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Holdturneringen 2014/15 - Resultatet 
Så fik vi afsluttet holdturneringen 2014/15 med en fælles afslutning i tapeten i Ballerup, hvor 3 af holdene 

spillede, vores 5. hold var færdige runden inden, da der kun var 6 runder. Det endte med følgende resultat: 

Hold Placering Point/Match Point Topscorer 

1 Nr. 4 i 1. division gruppe 1 26 / 6 Dan H. Andersen 4½ / 7 
Per D. Jørgensen 4½ / 7 

Når man ser bort fra nummer 1 Philidor, som endte med 53 point ud af 56, så var det faktisk en tæt gruppe, da 
der kun var 1½ point op til 2. pladsen (K41 1), samt 2½ point ned til 7. pladsen (BMS 1). Faktisk tabte holdet til 
BMS 1 i sidste runde, men heldigvis ikke stort nok til at det for alvor kunne true det faktum, at holdet også i 
næste sæson vil være at finde i 1. division. 

2 Nr. 8 i KSU's mesterrækker 15 / 0 John L. Hansen  3½ / 7 
Desværre må holdet en tur i 1. række i næste sæson. Det blev til en 'overbevisende' 8. plads, da der var 6½ op 
til nummer 7 (K41 3), medens den livgivende 6. plads (BMS 3) var hele 9½ point væk. På papiret var holdet 
seedet til en 6. plads, desværre blev holdet ramt af et afbud for hele sæsonen, så den seedning holdt nok ikke i 
sidste ende. 

3 Nr. 5 i KSU's 1. række gruppe 2 26½ / 7 Dennis L. Rose  4 / 7 

Seedningen som nummer 5 endte med at holde, men der var trods det kun 3½ ned til 7. pladsen. På 
trods af nederlag i 5. og 6. runde på 1½ til Odysseus 2 (endte nr. 1), og 2½ til Øbro 3 (endte nr. 3), så 
var der reelt ikke meget at spille for i sidste runde. I teorien kunne holdet rykke ud, men krævede at 
nummer 7 fik 8 point, samt at 3. holdet skulle tabe med 8 point, så det bliver en sæson mere i 1. 
række. I sidste runde viste Ole Schøller Larsen sig at være en ægte gentleman, da hans modstander 
har blot 1 sekund igen, medens Ole havde ca. 8 minutter, så tilbyder Ole remis, da stillingen på dette 
tidspunkt nok ville være endt remis, hvis tiden ikke var knap. Modstanderen sagde ja tak. 

4 
 

 

Nr. 2 i KSU's 2. rækker gruppe 1 34 / 8 Knud Larsen  5½ / 7 

1. Holdet rykkede ned i sidste sæson, men var opsat på at vise, at holdet faktisk hører til i 1. række. Det 
lykkedes, da de i sidste runde spillede 4-4 mod Amager 1, som endte på 1 pladsen. Hvis man kigger 
på seedningen, så burde holdet være endt på 3. pladsen, men de endte 3 point foran Brønshøj 4, 
som var seedet nummer 2.  

5 Nr. 3 i KSU's 3. række 23½ / 7 Bjarke R. Winther  4 / 6 
Fiodor Chior  4 / 6 
Per Hattens  4 / 6 

Der var 4 hold i gruppen, men holdet var ikke i nærheden af at ende på 4 pladsen, da der var god 
marginal til nummer 4 (GSF-Caissa 2), med hele 9 point. Der var god opbakning til holdet, idet der i 
48 kampe blot blev brugt 4 reserver. Med 4 hold i gruppen blev der spille dobbelt runde, så holdet 
skulle ikke en tur til Ballerup i sidste runde. 

 

Lidt kommentarer / statistik: 

 FS var eneste klub med 5 senior 8-mands hold i KSU 

 På trods af ovenstående lykkedes det at stille med 8 mand til samtlige kampe - flot opbakning 

 Årets reserve må være Erik Jarlnæs, som scorede 7½ / 9, for henholdsvis 3., 4. og 5. holdet. 

 I alt spillede klubben 272 holdkampe med 'gevinst' på 125 point i alt 

 Af disse var 49 af kampene besat af reserver 

 På 5. holdet var kun 4 partier besat af reserver ud af 48 kampe 

 Efter sæson afslutningen deltog 16 personer i spisningen på Maharaja, ligger på Gammel Kongevej 

 Billederne i dette nyhedsbrev er taget ved holdafslutningen i tapeten 

http://da.wikipedia.org/wiki/Ballerup
http://www.divisionsskak.dk/holdarkiv/div1415/vis_rakke_tabel.asp?find=div11
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/936
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/964
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/200
http://www.k41.dk/
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/tabel.php?id=183
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5330
http://www.k41.dk/
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/tabel.php?id=185
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/980
http://www.skakforeningenodysseus.dk/
http://www.oebroskak.dk/
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/tabel.php?id=186
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/675
http://amsf.dk/
http://www.bsfskak.dk/
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/holdturneringen/tabel.php?id=188
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/8985
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/9101
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/951
http://www.gladsaxeskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/959
http://www.restaurantmaharaja.dk/
http://da.wikipedia.org/wiki/Gammel_Kongevej
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fest-tips.dk/clipart/flag/pages/flag-17001.htm&ei=-lcFVbD0FuH_ygOE-IGIAw&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNHTAdbwMZhyjs1uGDNOh1wZ6kxQ-Q&ust=1426499973090343
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Et view ud over spille salen, hvor kampene er i fuld gang. Det er FS 3, som sidder lige foran, hvor du kan se 

Alexander Riisberg og Dennis L. Rose og Ole Schøller Larsen (til højre) med ryggen til - kigger på 2. holdet. 

 

 

FS vinter spil-når-du-vil 
Desværre blev vores FS Vinter alle-mod-alle ikke til noget, men det er glædeligt, at 35 personer spillede 1 eller 

flere partier i vores spil-når-du-vil turnering. Lidt statistik fra turneringen: 

 Antal deltagere  35 

 Antal ikke FS'ere  9 

 Antal deltagere med min 5 partier 20 

 Rating højdespringer med + 158 Bjarke W. 

 Rating snit for turneringen 1462 

 Antal deltagere med ELO 22 

 Antal partier i alt  91 

 

Hvid sejr; 
44 

Sort sejr; 
28 

Remis; 
19 

Vidste du at: 

 hvids første træk rummer 20 forskellige træk muligheder 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/6934
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/980
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/968
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Der blev brugt korrektion i stillingen, som endte med følgende resultat: 

1. Leif Eriksen 5 / 8 - bedst under 1400 

2. Knud Larsen 5 / 9 

3. Peter Andersen 5 / 9 

4. Bjarke R. Vinther 5 / 8 - tjente + 158 på rating kontoen 

5. Fiodor Chior 4½ / 9 

6. John L. Hansen 4½ / 7 

 
Kim Thomsen i dyb koncentration for 2. holdet, hvad du måske ikke kan se af stillingen, er Kim på vej mod sejr. 

  

Vidste du at: 

 man kigger på både hvid og sort første træk, er der 400 

forskellige kombinationer 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/945
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/675
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/8143
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/8985
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/9101
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5330
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/986
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FS lynmester 2015 
Der var 12 personer, som var mødt frem til FS lyn mesterskabet 2015. Der iblandt 3 førsteholds spillere, 

deriblandt Frode B. Nielsen, som var forsvarende lyn mester fra 2014, så var favorit feltet ligesom på plads. 

Der blev lavet 2 grupper, hvor de 2 vindere i hver gruppe skulle mødes med de 2 andre gruppe vindere. Det 

endte med følgende top placeringer: 

Gruppe 1 

1. Erik A. Andersen 

2. Dennis L. Rose 

Gruppe 2 

1. Frode B. Nielsen 

2. Henrik Sørensen 

Semifinale 

1. Erik - Frode  0 - 2 

2. Dennis - Henrik 2 - 0 

Det medførte, at Frode og Dennis skulle mødes i finalen, som Frode vandt 2 - 0 uden større besvær.  

Årets FS lyn mester 2015: Frode B. Nielsen  

 

 

 

Nye P-regler på Frederiksberg 
Da nogle af jer kommer i bil, skal det nævnes, at Frederiksberg har indført nye regler pr. 1. april 2015, som 

betyder, at der nu er 2 timers gratis parkering på hele Frederiksberg, herefter koster det penge. Det er 

desværre først mellem kl. 24:00 og kl. 7:00 at det er gratis.  

Det er muligt at benytte MobilAppen EasyPark til at betale med. Du gør det ved at registrer dit 

registreringsnummer via EasyPark og betaler kun for den tid, hvor du faktisk holder der. 

 

 

 

Undervisning 
Der er stadig mulighed for at deltage i undervisningen hver onsdag fra kl. 18:00, dog undtaget onsdag den 10. 

juni, hvor der afholdes bestyrelsesmøde. Du er meget velkommen til at foreslå emner, som vi skal tage op til 

undervisningen.

Vidste du at: 

 hvis man regner videre på 2. træk, får man i alt 71.852 

forskellige muligheder 

Vidste du at: 

 efter 3. træk er man oppe på mere end 9. millioner mulige 

forskellige skakpositioner 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/370
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/980
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/741
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/985
http://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg
https://easypark.dk/
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.kreds38roskilde.dk/Kredsmesterskab/kredsmesterskab.htm&ei=Tbs5U7JPxK_gBOqFgKAI&usg=AFQjCNFAFgzqD4w-sV40GeURyXBeBYimGQ&sig2=FrPKjBT38f8QCKW7gFu7Sg&bvm=bv.63808443,d.bGE
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DM i Svendborg 2015 - 6 FS'ere 
Som du måske ved, så vandt Sune Berg Hansen sin 7. DM titel ved i sidste runde at spille remis mod Curt 

Hansen, som gjorde comeback efter 7 års skakpause. Curt endte på 2. pladsen, hvilket vel er ok efter så lang en 

pause. Desuden blev Sandra de Blecourt Dalsberg den første kvindelige Danmarks Mester siden Nina Høiberg i 

1993. Nina har vundet DM 8 gange. 

Svendborg 
DM blev holdt i Svendborg, som er en hyggelig lille by med ca. 26.500 indbyggere, så det er ikke en helt lille by. 

Faktisk er det Fyns næststørste by efter Odense. I 1100-tallet blev der anlagt en borg, og byen hed til at starte 

med Swineburg, det menes at det betyder "borgen med svin", forstået ,som en lokalitet med vildsvin inden 

murene. Det kan også hentydes til hvalen marsvin. Den 25. februar 1253 fik byen købstadsrettigheder, og 

byens tidsregning tælles fra 1253, således fyldte byen 750 i 2003.  

I nyere tid er Svendborg mest kendt, som oprindelse for Danmarks største virksomhed, A. P. Møller - Mærsk 

A/S, idet Peter Mærsk Møller og sønnen Arnold Peter Møller i 1904 købte et brugt dampskib og efterfølgende 

dannede A/S Dampskibsselskabet Svendborg. 

DM 
Faktisk bestod landsholdsklassen af 4 tidligere 

Danmarks Mestre, hvor eksempelvis Jens 

Kristiansen vandt DM første gang tilbage i 1979, 

hvor nogle af de øvrige landsholdsspillere ikke var 

født endnu. Jens vandt senest DM i 1995. Selv om 

han vandt over Curt Hansen, var han vist ikke helt 

tilfreds med sin delte 3. plads. 

Hvad du måske ikke ved er, at 6 FS'ere spillede med 

i DM - dog ikke i landsholdsklassen:) I alt 249 

spillere havde valgt at spille med i en af de i alt 9 

grupper, som blev afholdt. Der var 10 personer, 

som spillede med i 2 turneringer. I alt blev 

grupperne delt ud på 13 turneringer, eksempelvis 

G7, som redaktøren meldte sig til endte op i 3 

turneringer. Bortset fra Landsholdsklassen, hvor de 

spillede alle-mod-alle, så blev der spillet switcher, 

som kort fortalt betyder, at alle der har lige mange 

point, samles i en gruppe og så deler man på 

midten efter rating. 

DM skal også afholdes i Svendborg i 2016 og det 

kan varmt anbefales at bruge en påske i det 

sydfynske. Der er lidt mere natur, end vi er vant til 

fra København og Frederiksberg, men det er ok :)  

Jeg snakkede med en af de andre deltagere, som 

havde sine børn med. De spillede også skak, og det 

var meningen, at de skal tage på nogle udflugter, 

men det blev vist ikke til så meget, da eksempelvis 

Egeskov slot ikke var åbnet for sæsonen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik 

 Antal deltagere  259 

 Antal personer i flere turneringer 10 

 Antal klubber repræsenteret 78 

 Klub med flest deltagere (12) Sydøstfyn 

 Antal klubber med 1 deltager 27 

 Antal deltagere fra Norge 6 

 Antal kvinder/piger  19 

 Antal spillede partier  742 

 Antal remis'er  240 

 Antal sejre til hvid  277 

 Antal sejre til sort  225 

 Antal partier vundet uden kamp 33 

 Flest remis'er (Jens Kristiansen) 6 

 Antal spillere kun med hvid gevinst 73 

 Antal spillere kun med sort gevinst 43 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/3078
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/2092
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/2092
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5398
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/4105
http://da.wikipedia.org/wiki/Svendborg
http://da.wikipedia.org/wiki/Odense
http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8bst%C3%A6der_i_Danmark
http://da.wikipedia.org/wiki/A.P._M%C3%B8ller_-_M%C3%A6rsk
http://da.wikipedia.org/wiki/A.P._M%C3%B8ller_-_M%C3%A6rsk
http://da.wikipedia.org/wiki/Peter_M%C3%A6rsk_M%C3%B8ller
http://da.wikipedia.org/wiki/Arnold_Peter_M%C3%B8ller
http://da.wikipedia.org/wiki/1904
http://da.wikipedia.org/wiki/A.P._M%C3%B8ller_-_M%C3%A6rsk
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/1409
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/1409
http://da.wikipedia.org/wiki/1979
http://da.wikipedia.org/wiki/1995
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Resultat for FS'erne 
Niels Rendlev er nok den eneste FS'er, som kan 

være tilfreds med resultatet af sin indsats, da han 

som eneste FS-deltager endte med plus på rating 

kontoen. Det betød at han igen er over 1700.  

Han var dog næppe helt tilfreds med alle 

resultaterne, da eksempelvis måtte nøjes med 

remis i 4. runde - han havde vist set et helt point 

rulle ind på kontoen, men sådan skulle det ikke gå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan næppe påstå, at jeg selv er tilfreds med mine partier, men min gevinst fra 5. runde var trods alt et 

spændende parti, men både min modstander og jeg overså nogle ting. 

Parti: Dennis L. Rose - Hans-Henry Jacobsen, Norge 
Hvid: Dennis L. Rose  1757 / ELO 1861 

Sort: Hans-Henry Jacobsen, Norge 1716 / ELO 1703 

1: e4, c5, 2: Sf3, Sc6, 3: Lc4, Sf6, 4: d3, g6, 5: Sc3, 

Lg7, 6: a3, 0-0, 7: 0-0, a6, 8: Lg5, b5, 9: La2, Lb7,  

 

Så skal der angribes... 

10: Dc1, Te8, 11: Lh6, Lh8, 12: Sg5, e6, 13: Df4, 

Db8, 14: Dh4, Sd4, 15: Lb1, Lc6, 16: f4, b4, 17: Sd1, 

Se2+, 18: Kh1, Sh5, 19: axb4, cxb4, 20: Dg4, Sd4, 

21: Se3, f6, 22: Sh3, f5,  

 

Resultatet  

Erik Jarlnæs 3 / 5 

Niels Rendlev 3 / 5 

Bjarke R. Winther 2½ / 5 

Michael Vedsø 2 / 5 

Thomas Haugaard 3 / 5 

Dennis L. Rose 1½ / 7 

 

Vidste du at: 

 efter 4. træk er man oppe på mere end 315 milliarder mulige 

forskellige skakpositioner 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/959
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/685
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/8985
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/988
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/4745
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/980
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Her står jeg nok næstbedst, men jeg ofre 'lidt' for 

at få en bedre stilling. Nu var det alt eller intet. 

23: Sxf5, exf5, 24: La2+, b3, 25: exf5, bxa2, 26: 

fxg6, hxg6, 27: Dxg6+, Sg7, 28: Sg5,  

 

Denne stilling gik jeg faktisk efter, da jeg ofrede 

springeren på f5 i 23. træk. 

28: ..., Lxg2+, (Hvid truer mat i 1 træk, så...) 29: 

Kxg2, Db7+, 30: Kg1, Se2+, 31: Kf2, Da7+, 32: Kf3, 

Db7+, 33: Kf2, Da7+, 34: Kf3, Db7+,  

 

Her kunne jeg være gået efter remisen, men jeg 

ville hellere tabe end at få remis.... 

35: Se4, Te6, 36: Dg5, Sd4+, 37: Kf2, Tf8, 38: Tg1, 

Sf5, 39: Lxg7, Lxg7, 40: Txa2,  

 

Så kom A-tårnet med. 

40: ..., Db6+, 41: Kf1, De3, 42: Ta5, Dc1+, 43: Kg2, 

Dxc2+, 44: Kh1, Dxd3,  

 

Mit næste træk havde sort ikke set, men jeg var 

ikke interesseret i at sort kunne skakke sig til en 

remis, eller få byttet dronninger. 

45: Sd2, Dc2, 46: Txf5 (det begynder at lysne), 

Dc6+, 47: Td5, Tf7, 48: Sf3, Tfe7, 49: Sd4, Db6, 50: 

Sf5, 
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50: ..., Te1, 51: Sxe7+, Txe7, 52: Dxe7, Dxb2, 53: 

De8+, Kh7, 54: Th5+, Lh6 opg.... 

 

 

FS 2 spiller for oprykning, fra venstre Erik Jarlnæs, Jens Fejø, Ole Overmark og Torben Høj. Med ryggen til, kan 

vi fra venstre skimte Peter Frahm, Knud Larsen og Bo Pagh. Kampen endte 4 - 4 med oprykning. 

5. brættet Niels Rendlev kom desværre ikke med på billedet. 

 

 

Vidste du at: 

 Skakmat stammer fra det persiske "Shah Mat", som betyder 

"Kongen er død" 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/959
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/948
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/973
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/956
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/949
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/675
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5150
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Program resten af sæsonen 2014/2015 

Dato Uge Aktivitet Vagt 

1. april 14 Lukket grundet påske DLR 

8. april 15 FS forår alle-mod-alle 3. runde & spil-når-du-vil 3. runde DLR 

15. april 16 
Undervisning kl. 18:00 
FS forår alle-mod-alle 4. runde & spil-når-du-vil 4. runde DLR 

22. april 17 
Undervisning kl. 18:00 
FS forår alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 5. runde DLR 

29. april 18 
Undervisning kl. 18:00 
FS forår alle-mod-alle 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde DLR 

6. maj 19 
Undervisning kl. 18:00 
FS forår alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde DLR 

13. maj 20 
Undervisning kl. 18:00 
FS forår alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde DLR 

20. maj 21 
Undervisning kl. 18:00 
FS forår alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde DLR 

27. maj 22 

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. JLH 

3. juni 23 

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

10. juni 24 

Bestyrelsesmøde kl. 18:00 
Hurtigskak: 3 partier a 25 minutter - samlet vinder over 3 aftener får 
præmie  

17. juni 25 

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

24. juni 26 Afslutnings lyn  

Juli  Sommerferie  

5. august 32 Frederiksberg Kommunemesterskab - de første 3 partier  

12. august 33 
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 
Opgave 1: 1: Dxf2+, Kh1, Dg1+, Txg1, Sf2++ eller 1: Lxf1, Kh1, 2: Sg3+, hxg3, 3: Dh5++  

Opgave 2: 1: Dxf8, Kxf8, 2: Td8++ 
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