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JB: VM-matchen
Kronsteen - Mc Adams 1963

Hvid trækker - kan sort holde remis?

Opgave 1:
Mat i 4 træk
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Holdturneringen 2017/2018
Hold
1

2

3

4

5

Placering
Nr. 5 i 1. division gruppe 1

Point/match point
25 point / 7 MP

Topscore
Christopher H. Laursen
4/7
Dick Sørensen (R)
4/6
Holdet lagde ud med at vinde 5-3 mod Tåstrup 1, der endte som nummer 8. Det var dog i underkanten
af den forventede score, som var 5,4.
Til gengæld tog holdet revanche ved at spille 4-4 mod Øbro 1, som havde nogle unge løver på holdet.
Den forventede score var 3,14, men erfaring fornægter sig ikke - i hver fald ikke i denne kamp.
Så blev der spillet 3 kampe mere, som desværre blev tabt.
Men da det begyndte at brænde på, hvor nedrykning kunne være på tale, samlede holdet sig og vandt
de 2 sidste kampe mod henholdsvis nummer 3 Brønshøj og nummer 7 K41 1, således at det lykkedes
at forblive i 1. division en sæson mere.
Nr. 6 i KSU mesterrække
25 Point / 7 MP
Bjørn Olsen
4½ / 7
Holdet rykkede jo op i mesterrækken, da K41 træk deres 2. hold. Spændingen var naturligvis, om det
ville lykkedes holdet at overleve i mesterrækken.
I de første 5 runder så resultatet faktisk ganske fornuftigt ud, idet holdet kun havde tabt til Herlev 1,
som endte på 1. pladsen. Faktisk kunne man begynde at overveje om oprykning var en mulighed,
trods en seedning, som nummer 6 .
Bortset fra kampen mod Herlev 1, havde holdet scoret mere end forventet, men den stime endte
desværre i 6. runde, hvor holdet mødte Hvidovre 1, som vandt 6½-1½. Hvidovre endte som nummer 3.
I sidste runde levede holdet dog op til den forvende score på 2,51 (resultat 2,5) mod Valby 1.
Kendsgerningen var i hus - holdet var berettiget til en sæson mere i mesterrækken.
Nr. 3 i KSU 1. række gruppe 2
26 point / 8 MP
Bjarke R. Winther
4½ / 7
Jørgen Schøller Larsen
4½ / 7
Seedningen sagde en 4 plads , men med 3 sejre i de 3 første kampe, og en samlet score over
forventet, så kunne holdet begynde at drømme om oprykning, men denne sejrs stimen endte
desværre i 4 runde, hvor holdet tabte til Øbro 5 (3 - 5), samt scoren var under forventet. 5. runde blev
også tabt mod Damhus 1.
Holdet kom dog igen mod Musik 1, hvor sejrs cifrene endte på 4½ - 3½ - holdet var tilbage på sporet.
Ok, et enkelt point kom gratis i hus, da Musik 'valgte' kun at stille op med 7 mand, men point lugter,
som bekendt ikke.
Men, men, men i sidste runde ventede Caissa Gladsaxe 1, som allerede inden sidste runde var sikker
på oprykning. Desværre var skak gudinden med Caissa , så kampen endte med 7½ - ½ til skakkens
gudinde. Faktisk vandt de alle deres kampe og rykkede op med hele 52½ point ud af 56 mulige - flot
spillet.
Nr. 4 i KSU 1. række gruppe 1
34½ point / 10 MP
Ole Overmark
5½ / 7
Knud Larsen (R)
5½ / 6
Holdet rykkede jo ned i sidste sæson, og havde chancen for at vise, at det var en fejl. Første kamp blev
vundet med 7½ point over Valby 3,så grunden var lagt til noget stort. Desværre kom holdet ned på
jorden igen, da holdet tabte til Tårnby, som endte på 2. pladsen.
Faktisk skulle der blot sættes et enkelt tab mere ind på kontoen i 3. runde, hvorefter holdet ikke så sig
tilbage, men vandt de sidste 4 kampe. Trods den flotte slutspurt, så rakte præstationen desværre ikke
til oprykning, men lidt positivt er det dog, at tabene kom med nummer 1 (Jernbanen) og 2 (Tårnby).
Nr. 8 i KSU 2. række gruppe 2
15 point / 2 MP
Anfinn Niclasen
2½ / 6
Det lykkedes i år, at få skabt 5 8-mands hold, så der var god fart over brættet, når klubben kunne byde
på holdskak, hvor hele 16 hold var i gang på hjemme aftenerne.
Holdet fik dog en hård medfart i første runde, som bød på et 7½ - ½ nederlag mod Brøndby 2.
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Heldigvis kom der lidt mere gang i point høsten i de resterende runder, specielt mod Hvidovre 2 i 5.
runde, hvor holdet vandt 5½ - 2½.
Men holdet viste, at det drejer sig om at spille skak og have det sjovt, medens der ikke altid skal
fokuseres så meget på resultatet. Som altid var der god opbakning til holdet, da der kun blev brugt
reserver i kun 4 partier ud af de 56 partier i alt.
Vores mest scorende spiller var faktisk Ole Overmark, da han som reserve for familie holdet scorede et enkelt
point mere til samlingen, så han kom op på hele 6½ point i 9 kampe - flot point-høst.

4. holdets kaptajns kommentarer
Hold kaptajnen for 4. holdet Thomas Haugaard, har efter hver runde skrevet lidt om holdets præstation:
Efter 5. runde:
På trods af en misforståelse omkring opsamling
mellem Rendlev og Pagh som betød, at vi
manglede en mand, vandt vi sikkert 6-2 efter godt
spil over det meste af linjen. Frahm måtte ned,
men ellers var der lutter sejre.
Det har været de nederste brætter, som har hentet
pointene hjem for os men i går aftes gjorde de

første fem rent bord og Knud vandt på sidste
brættet. Og var sidst færdig, hvad der var første
gang i holdets historie.
Knud er nu topscorer med 4,5 af fem. Næste gang
vi skal spille er mod Herlev på hjemmebane. Det er
den 28. februar. Giv besked om I kan spille. Godt
gået drenge.

Efter 6. runde
Satans også! Vi spillede n god kamp i går på alle
brætter. Remis til Ole og undertegnede og derefter
fire sejre og en føring på 5-1 og med lovende
stillinger i Fejøs og Eilertsens partier. Desværre
endte de begge med nederlag pga af tidnød.

Ikke desto mindre halede vi ind på vore
modstandere og er nu kun 2,5 point efter Herlev,
der fører gruppen. De skal i sidste runde møde
rækkens nummer to, Tårnby der ligger et halvt
point foran os.

Fejø overskred i et kompliceret slutspil og Eilertsen
blev forvirret i en stilling med materiel overvægt.
Til gengæld var Frahm heldig med sin gevinst i en
på et tidspunkt tvivlsom stilling.

Vi skal i sidste runde møde rækkens nr. 8 Hvidovre
og kan vi præstere en stor sejr er oprykning mulig.
Så derfor skal vi gå kompromisløst frem ved
afslutningen. Giv mig besked om I kan spille den
17. marts om eftermiddagen i Tapeten. Jeg foreslår
vi vinder 8-0!!!

Efter 7. og sidste runde
Tak for denne sæson og fin holdånd. Det blev 5-2
til os og det mærkelige resultat skyldes vores brug
af Ebbe Christoffersen som var ulovlig fordi han har
spillet for 2. holdet .
Hans parti blev dømt tabt, desuden tabte Bo og vi
fik frataget et point som straf. Det rigtige resultat
var 6,5 mod 1,5 og det var jo godt.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Brugen af ulovlig spiller fik heldigvis ingen
betydning da Jernbanen som lå foran os inden
sidste runde vandt 8-0.
Derfor er det irriterende alligevel, men den fejl må
jeg tage på min kappe. Håber I alle er klar til næste
år, hvor vi igen skal kæmpe for oprykning på vores
vej mod xtraconligaen.
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Tilmelding til holdturneringen 2018/19
Man føler lige, at en sæson er veloverstået, hvorefter
en ny sæson lurer lige om hjørnet.
Denne gang er det sæsonen 2018/19, hvor vi endnu
en gang skal ud og spille lidt holdskak. De præcise
spille datoer kendes ikke på nuværende tidspunkt,
men 1. division spiller deres kampe på følgende
søndage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

28. oktober
18. november
9. december
13. januar
27. januar
24. februar
10. marts

Det plejer at være således, at holdkampene spilles i
ugen efter, bortset fra sidste runde, som
sandsynligvis også i denne sæson bliver en fælles
afslutning en lørdag i marts. Et bud kan jo være
lørdag den 16. marts i Tappeten - men det er kun et
gæt.
Det bliver naturligvis spændende at se, hvorvidt det
lykkedes nogle af vores hold at rykke op. Der er
naturligvis intet pres, men det vil da ikke gøre noget,
hvis et eller flere hold overrasker.
Hvis du ønsker at spille på hold i den kommende
sæson, så giv besked til din holdleder eller til en fra
bestyrelsen.

Vidste du at:


Jan Timman blev født den 14. december 1951 i Holland. Hans forældre var matematik
professor Rein Timman og hans mor Anneke. Hans mor var faktisk matematik
studerende hos tidligere skak verdensmester Max Euwe.

Ændret turnerings start tid - 19:00
På generalforsamlingen onsdag den 21. februar, havde bestyrelsen stillet forslag om at ændre start tidspunktet
for såvel vores interne koordinerede turneringer, samt holdturneringen til kl. 19:00. Det blev vedtaget.
Vi har i mange år kørt med start tid kl. 19:30, men med virkning fra forårsturneringerne 2018, blev dette
ændret til 19:00. Tidligere startede vores alle-mod-alle turnering kl. 19:00, medens spil-når-du-vil turneringen
startede kl. 19:30 - hvilket naturligvis medførte lidt støj/uro omkring kl. 19:30. Dette undgås fremover, samt at
du kan komme tidligere hjem.
Du har muligvis bemærket ændringen allerede, men jeg vil ikke undlade med at nævne det. Det betyder, at
hvis du skal spille med i vores spil-når-du-vil turnering, så skal du være i klubben 18:45.
Dette ændrede start tidspunkt gælder også holdturneringen.

Vidste du at:


Jan Timman i 1967 spillede med om junior verdensmesterskabet. Han var 15 år på dette
tidspunkt og endte på en 3. plads. Junior VM blev spillet i Jerusalem.
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Lyn mesterskab 2018
Onsdag den 7. marts blev det traditionelle
Frederiksberg Lynmesterskab afholdt. Denne mørke
vinter aften havde 11 spillere fundet vej til skak
lokalerne.

I 5. runde tabte Peter til Bjørn, medens både Per og
John satte et point ind på kontoen. John blev koblet
af i 6. runde ved at tabe til Per, så der var dømt dødt
løb i 6. og 7. runde.

Blandt andre første holdspilleren Per Dorff Jørgensen,
som måtte påtage sige favorit værdigheden. Når man
kigger på lynratingen, så lå favoritværdigheden
således:

I 8. runde skulle Per så møde Erik, og her
overraskede Erik ved at vinde med hvid. Nu var Bjørn
pludselig alene i spidsen. Herefter så Bjørn sig ikke
tilbage, medens Per nok håbede på, at nerverne
skulle spille Bjørn et puds. Men Bjørn havde
nerverne i orden og kørte den samlede sejr hjem.

1.
2.
3.
4.

Per Dorff Jørgensen
John L. Hansen
Peter Køhler
Erik Jarlnæs

Turneringen blev afviklet som en alle-mod-alle, så
hvis man kom bagfra, var eneste lille lysglimt, hvis
man skulle have hvid mod en af favoritterne - men
alle ikke-favoritter kan naturligvis ikke få hvid.
Efter 3 runder havde Per og Bjørn Olsen begge scoret
fuldt hus, men da de skulle mødes i 4 runde, var det
oplagt, at kun en person havde max efter 4. runde.
Det lykkedes Bjørn at få remis, om det var held eller
dygtighed - skal jeg ikke kunne sige. Med til historien
hører dog at Bjørns lynrating var 1595, medens hans
normale rating er over 1800. Det gav følgende stilling
i toppen efter 4. runde:
1. Per
Bjørn
2. John
Peter

En anden, som ikke gjort meget væsen af sig i de
første 5 runde var Bo Pagh, som havde tabt til de 3
forhåndsfavoritter, samt scoret 2 point. Men fra 6.
runde havde han havde fået varmet lyn fingerne op,
og satte for alvor turbo på point-høsten i de sidste 5
runder, dog med en remis mod Jens Fejø i sidste
runde - en remis mod Fejø er dog ikke at foragte.
Resultatet blev derfor:
1.
2.
3.
4.

Bjørn Olsen
Per Dorff Jørgensen
Bo Pagh
John L. Hansen
Peter Køhler
5. Erik Jarlnæs
6. Ole Overmark

10½
9½
7½
7
7
6
5½

Stort tillykke til Bjørn, som ud over at have erobret
titlen også kunne sætte 239 gode lynrating point ind
på lynkontoen. En anden rating højdespringer var Bo,
som høstede 195 point.

3½
3½
3
3

Frederiksberg LynMester
2018
Bjørn Olsen

Vidste du at:


Jan Timman blev International Mester (IM) i 1971.
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Frederiksberg vinter 2017/18 - spil-når-du-vil
I vintersæsonen 2017/18, gennemførte FS sin traditionelle spil-når-du-vil turnering. Turneringen spilles, som
altid efter princippet - har du tid og lyst, så kom forbi og spil et parti. I alt spillede 27 spillere et eller flere
partier.
Som altid har vi lidt statistik nedenfor, og lidt overraskende er der flest sejre med sort end med hvid. En anden
sjov detalje er, at eksempelvis John åbenbart helst ville have hvid, da han har dobbelt så mange gevinster med
hvid end med sort. Ikke et ord om, at det måske også kunne afhænge af modstanderen:)
Faktisk prøvede jeg også en anden lille sjov statistik ting, nemlig at beregne den gennemsnitlige rating gevinst i
henholdsvis DK og ELO rating, og begge er et pænt stykke over 0. Ikke at det kan overraske, da man jo kan få
bonus rating, men alligevel.
Lidt statistik fra turneringen:






Resultatet af turneringen blev:

Antal deltagere
Antal ikke FS'ere
Antal partier
Gennemsnitlig rating (RT) gevinst
Gennemsnitlig ELO gevinst

14
36

26

27
5
76
38
50

Hvid gevinst
Sort gevinst
Remis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

John L. Hansen
Dan H. Andersen
Knud Larsen
Bjørn Olsen
Michael Vedsø
Anfinn Niclasen
Ahmad Siyar Qasimi
Rolf Ejlertsen
Søren C. Krogh, K41
Søren F. Larsen, Nørrebro
Fiodor Chior
Jens Fejø
Leif Eriksen

7/9
5/5
4½ / 8
4½ / 7
4/8
4/7
4/5
4/7
3½ / 8
3/6
3/5
3/7
3/6

+45 RT

+104 RT

Vidste du at:


Jan Timman blev Stor Mester (GM) i 1974. Dermed blev han blot den 3. hollænder til at
opnå GM status. De 2 første var Max Euwe og Jan Hein Donner.

Vidste du at:


Jan Timman første gang vandt det hollandske mesterskab i 1974. Han sluttede på 2.
pladsen i 1972.
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Fischer kom forbi Brønshøj
Dick Sørensen har fundet en artikel, som Ole Illum Truelsen har skrevet. Det er en glimrende artikel, som du
kan se den inde på Brønshøjs hjemmeside. Ole vinder over Fischer i en simultan match - flot spillet. Der står
blandt andet, at der var 25 deltagere, samt at Fischer var utilfreds med, at modstanderne var for stærke.
Faktisk havde FS et nuværende medlem med i denne simultan match fra 1962, nemlig vores 1. holds spiller
Henrik Sørensen, som har en lille korrektion til artiklen:
Jeg synes, at den gode Ole Illum Truelsen har en noget selektiv hukommelse og jeg føler mig kaldet
til at tage Bobby Fisher i forsvar.
For det første var der ikke 24 deltagere men derimod 41!! Det var dengang uhørt - det var en
uskreven "lov", at man kun stillede med max. 25-30 deltagere. Fra min daværende klubformand og
formand for KSU B. E. Binnerup ved jeg, at Bobby Fisher var noget utilfreds med, at der var 41 mand
men han var - dengang - en høflig ung mand, der ikke ville lave ballade over det på sin 19-års
fødselsdag. Han kom jo lige fra Interzoneturneringen i Stockholm, hvor han havde sat hele
verdenseliten til vægs og vundet med 3 points forspring, så han havde vel overskud til at spille mod
41 mand selv om det ville tage 6-7 timer.
Grunden til, at han på et tidspunkt blev så irriteret, så han truede med at afbryde
simultanforestillingen, skyldtes, at han havde bemærket, at "feltet" var meget stærkere end der er
kutyme for og det var efter min mening korrekt, for der var et meget stort antal mesterspillere iblandt
de 41 spillere. Og det var ikke som Ole Illum antyder, fordi han ikke kunne tåle at tabe et par partier.
Og på toppen af det hele, så stod en par landsholdspillere fra Kampklubben og åbenlyst gav gode råd
til nogle spillere. Det kunne jeg selv observere, idet jeg selv var med (se vedhæftede billede) og
kunne følge det på den modsatte langside. Om Ole Illum Truelsen var iblandt dem der fik gode råd,
har jeg dog ingen anelse om.
Bobby Fisher tabte 7 partier og spillede 7 remis og alle tabene kom tidligt. Og jeg tror ikke, at det var
fordi Fisher havde en dårlig dag på kontoret - det var simpelthen ikke normalt at stille et så stært felt
mod en stormester. Da feltet var reduceret til ca. 20 mand, så vandt han resten på nær en enkelt
remis. Jeg måtte selv ned efter 44 træk og 6 timers spilletid.
Så for "the record", så blev Bobby Fisher skandaløst behandlet af KSU og havde særdeles god grund
til at være utilfreds.
Dan H. Andersen har også lidt input til artiklen:
Skakbladet var ret syrligt og havde følgende overskrift på artiklen om simultanen og hjælpen undervejs:
”Simultan mod 41 spillere og mange tilskuere”. 2 eksempler på alt for stærke modstandere er
landsholdsklassespillere som Finn Petersen og Peter H. Nørby. Det var i øvrigt typisk for Fischer, at han holdt
aftalen indgået med KSU året før. 600 $ var aftalt, og det holdt han fast ved, skønt hans takst efter sejren efter
sejren i interzoneturneringen var steget meget.
Vidste du at:


Jan Timman har vundet det hollandske mesterskab 9 gange - foreløbig sidste gang i
1996. Han har vundet følgende år: 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 87 & 96
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Det er Henrik mellem damen til venstre og spilleren, som Fischer skal til at trække mod.
Selve partiet mellem Henrik og Bobby Fischer forløb:

Bobby Fischer - Henrik Sørensen
Hvid: Bobby Fischer
Sort: Henrik Sørensen
Dato: 11. marts 1962

8: Lb5+, Sbd7, 9: Sxd7, Sxd7, 10: 0-0, Le7,
11: Sd2, 0-0, 12: Te1, a6, 13: Ld3, Se5, 14:
Lc2, Lg4,

1: e4, e5, 2: Sf3, Sc6, 3: c3, Sf6, 4: d4, Sxe4,
5: d5, Sb8, 6: Ld3, Sc5, 7: Sxe5, d6,

15: f3, Lh5, 16: Se4, Lh4, 17: Sg3, Lxg3, 18:
hxg3, f5, 19: Lf4,
Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Dette er faktisk stillingen på billedet.
Desværre laver Henrik en fejl her, idet han
skulle have trukket Df6.
19: ..., Sd7, 20: Dd4, Df6, 21: Dd2, Tae8, 22:
Te6, Txe6, 23: dxe6, Sc5, 24: Lg5, De5, 25:
b4, Sxe6, 26: Te1

26: ..., Dxg3, 27: Txe6, Lxf3, 28: Lb3, Kh8, 29:
Df2, Dxf2, 30: Kxf2, Le4, 31: Te7, c5, 32:
bxc5, dxc5, 33: Lf4, b5, 34: Le5, c4,

Nyhedsbrev, juli 2018

Det ser udfordrende ud for sort, men derfor
kan man jo godt prøve nogle små tricks.
35: Lxg7+, Kg8, 36: Lxf8, cxb3, 37: axb3, Kxf8,
38: Ta7, Ld5, 39: b4, Kg8, 40: g3, Lf7, 41:
Txa6, Kg7, 42: Kf3, Lc4, 43: Kf4,

43: ..., Ld3, 44: Kg5, opgivet

Tak til Henrik for indsendelse af et godt simultan parti mod en kommende Verdens Mester. Indtil 19.
træk fulgtes de ad, jævnfør Fritz. Fischer var 19 år i 1962 og ingen havde nok forudset, at blot 10 år
senere skulle han spille sit sidste officielle parti.
Vidste du at:


Jan Timmans første internationale succes var sejren i Hastings (73/74), hvor han delte
sejren med Mikhail Tal, Gennady Kuzmin og Laszlo Szabo.
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Frederiksberg kommune mesterskab 2018
Som traditionen byder indleder FS med at indbyde
til Frederiksberg Kommune Mesterskab 2018. En
turnering, som har været afholdt siden 1999,.
Alle kan deltage i turneringen, 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 (8.
og 15. 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 gruppe. Ved ligestilling benyttes
Sonneborn-Berger korrektion til at afgøre
mesterskabet. Turneringen bliver ratet efter både
dansk og ELO hurtig rating.
Der vil være præmier til vinderen, samt rating
præmier i form af vin / chokolade. Som minimum
til bedste spiller under 1800 & 1400. Ingen spiller
kan dog få 2 præmier.
Sidste års vinder blev Dan H. Andersen.

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 Dan H. Andersen
2018 ?

Vidste du at:


Jan Timman var i 1982 nummer 2 i verden - kun overgået af verdensmesteren Anatoly
Karpov, som lå på første pladsen. På toppen af sin karriere blev han betragtet som den
bedste ikke-sovjetiske spiller og blev kendt som 'Best of the West'.
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Frederiksberg Mesterskab 2018 & forår spil-når-du-vil
Så endte det med at blive forår, hvor FS inviterede til det 8. Frederiksberg Mesterskab i koordineret skak, samt
den traditionelle forårs spil-når-du-vil turnering. Lidt statistik fra turneringerne:






I alt spille 32 personer et eller flere partier
Der deltog 9 ikke FS'ere
I spil-når-du-vil spillede 17 personer mere end 4 partier
Antal partier spillet 97
Rating højdespringer blev Frank Dybdahl med 97 - et
rating point for hvert spillet parti....
 Gennemsnitlig rating tilgang i spil-når-du-vil 24
 Gennemsnitlig rating tilgang i Mesterskabet 5

22

40

Hvid sejr
Sort sejr

35

Remis

Slut stillingen
Frederiksberg Mesterskab 2018 (7 partier)
1.
2.
3.
4.

Dick Sørensen
Søren Friis Larsen, Nørrebro
Alexander Riisberg
John L. Hansen
Morten Renneberg, Øbro
5. Mikkel Jørgensen, Brønshøj
Anders Kjær, Brøndby
6. Bjørn Olsen

Forår spil-når-du-vil (9 runder)
5
4,5
4
3,5
3,5
3
3
1,5

Frederiksberg Mester
2018
Dick Sørensen

1. Dan H. Andersen
6
2. Bjarke R. Winther
6
3. Ahmed Kazic
4½
4. Søren Chr. Krogh
4½
5. Frank Dybdahl
4
6. Knud Larsen
4
7. Ahmad Siyar Qasimi
4
8. Frode B. Nielsen, Allerød 3½
9. Anfinn Niclasen
3½
10. Pavan Medarametla
3½
11. Markus Tærsbøl, Valby 3½

/6
/9
/9
/ 9 bedst < 1400
/6
/9
/7
/5
/9
/5
/6

Vidste du at:


Jan Timman har vundet flere store sejre blandt andet:
 Amsterdam IBM 1981
 Wijk aan Zee 1981
 Linares 1988
 Euwe Memorial 1989
 World Cup turneringen Rotterdam 1989

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Side: 12 af 20

Frederiksberg Skakforening

Nyhedsbrev, juli 2018

Skak er vigtigst

DM 2018 - FS'erne
DM blev, som i 2015 & 2016, spillet i
Svendborg. Turneringen blev afholdt i
samarbejde mellem Sydøstfyn og Tårnet
Svendborg og blev spillet på hotel Svendborg,
som ligger midt i Svendborg. Så ingen kunne
klage over transporten.

Som du måske husker så vandt Thomas Haugaard veteran
klasse i 2017. Denne succes blev desværre ikke gentaget,
men FS gjorde det trods alt ok. Bedst placerede blev Erik
Jarlnæs med 3,5 point i veteran klassen - på en 4. plads.

Som der står i indbydelsen, så er Svendborg
jo en havneby, så man kan også sejle dertil.
Gad vide, om nogle af deltagerne gjorde brug
af denne mulighed.
DM blev i 2018 Bjørn M. Ochsner fra
Skanderborg med 8 af 9 mulige og uden tab.

FS deltagerne:








Erik Jarlnæs
Niels M. Rendlev
Thomas Hauggard
Ole Overmark
Bjørn Olsen
Bjarke R. Winther
Michael Vedsø

3,5 / 5
2,5
2,5
2
2/7
3/5
1,5 / 5

Veteran klassen
Veteran klassen
Veteran klassen
Veteran klassen
G7, gruppe 1
G5 - 2. forløb
Kort påske 1

Vidste du at:


Jan Timman har deltaget 13 gang i OL, hvor han 11 gange har spillet 1. brættet. I 1976
vandt han guld på for bedste præstation på 1. brættet. Han har spillet 169 partier med
følgende resultat: 58 gevinster, 86 remis og blot 25 tab
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Erik Jarlnæs - Thomas Haugaard
Med 4 FS'ere i veteran klassen ud af 30, kunne det næsten ikke undgås at 2 af dem mødtes, hvilket skete i
første runde. Lidt sjovt er naturligvis at begge er tidligere vindere af veteran klassen.
Hvid: Thomas Haugaard
Sort: Erik Jarlnæs
Dato: 29. marts 2018
1: d4, Sf6, 2: c4, e6, 3: Sc3, Lb4, 4: e3, c5, 5: Se2, d5,
6: a3

Hvid har god fremrykning på dronningefløjen,
medens sort har en fribonde....
21: Te3, La6, 22: Tae1, Te8, 23: Txe8+, Txe8, 24:
Txe8+, Dxe8, 25: De3, Dxe3+, 26: Lxe3,

Skal der slås igennem, eller skal man på retræte?
6: ..., Lxc3+, 7: Sxc3, cxd4, 8: exd4, Sc6, 9: c5, Se4,
10: Lb5, O-O, 11: O-O, Df6,

Det ser jo remisagtig ud, men Erik ville det
anderledes og prøver noget lidt alternativt...

12: Lxc6, bxc6, 13: Dd3 Td8 14: f3, Sxc3, 15: Dxc3, a5,
16: b3, e5, 17: Le3, exd4, 18: Lxd4, Dg6, 19: Tfe1, a4,
20: b4, f6,
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26: ..., d4, 27: Lxd4, Kf7, 28: Kf2, Ke6, 29: Ke3, Kd5,
30: Lb2, Kc4, 31: Kd2, Kb3, 32: Lc1, f5, 33: f4, Lf1, 34:
g3
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Hvid forsvarer sig glimrende, så hvordan skal sort
komme igennem....
34: ..., Lc4, 35: Kd1, Kc3, 36: Ld2+, Kd3, 37: h4, Lb3+,
38: Kc1, Ld5, 39: Le1, Ke2, 40: Lc3, Kf3, 41: Lxg7,

Nyhedsbrev, juli 2018

Har sort momentum nok til at få gevinsten i hus - der
skal spilles præcist, men hvis tiden begynder at lure,
så er det næppe gennemskueligt....
51: Kb2, Bd3, 52: Ka2, Kc3, 53: Lg7+, Kc2, 54: Lf6, h5,
55: Ld4, h4, 56: Lg1, Lc4+, 57: Ka1, h3, 58: b5, cxb5,
59: c6, Kb3, 60: c7 Le6,

Så står der bønder på menu for både hvid og sort
41: ..., Kxg3, 42: Lh6, Kxh4, 43: Kd2, Kh5, 44: Lf8,
Kg4, 45: Lh6, Kf3, 46: Kc3, Ke4, 47: Kd2, Lc4, 48: Kc3,
Lf1, 49: Kd2, Kd4, 50: Kc2, Kc4,

Hvid vælger at opgive her, da a3 står for fald,
hvorefter det bliver umuligt at holde de 2 fribønder
61: opgivet

Tak til Erik for indsendelse af et godt parti fra DM.
Vidste du at:


Jan Timman spillede med i Zone turneringen i både 1972 & 1975, men kom dog ikke
videre. Det lykkedes i 1985 at gå videre til kandidat matche, hvor han dog tabte til Artur
Yusupov. Han mødte Karpov i 1990 om retten til at møde Kasparov, men tabte....
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Sommerskak - afslutning på sæsonen 2017/18
Når det er sommer, spiller man sommerskak, eller lader være. Hvorom alting er, så afholdt FS skak i
sommervarmen = sommerskak i juni måned, efter at vores koordinerede turnering var færdig spillet - en
afslutning på sæsonen 2017 / 18.
Turneringen blev spillet efter konceptet, at hver onsdag spillede man 3 partier med 25 minutter til hver. Man
behøvede dog ikke at møde op hver gang. Det blev jo en varm sommer, så der var mange som fravalgte
sommerskakken, men dem som trodsede varmen fik spillet noget skak.
Resultatet af turneringen blev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dan H. Andersen
Jens Fejø
John L. Hansen
Ahmed Kasiz
Pavan Medarametia
Anfinn Niclassen
Bjørn Olsen
Erik Jarlnæs
Dick Sørensen
Bjarke Winther

9/9
5½ / 9
4½ / 9
4/9
3/6
2½ / 6
2/3
2/3
1½ / 3
1½ / 3

Fordeling
20
15

+ 56 RT

10

+ 42 RT

5

Fordeling

0
Hvid sejr

Sort sejr

Remis

Vidste du at:





Jan Timman vandt hurtig turneringen 'Paris Immopar Hurtig turnering' i 1991, hvor
han i knock-out spillet opnåede følgende gevinster:
 Gata Kamsky
1½ - ½
 Anatoly Karpov
2-0
 Viswanathan Anand
1½ - ½
 WM Garry Kasparov
1½ - ½
Han vandt ca. 75.000 USD i denne turnering
I denne turnering, opnåede han en præstations rating på 2950

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.
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James Bond - license to move
Erik Bremer har indsamlet en stribe anderledes historier fra skakkens verden. Her får du historien om et
skakparti i en James bond film. Som du sikkert har regnet ud, så er forsidens VM-match og billede hentet fra
filmens verden
James Bond filmen "From Russia with love”, er produceret i 1963. En af skurkene i filmen er Kronsteens, som
også er en stærk skakspiller. I den berømte skakscene i begyndelsen af filmen ser vi Kronsteens spille mod den
canadiske McAdams i en VM match. Stillingen er 11½ - 11½. Og stillingen på brættet er følgende:
Banditten siger ildevarslende "skak". Imens vises trækket
for publikum på et stort demonstrationsbræt. McAdams
spiller nervøst 1: ...,Kh7, hvorefter Kronsteens smiler og
spiller De4+.
McAdams er forfærdet og vælter sin konge, som et tegn på
overgivelse og mumler "Tillykke sir, det var et strålende
kup." Publikum bryder ud i bifald, da Kronsteens forlader
lokalet for at komme videre med sine skumle planer.

Kronsteens spiller 1. Sxe5+

Efter -,Kh8 Txf8+ Dxf8 (eller Txf8) vinder hvid nydeligt med
Sg6+ Kh7 Sxf8+ Kh8 Dh7# Bonden til G6 er ikke meget
bedre, da Tf7+ vinder dronningen.

Nå, hvor kommer partiet egentligt fra? Jo, det stammer fra et berømt glansparti mellem Boris Spassky og David
Bronstein (Bronstein, Kronsteens).

Spassky - Bronstein
URS-CH27 Leningrad, 1960.
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 d5 4. exd5 Ld6 5. Sc3 Se7 6.
d4 0-0 7. Ld3 Sd7

8. 0-0 h6 9. Se4 Sxd5 10. c4 Se3 11. Lxe3 fxe3 12. c5
Le7 13. Lc2 Te8 14. Dd3 e2
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Truer spændende ting på h7
15. Sd6 Sf8 16. Sxf7 exf1D+ 17. Txf1 Lf5 18. Dxf5 Dd7
19. Df4 Lf6 20. S3e5 De7 21. Lb3 Lxe5 22. Sxe5+

Den eneste forskel mellem de to partier er, at i Bond-filmen, er der ingen bønder på d4 og c5. Partiet var lidt af
et mysterium i 40 år, indtil det blev afsløret, at de legendariske Bond-producenter, fejlagtigt troede, at der var
copyright på skakpartier, så de havde fjernet 2 bønder i centrum. Men det viste sig at være en kritisk fejl, fordi
sort kunne spille remis. 22.-, Se6! 23. Sg6 Dc5+ 24. kh1 Db5! 25. Lc4 Dc6 26. Df7+ Kh7 27. Df5 Sg5!
Hvis 22.-,Se6 spiller hvid 23. Sg6 (eller 23.De4 og
derefter Sg6) og kan hugge den sorte springer på e6 ,
fx 23.-,Dg5 24. De4 efterfulgt af Lxe6+

Tvinger 28. Sf8+ og Sg6+.
Spassky har som Kronsteens spillet 22.Sxe5+ og
Bronstein har som McAdams svarede 22-,Kh7 og
opgiver efter 23. De4.
Mange tak til Erik for at bringe klarhed i James Bonds skakhistorie:)

Vidste du at:


Jan Timman stadig er en yderst aktiv spiller, eksempelvis vandt han guld med ved det
europadiske skak mesterskab med et hollandsk hold i 2005. Desuden er er han fast
deltager i sommerens store danske turnering i Helsingør.
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2020 planen
Som du naturligvis ved, så startede den landsdækkende registrering af solskinstimer i 1920, dette var
naturligvis en milepæl, som vi naturligvis alle er glade for i dag....
Men en endnu vigtigere begivenhed for os, var at Frederiksberg Skakforening (FS) bliver dannet torsdag den 6.
maj 1920. Det skete som en sammenlægning mellem Valby Skakklub og Skakklubben Godthaab. Vi kan jo
gætte på, at klubben lå på Godthåbsvej.
Det betyder, at FS snart fylder 100 år. Spørgsmålet er naturligvis, om det skal gå i glemslen, eller om vi skal
markere det på en eller anden måde - men hvordan???
Der er jo mange muligheder og bestyrelsen kunne godt tænke sig dit input til, hvordan vi skal fejre det.
Nogle muligheder kan være:





Gøre ingenting
Lave en hurtig turnering
Lave en større koordineret turnering, eksempelvis i en weekend
Holde en lille højtidelighed med varm kakao og te boller......

En anden ting, som vi overvejer, er om vi skal lave et jubilæumsskrift - FS de første 100 år. Men for at det skal
blive en realitet, må du godt komme med input i form af:










En sjov historie fra klubben
En anekdote om klubben
En spændende kamp/match, eksempelvis om oprykning
Et foredrag, som har meget spændende
En lærerig oplevelse
En oplevelse, som var betydende for klubben
Nogle specielle arrangementer, som har sat sit aftryk i din hukommelse
Et citat, som var meget FS-agtig (hvis der er noget, som hedder det)
Hvis du har et eller flere billeder

Din historie/anekdote behøver ikke at fylde en hel roman, men kan blot være nogle få linjer. Det vigtige er
naturligvis, at FS er i centrum.
Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har tid og lyst til at bidrage med arbejdskraft, dels til at finde ud af hvad vi
ønsker at foretage os, men også i 2020, når fejringen skal markeres - på den ene eller anden måde.
Det er naturligvis god tid endnu, men da vi ikke ønsker at være i sidste øjeblik, så hvis du har input, eller vil
bidrage med arbejdskraft, kan du sende en mail til en fra bestyrelsen.
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Program for efteråret 2018/19
Dato

Uge

Aktivitet

1. aug
8. aug

31
32

15. aug

33

22.aug
29. aug

34
35

5. sep

36

12. sep

37

19. sep

38

26. sep

39

3. okt

40

10. okt

41

17. okt

42

24. okt
Søndag
28. okt
31. okt

43
43

Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen-sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 7. runde
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg efter alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 1. runde
Efterårs ferie
Hurtig turnering med handikap - 25 min til hver - for hver 100 i rating forskel får højst
ratede 2 min mindre, medens lavest ratede ikke får ekstra
Frederiksberg efterår alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 2. runde
Holdturneringen: 1. holdet spiller første kamp

44

Holdkampe

Velkomst efter sommerferie - lyn/hurtig skak
Frederiksberg Kommune Mesterskab 2018
De 3 første runder med 25 min til hver, start kl. 19:00
Frederiksberg Kommune Mesterskab 2018
De 3 sidste runder med 25 min til hver, start kl. 19:00
Frederiksberg sen-sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 1. runde
Frederiksberg sen-sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 2. runde
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen-sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 3. runde
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen-sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 4. runde
Bestyrelsesmøde kl. 17:45
Frederiksberg sen-sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 5. runde
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen-sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 6. runde

Løsning på forside opgaverne
Opgave 1, af Chr. Christensen, København 1908:
eller:
Opgave 2, af C. V. Weilback, Roskilde 1908:

1: Lh3, gxf5, 2: Lf1, dxc3, 3: d4+, Kxd4, 4: Lxb6++
1: Lh3, dxc3, 2: Sd4, Kxd4, 3: Lxb6, Kxb3, 4: Lf1++
1: c5, b3, 2: c6, b4, 3: Se3+, b5, 4: Sc4++

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:


Jan Timman er flittig skribent i 'New in Chess'. Han har desuden skrevet flere bøger.
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