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Julegave stemning

Dan H. Andersen (bagerst) tjekker om ur kaserne ser ok ud,
medens Frank Dybdahl (siddende) tjekker om urene faktisk virker.
Ved siden af 'overvåger' Ole Schøller Larsen 'gave' udpakningen.
Læs mere under 'Julegave stemning'
Hvid trækker: Mat i 3 træk
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Indkaldelser til generalforsamling

Frederiksberg Skakforening
Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg
Onsdag den 21. februar 2018, kl. 20:00
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens reviderede regnskab
Valg af kasserer, formand, øvrige bestyrelses medlemmer, en revisor og revisorsuppleant.
Efter 20 år som kasserer ønsker Ole Schøller Larsen at tækker sig tilbage fra posten. Desuden har vores
revisor forladt klubben. Det betyder at vi har 2 poster, som skal besættes. Du må meget gerne tænke
over om det har interesse.

5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at holde kontingentet til FS uændret.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår, at klubbens generelle mødetidspunkt ændres til kl. 19:00. Dette gælder både for
holdturneringen, samt for klubbens egne turneringer.
7. Eventuelt

Afslutningsfest
Det er efterhånden blevet en fast tradition at vi samles efter sidste runde i KSU's holdturnering og spiser lidt
god mad. Denne gode tradition vil vi fortsætte efter holdafslutningen lørdag den 17. marts i Tapeten i Ballerup.
Du får nærmere detaljer - senest i forbindelse med generalforsamling, onsdag den 21. februar.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen levede fra den 23. september 1907 i København til 23. maj 1980 og
ligger begravet på Bispebjerg kirkegård.

Sidste runde i holdturneringen
Bemærk at det er lørdag den 17. marts kl. 13:00, at der bliver spillet sidste runde i holdturneringen. Det
foregår, som de sidste mange år i Tapeten i Ballerup.
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Holdturneringen 2017/2018 - status efter 3./4. runde
Som du måske husker, så lykkedes det os at stille med 5 8-mandshold i denne sæson. Desuden fik vores 2. hold
en 'gratis' oprykning, da K41 desværre måtte trække deres hold i 2. division. Spørgsmålet var naturligvis så, om
holdet kunne stå distancen eller om de var dømt til nedrykning med det samme.
Hold
1

2

3

4

5

Placering
Topscore
Nr. 6 i 1. division, 11 point, 3 MP
Thorbjørn Rosenlund
2,5 / 3
Holdet har i skrivende stund kun spillet 3 kampe, da de lørdag den 27. januar spiller mod Bornholm på
hjemmebane i Øbros lokaler og søndag skal en tur til Køge. Holdet lagde godt ud ved at vinde 5-3 over
Tåstrup og det var lidt bedre end den forventede score som var på 4,46, så en god start.
Runden efter spillede holdet igen over forventet ved at spille 4-4 mod Øbro, som har nogle
fremadstormende løver på holdet, men med en forventet på 3,14, så var det igen et godkendt
resultat.Desværre kom holdet ned på jorden igen ved at spille 2-6 mod Næstved med en forventet
score på 3,65, men det ligner trods alt en fornuftig placering på nuværende tidspunkt. Seedningen er
til en 4. plads.
Nr. 4 i KSU's mesterrække, 17 point , 6 MP
Peter Køhler
3/4
Trods 'tvangs' oprykningen, så lyder seedningen til en 6. plads. Holdet lagde da også godt fra land ved
at besejre Odysseus 2 i første runde med 4½-3½, hvor FS kun burde have haft 3,65, men desværre
kom holdet lidt ned på jorden igen ved at tabe til Herlev, som er nummer 1. I de 2 efterfølgende
runder, vandt holdet igen, selv om den ene kamp burde være tabt. Det er nok for meget at håbe på
oprykning, men en forbliven i rækken burde være inden for rækkevidde.
Nr. 3 i KSU's 1. række, gruppe 2, 18½ point, 6 MP Bjarke Rosenborg Winther 3,5 / 4
Holdet lagde stærkt ud med en 6-2 sejr over K41 2, selv om den forventede score var 'blot' 4,71. Det
blev fuldt op af sejre i både 2. og 3. runde på henholdsvis 4,5 og 5 point. Begge resultater var lidt over
forventet. Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, så i 4. runde var scoren 3 point - under
forventet, som var 3,85. Selv om holdet ligger i toppen, så kan 1. pladsen næppe nås, da den indtages
af Gaissa Gladsaxe 1, som har hele 31,5 point - 13 point foran FS. Seedningen siger en 4. plads.
Nr. 4 i KSU's 2. række, gruppe 1, 18½ point, 4 MP Knud Larsen (Reserve)
3,5 / 4
Ole Overmark
3/4
Holdet lagde godt fra land ved at besejre Valby 3 med 7½ - ½, hvilket var tæt på det forventede
resultat. Desværre gik pusten lidt af ballonen, da holdet tabte de næste 2 kampe, selv om de på
papiret burde have vundet den første af de 2 - papir (og forventet score) er taknemligt. Heldigvis kom
holdet tilbage på sporet i 4. kamp mod Gaisa Gladsaxe 2, som de vandt 5-3 over. De er 'blot' 3½ point
fra første pladsen, som indtages af Herlev 2. Holdet møder Herlev i næstsidste runde, så i teorien er
det stadig muligt, at gå en første plads, men det kræver lidt hjælp fra nummer 2 (Tårnby) og nummer
3 (Jernbanen), da vi har mødt begge hold.
Seedningen siger en 1. plads, men der skal kæmpes for at nå den.
Nr. 8 i KSU's 2. række, gruppe 2, 9½ point, 2 MP
Erik Jarlnæs (Reserve)
2/2
Rolf Ejlertsen
1,5 / 4
Per Hattens
1,5 / 4
Det lykkedes i år, at få et 5. 8-mandshold. Desværre har holdet fået en hård medfart i de 3 første
runder med 3 nederlag. Med til historien hører dog, at nederlaget i 2. runde faktisk var scoren (2,5)
over forventet. Men heldigvis kom holdet tilbage på point sporet ved i 4. runde at slå Hvidovre 2 med
5½ - 2½, selv om den forventede score kun var 2,79. Det er et stærkt resultatet. Seedningen siger
ganske vist en 8. plads, men hvis holdet kan følge op på det glimrende resultat i 4. runde, så er det
ikke svært at forestille sig, at holdet rykker yderligere placeringer op.
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Hold kaptajnen for 4. holdet Thomas Haugaard har skrevet et lille referat efter hver runde, om holdets
præstation.
Efter 1. runde:
Strålende indledning mod Valby 3. Ikke uventet, at
vi ville vinde, når man tager et overordnet blik på
ratingtallene, hvor vi var klart i overskud. Når det
er sagt, ved man jo, at der altid er resultater, der er
uventede.
Mest uventet var sådan set det halve point som
Valby fik. Schnegelsberg prøvede at slide sin
modstander op, men det endte i remis med konge
og randbonde mod konge. Vores overlegenhed
viste sig på brætterne 5-8, hvor det inden for første
spille- time endte med fire sejre til os.
Rolf ville ikke tale om sit parti, som han vandt
sikkert, Knud ofrede mod f7, fik sine åbne linjer og
et langt angreb, Frahm nød en øl en halv time efter
spillestart og Niller forenklede sin stilling og gik ind
i et vundet slutspil.
Selv vandt jeg stille og roligt efter at have været
udsat for et pres uden smash. Så jeg gik ind i

roligere vande med kvalitet og to bønder i
overskud. Overmark tabte vist en kvalitet, men fik
til gengæld et løber-par og stærkt angreb med
mat-trusler, som modstanderen ikke kunne parere.
På førstebrættet var der tidnødsdrama mellem
Jarlnæs og Valbys første mand Preben Overgaard,
men for en gangs skyld var det ikke Jarlnæs, der var
i tidnød. Halvdelen af tiden for de to spillere blev
brugt på de første 14 træk og siden kom Overgaard
i tidnød.
Jarlnæs var svag på de sorte felter og måtte ofre en
bonde for at få modspil. Ikke nogen charmrende
stilling men det lykkedes at skabe komplikationer.
Ved træk 22 havde Overgaard 11 minutter tilbage,
ved træk 31 havde han 6. 31 minutter tilbage, ved
træk 32, 4.06 tilbage. Herefter brugte han de
sidste minutter på at spille sig ind i en tabsstilling
med tab af springer. Rutineret spil af jarlen.

Kommentar efter 2. runde:
Nok et lidt skuffende resultat, men på pladserne 15 kørte det ikke i denne match. Til gengæld må
man sige 6 -8 viste formen.
Knud var som sædvanlig første mand, der var
færdig. Bo pakkede sin modstander sammen med

sikkert og energisk spil. Og Rolf spillede et flot parti
med presspil over en lang fase i partiet.
Eneste der kunne hindre en sejr var en begyndende
tidnød men med 56 sek. tilbage på uret havde han
mat i et træk og så opgav tårnbymanden.

Kommentar efter 4. runde:
Med resultatet 5-3 kom vi igen på sejrskurs mod
Caissa Gladsaxe, hvis ratingsnit var betydeligt
lavere end vores.
Men Caissa stillede med et hold af erfarne og unge
spillere og de sidstnævnte voldte os vanskeligheder
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på flere brætter. Jarlen måtte ned på 1. brættet
efter flere timers kamp i en vanskelig stilling. Han
fik også en remischance, men i tidnød overså han
den. Ærgerligt men forbilledligt kæmpet af Erik.

Side: 5 af 29

Frederiksberg Skakforening
Også Rendlev var oppe mod et ungt talent i et
meget spændende parti. Det lignede en remis men
Niels modstander var i tidnød. Det ville Niels ikke
udnytte og som den gentleman han er, tilbød
Rendlev remis, som blev modtaget.
Overmark vandt overbevisende og det samme
gjorde Fiodor, som erstattede Pagh i sidste øjeblik.
Fiodor udspillede sin modstander i et slutspil og
konverterede til en sejr uden slinger i valsen.
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Knud, Frahm og undertegnede spillede nogle
udramatiske remiser og Schnegelsberg vandt uden
kamp. stærkt Niels!
Næste kamp spilles den 6. februar ude mod
Amager. Der er allerede nu afbud fra Jarlnæs. lad
mig høre fra de øvrige.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen deltog første gang i skak OL i 1933, hvor han vandt 2 partier, spillede 4
remis og tabte 6 partier. DK endte i 1933 på en 12. plads - der deltog 15 hold.

Rolf Ejlertsen sendte mig nedenstående billede med følgende tekst:
'4. holdets frygtindgydende trio'.
Normalt vil jeg naturligvis give Rolf ret, men netop i denne kamp mod Tårnby var de desværre ikke så
frygtindgydende. De unge herre på billedet er: Thomas Haugaard, Ole Overmark og Niels M. Rendlev.
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Juleafslutningen 2017
Der blev traditionen tro disket op med æbleskiver og gløgg, som der blev spist godt og drukket. Gætter på at
ingen af de gløgg drikkende deltagere skulle køre hjem lige med det samme. Efterfølgende blev der spillet
parlyn. Her blev der dannet hold med 2 spillere på hvert hold. Der blev spillet lynpartier med 5 minutter til
hver. Det blev faktisk relativt tæt i toppen, hvor slutstillingen blev:
1.
2.
3.
4.

Henrik Sørensen & Ahmed Kasic
John L. Hansen & Bjørn Olesen
Niels Schnegelsberg & Jens Fejø
Erik Holstein & Michael Vedsø

13 point
12½
11
10

John L. Hansen tog nogle billeder i denne anledning, som du ikke skal snydes for.

Juleafslutningen
Fra venstre:
Lars Orio, Michael
Vedsø, som vist skal til
at trække mod
julenissen (Jens Fejø).
Ved siden af sidder
Niels Schnegelsberg,
medens man lige kan
skimte Frank Dybdahl.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen efter debuten ved OL i England (Folkestone) vandrede han på en
månedlang tur gennem vest Europa en medvirkende årsag var, at han var arbejdsløs.
Efterfølgende arbejdede han i varedirektoratet. Under krigen deltog han i
modstandsbevægelsen.
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JuleQuiz
Der var lavet en lille julequiz til juleafslutningen, som du naturligvis også skal have chancen for at løse. Vinder
af julequizzen blev Dan H. Andersen og Michael Vedsø, medens Erik Holstein og Erik Jarlnæs sammen indtog 2.
pladsen. Løsningen finder du bagerst:
Hvis du har et spørgsmål, som du synes, det kunne være sjovt at få med i næste julequiz, så er du velkommen
til at sende spørgsmål & svar til redaktøren, så kan det være, at dit spørgsmål finder vej til quizzen.
Nr.
1
2
3
4

Spørgsmål
Hvilken FS'er sagde 'jeg tager ikke til Fyn for
remis' i sæsonen 2016/17?
Hvad hed den første danske kvindelige
Danmarks Mester?
Hvordan blev FS's første formand fundet?

6
7
8
9

Hvem blev, som den første, kåret til årets
skakspiller i Danmark i 1977?
Hvilket år blev Bent Larsen Danmarks Mester
første gang?
Hvem blev hold topscore i sæsonen 2016/17?
I hvilken periode var Jose Raul Capablanca VM?
I hvilket år blev Magnus Carlsen stormester?
Hvilken dansker har scoret flest point ved OL?

10

Hvad var FS's første adresse i 1920?

11

Bent Larsen og Jens Enevoldsen spillede i 1953
en match over 6 partier - hvem vandt?
Matchen hed i øvrigt 'De gennemsnitlige
skakhjerners match'.
Hvilket år brød Garry Kasparov ud af FIDE?
Garry Kasparov spillede i 2003 simultan i
Lyngby Storcenter mod 25 spillere - resultatet?
I 1935 døde Aron Numzowitsch, men hvor
ligger han begravet?
Hvilket år udkom Skakbladet første gang?
Hvilket år blev Ole Schøller Larsen æresmedlem
af DSU?
Hvornår kunne Anand første gang kalde sig
verdens mester?
Hvornår deltog Bent Kølvig 1. gang i OL?
Hvor mange gang har Thorbjørn Rosenlund
vundet det individuelle DM?
Hvilket år vandt Peter Heine Copenhagen
Open?
Hvornår blev Judit Polgar udnævnt til GM?
Hvilket år vandt Jens Enevoldsen sit sidste

5

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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1
Dan H.
Andersen
Ingrid Larsen

X
Kim Thomsen

2
Dick Sørensen

Lydia Heesche

Helene Thieery

Ved brug af en
stok
Jens Ove Fries
Nielsen
1952

Spillede bedst
af 3 partier
Bent Larsen

Lodtrækning

Lars Orio
1919 - 1925
2002
Bent Larsen

Rolf Ejlertsen
1920 - 1926
2003
Jens
Enevoldsen
Falkoner Alle
96

Afholds
restaurationen
Rantzausgade
Bent vandt

1954

Det blev
uafgjort

Jens
Kristiansen
1956
Bjørn Olsen
1921 - 1927
2004
Erling
Mortensen
Cafe
Taarnborg,
Allegade
Jens vandt

1993
24 - 1

1994
24½ - ½

1995
25 - 0

Vestre
Kirkegård
1903
1976

Assistens
Kirkegård
1904
1981

Bispebjerg
Kirkegård
1905
1986

1987

2000

2007

1956
1

1958
2

1960
3

1999

2001

2003

1991
1957

1992
1959

1993
1960

Side: 8 af 29

Frederiksberg Skakforening

23
24
25

Danmarks Mesterskab?
Ingrid Larsen har vundet DM for kvinder flest
gange, men hvor mange?
Hvilket år blev Jens Enevoldsen første gang
Københavnsmester?
Hvad er Magnus Carlsens hidtil højeste rating i
almindelig skak, som blev opnået i maj 2014?
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15

17

19

1938

1939

1940

2878

2880

2882

Efterårs turneringerne alle-mod-alle & spil-når-du-vil
FS holdt sine traditionelle alle-mod-alle og spil-når-du-vil turneringer. Normalt er det hvid, som oftest trækker
gevinsten hjem, men i disse 2 turneringer, så var sort den mest populære farve. Lidt statistik fra turneringerne:







I alt spille 28 personer et eller flere partier
Der deltog 6 ikke FS'ere
I spil-når-du-vil spillede 13 personer mere end 5 partier
Antal partier spillet 85
Rating højdespringer blev Knud Larsen med 77
Nr. 2 på rating listen blev Poul Jacobsen med 59

24

Hvid sejr

30

Sort sejr
Remis

31

Stillingen
Alle-mod-alle

Spil-når-du-vil

1. Bjørn Olsen
2. Sofie Bech Dürrfeld, Øbro
Morten Rasmussen, Enkeltmedl.
4. Mikkel Jørgensen, Brønshøj
5. Ole Overmark
6. Bjarke R. Winther

5/7
4½
4½
4
3½
3

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

Dan H. Andersen
Jens Fejø
John L. Hansen
Knud Larsen
Poul Jacobsen
Peter Andersen
Michael Vedsø
Søren Krogh, K41

6½
5½
5½
5
4½
4
4
4

/8
/7
/9
/9
/ 8 bedst < 1400
/9
/8
/9

Vidste du at:


Jens Enevoldsen blev delt nummer 1 ved DM i 1939, men han tabte efterfølgende
omkampen. DM blev dette år spillet i Næstved. De var 3 spillere om at dele første
pladsen:
1. Holger Normann-Hansen, København - blev DM i 1939
2. Christian Poulsen, Agerskov
3. Jens Enevoldsen, København
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Julegave stemning i FS
Der var dømt julegavestemning, onsdag den 13. december, da FS modtog en stribe varer, som var bestilt hos
Dansk Skaksalg. Købet bestod af:





10 ure, lydende navnet DGT 3000, som er den nyeste model på marked. Uret er nemmere at sætte
end vores 'gamle' ure, samt de naturligvis lever op til alle de krav, som en klub har til et skak ur.
2 kufferter til ure - når vi skal transportere urene til fælles afslutning, bliver det nemmere og mere
sikkert
4 sæt brikker - så har vi vores 16 turnerings sæt, samt 4 analyse sæt
10 brætter - nogle af vores eksisterende brætter lider under nogle års brug efterhånden, hvor der er
spildt forskellige spændende ting på dem, såsom kaffe og vand

Vi har en stribe gamle brætter og brikker, så hvis du eller du kender nogle, som kunne tænke sig et sæt bræt
og brikker, må du endelige sige til.
Du kan se lidt af julegave stemningen på forsiden af dette nyhedsbrev.

Juleafslutningen
Fra venstre:
Peter Køhler, Dan
H. Andersen, Bjørn
Olsen, Knud
Larsen, Lars Orio
(forrest), Ole
Overmark (gemt
bag Lars), samt
Erik Jarlnæs i
udkanten af
billedet.

Vidste du at:


Jens i 1939 satte nordisk rekord ved at spille simultant mod 24 spillere. Han vandt de 13
og afgav 11 remisser. Kampene blev spillet i Roskilde og varede 11 timer.
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FS lyn mesterskabet 2018
Onsdag den 7. marts indbyder FS endnu en gang vores
traditionelle lyn mesterskab, hvor det skal afgøres, hvem
der er hurtigst og skarpest ved brættet. Det gælder
naturligvis om at være hurtig med både brikker og ur,
samtidig med at holde hoved koldt, for at regne de rigtige
træk ud. Det er før set, at folk er gået 'mat' efter nogle
kampe, da man jo skal holde koncentrationen igennem hele
turneringen.
Som i alle store turneringer med store titler på spil, skal
man naturligvis sørge for, at lyn formen topper på netop
denne onsdag:)
Som du måske husker så var det jo den nykårede senior DM
(Thorbjørn Rosenlund), som tog sig kærligt af titlen sidste
år, mon der er lagt op til en ny parade disciplin med flere
titler i bagagen?
Afhængig af deltager antal, deles alle i 2 grupper, hvor
gruppe vinderne går videre i en semifinale. De 2 vindere af
semifinalerne mødes over 2 lynpartier, hvis der ikke er
fundet en afgørelse efter disse 2 partier, spiller de et
Armegeddon parti. Her har hvid 6 minutter, medens sort
har 5 minutter, til gengæld skal hvid vinde, medens sort kan
nøjes med remis.

FS lynmestre siden 1999




















1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Dan H. Andersen
Per D. Jørgensen
Dan H. Andersen
Frode B. Nielsen
Ole Schøller Larsen
Dan H. Andersen
Frode B. Nielsen
Frode B. Nielsen
Lars Foldager Pedersen
Morten Agervig Helles
Frode B. Nielsen
Per D. Jørgensen
Dan H. Andersen
Henrik Sørensen
Per D. Jørgensen
Frode B. Nielsen
Frode B. Nielsen
Dan H. Andersen
Thorbjørn Rosenlund

Alle kan spille med, men FS lynmester 2018 bliver højst
placerede i turneringen, som samtidigt er medlem af FS.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen vandt sit første DM i 1940, som dette år blev spillet i Randers.
Landsholdsklassen bestod af kun 4 spillere, så der blev spillet dobbelt runde. Jens
måtte ud i omkamp mod Christian Poulsen fra Aarhus. Omkampen blev spillet i
Studenderforeningen i København i dagene 4. - 6. juni 1940. Matchen blev spillet over
4 partier, hvor Jens vandt de 2 første og Christian således måtte presse på for gevinst i
3. parti, men det endte remis.
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En skakanekdote om Karl den 12.
Denne anekdote har jeg fundet i et skakblad fra 1904, om den er sand eller ej, vil jeg lade læseren vurdere.
Medens tyrkerne belejrede det hus i Bender, hvor
Karl den 12. boede, spillede han et parti skak med sin
tro lidelsesfælle, Grotthus. Kongen førte de hvide
brikker i partiet og var nået til diagramstillingen, da
han forkyndte: Mat i 3 træk.

ny fordybede sig i spillet og til slut triumferende
forkyndte mat i 5 træk.
Kan du finde alle 3 løsninger? Ellers kan du kigge
bagerst i nyhedsbrevet.

I samme øjeblik slog en tyrkisk kugle gennem vinduet
og splintrede den hvide springer. Uden at lade sig
afficere (red: gøre indtryk) heraf, bemærkede
kongen, da Grotthus ikke straks fandt en anden
springer, at denne heller ikke behøvedes, thi der nu
var mat i 4 træk.
Da - vidunderligt, men sandt - kom en anden kugle
flyvende og rev den hvide h2 bonde ned af brættet.
Men heller ikke dette uheld forstyrrede kongen der,
spøgende over den hjælp Grotthus fik af tyrkerne, på

Juleafslutningen
Fra venstre:
Bjarke R. Winther,
Henrik Søren, som
bestyrer de hvide
brikker.
Peter Andersen
(bagerst), Ahmed Kasiz,
samt Erik Holstein, som
bestyrer de sorte
brikker.
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KSU's dagturnering 2017
Hver mandag eftermiddag afholdes en koordineret turnering i K41's lokaler ved Valby station. Der er som regel
deltagelse af flere FS'ere, blandt andre Erik André Andersen, som vandt den stærkeste gruppe i 3. dagturnering
i 2017. Erik har skrevet et referat, som du naturligvis ikke skal snydes for.

Af Erik André Andersen
I efteråret deltog jeg i KSU’s 3. dagturnering 2017, og
jeg vandt en overraskende sikker sejr med 7 points i 9
partier, ét point foran Jan Mose Nielsen med 6
points.
Yderligere ét point efter kom Jørgen Hvenekilde,
Håkan Lane og Dick Sørensen, hver med 5 points.
Dernæst fulgte Jørgen F. Andersen med 4,5 points,
John L. Hansen med 4 points, Eric Brøndum og Ib
Skovgaard hver med 3 points, og til sidst Arne Vagn
Møller med 2,5 points.
Disse dagturneringer, som foregår mandag
eftermiddag, kører næsten uafbrudt med i alt fire

turneringer om året, og jeg kan anbefale den til dem,
som har tid og mulighed for at spille i dagtimerne.
Det foregår i K41’s lokaler, og der plejer at være
omkring 45 deltagere (flere er der ikke plads til), som
er opdelt i tre klasser. Der er en hyggelig og gemytlig
stemning, og som faste deltagere finder man bl.a. de
tidligere københavnsmestre og landsholdsspillere
Hvenekilde og Brøndum. Turneringsleder er John L.
Hansen fra Frederiksberg Skakforening.

At jeg vandt turneringen, skyldtes ikke held, for
jeg spilede godt i næsten alle partierne. Her er
tre eksempler.

Hvid: Erik A. Andersen - Sort: Jan Mose Nielsen
Åbning: Kongeindisk
1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7 5. f3 0-0 6.
Le3 e5 7. dxe5.

det er en remisvariant, har jeg haft gode
resultater (4,5 points i fem partier).
7. … dxe5 8. Dxd8 Txd8 9. Sd5 Sa6.

Bedre er naturligvis 6. d5, men jeg spiller 7. dxe5
en gang imellem for afvekslings skyld, og selvom
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Normalt er 9. … Sxd5 10. cxd5 c6. Se partiet mod
Hvenekilde. Nu følger et par energiske træk fra
hvids side.
10. 0-0-0! Te8 11. Lg5! Te6.
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21. Kc2. Springeren skal i spil via c1. Meget
instruktivt! Men faktisk er hvids kongetræk
unøjagtigt, for kongen står bedst på e3. Det
retter jeg i næste træk. Sort kan ikke rigtig
foretage sig noget.
21. … Lb7 22. Kd2 Kf8 23. Sc1 Tc7 24. Sd3 Te7
25. b4 Kg7 26. Ke3 f6 27. a4 Kf7 28. Sb2 a5.

Sort er kommet ind i en ubekvem stilling.
12. c5 c6 13. Sxf6+ Lxf6 14. Lxf6 Txf6 15. Td8+
Kg7 16. Lxa6 bxa6 17. Se2 Te6 18. Thd1 Te7 19.
T1d6 Lb7 20. Txa8 Lxa8.

Et befrielsesforsøg I en meget vanskelig stilling,
men det fører ikke til noget.
29. bxa5 Tc7 30. Sd3 Ke7 31. Sb4 a6.

Afviklingen har skaffet hvid en klar
positionsfordel. Trods de mange afbytninger er
livet ikke blevet lettere for sort, tværtimod står
han tilbage med isolerede bønder og en dårlig
løber. Nu er vi ved et vigtigt punkt i partiet.
Hvordan kommer hvid videre?
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Løberen kom aldrig ud, og nu er den spærret helt
inde. Nu er vi atter kommet til et vigtigt punkt.
Hvordan kommer hvid videre? Svaret er:
bondefremrykning på kongefløjen!
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32. h4! Tc8 33. g4 h6.
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Svækker g6 og gør det lettere for hvid. Men jeg
tror, at hvids stillingsovervægt under alle
omstændigheder må være afgørende.
34. g5!
Efter dette træk tænkte sort i lang tid, og da han
kun havde fem minutter tilbage, valgte han at
opgive. Der er intet forsvar.
Et godt parti og en fin start på turneringen. Dette
var i 1. runde.

Nogle runder senere, efter en dejlig to-ugers sølvbryllupsferie på Korsika, skulle jeg møde Brøndum:
Hvid: Erik A. Andersen – Sort: Eric Brøndum
Åbning: Engelsk.
1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4. d4. Mere
almindeligt er 4. g3, men Brøndum plejer at være
velforberedt, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte
spille noget andet. Senere fortalte han, at han
ville have spillet 4. … Sd4!?
4. … exd4 5. Sxd4 Lb4 6. Lg5 h6 7. Lh4 g5.

Sort vælger en meget skarp og måske lidt
tvivlsom fremgangsmåde. Ingen af os kendte
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varianten særlig godt. 7. … Lxc3+ 8. bxc3 Se5
fulgt af Sg6 er udmærket for sort.
8. Lg3 Se4 9. Tc1 d6. Nu er 10. e3 et normalt,
men ikke særlig energisk udviklingstræk.
Hvordan kan hvid forsøge at tage initiativet?
10. Sxc6 bxc6 11. Dd4 Sf6 12. e4.

Hvid har gjort visse fremskridt. Han slap for en
isoleret dobbeltbonde på c-linjen, sort er trængt
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lidt tilbage, og 12. e4 er mere energisk end 12.
e3.
12. … Lc5 13. Dd3 De7 14. Le2 Le6 15. 0-0.
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16. e5! Sd7. Sort prøver at holde feltet e5, så
hvids løber ikke slipper ud.
17. exd6 cxd6 18. Se4! Et skarpt intermezzo.
Truslen mod d6 redder hvid.
18. … Se5.

Her sad jeg og tænkte: hvad nu hvis han spiller
15. … h5? Kommer hvids løber i vanskeligheder?
Der fulgte:
15. ….. h5. Sort må spille aktivt, ellers risikerer
han til sidst ikke at have et sikkert sted til sin
konge. Nu er f2-f3 udelukket for hvid, og h3 eller
h4 er nødløsninger. Der kan kun være ét træk:

19. Dc3! Fuldstændig dødbringende. Sort tænkte
i lang tid.
19. … f5 20. Lxe5. Sort opgav. Et spændende
parti. Få træk før partiets afslutning var det ikke
til at vide, hvem der stod bedst.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen i 1948 spillede simultan mod 38 spillere i Københavns Skakforening.
Han vandt 27 partier, spillede 9 remis og tabte kun 2 partier. Som tak fik Jens 2
sølvgafler i smuk udførsel fra spillerne.

Vidste du at:



Jens Enevoldsen blev gift i den 31. maj 1941med overlærer Ingrid Fisker.
Jens havde en bror, som hed Harald. Han var også medlem af FS.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen var i en lang årrække en farverig skakredaktør ved dagbladet
Politikken.
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Hvid: Erik A. Andersen – Sort: Jørgen Hvenekilde
Åbning: Kongeindisk
1.c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7 5. f3 0-0 6.
Le3 e5 7. dxe5.

vandt jeg et parti imod Eric Brøndum for mange
år siden, og Bent Larsen fandt det så instruktivt,
at han bragte partiet i sin skakspalte i
Ekstrabladet.
13. 0-0-0 Ld7 14. Se2 Tac8 15. Kb1 b6. Nu var
Hvenekilde godt tilfreds med sin stilling, men
hvid har alligevel en måde at genere ham på.
16. Lg5! Tf8 17. Lb3 Sd4.

Jeg lå et halvt point foran Hvenekilde i
turneringstabellen og havde derfor ikke noget
imod atter at spille denne variant, som giver en
høj garanti imod nederlag.
7. … dxe5 8. Dxd8 Txd8 9. Sd5 Sxd5 10. cxd5 c6
11. Lc4 cxd5 12. Lxd5 Sc6.
18. Le3! Et meget stærkt retrætetræk. Sort kan
slå på b3 eller e2, men hvid trænger ind på
syvende række.
18. … Sxb3 19. Txd7 Sa5 20. Txa7.

Dette er hovedvarianten i denne fredelige
variant. Nu skal sort f.eks. passe på en variant
som 13. 0-0-0 Le6 14. Lxe6 fxe6 15. Se2 Tac8 16.
Kb1 Sd4 16. Lxd4!, hvorefter hvid får det dejlige
blokadefelt d3 til springeren. På denne måde
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Med bondegevinst og gevinststilling.
20. … Sc4 21. Lc1 Tfd8 22. Sc3 Lf8 23. Sd5 Ta8
24. Txa8 Txa8 25.b3 Sa3 26. Lxa3 Lxa3 27. Sxb6.

Sort opgav. En stilren gevinst, vundet med enkle,
men effektive midler.
Tak til Erik André for 3 instruktive partier. Med til historien hører, at Erik tjente 124 gode danske
ratingpoint, så det var i sandhed en god turnering.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen i alt vandt DM titlen 5 gange:
1. 1940 - Randers
- 4 deltagere i LK (Landsholdsklassen)
2. 1943 - Helsingør - 8 deltagere i LK - Julius Nielsen endte på 2. pladsen
3. 1947 - Esbjerg
- 10 deltagere i LK
4. 1948 - Aarhus
5. 1960 - Aalborg
- 12 deltagere i LK - Bent Kølvig endte på 2. pladsen
Han er den dansker, som har vundet DM med flest års mellemrum.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen har skrevet flere bøger, blandt andet:
1. 30 år ved skakbrættet
2. Verdens bedste skak I
3. Verdens bedste skak II
4. Bobby Fischers vej til VM
5. Oversættelse af 'Max Euwes: Aabningsspillet I-XII'. Denne blev oversat
sammen med broderen Harald
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Københavns mester 2017 - i +50 klassen
I oktober blev en ny tradition etableret, da K41
afholdt Senior Københavns mesterskabet. Der blev
spillet i 2 grupper +50 og +65.
Da der kun var 22 deltagere, med 8 deltagere i +50
klassen blev turneringen spillet i en stor gruppe, så
der skulle kæmpes på tværs af grupperne.
FS var godt repræsentere, da 5 FS'ere fundet vej til
K41's lokaler i denne uge før efterårsferien. FS'erne i
ratingorden var:
1.
2.
3.
4.
5.

Dick Sørensen
Bjørn Olsen
Ole Overmark
Bjarke R. Winther
Niels M. Rendlev

+50
+50
+65
+50
+65

Set med FS øjne, var der specielt spænding om titlen i
+50 klassen, hvor både Dick, Bjørn & Bjarke lå til at
snuppe titlen. I sidste runde havde Dick spillet remis,
medens Bjørn havde vundet.
De lå dermed a point og da korrektionen afhang af de
sidste partier, kunne de i teorien begge hjemtage
titlen, men det krævede at Bjarke ikke vandt.
Så det afhang af Bjarke, som havde en spændende
stilling, som kunne tippe begge veje. Til fortrydelse
for Dick og Bjørn vandt Bjarke, som dermed hjemtog
titlen i +50 klassen.
Der var skam også en anden, som udmærkede sig,
nemlig Niels, som hjemtog en fornem samlet 4. plads,
selv om hans rating skulle have sendt ham længere
ned.

KM +50 2017
Bjarke R. Winther

Bjarke
Rosenborg
Winther
Københavns
Mester 2017.
Jens
Enevoldsen
vandt titlen i
1939, dog
ikke som
senior.
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KSU’s 4. dagturnering 2017
Af Erik André Andersen
I den endnu uafsluttede KSU’s 4. Dagturnering 2017, hvor mesterklassen sandsynligvis bliver vundet
af den stærkt spillende Jørgen Hvenekilde, havde Niels Møller Rendlev og jeg et spændende og
kompliceret parti, som Niels bagefter mente godt kunne fortjene at blive bragt i klubbladet. Det
bringes her:
Hvid: Erik A. Andersen – Sort: Niels Møller Rendlev
Åbning: Kongeindisk.
1.c4 Sf6 2. Sc3 d6 3. d4 g6 4. e4 Lg7 5. f3 0-0 6.
Le3 Sbd7 7. Ld3 c5 8. Sge2 a6 9. Tc1.

Også 13. … Ld7 fulgt af Sc8 og Se7 kommer i
betragtning med henblik på at gennemføre f7-f5.
Varianten er generelt fordelagtig for hvid, men 9.
Tc1 er på dette sted et overflødigt dækningstræk
af c3 og c4. Mere nøjagtigt er 9. 0-0, hvormed
f.eks. Petrosjan vandt et flot parti over Uhlmann i
Lugano 1968.

14. Dd2 Lf6 15. b4. Hvid forsøger at udnytte sorts
disharmoniske opstilling til et aktivt fremstød på
dr-fløjen, men det ”langsomme” 15. a3 havde
nok været bedre for efter b2-b4, c5xb4 at kunne
svare a3xb4.

9. … Tb8 10. 0-0 e5 11. d5. Afbytning med åbning
af d-linjen kom i betragtning, da hvid står
bekvemt med hensyn til at udnytte centralfeltet
d5, men jeg foretrak terrænovervægt med en
bondekile på d5. I det følgende vil begge parter
forsøge at gennemføre et bondefremstød på
fløjen.

15. … cxb4 16. Lxb6 bxc3 17. Txc3 Lg5 18. Le3 h6
19. Tb3.

11. …. Se8 12. g4 Sb6 13. Sg3 Dh4.
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21. c5 f5. Hermed fik begge parter gennemført
deres tematiske fremstød!
22. exf5. Med e-bonden! Denne løsning på
problemet blev muliggjort af sorts uheldige 19.
træk.
22. … gxf5 23. Lxg5 Dxg5 24. cxd6.

Sort fik forbedret sin stilling ved at sikre sig
mulighed for at afbytte de sortfeltede løbere.
Hvid på sin side venter lidt med fremstødet c4c5, til sort ikke kan blokere med springeren på
d6. Samtidig placeres tårnet aktivt med tryk på blinjen, og, som det fremgår senere, står tårnet
også udmærket på tredje række, hvor det
dækker f3.
19. … Kh7. Sort bringer kongen i sikkerhed med
henblik på det følgende fremstød f7-f5 med
eventuelt åbning af g-linjen, men kongen står
ikke godt på h7 på samme diagonal som den
hvide løber på d3.
20. Df2. Heller ikke dette træk er særlig godt, da
dronningen står ubekvemt på f-linjen overfor det
sorte tårn på f8. Hvid truer Lxg5 fulgt af Da7 med
tårngevinst, men fremkalder et træk, som sort
alligevel vil spille. Rigtigt var 20. Lxg5, og hvad
enten sort bytter dronninger eller ej, følger Tb6
med stærkt tryk. Derimod ville straks 20. Tb6 Ld8
21. Txd6 Lc7 være en blindgyde for hvid.

Som det ses, er sorts f5-bonde bundet på
diagonalen, hvilket gav hvid tid til at slå på d6.
Nu er 23. … e4!? den naturlige fortsættelse, men
efter 24. fxe4 ser vi, at sorts f-bonde også er
bundet på f-linjen. Sort vælger at udvikle sin
løber og forbinde tårnene, men det giver hvid
lejlighed til at trække kongen ud af g-linjen, og
fra nu af kan hvid nærmest træk for træk
forbedre sin stilling.
24. … Ld7 25. Kh1! Kh8 26. gxf5 Sxf5. Her ville
det være dejligt at kunne spille 27. Se4, men
dernæst følger 27. … Df4 fulgt af Sd4 med stærk
stilling til sort. Hvid må derfor fortsætte
afviklingen.

20. … Sg7. Nu kan 21. Lxg5 Dxg5 22. Da7
besvares med 22. … Ld7, og slag på b7 vil bringe
dronningen væk fra den vigtige sortfeltede
diagonal, hvorefter sort bl.a. har muligheden
De3+ fulgt af Dxd3.

27. Sxf5 Lxf5 28. Lxf5 Dxf5 29. De3! Trækker
dronningen ud af f-linjen med tempogevinst på
grund af truslen mod h6.
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32. … Tbc8 33. Dd3+ Kh8 34. Tc3 b4.

Hvid har mange splittede bønder, men han står
mere aktivt, og både med og uden dronninger
må hvid have gevinstchancer.
30. … b5 31. Tg6 Kh7 32. Te6! Endnu en
forstærkning af hvids stilling.

Hvad skal hvid nu gøre med tårnet på c3. Svaret
er: ingenting!
35. Te7! Sort opgav.

Tak til Erik André for indsendelse & kommentering af et par spændende parti, hvor begge sider havde
gang i angreb. Det er jo det vi kan lide at se....
Vidste du at:


Jens Enevoldsen i perioden fra 1933 til 1972 har spillet 126 OL partier for Danmark. Han
vandt de 34, spillede 43 remis og tabte 49 partier. Total score 55½ point. Han er den
spiller i Danmark, som har spillet for OL-holdet over flest år.

Undervisning
Vi åbner stadig kl. 18:00, hvor der står 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 de bedste træk.
Der er ingen undervisning, når der er holdkampe eller bestyrelsesmøder på programmet, men du kan se i
programmet, hvilket datoer der er undervisning.

Vidste du at:


Jens Enevoldsen var medlem af Studenterforenings skakklub, før han blev medlem af
FS. Han blev sandsynligvis medlem af FS i 1946.
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Den gamle tandløse FS-løve nedkæmper en af de unge ØBRO løver
Parti: Dick Sørensen - Morten Renneberg
Da jeg alligevel skulle sende partiet til BSF-indtastning for at hjælpe Cassen & CP så kan jeg jo ligeså bringe
partiet i FS-NYT under overskriften :
” Den gamle tandløse FS-løve nedkæmper en af de unge ØBRO- løver ” :
Et sublimt Picasso-skak kunstværk som nedenstående tåler ikke kommentarer, da det jo taler for sig selv :
Fra ” BSF-sensommer 2017 ” :
Dick Sørensen , FS - Morten Renneberg, ”ØBRO”
1: d4 , d5, 2: c4, c6, 3: e3, Sf6, 4: Sc3, g6, 5: Ld3,
Lg7, 6: f4, dxc4, 7: Lxc4,

Intet afgjort endnu
7: ..., O-O, 8: Sf3, Lf5, 9: O-O, Se4, 10: Se5, Sxc3, 11:
bxc3, b5, 12: Ld3,

Hvid bevæger sig lidt fremad
12: ..., Lxe5, 13: fxe5, Lxd3, 14: Dxd3, Da5, 15: e4,
Sd7, 16: Lh6, c5, 17: Lxf8, Txf8, 18: e6, fxe6, 19:
Txf8, Sxf8, 20: dxc5, a6, 21: Tf1, Dc7,

Hvid spiler computerens førstevalg
22: c6, g5, 23: Df3, Sg6, 24: Df7, Kh8, 25: De8, Kg7,
26: Dd7, Db6, 27: Dd4+,

opgivet
Resultat: 1 – 0
Dick ”Picasso”

Sørensen, FS

Tak til Dick for indsendelse af et spændende parti.
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Foredrag om Julius Nielsen
Erik André Andersen har skrevet en bog om Julius Nielsen. Julius tilhørte toppen af dansk skak i en lang
periode, hvor han specielt i korrespondance skak udmærkede sig - som en af verdens bedste. Onsdag den 4.
april holder Erik André foredrag om Julius Nielsen - alle er velkomne.

Vidste du at:


Jens i 1950 blev udnævnt til international mester, først og fremmest grundet sin
matchsejr over stormesteren S. G. Tartakower i København i 1948 - sejren blev 3½-2½.
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Vinder af Københavner turneringen 1948 - Jens Enevoldsen
I 1948 vandt Jens Enevoldsen Københavns Mesterskabet for 6. gang i den anledning blev følgende billede
taget:

Både formanden for KSU
Charles Olsen og Jens
Enevoldsen var i en lang
årrække medlemmer af
FS.
Jens vandt 2 point foran
nummer 2.
Det er Charles Olsen til
venstre og Jens
Enevoldsen til højre.

Kommentar fra Ole Schøller Larsen:

Charles Olsen var formand for Bankernes Skakklub, indtil den gik i opløsning, så kom han til os og blev
et meget vigtigt medlem, han var kasserer i en årrække og var aktiv med at skaffe spillested, da det
kneb. Helt igennem en hædersmand, og han blev da også udnævnt til æresmedlem.
Jeg er sikker på, at Jens Enevoldsen – til højre på fotoet – var til stede, da jeg trådte ind i
spillelokalerne på Niels Ebbesensvejs skole i januar 1949. Jeg kom hurtigt i tæt kontakt med Jens, og
selv om vi ofte var uenige, blev det til et livslangt venskab.

Vejen til nemme rating point
Onsdag den 21. marts holder Frank Dybdahl foredrag om sin tur syd på i sommers. Frank har de sidste par år
tilbragt en del af sommerferien i det sydlige, hvor han har brugt en god uges tid på at spille lidt skak. Han har
spilet nogle god turnering og kan kun anbefale at bruge en sommer sydpå med lidt skak. Alle er velkomne til
foredraget.
Vidste du at:


Jens i alt vandt Københavns Mesterskabet 8 gange. Bent Larsen vandt det 2 gange. Han
vandt i følgende år:1939, 1941, 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951
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Program for vinteren 2017/18
Dato

Uge

3. jan

1

10. jan
Søndag 14. jan
Mandag 15. jan
Tirsdag 16. jan
17. jan

2
2
3
3
3

24. jan

4

Søndag 28. jan
31. jan

4
5

Tirsdag 6. feb
7. feb

6
6

Søndag 11. feb
14. feb

6
7

21. feb

8

28. feb

9

Torsdag 1.mar

9

Søndag 4. mar
7. mar

9
10

14. mar

11

Lørdag 17. marts

10

21. mar

12

28. mar

13

4 april

14

11. april

15

18. april

16

25. april

17

Aktivitet
Undervisning kl. 18:00
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle & spil-når-du-vil 5. runde
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 6. runde
FS 1 spiller hjemme mod Bornholm 1
FS 3 spiller ude mod Øbro 5
FS 5 spiller ude mod Hvidovre 2
FS 2 spiller hjemme mod Lyngby-Virum 1
FS 4 spiller hjemme mod Gaissa Gladsaxe 2
Bestyrelsesmøde kl. 18:00
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde
FS 1 spiller ude mod Team XtraCon Køge 1
Undervisning kl. 18:00
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde
FS 4 spiller ude mod Amager 3
FS 2 spiller ude mod Seksløberen
FS 3 spiller hjemme mod Damhus 1
FS 5 spiller hjemme mod Amager 2
FS 1 spiller hjemme mod Brønshøj 2
Undervisning kl. 18:00
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde
Undervisning kl. 18:00
Generalforsamling kl. 20:00
FS 2 spiller hjemme mod Hvidovre 1
FS 4 spiller hjemme mod Herlev 2
FS 3 spiller ude mod Musik 1
FS 5 spiller ude mod Tåstrup 2
FS 1 spiller ude mod K41 1
Undervisning kl. 18:00
FS lyn mesterskabet 2018
Undervisning kl. 18:00
Hurtigskak med handikap. Udgangspunktet er 15 min til hver, men for hver 100 rating
point i forskel, får den højst ratede 2 minutter mindre.
Den lavest ratede får dog ikke mere tid. Minimum er dog 3 minutter til den højst
ratede.
FS 2 spiller 'hjemme' mod Valby 1
FS 3 spiller ude mod Gaissa Gladsaxe 1
FS 4 spiller ude mod Hvidovre 3
FS 5 spiller 'hjemme' mod Ishøj 1
Undervisning kl. 18:00
Vejen til nemme rating point - foredrag ved Frank Dybdahl
Lukket grundet påske
Undervisning kl. 18:00
Foredrag om Julius Nielsen - foredrag ved Erik André Andersen
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab & spil-når-du-vil 1. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab & spil-når-du-vil 2. runde
Undervisning kl. 18:00
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Aktivitet
FS mesterskab & spil-når-du-vil 3. runde

2. maj

18

9. maj

19

16. maj

20

23. maj

21

30. maj

22

6. juni

23

13. juni
20. juni
27. juni

24
25
26

Juli
1. aug

Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab & spil-når-du-vil 4. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab udsatte partier & spil-når-du-vil 5. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab udsatte partier & spil-når-du-vil 8. runde
Bestyrelsesmøde kl. 18:00
FS mesterskab & spil-når-du-vil 9. runde
Grand prix 3 partier a 25 min
Grand prix 3 partier a 25 min
Grand prix 3 partier a 25 min
Sommerferie

31

Opstart efter sommerferien, med lidt lyn eller hurtig

Løsning på julequizen
Nr Spørgsmål

1

X

2

Dan H.
Andersen

Kim
Thomsen
x
Lydia
Heesche

Dick
Sørensen

1

Hvilken FS'er sagde 'jeg tager ikke til Fyn for
remis' i sæsonen 2016/17?

2

Hvad hed den første danske kvindelige
Danmarks Mester?

Ingrid Larsen

3

Hvordan blev FS's første formand fundet?

4

Hvem blev, som den første, kåret til årets
skakspiller i Danmark i 1977?

Ved brug af
en stok
x
Jens Ove
Fries Nielsen
1978

Spillede
bedst af 3
partier
Bent Larsen
1985

5

Hvilket år blev Bent Larsen Danmarks
Mester første gang?
Hvem blev hold topscore i sæsonen
2016/17?
I hvilken periode var Jose Raul Capablanca
VM?
I hvilket år blev Magnus Carlsen stormester?

1952

1954
x
Rolf Ejlertsen
5/5
1920 - 1926

6
7
8
9

Lars Orio
x 6½/7
1919 - 1925

2002
x
Hvilken dansker har scoret flest point ved OL? Bent Larsen
75 (61+, 28=)
x
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%
korrekt
53,3%

Helene
Thieery
x 1935
Lodtrækning

26,7%

Jens
Kristiansen
1977
x
1956

53,3%

53,3%

2003

Bjørn Olsen
4/7
1921 - 1927
x
2004

Jens
Enevoldsen
55½ (34+,

Erling
Mortensen
62 (41+, 42=)

26,7%

0%

60%

73,3%
53,3%
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10 Hvad var FS's første adresse i 1920?

11 Bent Larsen og Jens Enevoldsen spillede i
1953 en match over 6 partier - hvem vandt?
Matchen hed i øvrigt 'De gennemsnitlige
skakhjerners match'.
12 Hvilket år brød Garry Kasparov ud af FIDE?

Afholds
restauration
en
Rantzausgad
e
1937 - 38
Bent vandt

1993
x
24 - 1

Nyhedsbrev, januar 2018
43=)
Falkoner Alle
96
1922 - 1925

Cafe
Taarnborg,
Allegade
1920 - 22 &
1925 - 37
x
Jens vandt

46,7%

1995

13,3%

24½ - ½

25 - 0
x

33,3%

Bispebjerg
Kirkegård
x
1905

20%

1986

33,3%

2000

2007

13,3%

1958

1960
x
3
1971 - lyn
1976 - lyn
2017 - senior
2003

46,7%

1993

26,7%

1960
x
19

53,3%

1940

20%

2882
x

73,3%

Det blev
uafgjort
3-3
x
1994

13 Garry Kasparov spillede i 2003 simultan i
Lyngby Storcenter mod 25 spillere resultatet?
14 I 1935 døde Aron Numzowitsch, men hvor
ligger han begravet?

Vestre
Kirkegård

Assistens
Kirkegård

15 Hvilket år udkom Skakbladet første gang?

1903

16 Hvilket år blev Ole Schøller Larsen
æresmedlem af DSU?
17 Hvornår kunne Anand første gang kalde sig
verdens mester?

1976
x
1987
x
Junior VM
1956

1904
x
1981

18 Hvornår deltog Bent Kølvig 1. gang i OL?
19 Hvor mange gang har Thorbjørn Rosenlund
vundet det individuelle DM?

1

2

20 Hvilket år vandt Peter Heine Copenhagen
Open?
21 Hvornår blev Judit Polgar udnævnt til GM?

1999

2001
x
1992

22 Hvilket år vandt Jens Enevoldsen sit sidste
Danmarks Mesterskab?
23 Ingrid Larsen har vundet DM for kvinder
flest gange, men hvor mange?
24 Hvilket år blev Jens Enevoldsen første gang
Københavnsmester?
25 Hvad er Magnus Carlsens hidtil højeste
rating i almindelig skak, som blev opnået i
maj 2014?
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1991
x
1957
15
1938
2878

1959
17
x
1939
x
2880

33,3%

40%

20%

73,3%

33,3%
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Julequiz - spørgsmål 3
Der var ingen, som havde gættet korrekt i spørgsmål 3 - 'hvordan blev FS's første formand fundet'. Det var ved
brug af en stok, men det kræver nok en lille forklaring.
FS blev dannet torsdag den 6. maj 1920, og var reelt en sammenlægning af Valby Skakklub og Skakklubben
Godthaab. Der var naturligvis en formand for hver skakklub, nemlig boghandler Lorents Gad for Valby Skakklub
og Snedker A. Langkjær for Skakklubben Godthaab og de var begge villige til at modtage valg. Men da man
helst ville undgå afstemning, 'lod man lykken råde', som der skrevet står i generalforsamlingsreferatet.
General forsamlingen foregik i Tårnborg i Allégade og det var en kold og blæsende aften, så folk skuttede sig
og tænkte mere på kakkelovnen, hvor koks kostede 11 kroner pr. hektoliter (100 liter) end på bajeren, som
kostede 29 øre.
Det kan derfor være kulden, som fik de 2 aspiranter til formandskabet til at vælge en så usædvanlig og drabelig
genstand, som en spadserestok til at afgøre deres mellemværende. Ikke sådan at forstå, at de 2 herrer
bankede hinanden med den!!! Nej, de tog skiftevis en håndfuld af stokken indtil den sidste bitre ende, alias
dupskoen, som Lorents Gad var så heldig at beholde.
Herefter svang han stokken faretruende rundt i luften til stor fryd for alle tilstedeværende, dog med
undtagelse af værten, der stod i frygt og bæven for sine lamper og 'opsatser'.
Bare rolig, der bliver ikke længere svunget med stokke - nu bruger vi en rollator:)

Løsning på forside opgaverne
Opgave 1, af Cand Pharm. P.H. Mikkelsen, Odense: 1: Ld7, Lxg5, 2: Ta5, g3, 3: Dh8++
Opgave 2, af Pastor J. Jespersen, Svendborg:
1: Txe3, Le4, 2: Dg5+, Kd4, 3: Sxe6++

Løsning på skakanekdoten
Med springer:

1: Txg3, Lxg3, 2: Sf3, Lxh2, 3: g4++
1: Txg3, Lxe1, 2: Tg2+, Lh4, g4++
Uden springer:
1: hxg3, Lc5, 2: Tg4, Le7, 3: Th4+, Lxh4, g4++
Uden springer & h2 bonde: 1: Tb7, Lc5, 2: Tb1, Le7, 3: Th1+, Lh4, 4: Th2, gxh2 (træk tvang), 5: g4++

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).

Vidste du at:


FS har vundet KSU's holdturnering 6 gange. Første gang i 1948, hvilket sandsynligvis var
første år, som Jens spillede for FS. Det var før DSU's holdturnering.
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