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Danmarks Mester +65 2017: Thorbjørn Rosenlund

Redaktør af skakbladet gennem 39 år, gik på pension for derefter at vinde en DM titel

Opgave. 1: Find noget afgørende

Mark Taimanov - Alexsander A. Shasin
den 29. november i 1978 i USSR
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Holdturneringen 2016/2017
Hold
1

2

3

4

5

Placering
Point/match point
Topscore
Nr. 6 i 1. division gruppe 1
22 point / 3 MP
Per D. Jørgensen
3½ / 7
Holdet lagde egentligt fornuftigt ud, ved at spille få lidt i underkanten af, hvad den forventede score
sagde, så resultaterne var faktisk ok. Desværre mødte holdet så Frem fra Odense i 6. runde, hvor
resultatet blev 6½ - 1½ i Frems favør, medens den forventede score var 3,63 - 4,37 i vores favør.
Det betød, at sidste runde blev lidt mere spændende end forventet, da nedrykning pludselig skulle
undgås. Det lykkedes heldigvis at undgå nedrykning, med blot 2 point ned til nr. 7 (Tåstrup 1) & 8 (Nr.
Åby 1). Så det bliver til endnu en sæson i 1. division, hvor vi har en Danmarks Mester på holdet!!!
Nr. 2 i KSU 1. række gruppe 1
37 Point / 12 MP
Lars Orio
6½ / 7
Det blev kun til tab af 2 MP, men desværre var holdets sejre ikke store nok, idet Herlev 1, løb med 1.
pladsen - hele 3 point foran holdet. Faktisk vandt holdet over Herlev med 4½ - 3½, men det rakte
desværre ikke til oprykning i sidste ende.
Hvis man kigger på seedningen, så lød den også på en 2. plads, så er det nok svært at brokke sig.
Holdet benyttede kun sig kun af reserver i 2 kampe, så der var god opbakning til holdet. Lars spillede
remis i 1. runde, og efterfølgende så han sig ikke tilbage.
Nr. 5 i KSU 1. række gruppe 2
25 point / 6 MP
Alexander Riisberg 4 / 7
Bjørn Olsen
4/7
Holdet havde faktisk en fornuftig opstart i de første 5 runder, hvor de indtog en 4. plads, men så
indtraf det helt uventede - et kollektivt sammenbrud.... Det blev til 0 - 8 mod Nørrebro 2.
Pludselig skulle man regne på, om nedrykning var en risiko. Hvis resultatet havde flasket sig forkert,
kunne det have betydet 2 FS hold i 2. række i næste sæson. Heldigvis tog holdet sig sammen i sidste
runde og vandt 6 - 2 over Musik 1. Ikke et ord om, at Musik kun stillede op med 5 mand:)
Nr. 8 i KSU 1. række gruppe 2
16½ point / 2 MP
Ole Overmark
3/7
Holdet lagde godt ud med at spille 4-4 mod FS 3, og holdet har vist både god moral & kampvilje
gennem hele sæsonen, men desværre sikrer god moral det ikke point på kontoen. Den gode kampvilje
kan naturligvis skaffe sejre, men desværre var kampviljen større hos modstanderne.
Før 6. runde havde holdet gode muligheder for at forblive i rækken, men det blev til for store nederlag
til Brøndby 1 (nr. 3) og Ishøj 1 (nr. 7). På den positive side har holdet så muligheden for at vise, at det
var en fejl og så vende stærkt tilbage til 1. række i sæsonen 2018/2019.
Nr. 2 i KSU 4. række
11½ point / 6 MP
Rolf Ejlertsen
5/5
Der var 6 4-mandshold i gruppen, så der blev spillet 2 kampe færre end for resten af holdene. Holdet
vandt 2 kampe og spillede 2 kampe 2-2, medens kun 1 kamp blev tabt.
Derudover skal henledes opmærksomheden på, at Rolf scorede fuldt hus på 2. brættet. Som altid var
der rigtig god opbakning til holdet, idet de som det eneste hold ikke benyttede sig af reserver.

Vidste du at:


det første uofficielle skak OL fandt sted i Paris (Frankrig) i 1924, som blev vundet af
Tjekkoslovakiet , medens Ungarn tog sig af sølvet.
Det 2. uofficielle OL fandt sted i Budapest i Ungarn i 1926, hvor Ungarn løb med 1.
pladsen.
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Tilmelding til holdturneringen 2017/2018
Knapt er en holdsæson overstået, før vi skal
begynde at tænke på en ny sæson. Det bliver
spændende sæsonen, da :
1. vil det lykkedes 1. holdet at få en sæson
mere i 1. division eller truer oprykningen?
2. 2. holdet var jo tæt på oprykning - vil det
mon lykkedes denne gang?
3. vil 3. holdet lægge sig på sin normale
midter placering og ikke risikere en
nedrykning?
4. viser 4. holdet, at det var en fejl at rykke
ned og suger pointene til sig og dermed
sikker oprykning?
5. kan 5. holdets flotte 2. plads blive udskiftet
med en 1. plads?
Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår
KSU's holdkampe finder sted, men vores 1. hold
skal spille på følgende søndage:

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

19. november
3. december
17. december
14. januar
28. januar
11. februar
4. marts

Et gæt kunne være at KSU's holdturnering ligger i
ugen efter ovenstående datoer, bortset fra den 17.
december (juleafslutning) og den 4. marts (fælles
afslutningen).
Der har været en afstemning, hvorvidt man skulle
lade matchpoint gå forud for brætpoint i KSU's
holdturnering, hvilket blev nedstemt så brætpoint
fortsat tæller først. Men hvis matchpoint havde talt
først, så havde vores 2. hold rykket op.
Hvis du godt vil spille på hold i sæsonen 2017/2018
skal du senest den 13. september rette
henvendelse til din holdleder eller en fra
bestyrelsen, hvis du ikke har spillet på hold i
sæsonen 2016/2017.

Vidste du at:


man forsøgte at medtage skak OL i det rigtige OL, som også fandt sted i Paris. Men det
blev droppet, da der var problemer med at skelne mellem amatører og professionelle
skakspillere.
Skak OL har herefter ingen relation til sommer & vinter OL.

Undervisning
Hvis du har tid og lyst, åbner vi stadig kl. 18:00, hvor der er undervisning på programmet. Det er mere en
uformel snak om specifikke stillinger, end det er eksempelvis åbningsteori.
Du er meget velkommen til at medbringe et parti, som vi kan gennemgå og sammen kan vi finde bedre træk.
Der er ingen undervisning, når der er holdkampe eller bestyrelsesmøder på programmet, men du kan se i
programmet, hvornår der ikke er undervisning.
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DM - senior Danmarks mester +65
DM for senior blev afholdt på Løgumkloster
Højskole og FS havde 4 deltagere med. Overordnet
set gik det godt for alle 4, idet de alle scorede over
den forventede score.

Men det gik specielt godt for en FS-spiller, nemlig
Thorbjørn Rosenlund, som sikrede sig titlen som
DM i +65 klassen.

Thorbjørn har skrevet en artikel, samt kommenteret et par partier, om sin vej til DM-titlen:
Af Thorbjørn Rosenlund
Den 1. januar 2017 sprang jeg ud som pensionist.
Masser af ny muligheder - og jeg havde en plan, som
skak var tiltænkt en rolle i. Men hvis det nu slet ikke
var sjovt at spille skak, ville det jo være fjollet at
fastholde planen, så Senior-DM i skolernes vinterferie
var en test: Ville skak kunne give pensionisten glæde i
alderdommen?
Det blev et opmuntrende gensyn med turneringsskak.
Syv dages herligt skaktrip bag nedrullede gardiner i
en spartansk højskolecelle i Løgumkloster. Den
intense oplevelse ved computeren blev selvfølgelig
afbrudt af de daglige runder, men selv om gevinst af

skakpartier med Nimzowitsch ord er en ’smertelig
sag’, var det bestemt også meningsfulde timer
derude mellem konkurrenterne.
Til 1. runde havde jeg ikke nået at forberede mig, og
før 2. runde var det mestendels i form af lidt
inspiration fra nogle Spasskij-partier, for min
modstander var meget anonym i basen. I turneringen
markerede han sig dog positivt med 4½ point og kun
følgende nederlag:

2. runde - mandag den 13. februar 2017

Flemming Stald (1945) - Thorbjørn Rosenlund (2264)
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. e3 e6 4. Sf3 d5 5. Sc3 a6

6. cxd5 exd5 7. dxc5 Lxc5 8. Le2 Sc6 9. 0–0 0–0 10.
b3 Dd6 11. Lb2 Td8 12. a3
Sort står objektivt ganske udmærket, og helt subjektivt
holder jeg meget af angrebspotentialet i den sorte
struktur. Men det følgende udfald er forhastet og
hjælper Hvid til harmonisk udvikling.
12… Se4?
Bedre var f.eks. 12… La7.
13. b4 Lb6 14. Dc2 Sxc3 15. Lxc3
Den gode springer forsvandt efter at have formøblet to
vigtige træk. Nu har Hvid en marginal åbningsfordel,
og Sort skal spille energisk for at holde liv i
angrebsforhåbningerne.

Et godt sted at bryde symmetrien. Uanset, om Hvid
vælger at give Sort den isolerede d-bonde, eller om
han tillader d5xc4, er a6 et nyttigt træk.
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15… Dh6!
Herfra skeler dronningen til både h2 og e3.
16. Ld2?
Hvid havde en håndfuld bedre træk, men går straks i
defensiven.
16… Lg4 17. Tfe1? Tac8 18. Db2 Lc7
Sort har allerede klar fordel.
19. g3?
Og efter denne fejl gevinststilling.
19… Dh5!
Vinder en kvalitet med fortsat angreb.
20. Sd4 Lxe2 21. Sxe2 Se5 22. Sf4 Sf3+ 23. Kf1 Lxf4
24. exf4
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25… Dh3+
Det var fristende at forsøge at skræmme kommende
modstandere med det fantasifulde 24… Tc2! 25. Dxc2
Dh3+ 26. Ke2 Sd4+. Det vinder nemt, men jeg
ovetalte mig selv til at vise modenhed og holde mig til
det enkle.
25. Ke2 Sxe1?
Men her bliver det lige rigeligt ’enkelt’. Sort skulle
have ignoreret kvalitetsegvinsten og bare have
angrebet med 25… Dg2! Hvid er helt hjælpeløs.
26. Lxe1 d4 27. Td1 De6+?
Igen var 27… Dg2! det stærkeste, men den valgte
plan var lige ud ad landevejen.
28. Kf1 De4 29. Kg1 Tc2 30. Db3 De2 31. Dd3 Dxd3
32. Txd3

32... Tc1 33. opgivet.
Hvid taber jo løberen efter 34. Kf1 Te8.

0–1

Vidste du at:


første officielle skak OL fandt sted i London (England) i 1927. Ungarn fik 1. pladsen,
medens Danmark kom på 2. pladsen, samt England på 3. pladsen. De efterfølgende år
blev skak OL afholdt i 1928, 1930, 1931, 1933, 1935 og 1939.
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Computere, databaser og de altseende ’engines’
fandtes ikke dengang i 70’erne, da jeg havde min
korte aktive skakkarriere i omegnen af den hjemlige
elite. Før senior-EM for hold, Slovenien 2012
(dengang var det 60+ og ikke som nu både 50+ og
65+), gav Peter Heine Nielsen mig en kort
introduktion til arbejdet med computeren. Ordet
’arbejde’ er faktisk forkert om nydelsen ved at se en
kommende modstander gestalte sig via partierne i
basen og hele tiden at kunne måle sine egne ideer
mod computerens kreativitet og (næsten)
uangribelige korrekthed.
Forberedelsen tager altid udgangspunkt i
modstanderens repertoire, i hans identificerede
styrker og svagheder, hvad han kan lide og ikke lide.
Men derefter kan forberedelsen følge to principielt
forskellige spor: Et destruktivt spor, hvor målet er at
undgå varianter og stillingstyper, som modstanderen
trives i. Og et konstruktivt spor, hvor målet er at finde
huller i modstanderens yndlingsvarianter, så han
fanges på sin egen hjemmebane. Ulempen ved den
sidste metode er, at man sandsynligvis selv starter på
udebane, fordelen, at modstanderens spil lader sig
forudsige nogenlunde præcist.
I toppartiet mod Bent Sørensen i 4. runde havde jeg
stor succes med den destruktive forberedelse, idet
Bent efter blot otte træk med Hvid mistrivedes med
sin stilling (han har mest øje for ulemperne i en
isoleret d-bonde, ikke energien), og var vældig
tilfreds med den hurtige remis.
Men så i 5. runde havde jeg hvid mod den farlige,
men meget usunde angrebsspiller Poul Erik Nørgaard
Olesen. Basen bekræftede min formodning om, at
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han mod 1. e4 med stor konsekvens spillede Philidors
forsvar med slag på d4, g6 og Lg7. Altså den variant,
Kampklubben havde gjort til specialvåben, og som
Bent Larsen skrev artikel om i Skakbladet. Her måtte
der kunne findes direkte vej til fordel. Der var dog to
problemer, for dels har jeg stort set aldrig spillet 1.
e4, dels kendte jeg absolut intet til Philidor med g6.
Efter aftensmaden gik jeg så i gang, og omkring
midnat følte jeg mig sikker på at have fundet en slags
gendrivelse af Poul Eriks setup. Skarpe sager, hvor jeg
skulle kende forsvaret mod hidsige og ukorrekte
offerangreb mod min konge, så jeg fortsatte endnu
en times tid.
Ved ettiden skråede jeg over til gangtoilettet, og i
vandrehallen, hvor deltagerne tidligere på aftenen
havde hygget sig med øl og rødvin, var der nu tomt
og stille. Dog ikke helt tomt, for jeg kunne se fødder
og forkant af kørestol tilhørende en deltager, der
havde fået det stadigt dårligere under turneringen.
Synd, han skulle sidde dér resten af natten, tænkte
jeg, men da jeg gik derned og lagde hånden på hans
skulder for at vække ham, indså jeg, at han var død.
Vagtcentralen beordrede ham lagt på gulvet til
hjertemassage, men alene kunne jeg ikke manøvrere
ham ud af kørestolen, så jeg vækkede min gode nabo,
Niels Rendlev.
Heldigvis tog reddere, læger og politi hurtigt over,
men klokken blev alligevel tre, før Niels og Jeg kunne
tage en stille godnatøl og med morbid Frederiksberghumor konstatere, at dødsfald i seniorturneringer
åbenbart var noget, man måtte leve med.
Skønt forberedelsen altså alligevel ikke var ganske
optimal, forløb partiet næsten som planlagt.

Vidste du at:


der har været afholdt 42 officielle skak OL'er. Siden 1950 har OL været afholdt hver 2.
år. Der var en pause på 11 år omkring 2. verdens krig fra 1939 - 1950.
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5. runde torsdag den 16. februar 2017

Thorbjørn Rosenlund (2264) - Poul Erik Nørgaard Olesen (2030)
1. e4 e5 2. Sf3 d6 3. d4 exd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7
6. Le3 Sc6

7. Dd2 Sf6 8. f3 0–0 9. 0–0–0 Sxd4 10. Lxd4 Le6
11. g4 c5 12. Le3 Da5 13. Lh6 Lxh6 14. Dxh6 b5
15. Lxb5!
Ser livsfarligt ud, men alt er forberedt og under
kontrol.
15… Tab8

16. Df4!!
Ikke nyt, men meget stærkt. I mange varianter
dækker Hvid b2 fra f6, og i andre finder den hvide
konge en sikker havn via tårnenes beherskelse af
d-linjen.
16… a6
Hovedvarianten er 16… Se8 17. Lxe8 Tfxe8 18.
Txd6, og det koncept kunne Hvid nu holde fast i
med 17. La4 Se8 18. Lxe8. Men jeg mente at have
fået en ekstra chance ved nu at lukke den farlige blinje.
17. Dxf6 axb5 18. h4!
Med den direkte trussel h4-h5-h6 og mat. Hvid har
tydelig, men endnu ikke vindende fordel.
18… Dd8
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19. Df4?
Overspiller stillingen i tro på matangreb. 19. e5! er
tæt på gevinst.
19… b4 20. Sd5?
Nærliggende, men upræcist. Efter 20. Txd6 er 20…
Da5 ikke klart, men 20. Sa4 fastholdt fordel.
20… f6?
Det havde jeg overset, og under partiet troede jeg,
at det var et stærkt forsvar. Men 20… Lxd5 er bedre
og faktisk udligning. Så mit spil i denne fase har slet
ikke stået mål med forberedelsen.
21. g5 fxg5 22. Dxg5 Dxg5+ 23. hxg5 Lxd5 24.
Txd5 Tb6

25. e5! dxe5 26. Txc5 Txf3 27. Txe5 Tb7 28. Td1
Kf7 29. Tdd5 Tf5??

Side: 8 af 17

Frederiksberg Skakforening

Selv om Hvid har behandlet slutspillet godt og atter
er kommet ovenpå, havde Sort remischancer efter
29… Tf1+. Nu er det derimod helt slut.
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38. Tf5 opgivet.
1–0

30. Txf5+ gxf5 31. Txf5+ Ke6 32. Ta5 Kd6 33. b3
Kc6 34. Kb2 Tf7 35. a3 bxa3+ 36. Kxa3 Tg7 37. c4
Kb6

Mange tak til Thorbjørn for at skrive en spændende artikel, samt kommentering af 2 partier. Desværre
lykkedes aldrig for Thorbjørn at vinde det 'rigtige' DM, men han har alligevel gode resultater på skak CV'et
udover naturligvis at have været redaktør på skakbladet i 39 år:









Nr. 2 ved DM i 1975
Delt nr. 3 ved DM i 1977
DM i individuel lynskak 1971
DM i individuel lynskak 1976
Vandt holdturneringen 10 gange i årene 1974 - 1984
o 1 gang for FS i 1974
o 2 gange for VRS
o 7 gange for Nordre
Danmarks Mester +65 i 2017
Fik sølvmedalje ved EM for Seniorhold i 2017

DM +65 2017
Thorbjørn Rosenlund

Der var i alt 4 FS'ere, som deltog i senior DM, hvoraf 3 af dem deltog i +65 gruppen, medens en spillede med i
'junior' gruppen (50+). Det gik faktisk også fint for de øvrige 3 deltagere, da alle FS'erne scorede over deres
forventede resultat:





Thorbjørn Rosenlund (+65)
Thomas Hauggard (+65)
Niels Møller Rendlev (+65)
Ole Overmark
(+50)

6/7
4
3½
2½

forventet 5,6 - uden tab
forventet 2,75 - fik rating præmie
forventet 1,85
forventet 1,1
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FS lynmester 2017
Onsdag den 15. marts var det tid til den
traditionsrige turnering 'FS lyn mesterskabet 2017'.
Der var mødt 16 personer frem, som alle havde
større eller mindre håb om at erhverve sig titlen.
Der blev lavet 2 grupper, hvor de 2 bedste fra hver
gruppe gik videre for at spille om titlen. Det blev så
nummer 1 fra den ene gruppe, som skulle møde
nummer 2 fra den anden gruppe.
Det blev Dan H. Andersen og Frode B. Nielsen, som
skulle spille om 3. pladsen, men der skulle omkamp
til i form af et armageddon part, hvor Dan trak det
længste strå.

Men det var ikke kun om 3. pladsen, at der skulle
spilles omkamp, idet Thorbjørn Rosenlund og Allan
Poulsen fra 1. holdet også spillede 1-1 efter de 2
partier, som resulterede i en sejr til hver.
Armageddon partiet blev et underholdende
angrebsparti, som Thorbjørn trak sig sejrrigt ud af.
Både DM titel, samt FS lymester 2017. Det ser ud
til, at Thorbjørn gør noget ved skakken.
Der blev også uddelt en præmie til bedste
turneringsleder, som var John L. Hansen.

Resultatet
1.
2.
3.
4.

FS lynmester 2017
Thorbjørn Rosenlund

Thorbjørn Rosenlund
Allan Poulsen
Dan H. Andersen
Frode B. Nielsen

Bedst under 1700
Rating præmie

Bjørn Olsen
Erik Jarlnæs

Stort tillykke til Thorbjørn med titlen.

Frederiksberg vinter 2016/2017
Desværre blev alle-mod-alle turneringen ikke til noget, men det er alligevel glædeligt at se at hele 36 personer
havde fundet vej til FS for at spille et eller flere partier i vores spil-når-du-vil turnering.
Lidt statistik fra turneringen:







I alt 36 personer spillede et eller flere partier
Der deltog 12 ikke FS'ere
15 personer spillede mere end halvdelen af de 9 partier
Antal spillede partier: 85
Rating højdespringer blev Bjørn Olsen med 93
Nr. 2 på rating listen blev Peter Andersen med 54

18

Hvid sejr
41

26

Sort sejr
Remis

Resultatet
1. Erik Andre Andersen
2. Bjørn Olsen
3. Poul Jacobsen
4. John L. Hansen

6½ / 9
5½ / 9
4½ / 9 bedst under 1400
4/7

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

5. Morten Rasmussen, enk. medl. 4 / 6
6. Anfinn Niclasen
4/7
7. Peter Andersen
4/8
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Forår 2017 spil-når-du-vil & FS mesterskabet
I modsætning til vinter turneringen lykkedes det at få etableret mesterskabs gruppe, samt en alle-mod-alle
gruppe, udover den normale spil-når-du-vil turnering. Det betød 2 turneringer med 3 grupper, som blev spillet
i løbet af foråret.
Lidt statistik fra turneringerne






I alt spillede 40 personer et eller flere partier
Der deltog 14 ikke FS'ere
I spil-når-du-vil spillede 13 personer mere end
halvdelen af de 9 partier
Antal spillede partier 118 - bemærk flest sorte
gevinster !!
Rating højdespringer Ahmed Kazic med 133

30

Hvid sejr

40

Sort sejr
Remis

48

Resultater
Mesterskabs gruppe 1 (alle-mod-alle - 7 partier)
1.
2.
3.
4.

Alexander Riisberg
John Laurids Hansen
Dick Sørensen
Søren F. Larsen, Nørrebro

5½, rating +66
5
4½
4

Spil-når-du-vil - 9 runder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ahmed Kazic
Poul Jacobsen
Håkan Lane, Allerød
Michael Vedsø
Peter Andersen
Rolf Ejlertsen
Knud Larsen

6½ / 9 - rating +133
4½ / 9 - bedst under 1400
4½ / 9
3½ / 6
3½ / 8
3½ / 6
3½ / 8

Mesterskabs gruppe 2 (alle-mod-alle - 7 partier)
1. Lars Orio
2. Jens Fejø
3. Bjørn Olsen
Anders Kjær, Brøndby

6, rating +78
4½
4
4

FS mester i koordineret
skak 2017
Alexander Riisberg

Stort tillykke til Alexander med titlen

Vidste du at:


Sovjetunionen er den mest vindende nation med 19 medaljer, de 18 er af guld
medens den sidste var af sølv.
USA har også vundet 19 medaljer, men de fordeler sig på 6 guld, 5 sølv og 8
bronze. Nummer 3 på listen er Rusland, som har vundet 11 medaljer, 6 af guld, 3 af
sølv og 2 af bronze.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Frederiksberg Kommunemesterskab 2017
Så starter en ny sæson, som indledes med afholdelse
af Frederiksberg Kommune Mesterskab 2017.
Turneringen er åben for alle, men titlen kan kun
tilfalde den bedst placerede spiller, som enten er
medlem af Frederiksberg Skakforening eller er bosat
på Frederiksberg.
Mesterskabet afholdes over 2 onsdage i august (9. og
16. august). Turneringen bliver spillet som hurtigskak,
hvor der hver aften bliver spillet 3 partier med 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 John L. Hansen.

Tidligere vindere:





















1999 Sune Pop
2000 Brian Jørgensen
2001 Svend Jepsen
Francis Morini
John Henningsen
2002 Svend Jepsen
2003 Lars Foldager Pedersen
2004 Erik Holstein
2005 Jørgen Falkesgaard
2006 Jørgen Falkesgaard
2007 Gerner Carlsson
2008 Dan H. Andersen
2009 Dan H. Andersen
2010 Erik Holstein
2011 Dan H. Andersen
2012 Per Dorff Jørgensen
2013 Dan H. Andersen
2014 Frode B. Nielsen
2015 Per Dorff Jørgensen
2016 John L. Hansen
2017 ?

Vidste du at:


nogle er de spillere, som har spillet for Sovjetunionen & Rusland er:
1. Garry Kasparov 8 OL 82 kampe: 50+, 29=, 3- 11 individuelle medaljer
2. Vasily Smyslov
9 OL 113 kampe: 69+, 42=, 2- 8 individuelle medaljer
3. Mikhail Tal
8 OL 101 kampe: 65+, 34=, 2- 7 individuelle medaljer
4. Tigran Petrosian 10 OL 129 kampe: 78+, 50=, 1- 6 individuelle medaljer
5. Efim Geller
7 OL 76 kampe: 46+, 23=, 7- 6 individuelle medaljer
6. Mikhail Botvinnik 6 OL 73 kampe: 39+, 31=, 3- 5 individuelle medaljer
7. Anatoly Karpov 6 OL 68 kampe: 43+, 34=, 2- 5 individuelle medaljer
8. David Bronstein 4 OL 49 kampe: 30+, 18=, 1- 4 individuelle medaljer
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DM - vinder af veteran klassen Thomas Haugaard
FS havde 5 deltagere med til DM, som blev afholdt i naturskønne Rebild Bakker. Bedst gik det for Thomas
Haugaard, som vandt veteran gruppen uden nederlag. Klubkammeraterne Thomas & Erik spillede remis i
første runde, man kunne have mistanke om en venlig remis, men det skulle vist ikke være tilfældet:)
Det gav følgende resultater for FS spillerne:





Thomas Haugaard, Vinder af veteran klassen
Erik Jarlnæs, nr. 6 i veteran klassen
Niels Møller Rendlev, nr. 8 i veteran klassen
Bjarke Rosenborg Winther, nr. 7 i G7 grp 2

Desuden deltog Thorbjørn Rosenlund i lyn DM.
Stort tillykke til Thomas Haugaard med sejren.

4/5
3
3
3½

forventet 1,25
forventet 4,2
forventet 3,4
forventet 2,45
Vinder af DM
veteran klassen 2017
Thomas Haugaard

Foto: Bjarke R. Winther

Faktaboks om Rebild bakker
Før 1912 var Rebild Bakker
græsningsareal for Rebild bøndernes
kvæg, heste, får med mere. I 1911
købte en gruppe amerikanere af dansk
afstamning området. Det blev skænket
til den dansk stat i 1912 med 3
klausuler:
1. Området skal henligge i
naturtilstand
2. Området skal være
tilgængeligt for alle
3. Dansk-amerikanere skulle
have lov til at venskabsfest
hvert år den 4. juli.

Thomas Haugaard
Vinder af veteran klassen ved DM
Foto: Bjarke R. Winther

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Den første Rebildfest fandt sted i
1912, hvor Kong Christian X talte til
10.000 mennesker i bakkerne.
Arrangementet har været afholdt
hvert år siden, bortset under 1. og 2.
verdenskrig.
Ved indgangen står blandt andet en
buste af Victor Borge.
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Allerød Knock-out
Allerød knock-out turnering er en traditionsrig
turnering, som har løbet af stablen i snart 30 år. I
år spillede 3 FS'ere med.
Det er en lidt anderledes turneringsform, idet alle
starter med at spille med i en knock-out turnering,
som er opdelt på rating, Dog var der kun plads til 1
knock-out gruppe i år, så de lavest ratede startede i
den almindelige turnering.

Når/hvis man så bliver slået ud af knock-out
turneringen deltager man i den almindelige
turnering, hvor man kan møde alle upåagtet af
rating.
Kenneth Dahl, Bjarke Rosenborg Winther & Bjørn
Olsen deltog fra FS. Bjørn var så dygtig (og heldig?)
at vinde sin rating gruppe i den almindelige
turnering.
Bjarke har taget nedenstående billede.

En glad
Bjørn Olsen
til venstre
får sin
præmie af
sponsoren
Birger
Hagstrøm.

Vidste du at:


Garry Kasparov er den spiller, som har flest OL medaljer nemlig 19, hvor de 8 er
guldmedaljer for hold (4 for Sovjetunionen, 4 for Rusland), medens de sidste 11 er
individuelle: 7 guldmedaljer, 2 sølvmedaljer og 2 bronze medaljer
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Frederiksberg sommerskak
Så blev det atter sommer, selv om man kan være i
tvivl i skrivende stund, hvor regnen står mod
ruden...
Som afslutning på sæsonen havde FS indbudt til
sommer skak i sommer varmen, eller kulden om du
Lidt statistik:









I alt deltog 19 skak spillere
Der deltog 2 ikke FS'ere
Der blev spillet 75 partier
35 partier endte med sejr til hvid
32 partier endte med sejr til sort
8 partier endte remis
Største rating fremgang på 189 til Fiodor
Bedst under 1400: Fiodor Chior

vil. Turneringen, som var ratet, blev afviklet over 4
onsdage, med 3 partier hver aften af 25 minutter.
I alt 19 spillere havde fundet vej til FS og spillede 3
eller flere partier
Resultatet blev:
1. Frode B. Nielsen, Allerød
2. Bjørn Olsen
Peter Køhler
Ahmed Kazic
3. Fiodor Chior
4. Anton Marthedal, BMS
5. Frank Dybdahl

7/9
6½ / 12
6½ / 12
6½ / 12
6/6
5½ / 6
5/9

Pokal Kvalifikation 2017
Dick Sørensen havde samlet et breddehold, som skulle forsøge at kvalificere sig til Pokal finalen, som blev
spillet pinsesøndag den 4. juni i Svendborg. Jeg vil ikke fortælle meget om turneringen ud over, at pinsesøndag
på ingen måde skulle afsættes til at tage en tur til det fynske - desværre:)

Bagerst til
højre ses Niels
M. Rendlev på
2. brættet,
medens Dick
Sørensen
forrest til højre,
har indtaget 1.
brættet.
Foto: Rolf
Ejlertsen
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Pokal
kvalifikation
Thomas
Haugaard
bagerst har
indtaget 2.
brættet ved
siden af Dick
Sørensen på
1. brættet.
Foto: Rolf
Ejlertsen

Pokal
kvalifikation
Bagerst til
venstre
spiller Ole
Overmark 4.
bræt,
medens
Dennis L.
Rose
forrest
indtager 3.
brættet
Foto: Rolf
Ejlertsen
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Program for efteråret 2017
Dato

Uge

Aktivitet

2. aug
9. aug
16. aug
23. aug
30. aug

31
32
33
34
35

Opstart efter sommerferien
Frederiksberg kommunemesterskab 2017 - de første 3 partier a 25 min
Frederiksberg kommunemesterskab 2017 - de sidste 3 partier a 25 min
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering & spil-når-du-vil 1. runde
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering & spil-når-du-vil 2. runde

6. sep

36

Undervisning kl. 18:00

13. sep

37

Undervisning kl. 18:00

20. sep

38

FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering opsamling & spil-når-du-vil 4. runde
Bestyrelsesmøde kl. 18:00
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering 4. runde & spil-når-du-vil 5. runde

27. sep

39

Undervisning kl. 18:00

FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering & spil-når-du-vil 3. runde

FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde
4. okt

40

11. okt

41

18. okt
25. okt

42
43

Undervisning kl. 18:00
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde

Undervisning kl. 18:00
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering opsamling & spil-når-du-vil 8. runde

Lyn og/eller hurtigt
Undervisning kl. 18:00
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde

1. nov

44

Undervisning kl. 18:00
FS vinter 2017 alle-mod-alle turnering & spil-når-du-vil 1. runde

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. 1: Lxh7+, Kxh7, 2: Dh5+, Kg8, 3: Lxg7, Kxg7, 4: Dh6+, Kg8, 5: g6, Sf6, 6: Tg1, Dxd5, 7: g7, opg....
Ovenstående er den spillede variant, du er velkommen til at forsøge dig med andre træk
2. 1: Dxd8+, Kx8, 2: 0-0+
3. 1: Sd6+, Kd8, 2: De8+, Sxe8, Sf7++
Vidste du at:


det officielle OL har været afholdt flest gange i
Tyskland, nemlig 5, men det er kun sket 4 gange, at OL
har været afholdt i samme by:
1. Buenos Aires, Argentina 1939, 1978
2. Moskva, Rusland
1956, 1994
3. Thessaloniki, Grækenland 1984, 1988
4. Istanbul, Tyrkiet
2000, 2012
5.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Symbolet på
det 6. skak OL i
1935, som
fandt sted i
Warszawa i
Polen
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