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Indbydelse til generalforsamling

Frederiksberg Skakforening
Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg
Onsdag, den 2. marts 2016 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.

Vidste du at:


der er lavet en stribe film om skak, en af de første film er den engelske
film 'A Chess Dispute' fra 1903.

Afslutningsfest lørdag den 5. 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. Vi spiser på Restaurant Maharaja på Gammel kongevej 86c, hvor vi
også spiste sidste år. Du kan tilmelde dig hos Peter Køhler enten på 51 27 51 81 eller via din holdleder.
Sidste chance for tilmelding er den 2. marts.

Vidste du at:


en anden stumfilm er den russiske film Chess Fever fra 1925. Den
ligger faktisk på youtube og varer ca. 20 min. Den handler om
skakturneringen i Moskva i 1925.
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Holdturneringen 2015 / 2016 - status efter 4./5. runde
Hold
1

Placering
Nr. 4 i 1. division gruppe 1

Topscorer
Per Dorff Jørgensen

4/5

Så slap holdet for Philidor, som jo fører Skakligaen med 8½ point foran Skanderborg. Det betyder, at gruppen
er 'nemmere' at regne med på nuværende tidspunkt. Holdet har 19 point, men desværre er der kun 1½ point
ned til 7. pladsen. Holdet har mødt nr. 7 (Holbæk 1) og nr. 8 (K41 2), så der skal kæmpes lidt for at undgå
nedrykning, idet nr. 5 (Næstved 1) og nr. 3 (Frem) venter i den sidste 2 runder. Det bliver næppe til oprykning,
da 1. pladsen indtages af K41 1 med hele 28 point. Seedningen skal blive en til 4. plads.

2

Nr. 3 i KSU's 1. række gruppe 1

Niels Schnegelsberg

3,5 / 4

I første runde mødte FS 2 og FS 4 hinanden, og den vandt FS 2 med 6½ - 1½. Efterfølgende tabte holdet
desværre til Øbro 3, men har ikke tabt siden. Holdet har p.t. 18,5 point og der er 'kun' 2,5 point op til første
pladsen, som indtages af netop Øbro 3. Så det kræver nok lidt hjælp af de øvrige hold for at komme hurtigt
tilbage i mesterrækken. Der er nok heller ikke nedrykningsfare, da der er 7 point ned til 7. pladsen. Holdet
indtager den 3. plads, som er 'forventet', jævnfør gennemsnits ratingen.

3

4

5

Nr. 5/6 i KSU's 1. række gruppe 2
Alexander Riisberg
3½ / 4
Her har vi en pudsig situation, idet der kun er 1 point mellem nummer 1 og nummer 6. Nummer 1
har 18 point, medens nummer 6 har 17 point. Der er kun 2 hold, som hænger lidt, nemlig Jernbanen
1 og K41 3, med henholdsvis 11 og 13 point.
Holdet mangler at møde nummer 6 (Damhus 1) , 7 (K41 3) og 8 (Jernbanen 1), så en absolut
topplacering er inden for det muliges kunst (oprykning???). Det er så lidt sjovt at se, at gennemsnits
ratingen (dansk) kun berettiger til en 8. plads, men sådan er statistik jo.
Nr. 4 i KSU's 1. rækker gruppe 1
Ole Overmark
2,5 / 4
Holdet rykkede jo op i sidste sæson og man kunne jo tro, at det ville blive en hurtig nedrykning, men
holdet indtager p.t. 4. pladsen og der 5½ point ned til 7. pladsen, så mon ikke der er en chance for at
holdet kan blive i rækken. Om det bliver oprykning er dog mere tvivlsom, selv om der 'kun' er 4 point
op til 1. pladsen. Faktisk kan holdet selv afgøre om oprykning er en mulighed, da holdet mangler at
møde nummer 1 (Øbro 3) og nummer 2 (Seksløberen).
En lille sjov detalje, at hvis det ikke var blevet til så stort et nederlag i første runde til FS 2, så havde
FS 4 faktisk ligget foran FS 2:) Ikke et ord om at de ikke har mødt de samme hold. Jævnfør dansk
rating, så burde holdet ende, som nummer 8.
Nr. 5 i KSU's 4. række
Keld Kristensen
3/4
Der er, som altid, god opbakning til holdet, idet holdet endnu ikke har benyttet sig af reserver i
denne sæson. Hvis man kigger på gennemsnits rating i gruppen, så har FS 5 den laveste rating, men
trods det, så indtager holdet en 5. plads i øjeblikket. Der er 7 hold i gruppen. Trods seedningen har
holdet faktisk fået point i alle kampe.

Vores divisions hold har spillet 5 runder, medens KSU-holdene kun har spillet 4 runder, men vi spiller alle 7
runder i alt. Der er generelt god opbakning til holdturneringen, idet vi hidtil har kunne stille hold. Vi har
minimum 2 gange været ude for at vores modstander kun kan mødt med 7 spillere.
Vi har jo fået ny hjemmeside til holdturneringen, som betyder, at både Divisionerne og KSU er samlet et sted.
Hjemmesiden hedder holdskak.skak.dk. Her kan man også se gennemsnits alder på holdene!!!
Husk fællesafslutningen i Ballerup lørdag den 5. marts.
Vidste du at:


kortfilmen 'Odysseus' gambit' fra 2011 handler om en emigrant fra Cambodia, som
forsøger at klare hverdagen ved at spille skak i New York
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Kommentarer til holdturneringen
Kommentar fra Thomas Haugaard (4. holdet), efter 2. runde:
Efter den lidt uheldige sæsonstart mod vores 2. hold
kom vi fremragende tilbage med en 5-3 sejr over
Nørrebros 3. hold. Vores to reserver Frode og Dennis
kvitterede for udtagelsen med to remiser, Knud og
Frahm spillede ligeledes remis. Overmark, Rendlev og
undertegnede vandt alle i rimelig overlegen stil mens
Vedsø måtte ned. Et godt resultat eftersom vi var
underratet.

Sejren bringer os fra en sidsteplads i gruppen frem til
næstsidste pladsen, men kun et halvt point efter nr.
6. Vi skal nu se frem mod nye triumfer, når vi den 9.
december kl. 19.30 hjemme skal møde GSF-Caissa.
Fejø er stadig på fjumreår i New Zealand, og jeg ved
ikke om du Jarlnæs er klar efter din hofteoperation.
Håber den er gået godt. I må meget gerne melde
tilbage så hurtigt som muligt om I er spilleklare.

Kommentar fra Thomas Haugaard efter 3. runde:
Vi lader resultatet stå et øjeblik. Her er de enkeltes resultat med ratingpoints sat i parantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erik Jarlnæs
1852
Niels Rendlev
1652
Dennis Rose
1640
Ole Overmark
1647
Thomas Haugaard 1638
Knud Larsen
1571
Peter Frahm
1574
Bo Pagh vandt uden kamp

- Kåre Vissing Andersen 2073
- Per Steenstrup
2034
- Ingolf Gaard
1913
- Jan Jensen
1855
- Allan Hansen
1700
- Poul E. Harders
1489
- Alex Madsen
1430

På de fem øverste brætter vandt vi altså 4-1 på trods
af markant lavere rating gennemsnit. Knud var som
sædvanlig først færdig. Jeg lagde moderat pres på
min modstander og ledte spillet hen i et slutspil med
en dejlig fribonde.
Herefter remiserede Jarlen, Overmark og Frahm i den
rækkefølge. Frahm lagde pres fra begyndelsen med
fremskudte bønder og dejlige linjer, men så gik noget
galt og han stod til tab, men reddede sig alligevel en
remis. Så var der to partier tilbage.
Dennis stod klaustrofobisk uden manøvrerum
gennem store dele af sit parti, men så begyndte hans

½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0

modstander at fumle i tidnød med forkerte
trækfølger og det udnyttede Dennis køligt. Med fem
sekunder tilbage på uret opgav Caissa-manden.
Forbilledligt kæmpet.
Det sidste parti vandt Rendlev efter et skarpt parti,
hvor tungen skulle holdes lige i munden. Steenstrup
tilbød remis i den tro, at 400 points forskel i rating var
nok til, at Rendlev ville være tilfreds med remis, men
der tog han grueligt fejl. Endnu en samlet sejr til FS 4.
Nu har vi arbejdet os op i tabellen og ligger ca. midt i
feltet. Godt gået gutter.
Det var sidste holdkamp før jul.

Vidste du at:


en kommende film om skak er 'The Queen of Katwe', som får premiere i 2016. Den
handler om en pige fra Uganda, som træner til at blive verdens mester.
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Guldkorn fra Thomas efter 4. runde:
Endnu en sejr til det grå guld.
Frederiksberg 4. vandt for 3. gang i træk, denne gang
med cifrene 4,5-3,5 over Odysseus fra Søborg, et
resultat, der placerer os i den bedste halvdel af feltet
med tre runder tilbage.
Ole spillede fransk med strygning og vandt overlegent
i 11 træk. Knud havde en fin stilling, men overså en
kombination og måtte ned 1-1. Frahm, der skyldte
point, indfriede sin gæld og vandt i sikker stil med
frigjort spil. 2-1. Holdlederen spillede tarvelig skak og
blev snydt i åbningen 2-2.
Pagh er en stridsmand, der aldrig lader sine officerer i
stikken. Han gik frem med sin konge til d5 og derfra
dirigerede han sine tropper til sejr, 3-2. Dennis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lars Bo Kjerrumgaard
Jesper Holm
Claus M. Jespersen
Simon Reusch
Ole Munch
Jerry Møller
Klaus Bjerre
Stanislav Kostic

1825
1765
1751
1722
1710
1609
1578
1344

spillede sin Bird og fik en kanonstilling, som han
forbedrede hele tiden og afsluttede med en
kombination 4-2. Rendlev fik aldrig gang i sit spil og
hans modstander placerede en stor grim krikke lige
midt på brættet kombineret med et stærk pres på
dronningefløjen. 4-3.
Tilbage sad Jarlnæs med hvid og filede på et
tårnslutspil med lige antal på hver side. Han havde en
svag fordel med spil mod en isoleret bonde og et lidt
mere aktivt tårn, men jarlen kan få et drama ud af
enhver stilling.
Han afslog et remistilbud med lidt over seks minutter
tilbage på uret mod modstanderens 16, men partiet
mundede ud i en remis alligevel efter en række
afbytninger af bønder. Her var jarlens ur nede på 1.06
mod modstanderens 3.35.

- Erik Jarlnæs
- Niels Rendlev
- Dennis Rose
- Ole Overmark
- Thomas Haugaard
- Knud Larsen
- Peter Frahm
- Bo Pagh

1852
1652
1640
1647
1638
1571
1574
1474

½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

Vidste du at:


i 1984 havde den franske film 'La diagonale du fou' premiere. Den handler om 2
mesterspillere, som kæmper dels på brættet, men også om ideologi. Den ene er afhopper
fra Sovjetunionen, medens fortsat bor i og tror på Sovjetunionen.

Undervisning
Vi holder fortsat åben kl. 18:00 om onsdagen, hvor vi stiller en stilling op, og finder de korrekte træk, samt
snakker om, hvilke muligheder der er i stilling. Der er dog ikke undervisning, når der spilles holdkampe.
Alle er velkomne.
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Jeg har modtaget nedenstående nogle partier fra Frode, Fiodor og Erik:

Frode B. Nielsen, FS 1 - Niels Kristian Kragh K41 1
Hvid: Frode B. Nielsen FS 1, 1872
Sort: Niels Kristian Kragh K41, 2085
Den 17. januar 2016 i 1. division gruppe 1
1: e4, e6, 2: d4, d5, 3: Sc3, Lb4, 4: e5, Se7, 5: Dg4, c5,

Begge spillere vil vist noget
6: a3, Lxc3+, 7: bxc3, Dc7, 8: Dxg7, Tg8, 9: Dxh7, cxd4,
10: Se2, dxc3, 11: f4, Sbc6,

20: cxd4, Sxg2+, 21: Kf2, Sh4, 22: d5, Txd5, 23: Le3,
Dd7, 24: Tg1, Txg1, 25: Kxg1, Sf3+, 26: Kf2, Sxh2, 27:
Le2, Dd8,

En krikke på fløjen er normalt dårligt, men...
Pas på tropperne
12: Dd3, Sf5, 13: Sxc3, Scd4, 14: Sb5, Sxb5, 15: Dxb5+,
Ld7, 16: Db2, 0-0-0, 17: Ld2, d4, 18: Tc1, Lc6, 19: c3,
Se3,

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

28: Txc6+, bxc6, 29: Lxa7, Td2, 30: Db8+, Kd7, 31:
Db7+, Dc7, 32: Da6, Sg4+, 33: Ke1, Td5,
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47: f5, Th2, 48: fxe6, Txh5, 49: exf7+, Kxf7, 50: Lxc5,
Txe5, 51: Lf2, Kg6, 52: Kg2, Kf5, 53: Kh1, Kg4, 54: Lb6,
Kf3, 55: Lg1, Te1, 56: Kh2, Te5, 57: Kh1, Th5+,

Hvem kommer først, evt. Lb6?
34: Lxg4, Da5+, 35: Dxa5, Txa5, 36: Le3, Txa3, 37: Ke2,
Ta2+, 38: Kd3, Ta3+, 39: Ke4, Ta4, 40: Kf3, Ta3, 41:
Lh5, Ke8, 42: Ke2, Ta2+, 43: Kd3, Ta3+, 44: Kd4, c5+,
45: Ke4, Tc3, 46: Kf3, Tc2,

Så er remisen i sigte
58: Lh2, Kf2
Tak til Frode for et godt remis parti, som krævede en
sikker hånd.

Hvid går vist efter remisen

Vidste du at:


'Knight moves' fra 1992 handler om en stormester, som spiller en skakturnering.
Desværre bliver hans kæreste myrdet og han kommer under mistanke. Han opfordres af
morderen til at spille et spil i forsøget finde sandheden.
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Morten Jørgensen, Tårnby 1 - Fiodor Chior, FS 3
Hvid: Morten Jørgensen, Tårnby 1, 1402
Sort: Fiodor Chior, FS 3, 1504
Dato: Mandag den 7. december, KSU række 1 grp 2
1: d4, d5, 2: c4, c6, 3: Sc3, e6, 4: Sf3, Sf6, 5: Lg5,
Le7, 6: e3, 0-0,

Sort begynder at samle sine officerer på
kongefløjen
21: Tc2, Sd7, 22: Dd1, g5 (så er der blæst til
angreb), 23: Lc7, Sf6, 24: La5, Sg4, 25: De1, Dd7,
26: Lb4, Tc8, 27: De2, f4, 28: h3,
Det er vist afvist dronning gambit.
7: Ld3, h6, 8: Lh4, Sbd7, 9: 0-0, Sh7, 10: Lg3, Sg5,
11: cxd5, exd5,

En springer er truet, men det skal man jo ikke lade
sig stoppe af, når man nu har en plan...

Bemærk at sort's hvidfeltede løber pludselig er
med, blot ved at slå med e-bonden.

28: ..., f3, 29: gxf3, Sf6, 30: h4, gxh4, 31: Kh1, Tg7,
32: Tcc1, Kh8, 33: Tg1, Tcg8, 34: e4, Lh3,

12: Tc1, Sb6, 13: Sxg5, Lxg5, 14: Dc2, De7, 15: Se2,
Ld7, 16: Sf4, Lxf4, 17: Lxf4, f5, 18: De2, Tf7, 19: b3,
Le6, 20: Dh5, Taf8,
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Det er svært at finde på gode træk for hvid i denne
stilling.
35: Txg7, Dxg7, opg. 0 - 1

Tak til Fiodor for indsendelse af et godt gevinst
parti.

Erik Jarlnæs, FS 4 - Lars Kjerrumsgaard, Odysseus 3
Jeg har modtaget følgende kommenterede parti fra Erik Jarlnæs.
Et interessant parti fordi jeg opdager, at jeg ikke altid kan li de såkaldte bedste computertræk, også at jeg
opdager HVOR vigtigt det er at få træning i slutspil af alle slags. Endvidere at det jo ER lidt skørt at bruge så
lang tid på starten af partiet når jeg alligevel ikke vil/tør gøre de gode træk undervejs, fordi jeg ikke DER bruger
mere tid og er mere systematisk.
Så forhåbentlig et lærerigt parti.
Hvid: Erik Jarlnæs, FS 4, 1852
Sort: Lars Kjerrumsgaard, Odysseus 3, 1825
Dato: 14. januar 2016, KSU's holdturnering
1: e4, c5, 2: Sf3, e6, 3: d4, cxd4, 4: Sxd4, Sf6, 5: Ld3,
Le7, 6: 0-0, 0-0

exd6 ep, Dxd6, +0.5,6,7.
Et andet træk Dh5 stoppes bare af g6.
Jeg så ikke på 11: Dg4, f6, 12: Dh5, f5, 13: Td1, g6, 14:
De2, Sc6, 15: Lc4 Sxd4 etc. Og så viser det sig at
computer anbefaler Se8 efter e5!
Derfor trak jeg i stedet
7: Sc3, d6, 8: Lg5 (Le3 anbefales), Sbd7 (e5
anbefales), 9: h3, Se5, 10: Sb3, Sxd3, 11: Dxd3, b6,
Stillingen er "lige", dvs jeg har brugt 46 min (på
hvad??) modstander 23 min. Jeg forsøger at spille
noget jeg kan li, føler mig hjemme i, derfor går
computer udregningerne op og ned i feltet "lige",
men jeg synes jeg skal finde en plan.
12: Tad1, Lb7, 13: Tfe1, Tc8,

Allerede her tænker jeg på at spille 7: e5 og Stockfish
giver +0.5-0.7, hvad der er lovende, men jeg ku ikke li
stillingen efter 7: ..., Sd5, 8: c4, Sb4, 9: Le4, d5, 10:

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Side: 9 af 15

Frederiksberg Skakforening

Nyhedsbrev, januar 2016

ikke på d6, når det nu er så meget bedre, og igen er
det fordi jeg ikke sanser jeg kan li det), 18: ..., dxe5,
19: Lxe5, Lxe5, 20: Dxe5, (23 min igen modstander
har 45 min, altså det dobbelte), 20: ..., Dxe5, 21:
Txe5, endelig et hurtigt træk!! 21: ..., Sf6, 22: Te2, (18
min igen), 22: ..., Sh5, (Sd5 er anbefalet), 23: Ted2,
(Td6 anbefales, det er mere aggressivt), 23: ..., Sf4,
24: f3, Sd5,

Jeg har brugt 60 min, Lars 30 min. d6 er blød, så jeg
vælger 14: Dg3 uden at være bange for 14: ..., Txc3,
15: bxc3, Sxe4, 16: Lxe7, Dxe7 etc. Han spillede Dc7.
14: Dg3, Dc7, 15: Te2,

det ser naturligt ud, men e5 er bedre siger maskinen,
25: Sxd5, Lxd5, 26: Sd4, g6, 27: Se2, Tc5, (aha! det
kan jeg godt li at se!!), 28: Sc3, Tfc8, 29: Sxd5, Txd5,
30: Txd5, exd5

Efter ny tænkepause på 14 min, hvor jeg ikke vil spille
det anbefalede 15: Sb5 pga Dxc2 16: Td2, Dc4. Jeg
havde ikke fået med at 16: Lxf6, Lxf6, 17: Td2, Dc4,
18: Sxd6 er livsfarligt for ham (18: ..., Dc6, 19: Tc1).
Og jeg er ikke bange for Sh5, sikken jeg dog kan tage
fejl.,
15: ..., a6, nå han har da fået brugt 30 min på de to
sidste træk. 16: Lh6, (12 min mere selv om computer
mener 16: Lxf6 efterfulgt af Txd6 giver udligning) -16:
..., Se8 (jeg var mere nervøs for 16: ..., Sh5 indtil jeg
så 17: Dg4 og bonde gevinst mindst) 17: Lf4, igen jeg
er tilfreds, selvom computer siger sort nu lidt bedre
efter b5), 17: ..., Lf6 (lige), 18: e5, (hvorfor slår jeg
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her er jeg tilfreds, jeg synes at have set slutspil hvor
der spilles på den svage d bonde, 31: c3, (og jeg har
hele 9 min igen, og det er da fint nok, tænker jeg!),
31: ..., Tc5, 32: Kf2, Kf8, 33: Ke3, Ke7, 34: Kd3, Tc6,
35: Kd4, Kd6, 36: Te1, (5 træk senere, hm nu har jeg
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brugt 2 min på manglende plan), 36: ..., Tc4+, 37:
Kd3, Tc7, 38: Kd4, Tc4+,

jeg skulle lige se om han ønskede træk gentagelse.
Det gjorde han med et Remis tilbud - jeg ville spille
videre, så, 39: Kd3, Tc7, 40: Te8, og computer giver
mig +0,7 det ER da en fordel - men jeg ved ikke
hvordan, jeg tænker at gå efter bønderne og gøre
dem svage, evt stoppe hans med fx en bonde på g5,
40: ..., f6, Jeg regner med at tårn afbytning er til
fordel for mig, 41: Ta8, a5, 42: Te8, Kc5, Nå, nu har
jeg 5 min igen - nu skal trøjen af, fordi der er blevet
varmt, og jeg beder Thomas om at notere for mig,
fordi jeg godt må stoppe notering. Min modstander
er på 19 min, 43: Tf8, f5, 44: Te8, b5,

Hvordan skal jeg stille mine bønder op? Jeg går lidt
meget i stå, og er nødt til at flytte alligevel. Stillingen
kunne være en opgave stilling hvor medlemmerne
skulle prøve at spille både hvid og sort for at lære af
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en sådan stilling, 45: Te5, Kd6, 46: f4, og så lykkes det
mig at ødelægge den med to træk fordi f4 er
skrækkeligt pga 46: ..., Tc4 - MEN han var vel
imponeret af, at jeg smed trøjen, og spillede så
koncentreret !? Jeg er ikke klar over, at han muligvis
stadig tænker på, hvordan han får remis !! 46: ..., b4,
47: Te2, Tc4, NU kom det 48: g3, Te4, Han må jo tro
at hvis jeg afbytter vil han vinde og det troede jeg
også!, 49: cxb4, axb4, (og her skulle HAN have slået
med Txb4 med lige stilling), 50: Tc2,

ØV ØV Her skal JEG slå og bytte tårn, og spille Kc4 og
tage hans b4 bonde. Dette giver mig to fribønder på
dronninge fløjen - og vinder!! Nå ja jeg havde to
minutter tilbage, men jeg SKAL da se det... 50: ...,
Te1, 51: Tg2, Te4, 52: Te2, h6, 53: a3, bxa3, 54: bxa3,
g5, 55: fxg5, (og 1.45 min), 55: ..., hxg5,

Han har ca 7 min OG NU er det endnu tydeligere at
jeg vinder ved Txe4 plus Kd4 og to fjerne fribønder på
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hver fløj, som ikke kan stoppes!! 56: Td2, Ta4, 57:
Kc3, f4, 58: Kb3, (1,31 min) 58: ..., Te4, 59: gxf4, gxf4,
(og nu er han på 4,10 min, så det går den rigtige vej)
60: h4, f3, 61: Tf2, Te3+, 62: Kb4, d4, 63: Kc4, Txa3,
64: Kxd4,
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(1,06 min mod 2,40 min) og så grinede vi og tog
remis.
49: cxb4, axb4, er godt nok, men jeg skal spille 50:
Txe4!!, dxe4 51: Kc4 og så får jeg hans b4 bonde, og
kan stoppe hans e 4 bonde og mine to bønder a+b
vinder sammen med min konge til sidst, hvor jeg kan
tillade mig at han får en D fordi han bliver mat.
Jeg må se at få fin-justeret mine sanser. Jeg håber I
alle prøver at spille stillingerne som både hvid og sort

Vidste du at:


'Long live the Queen' havde premiere i 1995 og handler om en pige, som lære at spille
skak, samtidig med, at hun forsøger at finde sin far

Frederiksberg efterår 2015 - resultat
Desværre blev vores alle-mod-alle turnering ikke til noget, men det blev opvejet af at hele 35 deltagere
spillede minimum 1 parti i vores traditionelle spil-når-du-vil turnering. Der var 10 ikke FS'ere.
Der blev spillet i alt 88 partier, som gav følgende resultat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Daniel Andersen
Anfinn Niclasen
Fiodor Chior
Jens Fejø
Knud Larsen
Bjarke R. Winther
Kishichiro Kræmmer, Nørrebro
Peter Køhler
Poul Jakobsen
Ole Overmark

7/8
5½ / 9 bedst under 1400
5 / 9 bedre korrektion
5/7
5/9
4½ / 9
4/6
4/7
4/8
4/8

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

20
36

Hvid sejr
Sort sejr

32

Remis
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Vidste du at:


der også er lavet en svensk film om skak, nemlig 'The Seventh Seal' fra 1957, lavet af
Ingmar Bergman. I en af rollerne ses en ung Max von Sydow.

Juleafslutningen 2015
Som det hører sig til havde Ole og Anette Schøller Larsen
indbudt til gløgg og æbleskiver på årets sidste åbningsdag for
FS. Der blev, traditionen tro, både spist og drukket op (stort
set). Vores formand Dan Andersen holdt en lille tale over det
forgangene år, inden vi kastede os over skakken.
I alt 16 personer var mødt frem til at spille hold-lyn. Det var
nok mange, som valgte at blive hjemme og se om håndbold
kvinderne kunne slå Rumænien i VM kvartfinalen. Som de
fleste nok ved, så skete det desværre ikke, da Danmark blev
slået ud i overtiden. Vi lavede 8 jævnbyrdige hold, hvor der i
sidste ende var blot 4 point mellem nummer 1 og nummer 8.
Trods en dårlig start med 2 0'er, lykkedes det Andreas
Skovgaard fra Nørrebro og Kund Larsen at komme tilbage på
sporet og sætte sig på første pladsen.
Jens Fejø dukket lidt sent op, men Thomas Haugaard var så
venlig at give sin plads til Jens. Der var ingen, som kunne få 2
præmier.

Resultat
1. Andreas Skovgaard 9 / 16
Knud Larsen
2. Dan Andersen
8½
Anfinn Niclasen
3. Frode B. Nielsen
7½
Thomas Haugaard/Jens Fejø
4. Erik Holdstein
7
Bo Pagh
5. Dennis L. Rose
6½
Niels Rendlev
5. Per Dorff Jørgensen 6½
Christoffer Thorborg

Topscore for hvert bræt
1. Per D. Jørgensen 6½ / 7
2. Bo Pagh
5/7
Fiodor Chior
5/7

Vidste du at:


der er lavet flere film om Bobby Fischer, blandt andet:
o Bobby Fischer Against the World - dokumentar
o Me & Bobby Fischer - dokumentar
o Pawn Sacriffice - film
o Searching for Bobby Fischer - film

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Program resten af sæsonen 2015/2016
Dato

Uge

6. jan
13. jan

1
2

Torsdag
14. jan
17. jan
20. jan

2

27. jan

4

31. jan

4

Tirsdag
2. feb
3. feb

5

10. feb

6

17. feb
Tirsdag
23. feb
24. feb

7
8

28. feb

8

2. mar

9

Undervisning kl. 18:00
Generalforsamling

Lørdag
5. mar

9

FS 2 'hjemme' mod Odysseus 3
FS 3 'hjemme' mod Damhus 1
FS 4 ude mod Seksløberen
FS 5 hjemme mod K41 5

9. mar

10

DLR

16. mar

11

23. mar
30. mar

12
13

Undervisning kl. 18:00
FS vinter alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde
Undervisning kl. 18:00
FS vinter alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde
Lukket grundet påske
FS lynmesterskab

6. april

14

DA

13. april

15

20. april

16

27. april

17

Undervisning kl. 18:00
Foredrag om kandidatturneringen, samt evt. simultan
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 1. runde & spil-når-du-vil 1. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 2. runde & spil-når-du-vil 2. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 3. runde & spil-når-du-vil 3. runde

4. maj

18

11. maj

19

2
3

5

8

Aktivitet
FS vinter alle-mod-alle 3. runde & spil-når-du-vil 3. runde
FS 2 hjemme mod Amager 1
FS 3 hjemme mod Valby 2
FS 4 ude mod Odysseus 3
FS 5 ude mod Tåstrup 3
DSU holdturnering - 5. runde: FS 1 hjemme mod K41 1
Bestyrelsesmøde kl. 18:00
FS vinter alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 4. runde
Undervisning kl. 18:00
FS vinter alle-mod-alle 4. runde & spil-når-du-vil 5. runde
DSU holdturnering - 6. runde: FS 1 ude mod Næstved
FS 4 ude mod Amager 1
FS 5 ude mod Jernbanen 2
FS 2 hjemme mod Nørrebro 3
FS 3 hjemme mod Jernbanen 1
Undervisning kl. 18:00
FS vinter alle-mod-alle 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde
FS vinter alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde
FS 2 ude mod GSF-Caissa 1
FS 3 ude mod K41 3
FS 4 hjemme mod Øbro 3
FS 5 hjemme mod Ishøj 2
DSU holdturnering - 7. runde: FS 1 ude mod Frem 1

Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 4. runde & spil-når-du-vil 4. runde
Undervisning kl. 18:00
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Vagt
DLR

DLR
DLR

DLR

DA

DLR

JLH
JLH
JLH
JLH
JLH
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Dato

Uge

18. maj

20

25. maj

21

1. juni

22

8. juni

23

15. juni
22. juni
29. juni

24
25
26

Juli måned

Aktivitet

Nyhedsbrev, januar 2016
Vagt

FS mesterskab alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 5. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde

JLH
JLH

Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde
Bestyrelsesmøde kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde
Grand prix - 3 hurtig skak partier
Grand prix - 3 hurtig skak partier
Grand prix - 3 hurtig skak partier

JLH
JLH
DLR
DLR
DLR

Lukket

3. august

Åbning af sæsonen 16 / 17

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: Ta8+, Kxa8, 2: De8+, Ka7, 3: Db8++
1: Dxh2+, Kxh2, 2: Th6+, Kg3, 3: Th3++

Vidste du at:


filmen 'Schwartz und Weiß wieTage und Nächte' (Sort og hvid, som dag
og nat) er fra 1978 og handler en videnskabsmand, som efter et nervøst
sammenbrud laver et uovervindeligt skakprogram. Men den russiske
verdensmester slår programmet, så .....
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