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Indbydelse til generalforsamling

Frederiksberg Skakforening
Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg
Onsdag, den 25. februar 2015 kl. 20.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens reviderede regnskab.
Valg af kasserer, fem øvrige bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant.
Fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen foreslår at holde kontingentet til FS uændret.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
Status på lokaler
Vidste du at:


hvis man kigger på top 10 spillere i et land, har Rusland det stærkest gennemsnit på 2744

Politiker-partiet: Niels Helveg Petersen og Peter Frahm spillede det berømte politiker-parti.
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Holdturneringen 2014 / 2015 - status efter 4. runde
Hold
1

Placering
Nr. 4 i 1. division gruppe 1

Topscorer
Per Dorff Jørgensen

3/4

Der er ingen tvivl om hvem der rykker op i denne sæson, nemlig Philidor. Faktisk kom holdet ud i et stormvejr i
første runde, hvor de mødte netop Philidor, som vandt 8-0. 1. runde var også comeback til Curt Hansen, som
spiller for Philidor. Men bortset fra denne første runde, har holdet faktisk klaret sig glimrende.
Det er faktisk lidt misvisende at dømme ud fra placeringen i tabellen, da ikke alle har mødt Philidor. På positiv
siden skal siges, at nummer 2 (K41 1) og 3 (BMS 1) ikke har mødt Philidor endnu, så placeringen kan blive
bedre. Dog er gruppen meget tæt, idet der kun er 3 point ned til 8. pladsen.

2

Nr. 8 i KSU's mesterrækker

Lars Orio

2/4

På papiret er holdet seedet til en 6. plads, men desværre har holdet fået en hård medfart i de første 4 runder,
hvor det blot er blevet til 9 point.
Der er p.t. 5½ point op til 6. pladsen, som garanterer, at FS også har et mesterrække hold i næste sæson. En 6.
plads er faktisk også seedningen. Det ser svært ud, men holdet har før overrasket og fået uventede point, så
mon ikke der ligger en overraskelse og venter.

3

4

5

Nr. 4/5 i KSU's 1. række gruppe 2
Dennis L. Rose
3½ / 4
Holdet er seedet til en 5. plads, så den placering holder, men nummer 1 (Odysseus 2) & nummer 3
(Øbro 3) venter endnu, så der er lagt op til et par hårde kampe. Det bliver dog næppe til nedrykning,
da holdet har 9½ point forspring til nedryknings placeringen. I teorien kan det stadig nå at blive en
første plads, da der kun er 4½ point op til Odysseus 2 på førstepladsen.
Nr. 2 i KSU's 2. rækker gruppe 1
Thomas Haugaard
2½ / 3
Knud Larsen
2½ / 4
Bo Pagh
2½ / 3
Holdet rykkede jo ned i sidste sæson 'takket' være en 7. plads, men holdet er vist indstillet på at vise,
at der var en fejltagelse. Der er blot 2 point op til nummer 1 (Amager 1), som holdet skal møde i
sidste runde, så hvis placeringerne holder, så er der lagt op til en gyserafslutning i Ballerup.
Med til historien hører dog, at gruppen er tæt, og 7. pladsen faktisk kun er 4½ point væk. Men jeg er
sikker på, at holdet nok skal vise, at første række er den korrekte placering for dem. Seedningen siger
en 3. plads.
Nr. 3 i KSU's 3. række
Rolf Ejlertsen
3½ / 4
Også her er placeringen lidt misvisende, da gruppens nummer 1 (Ishøj 1), som er 3 point foran
holdet, vandt den første kamp 8 - 0 uden kamp over GSF-Caissa 2. Hvis de eksempelvis kun havde
vundet 4½, så havde holdet ligget på en 2. plads. Der er kun 4 hold i gruppen, så de spiller dobbeltrunde. Det betyder at de ikke skal til Ballerup i sidste runde. Der er fornem opbakning til holdet, idet
de kun har brugt 1 reserve i 1 kamp.

Vi er i øvrigt det eneste hold i KSU, som har 5 8-mandshold. Det viser en flot opbakning til holdturneringen. Vi
havde frygtet lidt, at det ville knibe med at skaffe reserver, men det har hidtil ikke været et problem.
Erik Jarlnæs har i flere sæsoner spillet for familie holdet, men er 'blot' reserve i denne sæson. Det har dog ikke
hindret ham i at score 5 point af 5 mulige, som reserve for 3., 4. og 5. holdet.

Vidste du at:


Kina er nummer 2 på listen med et top 10 snit på 2697
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Afslutningsfest lørdag den 7. marts
Sidste runde i holdturneringen spilles lørdag den 7. marts 2015 i Tapeten i Ballerup, hvor urene startes kl.
13:00. Traditionen tro afholder vi en afslutningsfest efter sidste runde. Du behøver hverken at være på hold
eller spille den sidste runde for at deltage i afslutningsfesten.
Alle er velkomne
Du betaler selv, hvad du spiser og drikker. I løbet af de næste par uger, melder vi ud om hvilken restaurant,
samt tilmelding.

Vidste du at:


Norge er blot nummer 24 på listen med et snit på 2561

Politiker-partiet: Niels Helveg Petersen overvejer sit næste træk, medens Frode B. Nielsen sørger for at demobrættet har den korrekte stilling. Ved siden af noterer Ebbe Christoffersen trækkene.
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Juleafslutningen 2014
Traditionen tro havde Ole og Anette Schøller Larsen indbudt
til gløgg og æbleskiver på årets sidste åbningsdag for FS. Der
blev, også traditionen tro, både spist og drukket op (stort
set). Frank Dybdahl var også forbi med lidt portvin, som også
blev drukket. Dan Andersen holdt en lille tale over det
forgangene år, inden vi kastede os over skakken.
I alt 17 personer var mødt frem til at spille hold-lyn. Det blev
til 9 hold, med 2 personer på hver. Den skarpsindige læser
kan naturligvis hurtigt gennemskue, at 2 ikke helt går op i 17,
så Dan indvilgede i at spille begge brætter, dog fortsat kun
med 5 minutters betænkningstid til hver.
Det forhindrede på ingen måde Dan i at score næsten max
point. Det var kun Jens Fejø, som formåede at stikke en kæp i
det ellers så velsmurte hjul. Ingen kunne få 2 præmier.....

Resultat
1. Dan Andersen
Dan Andersen
2. Torben Høj
Bo Pagh
3. Jens Fejø
Fiodor Chior
4. Niels Rendlev
Knud Larsen
4. Henrik Sørensen
Anfinn Niclasen

15/16
10½
9½
9
9

Topscore for hvert bræt
1. Henrik Sørensen 7 / 8
2. Knud Larsen
7/8

Aftenens parti
Jens Fejø (gæt selv

)

Skakkens regler
Kender du reglerne i skak?
De fleste ved naturligvis, hvordan brikkerne
bevæger sig, men kender du eksempelvis reglerne
for:





stillings gentagelse - det hedder faktisk
ikke træk gentagelse
rørt brik
placering af uret
50 træks reglen

Ovenstående er blot nogle af de regler, som denne
og kommende artikler vil forsøge at kaste lys over.
Nu kan du naturligvis tænke, jamen jeg kender da
godt ovenstående regler, samt mange flere. Det er
naturligvis ganske fint, så kan du jo bruge disse
artikler som genopfriskning, eller blot springe dem
over;)
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Alle regler, som gælder for skak er beskrevet i
Skakhåndbogen, som består af mere end 220 sider.
Den indeholder ikke kun regler, som relaterer sig
direkte til brættet, men eksempelvis også 21 sider
om korrespondance skak.
I nogle tilfælde er der flere detaljer, end angivet i
artiklen, men hvis du er interesseret, kan du
naturligvis kigge i skakhåndbogen, eller ligefrem
tage dommer uddannelsen.
Det kunne måske godt lyde som om, at en dommer
'naturligvis' kender alle regler, men der må jeg
desværre skuffe dig - det gælder ikke altid. Men
dommeren ved, hvor i skakhåndbogen, at svaret
kan findes og det er en lige så vigtig del af dommer
uddannelsen.
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Skakkens regler - 50 træks reglen
Der er mulighed for at kræve remis jævnfør 50-træks reglen, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1. Ingen brikker er slået inden for de sidste 50 træk
2. Ingen bonde er flyttet inden for de sidste 50 træk
Den korrekte måde at kræve remis er følgende:
1. Noter trækket, som er årsag til, at såvel ingen brikker er slået, samt ingen bonde er flyttet de sidste 50
træk
2. Standse begge ure
3. Kontakte dommeren og meddel kravet om remis grundet 50 træks reglen
Hvis det viser sig, at kravet ikke var korrekt, skal modstanderen have 2 minutter ekstra.
Tidligere har spillerne kunnet kræve remis efter 50 træk, men nu er partiet remis efter 75 træk, hvis
betingelserne er opfyldt.

1 skakbræt = 64 felter = 64 drab = Skakmorderen
Jeg har modtaget en stribe historier fra Erik Bremer
fra Blindes Skakklub, som han har samlet gennem
mange år. Du får den første her.
Et mord per felt på skakbrættet! 64 mord i alt! Sådan
var 33-årige Aleksander Pichushkin drøm.
Kunne Pichuskin være psykisk syg og derfor ikke fuldt
ud ansvarlig for sine handlinger? Det mente
moderen, der var alene om knægtens opdragelse.
Hun fortalte, at drengen fik et slag i hovedet i en
alder af 4 år.
Det pludselige tab af sin bedstefar og tabet af det
eneste faderlige forbillede, gjorde noget rigtigt ondt
ved ham. Men Ruslands fremtrædende psykiatriske
institution undersøgte ham og erklærede ham rask og
egnet til straf.
Pichushkin fortalte politiet, at han var en stor fan af
skak og naboerne og vennerne bekræftede hans
evner til at løse de vanskeligste problemer på et
skakbræt. Han nåede ikke de 64 mord og den russiske
butiksassistent Pichushkin blev dømt skyldig i drab på
49 mennesker og tre mordforsøg.
Erik Bremer, Blindes skakklub
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Bonus info:
Hans metode var at drikke vodka med ofrene og så
slå dem i hoved med en hammer. Mordene fandt
primært sted i Bitsa park - sydvest for Moskva.
Ofrene var primært ældre mænd, men også 4 kvinder
- heriblandt hans tidligere kæreste.
Det første mord begik han i 1992, da han var 18 år
gammel.
Han blev anholdt i 2006 og i oktober 2007 anmodede
han retten om at tilføje yderligere 11 ofre til hans
liste af mord. Han fik livsvarig fængsel.
Han har sandsynligvis slået 62 ihjel, da han på et
skakbræt, havde skrevet datoer for sine mord og der
var 62 datoer.
Hans ambition var at overgå Andrei Chikatilo, som
mellem fra 1978 og 1990 dræbte 53 kvinder og børn.
I alt har han tilstået 63 drab.
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Vidste du at:


Danmarks top 10 er nummer 25 på listen med et snit på 2556

Frederiksberg Skakforenings (FS) historie: Politiker partiet
Som afslutning på FN's frivilligheds år i 2001
afholdt Frederiksberg kommune en kultur uge i
starten af september, hvor de havde indbudt alle
foreninger og organisationer på Frederiksberg til at
deltage. Alle interesserede kunne få en stand i
Rådhus salen.

medlem af Frederiksbergs Kommunalbestyrelse
for Socialistisk Folkeparti på det tidspunkt, samt
medlem af FS, og Frederiksberg borgeren Niels
Helveg Petersen, som på daværende tidspunkt sad
i folketinget for Det Radikale Venstre, samt var
medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn.

FN's overordnede mål for frivilligheds året var at
skabe synlighed, anerkendelse og bedre
betingelser for det frivillige arbejde.

Det var meningen, at partiet skulle være spillet
udendørs, men desværre var vejret ikke med FS
denne dag. Det var regn, så partiet blev spillet
indendørs.

FS greb muligheden, hvorefter Hans Koefoed og
Ebbe Christoffersen sad nogle timer hver dag på en
stand på Frederiksberg Rådhus og fortalte lidt om
FS, samt vist også fik spillet lidt skak. FS var
repræsenteret i næsten alle 47 timer, som
arrangementet varede.
For at kunne skille os lidt ud fra rugbyklubben,
lokaleafdelinger fra politiske ungdomsorganisationer, ældresagen og en række
patientforeninger, havde FS lånt DSU's store
skakspil.
Det var specielt yngre skakspillere, som udfordrede
klubbens medlemmer, men de spillede også mod
hinanden. Det store bræt blev også taget i brug,
endda med ur i nogle tilfælde.

Det blev yderligere lidt mere kompliceret, da der
om fredagen blev hugget en sort og en hvid
springer fra det store spil, men det blev klaret, da
Dansk Skaksalg kunne oplyse, at de for nyligt havde
solgt et spil til et dagcenter i Rødovre, der heldigvis
kunne låne os de manglende brikker.
Ole Schøller Larsen var turneringsleder og da
deltagerne var mødt op lidt i 11:00, der blev
trukket lod om farverne, som endte med hvid til
Peter.
Der blev taget en stribe billeder i den forbindelse af
mesterfotografen Jens Fejø. Dem kan du se nogle
af i dette nyhedsbrev.
Du skal naturligvis ikke snydes for partiet.

Afslutningen på kultur arrangementet set fra FS's
side blev et opvisnings parti mellem Peter Frahm,

Vidste du at:


Sverige er nummer 29 på top 10 listen med et snit på 2539
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Peter Frahm - Niels Helveg Petersen
Hvid: Peter Frahm
Sort: Niels Helveg Petersen
Dato: Lørdag den 8. september 2001
Kommentarer: Frode B. Nielsen
1: e4, c5, 2: Sf3, Sc6, 3: Sc3, Sf6, 4: Lb5

Åbner for forhandlinger i centrum ellers bliver
venstrefløjen for snæver hos De Radikale.
14: Tf1, d4, 15: Sa4 (?)
En unødig afstikker til venstrefløjen. Det er ikke her,
SF kan nå De Radikale.
15: ..., Ld6, 16: h3, Tae8 ?!,

De første træk et gået meget hurtigt. Der er lagt op til
en klassisk kamp om centrum i dansk politik.
4: ..., a6, 5: Lxc6, bxc6, 6: 0-0, e5, 7: b3, Dc7, 8: Lb2,
Le7, 9: d3, d6, 10: Sd2, 0-0, 11: f4,

Kaster de sidste ressourcer til venstrefløjen, men
tillader SF lidt for store indhug i vælgerskaren.
17: Txf6, gxf6,
Sort burde forsøge at rage lidt til sig med Lxh3.
18: hxg4, Te5, 19: Sf3, Te6, 20: La3

Efter de indledende forhandlinger lægger hvid op til,
at parterne skal nærme sig på SF's højrefløj. Resten af
partiet foregår da også med at forskanse De
Radikales venstrefløj.
11: ..., Lg4, 12: De1, exf4, 13: Txf4, d5!
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SF har masser af tid til at mobilisere alle græsrødder.
24: ..., Kh8, 25: Sc4, Te6, 26: Scxd6, opgivet.

Et forsøg på også at ramme de mere midtsøgende
vælgere med slagkraftige argumenter.
20: ..., De7, 21: Sh4, Te5, 22: Sf5, Dc7,
Heromkring spurgte formanden for den lokale
folkedanserforening, hvor længe partiet ville vare, da
de skulle på om 5 minutter! Jeg bad hende vente lidt,
men sagde højst et kvarter. Begge spillere var
heldigvis stadig hurtige i replikken, selv om de mest
lod brikkerne tale.
23: Dh4, Dd8, 24: Sb2

Sorts stilling falder sammen som et korthus efter 26:
..., Txd6, 27: Lxc5, Te6, 28: Kf2! 1-0
Tak til mesterfotografen Jens Fejø for billederne,
samt Ebbe Christoffersen, Frode B. Nielsen, Ole
Schøller Larsen og Peter Frahm for baggrundshistorie,
og endelig Thorbjørn Rosenlund for fremskaffelse af
artiklen, som blev bragt i skakbladet nummer 11 i
2001 .
Politiker-partiet
Niels Helveg i
midten overvejer sit
næste træk, medens
Hans Koefoed kigger
på og Frode B.
Nielsen overvejer,
hvad det bedste
træk er.
Gætter på, at det er
her, at partiet
slutter.
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Program resten af sæsonen 2014/2015
Dato

Uge

Onsdag
7. januar
11. januar

2
2

13. januar
Onsdag
14. januar
Onsdag
21. januar
25. januar
26. januar
Onsdag
28. januar
29. januar
Onsdag
4. februar
Onsdag
11. februar
15. februar
16. februar
Onsdag
18. februar
19. februar
Onsdag
25. februar

3
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9

1. mar 15
Onsdag
4. marts

9
10

Lørdag
7. marts

10

11. marts

11

18. marts

12

25. marts

13

1. april
8. april

14
15

15. april

16

22. april

17

29. april

18

Aktivitet
Undervisning kl. 18:00
FS Vinter Spil Når du vil 5
FS 1 ude mod Tåstrup
FS 2 ude mod K41 3
FS 3 ude mod K41 4
FS 4 hjemme mod Nørrebro 4
FS 5 hjemme mod GFS-Caissa 2
Bestyrelsesmøde kl. 18:00
FS Vinter Spil Når du vil – 6
FS 1 hjemme mod K41 1
FS 5 ude mod Ishøj 1
FS 2 hjemme mod Brønshøj 3
FS 3 hjemme mod Odysseus 2
FS 4 ude mod Brønshøj 4
Undervisning kl. 18:00
FS Vinter Spil Når du vil – 7
Undervisning kl. 18:00
FS Vinter Spil Når du vil – 8
FS 1 hjemme mod K41 2
FS 3 ude mod Øbro 3
FS 4 hjemme mod Hvidovre 2
FS 5 hjemme mod Brøndby 2
FS 2 ude mod Valby 1
Undervisning kl. 18:00
Generalforsamling
FS 1 ude mod BMS 1
Undervisning kl. 18:00
FS Vinter Spil Når du vil – 9
FS 2 ude mod Nørrebro 1
FS 3 ude mod Seksløberen 1
FS 4 hjemme mod Amager 1

Vagt
JLH

JLH

JLH
JLH

DLR

JLH

Afslutningsfest om aftenen
Undervisning kl. 18:00
FS Lyn mesterskab - start kl. 20:00
Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle 1. runde & spil-når-du-vil 1. runde
Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle 2. runde & spil-når-du-vil 2. runde
Lukket grundet påske
FS forår alle-mod-alle 3. runde & spil-når-du-vil 3. runde
Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle 4. runde & spil-når-du-vil 4. runde
Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 5. runde
Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde
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DLR
DLR
DLR
DLR
DLR
DLR
DLR
DLR
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6. maj

19

13. maj

20

20. maj

21

27. maj

22

3. juni

23

10. juni

24

17. juni
24. juni

25
26

Juli
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Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde
Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde
Undervisning kl. 18:00
FS forår alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde
Undervisning kl. 18:00
Open lyn skakturnering for 2. mands hold.
For hver 200 rating point i rating forskel har den højst ratede 1 minut
mindre og den lavest ratede 1 minut mere.
Den højst ratede skal dog have minimum 1 minut.

DLR
DLR
DLR

JLH

Undervisning kl. 18:00
Hurtigskak: 3 partier a 25 minutter - samlet vinder over 3 aftener får
præmie
Undervisning kl. 18:00
Hurtigskak: 3 partier a 25 minutter - samlet vinder over 3 aftener får
præmie
Undervisning kl. 18:00
Hurtigskak: 3 partier a 25 minutter - samlet vinder over 3 aftener får
præmie
Afslutnings lyn
Sommerferie

5. august

32

12. august

33

Frederiksberg Kommunemesterskab - de første 3 partier
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg Kommunemesterskab - de sidste 3 partier

Redaktion
Hvis du har nogle partier, anekdoter, historier eller andet, som du synes kunne være sjovt eller interessant at
dele med klubbens medlemmer, så send det til Dennis L. Rose (mailto:bmedlem3@fsskak.dk).

Løsning på opgaverne
1: Sd6+, Kd8, 2: Lh4+, f6, 3: Lxf6+, Lxf6, Dxf6++
1: Sc3+, Kc2, 2: Lb3+, Kd3, Se5++

Vidste du at:


nederst på top 10 listen er Lesotho med et snit på 1582
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Efter endt parti, hvor klubspilleren Peter vandt, skulle noteringslisten skrives under. Fra venstre: Frode B.
Nielsen, Peter Frahm, Niels Helveg Petersen, Ebbe Christoffersen og Ole Schøller Larsen.

Det sluttede med
at Ole
udleverede
bøger til Niels
Helveg og Peter,
til minde om
dagen
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