til NM, faktisk på grund af
mig. Jeg fik nogle gode tips af Dara og
tog hjem og prøvede at sove.


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

Jeg har erfaringer med, at søvn er den
essentielle forberedelse til et godt parti.
Jeg endte med at vågne klokken 3, for
så ikke at kunne falde i søvn igen. Gik i
bad klokken 4 og prøvede igen, men
forgæves.
Gik derefter en lang tur ved 5-tiden i
det danske ganske kølige land og
fokuserede på dagens strabadser. Da
jeg kom derud og ind til kampen, fik
jeg hurtigt en god stilling:

16.Sxf7!
Og jeg havde en gevinststiling, som jeg
vandt i sikker stil.
1–0

Hvid: Mads Hansen
Sort: Martin Haubro
[noter: MH]
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4
Sf6 5.Lc4 c6 6.Ld2 Dc7?! 7.De2 Lf5
8.0–0–0 e6 9.Sf3 Sbd7 10.h3

Det betød, at jeg fik en matchbold, da
jeg havde et helt point ned til Seegert
og halvanden til Bjørn. Jeg skulle møde
Seegert med hvid. Jeg har aldrig kunnet
præstere mod ham, men det behøvede
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måske oven i købet give DM-titlen til
en anden.
Det blev også remis efter små 20 træk,
da vi så, at han ikke havde nogen
chance for at komme med til NM. I alle
runderne sad jeg altid med 10-20
minutter tilbage på klokken, hvilket er
min strategi i halvtimes skak, fordi det
stresser modstanderne.
Jeg endte på 7/8p., var ubesejret og
sluttede foran alle mine konkurrenter i
fremtiden, hvilket kan give noget
psykologisk. Men i hvert fald er jeg
glad og stolt. Det var så baggrunden for
mit
forsvar
af
DM-titlen.

jeg heller ikke, da partiet blev meget
kort: 1.c4 c6 2.d4 d5 3.cxd5 =. Han
brugte derefter halvdelen af sin tid på
at regne korrektion ud og blev til sidst
nødt til at tage imod.
Mit første point-tab, men et meget
vigtigt et set turneringsmæssigt. Jeg
havde nemlig regnet ud, at jeg skulle
møde Tobias Rostgaard.
Godt, fordi Tobias var 1½ point efter
mig og derfor havde en meget lille
chance for en NM-kvalifikation.
Godt, fordi vi kender hinanden godt, og
jeg var sikker på, at han ikke kunne
nænne at ødelægge min turnering og

FM i skoleskak
Af Niels Erik Nielsen
Årets
fynsmesterskab
i
enkeltmandsskak for skoleskakspillere
blev afholdt på Nr. Aaby Skole lørdag
den 31. oktober. Stævnet, der samtidig
fungerede som kvalifikation til DM på
Abildgårdsskolen i slutningen af
november, samlede 117 deltagere. Tre
af klubbens medlemmer strøg helt til
tops.

Andreasen, Nr. Aaby 5p. Martin vandt
sudden-death
partiet
og
blev
Fynsmester.
C-gruppen (1995-96): 1. Andreas
Jacobsen, Nr. Aaby 5,5p. 2. Mathias
Nielsen, Stenstrup 4,5p.
D-gruppen (1997-98): 1. Tobias I.
Nielsen, Højby 5,5p. 2. Andreas VahlMøller, Krarup 5p.

A-gruppen (1989-92): 1. Emil
Deleuran, Giersings Realskole 6p.(!) 2.
Niels Bommerholt, Nr. Aaby 4p.

E-gruppen (1999-2000): 1. Alexander
Le Besq, Giersings Realskole 6,5p. 2.
Josh Madsen, Stenstrup 6p.

B-gruppen (1993-94): 1. Martin
Thimsen, Nr. Aaby 5p. 2. Niklas

Bronze ved junior hold-DM
Af Niels Erik Nielsen
De fynske juniorer sikrede sig bronze
ved junior hold-DM på Tjele
Efterskole, hvor landets ni hovedkredse
dystede om mesterskabet over otte

brætter, hvoraf seks af deltagerne ikke
måtte være fyldt 16 år ved årets
begyndelse.
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århusianeren ikke længere
sammen på stillingen:

6. hovedkreds var klare favoritter, og
de hjemtog da også mesterskabet for
sjette år i træk. Selv om de undervejs
havde visse vanskeligheder mod de
nærmeste rivaler, endte de alligevel
med at vinde samtlige opgør klart.
De syv øvrige hold kunne så kæmpe
om de sekundære placeringer, og 1.
hovedkreds satte sig tungt på
andenpladsen, mens tredjepladsen
denne gang gik til Fyn.
Helt som ventet måtte 3. HK bøje sig
for guld- og sølvvinderne, men da de
vandt de 6 øvrige kampe, og
matchpoint talte før brætpoint, kom
bronzen sikkert i hus. Det var en
kærkommen medalje, idet det er fire år
siden, at Fyn sidst vandt ædelt metal
ved stævnet.

holde
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Top-5: 1. Århus (6. HK) 53BP/16MP.
2. København (1. HK) 52/14 3. Fyn (3.
HK) 41/12 4. Vestsjælland (2. HK)
37/10 5. Nordjylland (7. HK) 32/8.
FREMs dominans i den lokale
ungdomsskak fremgik tydeligt af
holdopstillingen: 1. Mads Hansen,
FREM 2. Stefan Wiecker, FREM 3.
Emil Deleuran, FREM 4. Søren
Christensen, FREM 5. Andreas
Jakobsen, Nr. Aaby 6. Mathias Nielsen,
Sydøstfyn 7. Simon Wilbrandt,
Faaborg 8. Patrick Sørensen, Nr. Aaby.

26.Tf4!?
26.Tf8!! vandt på stedet, men da sort er
uden fornuftige træk, valgte han
forståelig nok at opgive.
1-0

En imponerende serie
Bronze-vindernes helt store helt var
Stefan Wiecker, der på andetbrættet
lavede 8,5/9p., hvilket modstandernes
styrke taget i betragtning var langt over
forventet. Her vinder han over 6. HK’s
Peter Grove, der blev presset tilbage på
brættet, og efter 23…fxg6 kunne

Stefan Wiecker blev suveræn topscorer
på andetbrættet med 7,5/8p., mens
klubkammeraten Emil Deleuran, der på
tredjebrættet lavede 6,5p., delte
værdigheden med Kristian Seegert, 6.
HK.
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Pokalturneringen
Af Niels Erik Nielsen
Turneringslederen for pokalturneringen
Hans Milter Pedersen prøvede kræfter
med Niels Henrik Sørensen, der
nappede hele pointet efter 18.Sc5?:

FREM havde tilmeldt fem mandskaber
til den fynske pokalturnering 2009-10,
men kun to af dem overlevede 1. runde.
Hverken FREM 3 eller FREM 5 nåede
på grund af hhv. chaufførmangel og for
få spillere at komme i kamp, og FREM
4 var så uheldige at trække FREM 1.
Klubkammerater kører naturligvis ikke
udenbys for at møde hinanden, så det
var en rigtig møglodtrækning. Det
afspejlede sig da også ved brætterne,
hvor tre af de fire underhunde hurtigt
blev kørt over.
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Undtagelsen var Peter Kinggard, der på
andetbrættet mødte Alf R. Andersen.
Den undertippede holdt fint balancen,
og da parterne ved stillingen 3-0 til
FREM 1 enedes om remis efter 26
træk, var det stadig tilfældet. Ved
stævnet i Middelfart vandt FREM 2 i
sikker stil 3-1 over arrangørklubben, så
status på 1. runde blev altså, at vi kun
fik klubbens to stærkeste hold videre til
2. runde.

18...Lxc5 19.Txc4 dxc4 20.dxc5 cxd3
21.cxb6
Ser ud til at opretholde den materielle
balance, men for enden af trækserien
ventede der Nyborg-spilleren en
ubehagelig overraskelse.
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FREM 1 gjorde rent bord
Der blev ikke givet ved dørene, da
FREM 1 ved 2. runde stævnet i
Læseforeningen spillede sig blandt de
sidste 8 hold. Førsteholdet var
naturligvis
kæmpefavoritter
mod
Nyborg 3, der da heller ikke fik mange
ben til jorden. FREM 1 var først videre
af samtlige mandskaber, og det var den
tidligere FSU-formand Erik G.
Andresen der på førstebrættet holdt
længst mod WIM Ellen Hagesæther.

21...d2!. 0–1
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Fe-drengene sendte FREM 2 ud
Sammen
med
opgøret
mellem
Læseforeningen 1 og Trekanten 1 bød
mødet mellem Fe-drengene og FREM
2 på mest spænding. Parterne fulgte af
til 1-1, men da Poul Eriksen bragte de
sammenbragte børn foran 2-1, lignede
deres adgang til kvartfinalerne en
ekspeditionssag. Christian Furrer stod
nemlig bedst mod Sander Ehmsen, der
pludselig var pisket til at vinde. Det
gjorde han så med god hjælp fra
modstanderen. Vi hopper ind efter
FREM-spillerens 33.Td2:

33...Sxf4! 34.Txd4 cxd4 35.Se2 Se6
36.Sf4 Sc5?! 37.b4 Lg4+ 38.Kf2 Se4+
39.Ke1 Sc3 40.Lc6 Sxa2 41.Sxd5
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41...Le6?! 42.b5 Lxd5 43.Lxd5
Og hvid vandt.
1–0
Fe-drengene lod sig dog ikke ryste og
vandt den efterfølgende lynomkamp 31.
Derfor er FREM 1 ene om at
repræsentere klubben, når der trækkes
lod til kvartfinalerne, som spilles i
Ungdomshuset mandag den 25. januar.

Mads Hansen bidrog til sejren
Af Niels Erik Nielsen
Lørdag den 12. december blev der
spillet
en
match
mellem
Juniorlandsholdet
og
Næstved
Skakklubs Skakligahold.
Arrangementet var en del af en
træningsweekend, hvor de bedste
juniorer under landstræner Lars Bo
Hansens ledelse var samlet fra fredag
aften til søndag eftermiddag.

Eneste fynbo i det fine selskab var
Mads Hansen, der gjorde sin
skyldighed ved at vinde over Flemming
Preuss.
Næstved-spilleren
holdt
længe
balancen, men åbnede så med 35.De3?? en ladeport til egen konge,
hvilket vor mand ikke var sen til at
udnytte:
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Sort opgav, idet det tvungne 37…Tf8
besvares med 38.Sf6+! gxf6 39.Dg6#.
1-0
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På 1. bræt fik den 14-årige Mads
Andersen lejlighed til at møde
hjemmeholdets erfarne IM Mikkel
Antonsen, og det endte med at
ungdommen triumferede.
Juniorerne viste sig i det hele taget at
være en tak stærkere end Skakligaens
bundprop, idet slutresultatet blev 5-2 i
ungdommens favør.

36.De6+ Tf7 37.De8+

DM i hurtigskak
Af Niels Erik Nielsen
turneringen ud, hvorpå Jens Ove
sikrede sig DM-titlen ved at vinde et
enkelt lynparti.

Der var tilmeldt 24 mesterspillere i
øverste gruppe ved DM i hurtigskak,
som fandt sted i Læseforeningen lørdag
den 10. oktober. Mesterskabsklassen
var knap så stærkt besat som
forgængeren, og der var ingen klar
favorit. På forhånd lignede det dog en
kamp mellem de tre internationale
mestre Jakob Vang Glud, Helsinge,
Steffen Pedersen, Sydøstfyn og Jens
Ove Fries Nielsen, Viborg samt FM
Allan Holst, Viborg, der i februar endte
på den tredelte førsteplads.
Efter tre runder var de tre IM’ere samt
WIM Ellen Hagesæther, FREM og
Michael Jørgensen, Helsingør i front
med 2,5p. Runden efter blev der dog
tyndet kraftigt ud i kandidatfeltet, idet
Steffen og Ellen tabte til hhv. Jens Ove
og Jakob, mens Michael måtte nøjes
med remis. Dermed var de to jyder
alene i front, og de kørte parløb

Slutstillingen i toppen: 1. IM Jens Ove
Fries Nielsen, Viborg, 6p. 2. IM Jakob
Vang Glud, Helsinge, 6p. 3. IM Steffen
Pedersen, Sydøstfyn, 5,5p. 4-5. WIM
Ellen Hagesæther, FREM og Michael
Jørgensen, Helsingør, begge 4,5p. …
14-20. Stefan Wiecker og Mads B.
Svendsen, begge 3p. 21-22. Kristoffer
Dyrgaard 2,5p.
Fynsk dominans i gruppe 2
Selv om kun godt en tredjedel af de 29
deltagere i gruppe 2 var lokale spillere,
var der udtalt fynsk dominans i toppen,
hvor trioen Johnny Holler Johansen og
Christian
Furrer,
begge
Læseforeningen samt Jonas Nilsson,
FREM tidligt skilte sig ud.
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men rækkefølgen blev afgjort på
korrektion, og her var Jonas bedst og
kunne indkassere en tusse, mens LFspilleren måtte nøjes med det halve.

Efter de fem første runder var Holler
alene i front med 4,5p. tæt fulgt af de to
andre, der var et halvt point efter.
I næstsidste runde lykkedes det
Christian Furrer at sætte Johnny Holler
mat med et sekund tilbage på uret, men
da Jonas Nilsson samtidig vandt over
Ib Lynæs Hansen, enkeltmedlem, gik
de ind til sidste runde side om side.
Her vandt Jonas ret hurtigt over Holler,
og han kunne således fra ringside følge
Furrers bestræbelser på at gøre ham
følgeskab. Det lykkedes for Christian,

Slutstillingen i toppen: 1. Jonas
Nilsson, FREM 6p. 2. Christian Furrer,
Læseforeningen 6p. 3-4. Theis Nielsen,
FREM og Ib Lynæs Hansen,
enkeltmedlem, begge 5p. … 9-11. Emil
Deleuran 4p. … 18-21. Lene Kuntz 3p.
22-25. Jonas Hindsholm 2,5p. 26-27.
Søren
Havn
Gjedsted
1,5p.

Odensemesterskabet 2009
Af Niels Erik Nielsen
tilfælde af ligestilling blive afgjort på
korrektion, mens pengepræmierne blev
delt mellem spillere med lige mange
point.
I øverste ratinggruppe var der 5.000 kr.
i
førstepræmie,
2.000
kr.
i
andenpræmie og 1.000 kr. i
tredjepræmie. Den bestod af 18
spillere, mens der var 10 i den nederste;
de kæmpede om 1. præmien på 1000
kr. og 2. præmien på 500 kr.

For fjerde år i træk var FREM i
skolernes
efterårferie
vært
for
Odensemesterskabet, som denne gang
fandt sted fra torsdag den 15. oktober
til søndag den 18. oktober 2009 i
klubbens lokaler i Ungdomshuset,
Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C.
Da
det
nye
koncept
for
Odensemesterskabet blev søsat i 2006
af vores daværende formand Jesper
Knudsen, var denne måde at afvikle 7
runder på helt uprøvet på Fyn, men det
tætte program blev straks en succes.
Derfor blev der i 2009-udgaven igen
spillet to runder torsdag, fredag og
lørdag med start hhv. kl. 10.00 og kl.
16.00, mens syvende og sidste runde
blev afviklet om søndagen fra kl. 1015.
Flotte præmier
De 30 deltagere var placeret i én stor
gruppe, som spillede 7 runder efter
schweizer-systemet. OM-titlen ville i

Igor Teplyi genvandt OM-titlen
Den forsvarende mester Igor Teplyi,
Nordre blev en uhyre sikker vinder.
Efter overbevisende spil havde den
topseedede århusianer maksimumpoint
efter de fem første runder, og afstanden
til de nærmeste konkurrenter var på det
tidspunkt et helt point.
I næstsidste runde mødte Igor så
juniorspilleren Stefan Wiecker, FREM,
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Da de øvrige resultater flaskede sig, var
Igor inden sidste runde et helt point
foran
sin
modstander
Tobias
Rostgaard, BMS, der sammen med
Wiecker var ene om at kunne nå på
ligestilling. Remis rakte derfor, men
det blev aldrig et tema. Efter 19…e5
blev underhundens problemer udstillet:

og her kom han for første gang i
turneringen i alvorlig tabsfare, men det
lykkedes favoritten at undslippe med
en remis. Den kritiske stilling opstod
efter Igors 34…Kf4:
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35.h3?
35.g5!; nu taber 35...Lxg5? 36.Sxg5
Kxg5 37.Ke3 Kf5 38.Kd4, men heller
ikke efter 35...Lf8 36.h3 a5 37.b3 er det
sjovt at være sort.
35...Ke4 36.g5 Lc5 37.h4 Le7 38.Kf2
Kd3 39.Kg3 Ke3 40.Kg4 Ke4 41.b3=

20.Dg4! h5?!
20...0–0 21.Sd7 De7 22.Sxb8 Txb8±.
21.Dd7+ Kf8 22.Dh3 Dd6?! 23.Tfd1
Sd4 24.Lxd4 exd4 25.Sd7+ Ke7
26.Sxb8 Txb8 27.Dh4+ f6 28.Dxd4
Dxd4 29.Txd4 Ld6??
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I erkendelse af, at sorts dominerende
konge forhindrer ethvert gevinstforsøg,
tilbød Stefan remis. ½–½

30.Te1+
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Tobias opgav, da løberen ryger i alle
varianter; fx 30...Le5 31.f4 eller
30...Kd7 31.Ted1.
1–0
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Dermed havde Stefan Wiecker det
bedste udgangspunkt for at sikre sig
andenpladsen, men han snublede
desværre i sidste runde mod Claus
Rossen.
Slutstillingen: 1. Igor Teplyi, Nordre
6,5p. 2-3. Claus Rossen, Viborg og
Nicolai Brondt Pedersen, BMS, begge
5p. 4-9. Alf R. Andersen og Stefan
Wiecker, begge FREM samt Kim
Skaanning, Evans, Tobias Rostgaard,
BMS, Ole Bønnelykke, Esbjerg og
Lars Andersen, SK 1968 opnåede alle
4,5p.

41.Sxg6!! Tg4+ 42.Kf3 Sd7 43.Tbh8!
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De to præmier i gruppe 2 blev delt
mellem vores talentfulde juniorer Emil
Deleuran og Thor Bendix, som begge
endte på 3,5p. Klubbens øvrige
deltagere fik: Søren Christensen og
Jonas Hindsholm, begge 3p. Mehrad
Ameli 2p. Villy Bang-Madsen 0p.

43…axb2 44.T8h7+ Ke8 45.Txe7+
Kd8 46.Th8+ Kc7 47.Txd7+ Kxd7
48.Tb8 Txg5 49.Sf4 Tg1 50.Txb2 1–0

Deja-vu
I 5. runde vandt Igor nøgleopgøret mod
Alf. R. Andersen. For nøjagtig et år
siden mødtes de to i sidste runde, og
med en sikker gevinst hentede Igor
nordmandens forspring på et point og
vandt OM-titlen på bedste korrektion.
I 2008-udgaven benyttede Nordrespilleren de hvide brikker til langsomt,
men sikkert at presse Alf i defensiven,
og nøjagtig det samme forløb blev man
vidne til denne gang. Med tidsnøden
overstået, slog den forsvarende mester
til efter FREM-spillerens 40…a3:

Igor lignede allerede på det tidspunkt
en sikker vinder af Odensemesterskabet
2009. Det hang ikke mindst sammen
med, at han forinden havde besejret
Kim Skaanning, Evans og Claus
Rossen, Viborg.
Med sine tre tre værste konkurrenter
overstået, skulle sidste års vinder derfor
i de to sidste runder op mod på papiret
lettere modstandere.
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Begge parter har mulighed for at
etablere en fribonde, og hvid skulle
straks se at få gang i sin med 54.h4!,
hvorefter sorts springer kommer til
kort.
54...Kc6 55.g4? Sd7 56.Kg3 a5
57.a4?! Sc5 58.axb5+ Kxb5 59.Kf3 a4
60.Td8 a3 61.Ta8??

En rigtig herre-fight
Vagn Skov Andersen, Horsens og
Søren Christensen, FREM lå side om
side i det 30 mands store felt, men ved
brættet kom Sørens konge tidligt i
uføre. Jyden undlod imidlertid at snøre
sækken efter 41…dxc5:
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42.b4!?
42.Sxe7!! afgør på stedet.
42...Sb7 43.bxc5+ Txc5 44.Dd4
Igen var 44.Sxe7! en killer.
44...De8 45.d6 e5 46.De3 Sf8 47.Se7
Dd8 48.Sc8+ Kc6 49.Sa7+ Kb6
50.Lc8 Dxd6 51.Lxb7 Kxa7 52.Dxc5+
Dxc5 53.Txc5 Kxb7

61...Sa6! 62.Td8 a2 63.Td1 Kb4
64.Ke3 Sc5 65.Kd2 Sb3+
0–1
Greb ikke chancen
Alf R. Andersen borger med sin
aggressive
stil altid
for
god
underholding, og skulle stillingen for
en sjælden gangs skyld mangle
dynamiske muligheder, er der jo altid
tidnødsfasen, og det deraf afledte
spændingsmomemt at se frem til.
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Således også mod Jens Rasmussen,
Læseforeningen i 1. runde. Jens stod
temmelig uldent, men i Alfs rablende
tidsnød fik underhunden en uventet
chance efter 33.Txa6:

54.Td5!?
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Det så længe ud til at resultere i en
gedigen overraskelse, idet århusianeren
i modstanderens voldsomme tidsnød
først nappede en bonde og siden tvang
Alf til at give en officer for to bønder.
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Med en ren officer i overvægt og en
fribonde på vej i mål, så løbet ud til at
være kørt for favoritten, men først
vandt Alf officeren tilbage, og siden
lykkedes det ham i kapløb med
modstanderens fribonde, at få sin hbonde først i mål.

33...Td8!?
Efter 33...Lxe5! står sort bedst.
34.Tc4 Dxe5 35.Dxe5 Lxe5 36.Tcxc6
Sxc6 37.Txc6 b3 38.Tb6

En nærmere analyse af partiet viste
efterfølgende, at det ud over den
usædvanlige gevinstføring med en ren
officer i undervægt også indeholdt en
anden finesse, som ingen af de to
kombattanter - eller for den sags skyld
andre af de tilstedeværende - havde fået
øje på umiddelbart efter partiet:
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Alf var som sædvanlig i voldsom
tidsnød, mens Lars havde omkring en
halv time til de sidste 10 træk. Af dem
brugte han cirka 20 minutter, inden han
spillede 34.Dxa5??
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38...Td2?
38...b2! 39.Sc4 Ta8! ville holde gryden
i kog.
39.Kf1 Tb2 40.Sd1 g6?? 41.Sxb2
1–0
En utrolig vending
2. rundes helt store drama var partiet
mellem Lars René Andersen, SK 1968
(10) og arrangørklubbens Alf R.
Andersen (3).

34...Dc2??

42

Taber direkte efter 34...Sc6!!; fx
35.Dc7 Sxd4 36.Dxf7+ Lg7–+.
35.Db5 Dd2 36.Lf2 Kg7 37.a4 g5?
38.hxg5 Lxg5 39.f4 Lxf4 40.gxf4
Dxf4

Kombinationerne stod i kø
I
4.
runde
diskede
Maxim
Konstantinov, Evans og Stefan
Wiecker, FREM op med et meget
underholdende parti, hvor løjerne for
alvor begyndte efter Vejle-spillerens
20.Da4:
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41.Dxb7??
Deplacerer dronningen, hvorimod det
efter 41.Lg3! De4+ 42.Kg1 er højest
uklart, om sort kan fremtvinge
evigskak.
41...De4+ 42.Kf1 h4 43.Dc8??
43.Db6! holder remis.
43…Dh1+ 44.Lg1 h3 45.Dc3

20...Sexd5!? 21.exd5 Sxd5 22.Ld2!
Dxa4 23.Sxa4 e4?! 24.fxe4 Lxa1
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25.exd5?
25.Txa1!
25...Ld4 26.b5!?
26.Lc3!
26...fxg4! 27.Sxg4 Te8 28.Lf3 Lc8

45…Dg2+
45.h2?? 46.Dg3+ og hvid vinder.
46.Ke1 Dxg1+. 0–1
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29.Sc3??

31.Te3! Dd6 32.Dh5+ Kf8 33.Te8+
Kg7 34.Te4 Kf8 35.Le6 Tg6

29.Sh6
29...Lxg4 30.Lxg4 Tf2+
0–1
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Klassisk kongeangreb
I 5. runde mistede Nicolai Brondt
rokaderetten i en Caro-Kann, og det
kom ham dyrt at stå, da Stefan Wiecker
først ofrede en kvalitet og siden en
officer. Efter 19…Kxh6 var der dømt
spanking:
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36.Dc5! Dxc5 37.d8D+ Kg7 38.Dc7+
Kh6 39.dxc5
1–0
Stefan fik en specialpræmie for den
flotte angrebssejr.
Thor fik endnu en chance
I 5. runde overså Thor Bendix, FREM
efter 24.Sef3 en bondegevinst mod
Finn S. Nielsen, Jerne, men der kom
heldigvis flere muligheder:

20.Sxf5+! gxf5 21.Dh4+ Kg7 22.Df6+
Kg8 23.Lxf5 De8 24.e6 Sd7 25.Dg5+
Kf8 26.exd7 De7 27.Dh6+ Kg8 28.Tf1
f6 29.Tf3 Kf7 30.Tg3 Tag8
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Kristoffer vandt OM i lynskak
Lørdag
aften
afvikledes
det
traditionelle mesterskab i lynskak med
22 deltagere, og ud over gengangerne
fra hovedturneringen, havde flere andre
spændende navne fundet vej til
Ungdomshuset i Nørregade.
Med i feltet var således WIM Ellen
Hagesæther og Mads Hansen fra
arrangørklubben samt Per StentebjergHansen og Christian Furrer fra
Læseforeningen.

24...Sd8?
24...Sxd4!
25.Tfc1 Se6 26.f5? Txc2 27.Txc2
Txc2 28.Dxc2 Sxd4 29.Sxd4 Lxd4
30.fxg6 hxg6 31.Kg2 Db7+ 32.f3 b5
33.a4 bxa4 34.bxa4 Da6

Det blev imidlertid en anden, der ikke
deltog i hovedturneringen, der gik hen
og vandt, idet formand i FREM og
primus motor i det store arrangement
Kristoffer Dyrgaard benyttede en af
sine få ledige stunder til at løbe med
mesterskabet.
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Der måtte dog en omkamp over to
partier til, som Kristoffer vandt 1,5-0,5,
før titlen var i hus.
Kristoffer og Lars René Andersen, SK
1968 sluttede begge på 7,5/9p., mens
Mads Hansen blev treer med 6,5p.
Herefter fulgte Ellen Hagesæther og
Kim Skaanning, begge 5,5p.

Og hvid valgte at opgive.
Det er lidt tidligt, men såvel 35.Dc4
Dxc4 36.Sxc4 som 35.Sc4 d5 36.Sa3
Lf6 37.Sb5 Da5 taber i længden.
0-1.

Ratingpræmien for basisspillere blev
delt mellem Jonas Nilsson, FREM, Ib
Lynæs Hansen, 6. HK og Maxim
Konstantinov,
Evans,
alle
5p.
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FREM JULECUP
Skakklubben FREM indbyder til den årlige julehurtigturnering.
Spillested:

Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000 Odense C

Spilledag:

Mandag d. 28. december 2009

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. (W)GM og (W)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:

Der vil blive serveret Dansk Bøf med sauce, surt og brød (Lun
ret) i middagspausen. Den lune ret skal gerne forudbestilles ved
tilmelding og koster 30 kr. Desuden vil der forefindes franskbrød
med ost ved turneringens start. Øl, vand, kaffe m.m. kan købes
på spillestedet.

Tilmeldingsfrist: Lørdag d. 26/12 2009 kl. 20.00!!
Tilmeldingsfristen vil blive overholdt!!
Tilmelding:

Jonas Nilsson (jonas.g.nilsson@gmail.com, tlf.: 23 20 70 31)
eller
Lene Kuntz (lene.skak@sol.dk, tlf.: 22 30 00 77)

VEL MØDT I FREM!!
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Vinter 5’eren 2010
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 11. januar, 1. og 15. februar, 8. og 15. marts
2010, alle dage med start kl. 18:30.
Indskud: 75 kr. Indskud betales inden første runde (kl. 18.15).
Præmier: 1. og 2. Præmie på henholdsvis 300 kr. og 150 kr. i alle
grupper.
Bemærk: Det er stadig tilladt at komme én time for sent til partiet fra
starttidspunktet.
Tilmelding: Senest 4. januar 2010 til
Jonas Nilsson: e.mail: jonas.g.nilsson@gmail.com eller tlf. 23 20 70 31

VEL MØDT I FREM!!!
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Fynsmesterskabet 2010
Fyns Skak Union og Læseforeningens Skakklub indbyder herved
til Fynsmesterskabet 2010, der samtidig er Læseforeningens 12.
årsskifteturnering.
Spillested: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, Indgang G, 5200 Odense V
Spilledage: Torsdagene d. 14.01., 28.01, 04.02., 18.02., 25.02., 11.03. og 18.03. 2010
Starttidspunkt: kl. 19.00
Turneringsform: Der spilles i en stor gruppe efter schweitzersystemet.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½ time til resten af partiet.
Elo-rating: Turneringen vil blive ELO-ratet
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.
Præmier: Læseforeningen betaler alle afgifter og garanterer en førstepræmie på 2000 kr.
Ligeledes garanteres den bedst placerede juniorspiller, der er under 15 år før
turneringens start, 500 kr. Mere end 100% af indskuddet går til præmier. Øvrige
præmiestørrelser bekendtgøres senest før starten af runde 2. Pengepræmier deles.
Korrektionsberegning ved tingspræmier. Man kan kun vinde en præmie.
Skønhedspræmier: I lighed med de andre år udloves der skønhedspræmier undervejs i
turneringen. Kriteriet for at komme i betragtning til denne præmie består som minimum i,
at deltageren selv kommenterer partiet og indleverer det på en spilleaften eller via

peterchristiangrau@hotmail.com
Fynsmester: Vinderen af turneringen får titel af fynsmester under forudsætning af, at
vedkommende er medlem af en fynsk skakklub. Såfremt vinderen ikke opfylder dette
kriterium, går titlen til højest placerede fynske medlem. Ved ligestilling anvendes
korrektionsberegning (Bucholtz).
Præmiegrupper: Mester, bedst under 1900, bedst under 1700, bedst under 1500,
bedste juniorspiller U15
Indskud: 100 kr.
Tilmeldingsfrist: d. 11.01. 2010, kl. 19.00 via online-tilmelding på: www.lfskak.dk
Alle partier, billedmateriale og indlæg fra deltagerne vil i lighed med tidligere år blive lagt
ud på nettet på Læseforeningens hjemmeside.
Turneringen indgår i den fynske grand prix-turnering sponseret af Strib Grønt.

Alle er velkomne – Vel mødt til Fynsmesterskabet
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FREM OPEN 2010
Traditionen tro indbyder FREM Skakklub igen til FREM OPEN.
Spillested: Skakklubben Frem, Nørregade 60, 3.sal, 5000 Odense C.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk plus ½ time plus opsparet tid til resten af
partiet.
Grupper: 8-mandsgrupper - evt. monrad i nederste gruppe.
Indskud: 125,- Indskud betales inden første runde (kl. 18.15).
Præmier: I alle grupper er præmiefordelingen: 1. 500,- 2. 250,- 3. 150,Resten af indskuddet går til EMT-afgift.
Datoer: mandage – 12. & 19. april; 3., 10. og 17. maj; 7. og 14. juni.
Alle dage med start kl. 18:30.
Udsatte partier: 31. maj.
Desuden er en god mulighed for at spille i Læseforeningen om torsdagen, såfremt
man melder sin ankomst inden.
Bemærk: Det er stadig tilladt at komme én time for sent til partiet fra
starttidspunktet.
Tilmelding: Senest den 5. april 2010
til
Jonas Nilsson, e-mail: jonas.g.nilsson@gmail.com, tlf. 23 20 70 31.
Turneringsleder: Jonas Nilsson

VEL MØDT I FREM!!!
49

Medlemsoversigt
Mehrad Ameli, Langesøvej 15, 5230 Odense M
Alfred Andersen, Bregnevej 7, 2. th., 5220 Odense SØ
Alf R. Andersen, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C
Martin Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
Steen Utoft Andersen, Clausens Allé 51, 5250 Odense SV
René Andersen, Lindvedparken 73, 5260 Odense S
René Andreasen, Myggenæsgade 11, 2 sal, lejl. 4, 2300 S
Hooman Arshadi, Østerdalen 9 EF, 5260 Odense S
Villy Bang-Madsen, Grønnegade 20 1., 5000 Odense C
Thor Bendix, Bredstedgade 11, 5000 Odense C
Christian Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Niels Boller, Segelckesvej 19, 5000 Odense C
Jesper Bruun, Snogegårdsvej 142, 2. th, 2860 Søborg
Bent Carl Christensen, Bredstedgade 18 3. tv, 5000 Od. C
Søren Christensen, Bredstedgade 18, 3. tv., 5000 Od. C
Mikkel Clausen, Grønnegade 10, 1. tv., 5000 Odense C
Emil Deleuran, Ærtemarken 24, 5260 Odense SØ
Allan Drost, Kingosgade 11, 3. tv., 5000 Odense C
Kristoffer Dyrgaard, Grønnegade 12, st., 5000 Odense C
Sander Ehmsen, Pæregrenen 2, 2. tv. 5220 Odense SØ
Tom Frantsen, Middelfartvej 52 3. tv, 5200 Odense V
Anders Frederiksen, Reventlowsvej 38, 5000 Odense C
Jacob Frederiksen, Reventlovswej 38, 5000 Odense C
Niels Funch, Teinskærvænget 1, 5220 Odense SØ
Troels Erik Funder, Cederfeldsvej 4, 5230 Odense M
Søren Gjedsted, Øhavevej 3, 5800 Nyborg
Ellen Hagesæther, Nørregade 25, 2.sal, 5000 Odense C
Hans Hansen, Mullerupvænget 39, 5230 Odense M
Mads Hansen, Lykkevænget 6, 5210 Odense NV
Jonas Hindsholm, Baumgartensvej 35, 2.sal, 5000 Od. C
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60895375
66115869
66141420
66141420
40497375
66159796
66154793
21676241
60110673
66111326
66111326
21283615
30245983
48252112
51948921
66145005
66126490
25757678
30241559
22778371
66110212
66110212
22587941
66124944
26827022
50408954
65912145
66163656
24262675

Medlemsoversigt
Morten Jannik, Ridderhatten 28, 5220 Odense SØ
Bent Jensen, Lunden 4, Bullerup, 5320 Agedrup
Michael Agermose Jensen, B. Websters Vej 2, 6. tv., 2450 NV
Tobias Ilsøe Jensen, Læderhatten 1, 5220 Odense SØ
Serkan Kapan, Elmelundsvej 4, vær. 3505, 5200 Odense V
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21, 5250 Odense SV
Anton Kjeldsen, Holmehusvej 26, 2. th., 5000 Odense C
Jesper Knudsen, Karen Brahes Vej 2 A, 2., 5000 Od. C
Lene Kuntz, Kosterslevvej 80, 5471 Søndersø
Alexander Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Emma Le Besq, Munkebjergvej 85, 5230 Odense M
Yann Le Besq, Klingstrupvænget 3, 2. tv. 5230 Odense M
Michael B. Madsen, Nørrelunden 39, 1. tv., 5260 Odense S
Mathias Meunier, Tolderlundsvej 70, 1. tv., 5000 Od.C
Ulrik William Nash, Palnatokesvej 55, 5000 Odense C
Allan Eglin Nielsen, Kodrivervænget 73, 5250 Odense SV
Brian Nielsen, Vildrosevej 10 A, 5220 Odense SØ
Niels Erik Nielsen, Roersvej 2, st. th., 5000 Odense C
Theis Nielsen, Vestre Stationsvej 28, 1. tv., 5000 Od. C
Jonas Nilsson, Niels Bohrs Allé 23, vær. 1012, 5230 Od. M
Jess Nykjær, Floravænget 10 D, 5471 Søndersø
Alexander Pulli, Neder-Holluf-Vej 6 C, 5220 Odense SØ
Reginaldo Pulli, Bullerupvej 37, 5240 Odense NØ
Per Arnt Rasmussen, Bakkeskråningen 63, 5270 Odense N
Preben Sig, Æbleparken 138, 3, 5270 Odense N
Kim Skaanning, Skovbrynet 4, 7183 Randbøl
David Smit, Nyborgvej 291, 2.4, 5220 Odense SØ
Mads Bilde Svendsen, Døckerslundsvej 128, 5000 Odense C
Niels Henrik Sørensen, Jagtvej 52, 1., 5000 Odense C
Stefan Wiecker, Sanddalsvej 27a, 5700 Svendborg
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41408527
21495258
27280144
28790216
26816961
20744863
22593955
24604624
22300077
26197999
26197999
26197999
23325877
61305945
28728892
66175561
22282983
66147674
51539148
77551012
28622832
24677219
66108610
66126472
24870296
66147615
61667961
28216182
22401914
28939067
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