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Opgave 1 

Hvid trækker - kan vi vinde noget materiale? 
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Hvid trækker - mat i 4 træk 
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Indbydelse til Frederiksberg Kommune Mesterskab 
Igen i år indbyder FS til titlen Frederiksberg 

Kommune Mester 2015. Turneringen er åben for 

alle, men titlen kan kun tilfalde den bedst 

placerede spiller, som enten er bosat i 

Frederiksberg Kommune eller er medlem af 

Frederiksberg Skakforening.  

Mesterskabet afholdes de 2 første onsdage i 

august (5. & 12.), hvor partierne starter kl. 19:30, vi 

er færdige før kl. 23:00. 

Turneringen spilles som hurtigskak med 3 partier 

hver aften, hvor betænknings tiden er 25 minutter

 til hver spiller til hele partiet. Turneringen afvikles 

som en stor modificeret Schweizer grupper. Ved 

ligestilling benyttes Sonneborn-Berger korrektion 

til at afgøre mesterskabet. Turneringen bliver ratet 

efter dansk hurtig rating. 

Der vil være præmier til vinderen, samt rating 

præmier i form af vin / chokolade. Som minimum 

til bedste spiller under 1800 & 1400. Ingen spiller 

kan dog få 2 præmier.  

Sidste års vinder blev Dan H. Andersen. 

 
Pokal kvalifikationen 2015: FS spiller mod Hillerød, som sidder med ryggen til.  

Fra højre er det Dick Sørensen, John L. Hansen, Dennis L. Rose og Niels Rendlev. 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22879
http://www.hillerodskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5326
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5330
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/980
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/685
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FS mesterskab og spil-når-du-vil 
Traditionen tro afholdt FS 2 turneringer, som blev afviklet i løbet af foråret 2015, den traditionelle spil-når-du-

vil, samt FS mesterskabet. Lidt fakta fra turneringen: 

 29 deltagere spillede minimum 1 parti i spil-

når-du-vil 

 Der deltog 7 ikke FS'ere i spil-når-du-vil 

 8 deltagere havde alle-mod-alle gruppen 

 Der deltog 4 ikke FS-ere i FS mesterskabet 

 Der var 3 spillere, som spillede med i begge 

grupper 

 

 I spil-når-du-vil blev der spillet 63 partier: 

o Sejr til hvid i 32 partier 

o Sejr til sort i 29 partier 

o 2 partier endte remis 

 I FS mesterskabet blev der spillet 28 partier: 

o Sejr til hvid i 11 partier 

o Sejr til sort i 9 partier 

o 8 partier endte remis 

Resultaterne 
Resultatet af spil-når-du-vil 

1. Alexander Riisberg  5½ / 7 

2. Knud Larsen 5 / 9 

3. Bjarke R. Winther 4½ / 9 

Bedst under 1400: 

1. Anfinn Niclasen 4 / 6 

2. Poul Jacobsen 3 / 6 

Rolf Ejlertsen 3 / 4 

Størst rating fremgang gik til: 

1. Knud Larsen 122 

Rolf Ejlertsen 122 

2. Alexander Riisberg 99 

3. Anfinn Niclasen 77 

 

Resultatet af FS mesterskab 2015 

1. Per Steenstrup, GSF-Caissa 5½ / 8 

2. John L. Hansen 4½ 

Kim R. Thomsen 4½ 

3. Dick Sørensen 4 

Størst rating fremgang gik til: 

1. Anders Kjær, Brøndby 60 

2. Per Steenstrup, GSF-Caissa 27 

 

ELO tal 
Turneringen betød også, at vi har 4 spillere, som har 

fået et ELO tal: 

1. Alexander Riisberg  2006 

2. Christoffer Thorborg 1621 

3. Peter Andersen 1484 

4. Per Hattens 1397 

 

Og hvad kan du så bruge det til - tænker du måske, 

tjo, jeg kan se følgende muligheder: 

1. Du slipper 50 kr. billigere, ved deltagelse i 

Politikken Cup 

2. Du kan finde dig selv på FIDE's rating liste 

3. Ved deltagelse i udenlandske turneringer, har 

du et rating tal

  

Dermed bliver John L. Hansen og 

Kim Thomsen FS mester 2015. 

Stort tillykke til dem begge. 

Vidste du at: 

 Fabiano Caruana er født den 30. juli 1992 i Miami, USA. 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/6934
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/675
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/8985
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/9719
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/958
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/2991
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/675
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/2991
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/6934
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/9719
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/982
http://www.gladsaxeskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5330
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/986
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5326
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/6512
http://www.brondbyskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/982
http://www.gladsaxeskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/6934
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/9211
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/8143
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/951
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabiano_Caruana
https://da.wikipedia.org/wiki/Miami
https://da.wikipedia.org/wiki/USA
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Holdturneringen 2015/2016 - tilmelding 
Desværre måtte vores 2. hold en tur ned i 1. række, 

efter en overbevisende 8. plads. Til gengæld rykkede 

vores 4. hold op i 1. række, og da vores 3. hold blev i 

1. række, betyder det at 2 af holdende skal mødes 

sandsynligvis i første runde af holdturneringen.  

Vores 1. hold blev i 1. division, hvor Philidor rykkede 

op uden større besvær, men da de nu er rykket 

videre, kunne det jo være spændende om 1. holdet 

kan gøre krav på oprykningspladsen.  

Hvis du ønsker at spille på hold i sæsonen 2015 / 

2016 skal du senest 9. september rette henvendelse 

til enten bestyrelsen, hvis du ikke har spillet på hold i 

sæsonen 2013 / 2014, eller din holdleder.  

Målet er, som altid, at alle, som har lyst til at spille på 

hold, faktisk spiller på hold. 

Divisions kampene bliver spilles følgende søndage: 

1. Søndag 25. oktober 

2. Søndag 8. november 

3. Søndag 22. november 

4. Søndag 13. december 

5. Søndag 17. januar 

6. Søndag 31. januar 

7. Søndag 28. februar 

KSU's holdturnering ligger i følgende uger: 

1. Uge 45 - 2. nov. - 5. nov. 

2. Uge 48 - 23. nov. - 26. nov. 

3. Uge 50 - 7. dec. - 10. dec. 

4. Uge 2 - 11. jan. - 14. jan. 

5. Uge 5 - 1. feb. - 4. feb. 

6. Uge 8 - 22. feb. - 25. feb. 

7. Sandsynligvis lørdag den 5. marts 2016 

 

 

Pokalkvalifikation 2015 
FS har de 2 forrige år stillet med elite hold i pokal 

turneringen. Det vil sige med hold, som ikke havde 

meget berettigelse i elite rækken.  

Dog deltog Dan Andersen fra første holdet første 

år, medens vi året efter havde et rating snit på 

omkring 1850. I 2013 fik vi en 3. sidste plads, 

medens vi sidste år fik en sidste plads (så vidt jeg 

husker).  

Vi ville derfor i år prøve at stille med et 

breddehold, hvor vi havde en bedre chance for at 

se, hvorvidt vi kunne blande os i toppen.  

Kravet for at stille et breddehold er at de 4 højst 

ratede spillere pr. 1. januar har et rating 

gennemsnit på 1800. Man kan desuden stille med 1 

reserve. 

Bjarke Rosenborg Winther tog en stribe billeder, 

som du kan se i dette nyhedsbrev. 

Turneringen & kvalifikation 
Turneringen blev spillet i ØBRO's lokaler på 

Østerbro og der var tilmeldt 7 hold i eliterækken, 

medens 10 hold deltog i bredderækken.  

Vi spillede om kvalifikation til pokal finalen, som 

blev spillet søndag den 24. maj 2015 i Svendborg. 

Både 1. og 8. hovedkreds stillede med hold og de 2 

bedst placerede hold fra hver hovedkreds i 

Vidste du at: 

 Fabiano har dobbelt stats borgerskab Italiensk og Amerikansk. 
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henholdsvis elite- og bredderækken kvalificerede 

sig til finalen. Det vil sige, at i alt ville 8 hold 

kvalificere sig til pokalfinalen. 

Da der var 7 hold tilmeldt eliterækken blev 

turneringen lavet om til en 7-runders monrad i 

stedet for blot 6 runder. Årsagen var, at så fik alle 

hold i elite række en oversidder-runde. 

Betænkningstiden blev samtidig ændret fra 20 

minutter + 5 sekunder pr. træk til 18 minutter + 5 

sekunder pr. træk. 

I bredderække deltog 7 hold fra 1. hovedkreds, 

medens de sidste 3 hold kom fra 8. hovedkreds. Så 

vi havde nok de dårligste odds for at skulle en tur 

til Svendborg, men man skal jo tro på det  

Der er meget forskelligt, hvordan holdene i 

bredderækken stiller op, eksempelvis var der et 

hold, som havde 3 spillere med rating over 1800, 

men 4. brættet havde omkring 1300. Det er jo blot 

snittet, som skal være under 1800. Længere nede 

kan du se FS's opstilling.  

I elite rækken blev det ikke overraskende Philidor, 

som løb med 1. pladsen. De afgav kun 2 point 

undervejs. 

FS's resultat 
Vi lagde ud med at møde Hillerød, som vi tabte 

knebent til (1½-2½), men det var ok, så var vi i gang. 

Det skulle senere vise sig at være et godt resultat, da 

de vandt gruppen med 18 point efterfulgt af....  

I de efterfølgende runder lå hele tiden på 3. - 5. 

pladsen altså uden for den absolutte top, men da 

gruppen var tæt i toppen, skulle intet udelukkes. 

I 6. runde lå vi på 2. pladsen og skulle møde Brøndby, 

som runden forinden havde tabt 4 - 0 til Hillerød, så 

de var opsatte på at komme igen. Vi tabte 1½ - 2½, og 

så var vi nede på en 5. plads - vi var langt fra at 

blande os i top striden. Men omvendt, da det var 

meget tæt i toppen, så intet kunne udelukkes, da vi 

startede 7. runde. Jeg nævnte for sjovt, at en 4-0 sejr 

ville bringe os tilbage i toppen. 

Vi skulle møde Gribskov i 7. og sidste runde. De lå på 

9. pladsen, og havde nok ikke meget at spille for. Jeg 

fik selv en relativt fornuftig stilling, men så begyndte 

modstanderen at ofre lidt, så det blev mere lige. Det 

var ikke med i planen, men jeg fik en sejr.  

Medens jeg selv spillede, hørte jeg i min øresnegl at 

John havde tabt, og tænkte - ok det var det, men det 

skulle senere vise sig, at John's modstander også hed 

John.  

Vi endte med at vinde 4 - 0 og dermed sikre os en 2. 

plads. Dermed var vi sikret en tur til Svendborg 

søndag den 24. maj.  

Specielt Niels var godt kørende, efter tab i første 

runde, så han sig ikke tilbage:) 

 

  

 

Spændingen var intakt til finalen søndag den 24. maj.

  

Resultatet  

Dick Sørensen 3½ 

John L. Hansen 3½ 

Dennis L. Rose 4 

Niels Rendlev 6 

Vidste du at: 

 Fabiano blev stormester den 15. juli 2007 i en alder af 14 år - 

den yngste i både Italiensk og Amerikansk skak-historie 
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Pokalfinalen 2015 
Så oprandt dagen, hvor FS skulle forsøge at vinde 

Pokalen i finalen, som blev afholdt i Svendborg på 

Fyn, hvor der også blev spillet DM, samt hvor der 

skal spilles DM næste år. Det er gode forhold, så 

der var intet at klage over. Desværre kunne Dick 

ikke deltage, men Bjarke R. Winther og Thomas 

Haugaard var begge klar til at forsvare FS's ære. Vi 

spillede dermed med en reserve.  

 

Turneringen & FS's resultat 
I alt var der tilmeldt 56 hold med i hver fald 4 

spillere på hver hold. Det giver minimum 224 

deltager, samt en håndfuld reserver, så ca. 230 

spillere var samlet til stævnet. I første runde skulle 

vi møde Hillerød, som vi jo havde tabt til i 

kvalifikationen i Øbro.  

 

 

 

 

 

 

 

Denne gang gik det noget bedre, idet vi fik 2 - 2, så 

spændingen var skam 100% intakt til 2. runde. Her 

skulle vi op mod Nr. Aaby Junior, men vi tabte 3 - 1, 

så var vi ikke længere med i top striden. Resten af 

turneringen var det desværre op af bakke, og vi 

vandt ingen matcher, men spille dog 2 - 2 3 gang i 

de i alt 6 matcher. Samlet set fik vi en 3. sidste 

plads med i alt 9 point.  

Eneste lyspunkt var Bjarke, som havde efter 4 

partier, havde 4 point. Og da der var præmie til 

alle, som scorede max uden at sidde over skulle 

han naturligvis have mulighed for at opnå max.  

Desværre betød et dronninge tab i 5. runde, at den 

mulighed blev forpasset. 

I eliterækken løb Philidor med pokalen, hvilket 

måske ikke lyder overraskende, men vejen til 

sejren bød faktisk på et tab undervejs til 

Nordkalotten, som blev nummer 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Resultatet  

John Hansen ½ / 5 

Dennis L. Rose 3 / 5 

Niels Rendlev 0 / 5 

Thomas Haugaard 1½ / 4 

Bjarke R. Winther 4 / 5 

Statistik 

Antal hold tilmeldt  56 

Antal elite hold  14 

Antal breddehold  16 

Antal seniorhold +65 5 

Antal seniorhold +50 8 

Antal juniorhold  13 

Antal spillere incl. reserver 228 

Antal partier spillet  672 

Vidste du at: 

 Fabiano blev 'opdaget' via skolens skak program, da han var 5 

år, samme år deltog han i sin første turnering i Polgar Chess 

Center i Queens New York.  

http://www.svendborg.dk/
http://www.k12academics.com/national-directories/after-school-program/polgar-chess-center#.VZjXQtj74aU
http://www.k12academics.com/national-directories/after-school-program/polgar-chess-center#.VZjXQtj74aU
https://da.wikipedia.org/wiki/Queens
https://da.wikipedia.org/wiki/New_York_City
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Et view ud over turneringen, hvor vi kan se Philidor på de 4. bagerste pladser. 

 
 

 

Holdturneringen 2014 / 2015 
Jeg har modtaget følgende beretning fra Dan H. Andersen: 

Det var mærkelige dage. Lørdag morgen fløj jeg fra 

Bologna. Jeg var helt på toppen i lufthavnen. Nød 

en Americano con latte og en kage i baren. Og så i 

flyet blev jeg syg, virkelig syg. Det er en anelse 

ubehageligt at sidde i et fly med en pose i skødet 

og kun kan tænke på, om man når hjem før man 

kaster op. Det lykkedes. Så tumlede jeg i seng.  

Sent på eftermiddagen ringede mine venner fra 

Firenze. Havde jeg det godt? Det havde jeg så ikke, 

men det var ikke det de mente. Havde jeg ikke hørt 

Vidste du at: 

 Fabiano fik sin første skak træner, da han var 6 år, nemlig Bruce 

Pandolfini. Fra han var 8 år til 12 år, hed hans træner GM Miron 

Sher.  

  

https://da.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://da.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Pandolfini
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Pandolfini
http://www.chessgames.com/player/miron_n_sher.html
http://www.chessgames.com/player/miron_n_sher.html
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om terrorangrebet i København? Det havde jeg så 

ikke, men checkede lige før jeg gik i seng igen. Der 

lå jeg så med feber mens politisirenerne kom og 

gik.  

Da jeg stod op var endnu en mand dræbt ved 

synagogen, men attentatmanden fundet og skudt.  

Selv kunne jeg dårligt nok se ud af øjnene. Og var 

der divisionskamp kl. 12. FS mod K41’s 2. hold. Jeg 

burde jo sende afbud, men hvordan skaffe en 

reserve så sent? Og så skulle de andre skifte farve 

og alle forberedelser var ødelagt. Det var nok 

bedre at spille, tabe forhåbentlig uden det var for 

pinligt, og så hjem i seng igen. 

Det var en mærkelig by at cykle igennem. Sikkert 

min indbildning, men det var som alt var meget 

stille. 

Hvid:  Dan H. Andersen, FS,  

Sort:  Flemming Bo Larsen, K41 2 

Dato: Søndag den 15. februar 2015 

1: e4, d6, 2: d4, Sf6, 3: Sc3, g6, 4: f4, Lg7, 5: Sf3, c5, 6: 

dxc5, Da5  

 

Her skal man lige huske, at det ikke går at slå d6, for 

så kommer Sxe4.  

7: Ld3, Dxc5, 8: De2, 0-0, 9: Le3, Da5, 10: 0-0, Sc6 Jeg 

tænkte faktisk ikke over disse træk. Det var bare om 

at gøre det naturlige og så se hvad der skete.  

11: Kh1 Så slipper jeg for at tænke over alt med en 

skak på b6 og Dxb2. Det er sikkert dårligt lige nu, men 

lad mig bare komme ud af det. Så kan løberen også 

komme ned på g1 efter Sg4. Et råd: Træk behøver 

ikke at have et formål lige nu.  

11: ..., a6 Her kikkede jeg på stillingen i flere minutter 

uden at ane hvad der foregik. Jeg kunne ikke engang 

tænke. Så trængte det igennem til mig. Han vil spille 

b5. Hvis han vil det, så bør du forhindre det. Hvordan 

gør du det? Hvad plejer man at gøre mod b5? Nå ja.  

12: a4,  Ld7??  

 

Her skulle spilles Lg4. Forklaring kommer med næste 

træk.  

13: Sd2! Svækkelse på b6 skriger til himlen, Og sort 

har ikke Sd7.   

13: ..., Dc7, 14. Sc4, Le6, 15: Sb6, Tae8 16: f5! Det 

virker paradoksalt sådan at opgive feltet e5, men 

kampen er om d5 og videre f6 og den sorte konge.  

16: ..., Lc8, 17: Sbd5. Der skal handles før sort spiller 

e6.  

17: ..., Dd7.  

https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
http://www.danhandersen.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/MemberDetails/5120
http://www.k41.dk/
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Sorts problem er, at på 16. -, Sxd5 dølger 17. Sxd5, 

Dd8 18. Lb6, Dd7 19. f6! Og sort mister sin sortfeltede 

løber med alvorlig svækkelse af kongen til følge. Med 

en vis frygt indså jeg, at den hvide stilling nu var så 

god, at jeg end ikke kunne tillade mig at tilbyde 

remis. Men problemet med realisationsfasen er, at 

der kan man ikke bare spille på fornemmelse. Der 

skal regnes. 

18: Sxf6+, exf6?! Jeg godt forstå, at sort vælger at 

åbne e-linen. Her får han et aktivt tårn, og 

alternativet 18. -, Lxf6 19. Lh6, Lg7 20. Lxg7, Kxg7 21. 

Sd5 var ikke tiltrækkende, for det hvide angreb er 

meget stærkt. Men nu er den sorte løber lukket inde, 

og d6 er meget svagt.   

19: Dd2 Dronningen skal væk fra det sorte tårns 

skudlinje, og nu trykker den på d6. Alligevel var 19. 

Df2 nok bedre. 

19: ..., Se7, 20: Tad1, Dc6  

 

Sort vil meget gerne spille d5.    

21: Df2 Der skal den være. Nu lurer bl.a. Lf4, og på 

21. -, d5 kommer 22. exd5, Sxd5 23. Sxd5, Dxd5 24. 

Lc5 med kvalitetsgevinst.  

21: ..., Td8, Klar til d5.  

22: Ld4! Nu besvares 22. -, d5 med 23. exd5, Sxd5 24. 

Le4! Og officersgevinst. Det havde jeg faktisk set. 

22: ..., Td7 23: Dh4.23: ..., g5 kan man ikke holde ud 

at se på, så… 

23: ..., Dc7, 24: Lxf6, Lxf6, 25: Dxf6, d5. Sort har på 

bekostning af en bonde fået lidt friere spil. Men hov: 

Er der ikke noget med bagerste række? 

26: fxg6, hxg6,  
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27: e5! Truer e6. Der var andre muligheder, men når 

man skal realisere en fordel, er det en god ide at 

finde én gevinstføring og holde sig til den.  

27: ..., Dc6, 28: Dg5, Db6 Sidste desperate forsøg. 

Hvid har mange trusler, bl.a. en dublering i f-linjen. 

Her brugte jeg noget tid på at regne matten igennem. 

Sid på hænderne! 

29: Tf4!, De3  For efter 29.-, Dxb2 30. Th4 kan sort 

ikke hindre matten med Df6 eller Dh4.   

 

30: Df6, opgivet Der følger Df6.  

1-0 

Så hvorfor vandt jeg det parti, udover at min 

modstander havde en dårlig dag? Jeg lod være med 

at tænke for meget. I stedet for at være original, 

bruge uendelig tid på at overbevise mig om at et eller 

andet træk var godt, spillede jeg hvad der var lige for, 

fulgte mine instinkter. Så reglen er: 

Træk før du tænker (skal selvfølgelig ikke 

overdrives). 

Tak til Dan for et godt kommentareret parti.   

P-reglerne på Frederiksberg 
Blot en reminder, så er der jo nye P-regler på Frederiksberg, som betyder at de første 2 timer er gratis, 

hvorefter det koster penge. 

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. 

 

 

 

 

 

Indbydelse til alle-mod-alle og spil-når-du-vil. 
Traditionen tro indbydes til alle-mod-alle turnering, som spilles i efteråret. Sidste chance for at tilmelde sig 

turneringen er mandag den 17. august. Sideløbende afholdes den ligeledes traditionelle spil-når-du-vil, hvor du 

blot skal møde op senest kl. 19:15 på spilleaftenen. 

Vidste du at: 

 Fabiano har blandt andet trænet med følgende:  

IM Boris Zlotnik da han boede i Madrid i Spanien 

GM Alexander Chernin, da han boede i Budapest i Ungarn 

GM Vladimir Chuchelov, da han boede i Lugano i Schweiz  

https://easypark.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://ratings.fide.com/card.phtml?event=4101413
https://da.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://da.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Chernin
https://da.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://da.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Chuchelov
https://da.wikipedia.org/wiki/Lugano
https://da.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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Undervisning 
Efter sommeren fortsætter vi undervisning, hvor første onsdag er den 2. september. P.t. fortsætter vi frem til 

jul, så må vi se tiden an. 

 

Et view ud over spillelokalet i den anden retning.

 

 

 

 

  

Vidste du at: 

 Fabiano p.t. er nummer 5 på verdens randlisten med 2797, kun 

overgået af 

1. Magnus Carlsen  2853 

2. Viswanthan Anand  2816 

3. Veselin Topalov 2816 

4. Hikaru Nakamura 2814 

https://da.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand
https://da.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
https://en.wikipedia.org/wiki/Hikaru_Nakamura
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Program for sæsonen 2015/2016 

Dato Uge Aktivitet Vagt 

5. aug 32 Frederiksberg Mesterskab de 3 første partier DA 

12. aug 33 Frederiksberg Mesterskab de 3 sidste partier DA 

19. aug 34 FS efterår alle-mod-alle 1. runde & spil-når-du-vil 1. runde JLH 

26. aug 35 FS efterår alle-mod-alle 2. runde & spil-når-du-vil 2. runde JLH 

2. sep 36 
Undervisning kl. 18:00 
Åbent hus - spiller 3 hurtig partier med rating handicap DA 

9. sep 37 
Undervisning kl. 18:00 
FS efterår alle-mod-alle 3. runde & spil-når-du-vil 3. runde JLH 

16. sep 38 
Bestyrelsesmøde kl. 18:00 
FS efterår alle-mod-alle 4. runde & spil-når-du-vil 4. runde JLH 

23. sep 39 
Undervisning kl. 18:00 
FS efterår alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 5. runde JLH 

30. sep 40 
Undervisning kl. 18:00 
FS efterår alle-mod-alle 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde JLH 

7. okt 41 
Undervisning kl. 18:00 
FS efterår alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde JLH 

14. okt 42 Efterårs lyn DLR 

21. okt 43 
Undervisning kl. 18:00 
FS efterår alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde JLH 

25. okt 43 DSU holdturnering - 1. runde  

28. okt 44 
Undervisning kl. 18:00 
FS efterår alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde DLR 

4. nov 45 Holdskak i KSU - 1. runde  

8. nov 45 DSU holdturnering - 2. runde   

11. nov 46 
Undervisning kl. 18:00 
Foredrag & simultan om.... DA 

18. nov 47 
Undervisning kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle 1. runde & spil-når-du-vil 1. runde DLR 

22. nov 47 DSU holdturnering - 3. runde  

25. nov 48 Holdskak i KSU - 2. runde  

2. dec 49 
Undervisning kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle 2. runde & spil-når-du-vil 2. runde DLR 

9. dec 50 Holdskak i KSU - 3. runde  

13. dec 50 DSU holdturnering - 4. runde  

16. dec 51 
Undervisning kl. 18:00 
Juleafslutning med Gløgg og æbleskiver & .... DA 

23. dec 52 Lukket grundet jul  

30. dec 53 Lukket grundet nytår  

6. jan 1 FS vinter alle-mod-alle 3. runde & spil-når-du-vil 3. runde DLR 

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). 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22879
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22879
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22878
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22877
mailto:bmedlem3@fsskak.dk
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Løsning på opgaverne 
Opgave 1: 1: Txg6+, hxg6, 2: h7+ med dronning gevinst, eksempelvis, 2: ..., Kg7, 3: Dxf8+, Kxf8, 4: h8D+ 

Opgave 2: 1: Txe8, Txe8, 2: Df7+, Kh8, 3: Df8+, Txf8, Txf8++ 

På selve pokal finale 

dagen, havde Niels 

inviteret til 

morgenmad i koloni 

haven, inden kursen 

blev sat mod Fyn og 

Svendborg. 

Forrest fra venstre 

Niels Rendlev, 

Thomas Hauggaard 

gemmer sig bag Niels, 

Sanne (fotografens 

datter) og Viggo 

(Sannes søn), John L. 

Hansen, Bjarke R. 

Winther og Dennis L. 

Rose.  

Det er Helen (Niels 

søde kone) som står 

bag kameraet. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fyn
http://www.svendborg.dk/

