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DM - vinder af veteran klassen 2019

Af ingeniør Hannemann, Randers, 1905
Opgave 1: Mat i 4 træk
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Holdturneringen 2018/2019
Hold
1

2

3

4

5

Placering
Nr. 5 i DSU 1. division grp 1

Point / match point
26 ½ point / 6 MP

Topscore
Erik Andre Andersen (R)
4/6
Per Dorff Jørgensen
3/7
Endnu en sæson er sikret i 1. division. Holdet var ikke på noget tidspunkt i alvorlig oprykningsfare,
men de ængstelige måske kunne ryste på hånden, da holdet i 3. runde tabte 1½ - 6½ til Øbro 1, som
endte på 1. pladsen. Spørgsmålet kunne melde sig - rykker holdet ned i 2. division?
Men holdet viste i de 3 sidste runder, at de ikke anså dette som en mulighed, idet de fik sikret sig en
sæson mere i 1. division. Der var også en økonomisk fordel i at forblive i 1. division, idet Bornholm
rykkede ned i 2. division, så der skal ikke arrangeres en tur til den østligste del af kongeriget i næste
sæson.
Nr. 8 i KSU mesterrække
19 ½ point / 3 MP
Bjørn Olsen (R)
4½ / 7
John L. Hansen
2½ / 7
Peter Køhler
2½ / 7
Holdet levede desværre op til seedningen. Det krævede dels et mirakel, samt hjælp fra andre hold,
hvis holdet i sidste runde skulle have overleve i rækken. Faktisk sluttede holdet fornuftigt af i de 2
sidste runder. I 6. runde vandt holdet 4½ - 3½ over Herlev 1, som endte på 7. pladsen og i sidste runde
blev resultatet 4-4 mod Valby 1, som endte på 6. pladsen. Men desværre var den flotte slutspurt ikke
nok til at få hevet en overlevelse i land. Det betyder så, at vi i næste sæson har 2 hold i 1. række.
Nr. 6 i KSU 1. række
25 ½ point / 3 MP
Dan Terkildsen
4/6
Michael Vedsø
4/6
Holdet stod for klubbens bedste hold resultat, når vi kigger på forventet score. Resultatet kom i land,
da holdet i 2. runde spillede 4-4 mod Damhus 1, som faktisk vandt gruppen med hele 38½ point. Det
var 2,48 over forventet. For at sætte det lidt i relief, så vandt Damhus 5 kampe og spillede kun 2
kampe 4 - 4 - så det var flot gået.
Der blev fulgt op i runden efter , da holdet sejrede 7 - 1 over Damhus 2, hvilket var 2,17 over
forventet. Men desværre fortsatte de flotte takter ikke i de efterfølgende runder, hvor holdet 'kun'
scorede som forventet. Seedningen sagde en 6. plads.
Nr. 7 i KSU's 3. række
24 point / 5 MP
Thomas Haugaard
3½ / 5
Rolf Ejlertsen
3½ / 7
Det blev desværre til nedrykning for 4. holdet. Holdet lagde ellers godt ud med at vinde 6½ over
Herlev 2, som endte på 8. pladsen, hvilket var hele 2,29 over forventet score. Det blev fulgt op med 44 mod Amager 2, som også var 1,29 over forventet. Men runden efter gik det desværre galt, om det
skyldtes, at holdkaptajnen (Thomas H.) ikke var på start listen - vides ikke.
Før sidste runde var holdet pludselig kommet i nedrykningsfare, selv om det ikke så sådan ud fra start.
Desværre skulle holdet møde Odysseus 3, som endte på 2. pladsen, og 3 point var desværre opgivet
på forhånd, da vi ikke kunne stille fuldt hold.
Men så er der da muligheden for at vise i næste sæson - i 4. række, at nedrykningen var en fejltagelse.
Nr. 6 i KSU's 5. række
6½ point / 3 MP
Erik Jarlnæs (R)
2/2
Mikkel Bilgrav Madsen
1/1
Per Hattens
1/6
Denne gruppe bestod jo af 7 4-mands hold, og seedningen forudsagde en 7. plads. Det er hårde odds,
da der var knapt 100 rating point op til Ishøj 2 på 6. seednings pladsen og knapt 300 op til Nørrebro 4
på 1. pladsen. Men trods det, gik holdet på med krum hals og det lykkedes faktisk at overgå
seedningen, ved at ende på 6. pladsen. Nedrykning var ikke en mulighed fra denne gruppe, så i sidste
runde, spillede holdet primært for at undgå 7. pladsen, hvilket lykkedes i form at bedre matchpoint.
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Reservernes turnering
Vi havde flere reserver, som blev flittigt brugt på de forskellige hold, men især 2 reserver skilte sig ud:



Bjørn Olsen, som scorede 9 point i 12 partier
Erik Jarlnæs, som scorede 7½ point i 11 partier

Flot gået af dem begge. De fik begge spillet partier for 4 hold - 2. - 5. holdene.
Vidste du at:


Nigel short er født den 1. juni 1965 i Leigh, Lancashire, England. Han har 2 brødre. Hans
far var journalist, medens hans mor var skolesekretær.

Tilmelding til holdturneringen 2019 / 2020
Så nærmer vi os jubilæums året (2020) med raske
fjed, og denne gang er det sæsonen 2019/2020,
som vi står foran.

KSU holdkampene ligger i følgende uger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De præcise spille datoer kendes ikke på nuværende
tidspunkt for alle vores hold., men 1. holdet spiller
følgende søndage:
1. runde 27. oktober 2019
2. runde 17. november 2019
3. runde 1. december 2019
4. runde 12. januar 2020
5. runde 26. januar 2020
6. runde 23. februar 2020
7. runde 8. marts 2020

Uge 44
Uge 47
Uge 50
Uge 3
Uge 6
Uge 9

28. til 31. oktober
18. til 21. november
9. til 12. december
13. til 16. januar
3. til 6. februar
24. til 27. februar

Datoen for sidste runde kendes ikke på nuværende
tidspunkt.
Hvis du godt vil spille på hold i den kommende
sæson, så giv besked til din holdleder eller en fra
bestyrelsen - senest onsdag den 18. september

Vidste du at:


Nigel voksede op i Atherton. Han blev medlem af både Atherton skakklub, som hans far
(David) havde grundlagt, samt Bolton skakklub. Sidstnævnte havde nægtet ham
medlemskab, da han var 17 år. Begrundelse - han var for ung.

Kontingent forhøjelse
På generalforsamlingen onsdag den 20. marts 2019, blev det vedtaget at forhøje kontingentet med 15 kroner
for alle medlemskategorier, således at kontingentet nu er:



Juniorer
210 kroner i kvartalet
Pensionister 210 kroner i kvartalet
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Studerende/arbejdsløse
Seniorer

240 krone i kvartalet
290 kroner i kvartalet
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FS - Bestyrelsen & revisor
På generalforsamlingen træk Frank Dybdahl sig tilbage som kassere, samt Fiodor Chior træk sig som
bestyrelsesmedlem, idet han havde meldt sig ud af klubben. Endelig træk Peter Køhler sig, som revisor. Der
blev valgt en ny kasserer, samt bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen, samt revisor erhvervene nu består af:










Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Revisor
Revisorsuppleant

Dan H. Andersen
Bjarke Rosenborg Winther - nyvalgt
John L. Hansen
Niels M. Renlev
Bjørn Olsen
Anfinn Niclasen - nyvalgt
Dennis L. Rose
Rolf Ejlertsen - nyvalgt
Per Hattens

Vidste du at:


som 10-årig spillede Nigel med i en simultanmatch i London mod Viktor Korchnoi, som
Nigel faktisk vandt. Viktor var på dette tidspunkt nummer 2 i verden og spillede mod 31
personer, men Nigel var eneste vinder.

FS Lynmesterskab
Forrest
Jens Fejø har hvid
mod Frank
Dybdahl

Bagerst:
Bjarke R. Winther
har hvid mod
Peter Køhler
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Frederiksberg vinter 2019 spil-når-du-vil
FS indbød til den traditionelle vinter spil-når-du-vil turnering, som blev spillet i perioden 23. januar til 3. april.

Statistik






Resultatet

Antal deltagere
Antal ikke FS'ere
Antal partier
Rating vinder blev Markus Tærsbøl
Gennemsnits rating gevinst

24
5
54
86
4,84

27

30

19

20
10

8

0
Hvid gevinst

Sort gevinst

Der blev spillet 7 runder og benyttet korrektion:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dan H. Andersen
Håkan Lane, Damhus
Bjarke R. Winther
John Laurids Hansen
Jens Fejø
Ahmed Kazic
Anfinn Niclasen
Markus Tærsbøl, Amager
Michael Vedsø

5,0 / 5
4,5 / 6
4,0 / 7
3,5 / 7
3,5 / 6
3,0 / 7
3,0 / 6 Bedst<1400
2,5 / 3
2,5 / 6

Remis

Vidste du at:


Nigel Short forlod skolen som 17-årig, for at fokusere fuldtid på skak .

Til hurtigturneringen den 10.
april, tog John L. Hansen nogle
billeder, som du skal have
fornøjelsen af.
Bjarke R. Winther har sort mod
Leif Eriksen
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Frederiksberg mester 2019 og forår 2019 spil-når-du-vil
FS havde indbudt til Frederiksberg Mesterskabet, som løb hen over foråret, med afslutning den 5. juni, som jo
er grundlovsdag. Nu viste det sig, at der blev udskrevet valg til den 5. juni - underligt, at der ikke var tænkt på
vores turneringer, men ok, FS holdt lukket på denne valgdag. Der blev benyttet korrektion i spil-når-du-vil.

Lidt statistik








Antal deltagere
Antal ikke FS'ere
Antal partier i alt
Gennemsnitlig rating tilgang
Gennemsnitlig ELO tilgang
Rating vinder blev Peter Andersen
ELO vinder blev Ahmad Siyar Qasimi

22
3
47
0,12
0,16
52
22

10

Remis
Sort gevinst

19

Hvid gevinst

18
0

5

10

15

20

Resultatet
Frederiksberg Mesterskabet - 5 runder
1. Dan H. Andersen
2. Kenneth Dahl
Bjørn Olsen
John Laurids Hansen
5. Anders Kjær, Brøndby
6. Frode B. Nielsen, Allerød

Forår 2019 - spil-når-du-vil - 7 runder
5/5
2,5
2,5
2,5
2
,5

FS mester 2019
Dan H. Andersen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ahmad Siyar Qasimi
Ahmed Kazic
Jens Fejø
Knud Larsen
Peter Andersen
Poul Jacobsen
Bjarke R. Winther
Peter Køhler
Dan H. Andersen
Anfinn Niclasen

4 / 6 - bedst < 1400
3,5 / 7
3/5
2,5 / 4
2,5 / 7
2,5 / 6
2/3
2/3
2/2
2/5

Stort tillykke til Dan med erhvervelsen af Frederiksberg Mesterskabet 2019.
Vidste du at:





Nigel i 1977 kvalificerede sig som den yngste deltager i det britiske skak mesterskab.
Han slog blandt andet den 10 dobbelte britiske skak mester Jonathan Penrose. Han fik
5 af 11 point. Mesterskabet blev spillet i Brighton.
1977, er også året, hvor strømmen går i New York - i mere end 25 timer
Det er også i 1977, at Star Wars har premiere
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Vidste du at:




Nigel sandsynligvis bedste resultat kom i 1991 i turneringen Amsterdam VBS, da han
sammen med Valery Salov kom på 1. plads, blandt foran Kasparov og Karpov.
1991, er også året, hvor The Julekalender med de nattergale har premiere
Det er også i 1991, hvor Nadine Gordimer fik Nobelprisen i litteratur

Frederiksberg sommerskak
FS havde indbudt til sommerskak i sommervarmen. Det endte med, at blive noget varmere end først antaget,
men det hindrede ikke i alt 21 spillere at finde vej til FS's lokaler. Oprindeligt skulle turneringen have løbet over
3 onsdage, men 'takket' være et folketingsvalg den 5. juni, blev det kun til 2 onsdage.

Lidt statistik







Resultat (med korrektion)

Antal deltagere
Antal ikke FS'ere
Antal partier i alt
Middel rating tilgang
Rating vinder med 54
ELO vinder med 29
20
20
15
10
5
0

20
5
42
0,76
Marianne Izaura Nielsen, Allerød
Marianne Izaura Nielsen, Allerød
18

4

Hvid
gevinst

Sort gevinst

Remis

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

Dan H. Andersen
Marianne I. Nielsen, Allerød
Søren Friis Larsen, Nørrebro
Dan Terkildsen
Bjørn Olsen
Peter Købler
John Laurids Hansen
Thomas Haugaard
Anfinn Niclasen
Jens Fejø
Knud Larsen
Peter Frahm
Ahmed Kazic

5,5 / 6
4/6
4/6
4/6
3,5 / 6
3/6
3/6
3/6
3/6
2,5 / 6
2,5 / 6
2/3
2/6

Vidste du at:


Nigel har vundet flere turneringer, blandt andet:
 Det britiske mesterskab i 1984, 1987 & 1998
 Commonwealth mesterskabet i 2004, 2006 & 2008
 EU's individuelle skak åbne mesterskab i 2006
 Det åbne Canadiske skak mesterskab i 2013 - den 50. udgave af turneringen
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FS Lyn Mesterskab 2019
I alt 15 personer var mødt op for at udkæmpe slaget
om, hvem der skulle gå hjem med titlen 'FS lyn
mester 2019'. Skulle outsideren/vinderen fra 2018,
Bjørn gentage triumfen, eller syntes 1. holds
spillerne, at titlen hørte hjemme hos en 1. holds
spiller?
Der var naturligvis nogle, som på forhånd havde
større muligheder end andre, men alle har jo lov til at
drømme. Der blev lavet 2 kvalifikations grupper med
7 mand i den ene gruppe og 8 mand i den anden
gruppe.
De 2 bedste gik videre i en semifinale. Forhånds
favoritterne var første holds spillerne, men også et
par outsidere, kunne påberåbe sig en mindre favorit
rolle - når vi kigger på rating, så var favorit feltet
følgende:







Dan H. Andersen
Henrik Sørensen
Bjørn Olsen - sidste års vinder
John L. Hansen
Peter Køhler
Erik Jarlnæs

Pludselig var det sidste års vinder, Bjørn, som styrede
mod max point. Faktisk vandt Bjørn også 4. runde og
var dermed på sikker kurs mod semifinalen.
Men både Dan og Henrik, som var i hver sin gruppe,
var opsatte på at vise, at remis ikke er hverdags kost
for en første holds spiller. De vandt resten af deres
kampe og var dermed klar til semifinalen, som vinder
af hver deres gruppe.
I gruppe 1 var Peter opsat på at vise, at nederlaget i
første runde, var en fejl, så bortset fra remisen mod
Dan, vandt Peter resten af sine kampe og var dermed
også klar til semifinalen.
I gruppe 2 så det jo længde ud til, at Bjørn ville gå
videre, men 2 nederlag i 5. og 6. runde, mod
henholdsvis Jens Fejø og Henrik, satte desværre en
stoppe for en gentagelse af sidste års triumf. Det
skabte plads til Jens Fejø, som i 2. runde tabte til
Henrik, men derefter så han sig kun delvist tilbage i
opgøret mod Erik, som endte remis.
Vi havde derfor følgende semifinaler:

I første runde var der dømt favorit sejre, bortset fra
til Peter, som måtte ned mod Bjarke R. Winther. Men
allerede i 2. runde var der tyndet godt ud i, hvem der
havde max, da kun Dan, Henrik og Bjørn havde max ok, John sad over.
I 3. runde måtte Dan nøjes med remis mod Peter,
medens Henrik ligeledes tog en remis mod Erik.




Dan H. Andersen - Jens Fejø
Henrik Sørensen - Peter Køhler

Det endte med at blive 1. holds kamp, da både Dan
og Henrik vandt over finale aspiranterne.
Denne endte Dan med at vinde 2 - 0 og blev der med
FS lyn mester 2019. Stort tillykke med titlen.
Turneringslederen John L. Hansen tog et par billeder,
som du kan finde i dette nyhedsbrev.

FS lyn mester 2019
Dan H. Andersen

Vidste du at:


Nigel lærte skak af sin far som 5-årig, og hans skakkundskaber var selvlært.
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SKAKOPGAVEN ved Kaare Vissing Andersen
Som problemkomponist udi skak glædede det mig som
genbagt (ikke nybagt) medlem af FS at modtage
foreningens Nyhedsbrev først på året – en klub, der
bringer skakopgaver i sit nyhedsbrev eller
medlemsblad, er ikke at foragte. Udtrykket ”genbagt
medlem” hentyder til, at jeg var medlem af FS i årene
1965-1968. Det var en skøn tid hos Ole Schøller Larsen
& Co. – med en herlig stemning i det store lokale på
Sveasvej. Men ”desværre” forlod min anden skakklub,
Brønshøj Skakforening, i 1968 Dansk Arbejder Skak
Forbund og meldte sig ind i Dansk Skak Union, som FS
også var med i, og så måtte jeg med vemod vinke farvel
til FS. I efteråret 2018 kom jeg så atter med, dog kun
som B-medlem.

Ligesom der hører visse data til offentliggørelsen af et
skakparti (turneringens og spillernes navne, datoen
eller i hvert fald året (K-skak: årene) for partiets
afvikling og dets åbning med mere), bør man også for
skakopgavers vedkommende bringe de fornødne data:
Navne på komponisten og den publikation, hvor
opgaven blev bragt første gang. Især klubblade
forsynder sig ofte mod dette krav. Disse data bringes
ovenover opgavens diagram, mens man nedenunder
bringer fordringen, f.eks. ”mat i 2 træk”, til venstre
samt et C+, hvis opgaven er godkendt ved en
computertestet, og to tal for antallet på hvide
henholdsvis sorte brikker (dette giver en vis, men
naturligvis ikke fuld garanti for udelukkelse af trykfejl).

Nå, til sagen! Jeg vil gerne slå et slag for
problemskakken, som desværre ofte møder en vis
intolerance hos almindelige skakspillere. Det er synd,
for problemskakken kan vitterligt højne spillestyrken,
blandt andet ved at øge blikket for spektakulære træk
og træne variantberegning.

Lad mig indlede ”Skakopgaven” med nogle opgaver
kreeret af tidligere eller nuværende medlemmer af FS,
John Tornerup og mig selv samt hvem jeg eventuelt
sidenhen finder ud af opfylder de to krav. Og lad mig
ubeskedent indlede med seks af mine egne opgaver,
fem med fordringen #2 og en med den pudsige
fordring #½ (der findes vitterligt dem der har løst den).

Idet vi må anse skakopgaver med fordringen ”mat i et
træk” for banale (med undtagelse af opgaver med
retrograd analyse), er den enkleste form for opgaver
de såkaldte ”to-trækkere”, opgaver med fordringen
”mat i 2 træk” (#2). For konstruerede, direkte opgaver
(#n) har man den konvention, at det er hvid, der både
begynder og sætter mat – med mindre man ved
retrograd analyse kan bevise, at sort må være i
trækket.
I en #2 skal man finde det hvide førstetræk
(nøgletrækket), som, uanset hvad sort svarer, sætter
hvid i stand til at sætte mat i sit andet træk. Der findes
to typer af to-trækkere: Trusselsopgaver: Efter hvids
nøgletræk står sort over for en eller flere trusler, som
han ikke kan parere, uden at hvid derefter kan sætte
mat på anden vis. Træktvangsopgaver: Efter sit
nøgletræk truer hvid ikke mat, men sort kan ikke
foretage noget træk, uden at hvid så alligevel kan nå sit
mål.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Ud over den nævnte data-type over diagrammet til Nr.
1 ser man ordet ”Version”. Dette betyder, at der er
foretaget en ændring (forbedring) af den oprindeligt
publicerede opgave.
Nr. 1 KVA, Brønshøj Arbejder Skakklubs medlemsblad,
december 1966. Version

#2

C+11+10

Side: 10 af 26

Frederiksberg Skakforening af 1920
Nr. 2 KVA, Brønshøj-Husum Avis, 18. februar 1997

#2

C+ 10 + 8

Nr. 3 KVA, Thema Danicum, januar 1992

#2
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Nr. 5 KVA, Ukrainske Slovo (en ukrainsk avis), 1995

#2

C+ 10+3

Nr. 6 KVA, Caïssa (Gladsaxe SF), nr. 371, marts 2016.
Tilegnet Erik Poulsen, 80 år.

C+ 8+8
Mat i et halvt træk

non-C 5+2

Nr. 4 KVA, Brønshøj Posten, 25. Januar 2007

Lad mig til håbet om nogle fornøjelige stunder for
Nyhedsbrevets læsere føje, at medlemmer af FS kan
deltage i lodtrækningen om skakbøger fra Vissings
Forlag ved at indsende løsninger på adressen
kaarevissing@mail.dk – hver rigtig løsning tæller som
et lod, så ”risikoen” for en bogpræmie stiger med
antallet af rigtige løsninger.

#2

C+ 12+5
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Tak til Kaare for at skrive nogle skakopgaver, samt
muligheden for at vinde en bogpræmie.
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DM i Svendborg
Hele 5 FS'ere havde fundet vej til det sydfynske for at deltage i DM, som også i år blev afholdt i Svendborg. Det
er faktisk 4. gang ud af de sidste 5 DM'er, som er blevet afholdt i Svendborg. Der er også fine lokaliteter, samt
det er ca. midt i Danmark - med lidt god vilje. Så det er meget forståeligt, at DM også næste år vil blive spillet i
Svendborg.
Erik Jarlnæs har skrevet et lille referat, som du naturligvis skal have fornøjelsen af:
Hej, du/i har nok set at jeg vandt Veteranklassen i
Svendborg (DM) med 4.5p af 5 mulige, dvs mit
sidste parti blev remis, mod en stærk mand - Ole O
fortalte mig at jeg rykkede mit Elo tal til 1956 - det
var længe ønsket.

Jeg vil godt vise partiet og også flere af de andre.
Nr 2 og 3 var to af mine modstandere, som jeg
begge besejrede, Ulrik Thomassen Nordre og Claus
Nørregård, Syddjurs (Studenterforeningen i sine
unge dage)
Nogle af mærkværdighederne i Vet. klassen: i
første runde Søren Rix mod John Zachariasen omkring træk 36-37, Søren i trækket, ca. 3-4 min
tilbage. Søren har stået bedst, men har været
unøjagtig og John havde fået mod-chancer, der
skulle tænkes.

Søren Rix og Erik Jarlnæs
Den sidste mand Søren Rix fra Fredericia havde
over 2100 rating (2113 og 2162 ELO) med hvid. Han
spillede e4 og jeg valgte som jeg plejer fransk, og
han valgte 3Sd2 - partiet svingede mellem +0.7 og 0.9/-1.0 (i starten og til sidst for mig), men til sidst
havde jeg ikke øje for den pludselige åbning der var
mulighed for. (Han kunne ikke lide 3Sc3 Lb4
varianterne fordi han ikke tror på de Dg4-varianter
der hører til her, og 3 e5 synes han er kedelig og
ikke interessant, ligesom Tarrach-varianterne 3-Sf6
eller straks d5xe4 kun giver hvid muligheder men
det er så positionelt - alle de overvejelser havde
han - derfor valgte han altså 3 Sd2, og det blev
remis efter 54 træk.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Pludselig bøjer John sig over brættet (Sørens tur og
tiden går) og siger at han ikke må lave de
kruseduller han har lavet. Han havde lavet små
cirkler omkring træk nummer 20, 30 og 40. Så John
protesterer. Søren svajer som en bokser der er
ramt af et urent stød. En kampleder bliver tilkaldt,
det tager lidt tid, og Sørens tid går stadig - samtidig
med at han er bragt ud af fatning.
Kamplederen er usikker, Sørens ur er ikke stoppet
mens han tænker. Og endelig bliver det afgjort at
der ikke er noget at komme efter. 2 træk længere
fremme og Søren må ligesom tænke forfra - de
sammenhængende tanker han havde var pludselig
usammenhængende, og i denne stilling der var fuld
af spænding, ville han lige have planerne på plads inden træk 40, og det fik han, og trak, men vingen
faldt i det samme - Tab på tid.
Først i går hørte vi fra nogle "andre"
turneringsledere, at han godt må lave boller, og
skrive minuttider ned og R-tilbud, så det var en
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psykologiske provokation (måske) fra Johns side så Søren kom i stedet for bagfra, fik 3 gevinster og
skulle derfor møde mig i sidste runde. Og da vi
havde nået træk 40 tilbød jeg remis, og han
svarede at han jo var nødt til at spille videre, for at
"indhente mig" (også få 4 point) - men her var det
allerede blevet klart at jeg ville vinde alligevel på
bedre korrektion!). Men efter træk 54 gav han sig.
(og det var i træk 51 og/eller 52 at jeg havde
mulighed for at vende en meget lille hvid fordel til
en større sort fordel (-1.0)
Flemming Borg stod for to tilfælde. Han kom ikke
til 1. runde mod mig - han var vist kommet fra
Malaga til Kbh. men togene kørte ikke efter
skemaerne, der var togbusser i stedet - i hvertfald
fik han det ikke til at passe.
Så vandt han to, og skulle møde en meget lavere
rangeret deltager. Som jeg har hørt det fra hans
modstander, efter 15-16 træk tog Fl. Borg pludselig
sin telefon op fra sin jakkelomme og lagde den på
bordet. Og det protesterede modstanderen over telefoner skulle være på værelset eller i en taske
(det var sagt før 1. runde af turneringslederen). Og
han fik ret (af turneringslederen) 1-0!! Usportligt
råbte Fl. men tab. Senere har jeg hørt, at han
havde haft telefonen fremme i mange træk, og
"først" da modstanderen stod dårligt, sagde han
det - hvad der er rigtigt, er uklart. Og senere i dag,
inden starten af runde 5, hørte jeg nogen hjælpe Fl.
med at protestere til Skaknævnet over dette.
Modstanderen hedder Per V fra Århus - og han er
også kendt som en der "hvæser" en del - det var
der mange der sagde - selv hørte jeg det ikke (eller
screnede det bare ud) - altså en lang hosten der
mere er som en hvæsen, og flere af dem.
Ole Overmarks første parti mod Jan Bauner er
rigtig godt (red: se partiet længere fremme i dette
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nyhedsbrev), fordi Ole bevarede sin Coolness hele
vejen - han var hvid - Bauner spillede caro-cann (og
det havde vi set noget på på forhånd sammen) 1.
e4 c6, 2. c4(!) d5, slag osv, og naturlig udvikling, og
det var svært for Jan at få bygget noget som helst
op - og mod slutningen VILLE han vinde, og så røg
der en bonde (ok, han gav den, og fik den ikke igen
som ventet), og den kunne ikke stoppes og så var
der pludselig en officer i slag - smukt parti, over
300 Elo i forskel !!
Ole fik som sagt 3p og ratingpræmien for bedste
under 1700
Niels havde ikke en god turnering, han overså for
meget, officerer eller bønder - og så går det jo galt
- smerterne i hans ben og arm/skulder var for store
til at kunne holde koncentrationen (også MED
smertepiller.
Bjarke havde heller ikke en god turnering, og når vi
så hans partier, spillede han for meget "bagud"
(synes jeg) - men han kan måske selv uddybe det.
Tidligere i stævnet var Michael Vedsø med i en
gruppe 5 runder, 50% point, og Lars Foldager vandt
sin 5-runders gruppe.
Det har været rigtig godt at være sammen som
gruppe - og masser af kontakt med andre også. Fik
bl.a. kontakt med Kåre Vissing Andersen, Brønshøj
(og B-medlem hos os) som ved rigtig meget om FS,
historie-mæssigt, ja han har nok gamle FSjubilæums skrifter og tabeller osv - så han vil godt
være med til at hjælpe med Jubilæumsskriftet til
næste år.
Vi prøvede at lave en slags aftale om at vi skulle
samles for at snakke jubilæumsskrift - Kåre, mig,
Dennis, Dan, Anfinn og andre (?) - sorry for at
forsøge at hjælpe til.
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Ikke mere lige nu. Jo, jeg vil sige noget om mit tidsforbrug - for her "plejer" jeg jo altid at komme i problemer:
Vi havde 90 minutter til 40 træk + 30 sek pr træk)
Første runde - Jeg brugte ikke noget tid, fordi min modstander ikke kom!!
Anden runde - mod Ole Overmark. Jeg hvid,
Najdorf variant i siciliansk - Jeg spillede naturlige
træk, men havde kun 41 min tilbage efter 15 træk

(Ole 1 time og 11 min). Vi sluttede ved 27. træk,
hvor jeg havde 16 min tilbage.

Tredje runde - jeg sort mod Claus Nørregård. En
slags Nimzoindisk (med hvids Lg2). Efter 10 træk
havde jeg 1t og 5min tilbage - Claus 1t og 12min).

Jeg "vinder" en bonde med mit træk 22 som jeg
indkasserer i træk 25. Ved træk 30 har jeg 18min
og Claus 8min! Ved træk 35 jeg 15min og Claus
5min. og da vi stopper efter træk 40 har jeg 4 min
og Claus 3 min.

Efter 15 træk 40min til mig, 59min til Claus. 20
træk jeg 25 min Claus 33min - jeg var især glad for
at vi ca fulgtes!
Fjerde runde: Jeg er hvid mod Ulrik Thomassen.
Spansk afbytning (3.Lxc6) om kring træk 25-28 vinder
jeg en bonde, han prøver (selvfølgelig) at vinde den
tilbage, men det lykkes mig at holde den. Efter 8 træk
havde jeg 1t 13min tilbage (han 1t 7min) - men hvad
bruger jeg dog tiden til, det er jo "lige ud af
landevejen".

Efter 11 træk havde jeg 1t 03min efter 13 træk 56
min til mig 49 (!) min til ham. 15 træk 35 min til
mig, 16 træk 25 min til mig og 42 min til ham, ved
21 træk 8 min til mig 30 min til ham - er det her
tidnød? Ved 27 træk 8 min til mig !! og 8min til
ham !!, 30 træk 7min til ig, 6min til ham, ved 37
træk 6min til mig og 4min til ham - tid nok!! 40
træk 3min tilbage - og så fik vi 30 min mere - og
ved træk 44 havde jeg kun 20 min tilbage, han 22
min - også her er jeg glad for, at vi fulgtes ad.
Ved træk 50 9min til mig 11min til ham og ved
træk 56 hvor vi sluttede havde jeg 7 min og han 5
min Jeg synes det er interessant at se at jeg fra træk 22
kun brugte de ekstra 30 sek!!

Erik Jarlnæs med pokalen, og Ulrik Thomassen.

Så det må jo betyde at jeg ved at bruge de mange
minutter i starten, får stillingen og mulighederne
"ind under huden" - så jeg kan bruge dette i resten
af partiet.

Vidste du at:


Nigel spillede første gang for England i 1983 i den europæiske hold turnering, som blev
spillet i Plovdiv, Bulgarien.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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5 runde. Jeg sort mod Søren Rix, Fredericia, og jeg spillede
Fransk. Som altid, og alligevel havde jeg kun 1t og 4 min
tilbage efter blot 10 træk!! Han havde 1t 9min - så han er
ikke bare en hurtig tænker. Ved træk 14 kun 23min til
mig, han 47 min.

Nyhedsbrev, juli 2019

Et par træk længere fremme:

Ved træk 19 13min til mig 43min til ham, ved træk 24 7
min (bare) til mig 37 min til ham. Ved træk 29 stadig 7min
!! Træk 33 jeg 5min han 29min og ved træk 40 3min til mig
15 til ham - altså ser det ud som tidsnød (måske også fordi
han har noget bedre tid) - men i parti 4 var jeg jo nede på
8min!!
Ok, vi fik 30 min mere og allerede 4 træk senere har jeg
brugt det halve 15min tilbage, han 38 min, træk 48 10 min
tilbage han 26 min - men det er her stillingen er Remis
(som jeg tilbød ham i træk 40) og da vi stopper ved træk
54 har han 14 min og jeg 5 min
Partiet mellem Søren og Erik, har et par spændende
stillinger:

I ovenstående stilling skal sort (Erik) til at trække,
overvejelsen under partiet var d4, men med blot
5 minutter tilbage, gik sort efter remisen og en
sikker udelt 1. plads. Der skete følgende:
1: ..., Tc7, 2: Ld3, Le6, 3: Tf3, Tf7 - remis....
Men en mulighed kan være:
1: ..., d4, 2: Te4, dxc3+, 3: Kc2, Txe4, 4: Lxe4, Ld5,
5: Lf5, Lg2, 6: Lc8, som giver følgende stilling:

Hvis sort (Erik) spiller d4 her, så skal der slås tilbage med
det samme, eks:
1: ..., d4, 2: cxd4, Tc4, 3: d5, Lxd5, 4: Te8, Txb4, det skulle
give en lille overvægt til sort.

Jævnfør Fritz skulle det være lige spil....

Vidste du at:


Nigel har blandt andet vundet sølv medalje ved OL i 1984, 1986 & 1988, samt bronze i
1990. Alle medaljerne var hold præstationer.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Tak til Erik for en fin beretning, det hører også med til historien at fik en præstations rating på 2267, det er der
grund til at være stolt over - stort tillykke. Erik har et lille ord om præstations ratingen.
Jo, jeg var glad nok for at vinde DM, og få noget
mere rating, men hvad der gjorde mig stolt var at
opdage at min præstations rating var sat til 2267 !!

en god baggrund for at kunne spille Nimzo-indisk
som sort, og dronningegambit som hvid, og en
masse træning i slutspil -

I XtraCon (Politiken) turneringen i Helsingør, har
jeg mødt flere modstandere med 2100-2200 i
rating, og klaret remis eller vundet - så jeg havde et
håb om at få gode slutresultater - engang. Min
mere seriøse træning startede for ca 2-3 år siden,
da jeg både købte Chessbase 14, og meldte mig til
et kursus over 12 gange - via computer. Der fik jeg

Jeg synes det har ført til, at jeg laver færre fejl, og i
stedet kan holde balancen - indtil modstanderen
laver fejl!!
Lige inden DM, vandt jeg en lille hurtigskak
turnering i klubben (5 runder) med 4.5 p foran Dan
- så det var en god opvarmning - som jeg slog i
sidste runde.

Vidste du at:




Nigel Short blev stormester som 19-årig. Det skete faktisk på dansk grund, nærmere
betegnet i Vesterhavsturneringen i 1984 i Esbjerg. Han vandt turneringen, blandt
andet med sejr over Curt Hansen i 29 træk. På tidspunktet - verdens yngste
stormester.
1984 var også året, hvor Ingemar Stenmark skriver ski historie, da han vinder sin sejr
nr. 75. i World cuppen. Han når op 86 sejre i alt - inden karrieren er slut i 1989.

Fra lynturneringen den
10. april.
Dan H. Andersen i
trækket fører de hvide
brikker mod Jens Fejø.
Hvad tænker Dan her:
Hov - det var da
smart....
eller
hov - kan man det?

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Du skal naturligvis også lige have et af Eriks gevinst partier med på vejen.

Claus Nørregaard - Erik Jarlnæs
Hvid: Claus Nørregaard, Syddjurs, 1907
Sort: Erik Jarlnæs, 1888
Dato: 20. april 2019
1: d4, Sf6, 2: c4, e6, 3: g3, d5, 4: Lg2, Lb4+, 5: Ld2,
Le7, 6: Lc3, 0-0, 7: Sd2, c5,

Gad vide, hvilken løber der er bedst?
20: b3, Db7, 21: f4, a5, 22: Le3, a4,
Skal der slås?
8: e3, cxd4, 9: exd4, Sc6, 10: Sgf3, dxc4, 11: Sxc4,
Sd5, 12: 0-0, b5,

Klargøring til bonde gevinst
23: bxa4, Lc4, 24: Df3, Dxf3, 25: Txf3, Txa4,

Så fik hvid en isoleret bonde - sort takker
13: Sce5, Sxe5, 14: Sxe5, Lb7, 15: Ld2, Lf6, 16: Tc1,
Lxe5, 17: dxe5, Db6, 18: De2, Tfc8, 19: Lxd5, Lxd5,

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Det bliver svært at stoppe b-bonden

Så kom bonden i hus
26: Tf2, Tca8, 27: Tb1, Txa2, 28: Txa2, Txa2, 29: Lc5,
h5, 30: Ld6,

Hvordan kommer sort videre?
Bent Larsen skrev jo en bog: Alle brikker angriber....
30: ..., Kh7, 31: Lc5, Kg6, 32: h3, Kf5, 33: Te1, Ld5,
34: Lf2, b4, 35: Tb1, b3,

36: Kf1, Tc2, 37: Ld4, Ke4, 38: Lf2, Kf3, 39: Le1,
Lc4+, 40: Kg1, b2

opgivet - 0-1
Tak til Erik for indsendelse af et spændende parti,
samt beretning fra turneringen.

DM vinder af veteran
klassen 2019
Erik Jarlnæs

Vidste du at:


Nigel Short blev IM i 1979/80, i turneringen Hastings Premier. Han vandt dog ikke
turneringen, som blev vundet af Ulf Andersen fra Sverige, samt John Nunn fra England.
Han blev dermed den yngste IM, da han scorede 8 / 15 i turneringen. Han brød dermed
Bobby Fischers rekord fra 1958.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Ole overmark havde også en god turnering, idet det blev til en rating præmie. Han har sendt følgende parti
mod Jan Bauner.

Ole Overmark - Jan Bauner
Hvid: Ole Overmark, 1686
Sort: Jan Bauner, Hvidovre, 2003
Dato: 18. april 2019
1: e4, c6, 2: c4, d5, 3: cxd5, cxd5, 4: exd5, Sf6, 5:
d4, g6, 6: Sc3 Lg7, 7: h3, O-O,

Krikken på C4 står vist lidt for godt, så hvorfor ikke
bytte en god springer for en knapt så god?
En isoleret bonde kan vel ikke skræmme?

20: Sxc4, Txc4, 21: Lxb7, Dxb7, 22: a3, Tec8, 23:
Dd3, d5, 24: f3, Sd7, 25: Se2, Sf8, 26: Sf4,

8: Sf3, Sbd7, 9: d6, Te8, 10: Le2, exd6, 11: O-O, a6,
12: Lg5, h6, 13: Le3, b5,

Der skal spilles præcist for at modstå sorts pres
Så er der udlignet på isolerede bønder
14: b4, Lb7, 15: Dd2, Kh7, 16: Tac1, Sb6, 17: Dd1,
Tc8, 18: Sd2, Dd7, 19: Lf3, Sc4,

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

26: ..., Dd7, 27: Tfe1, Se6, 28: Se2, T8c6, 29: Tc3,
Txc3, 30: Sxc3, Tc4, 31: Se2, Da7, 32: Td1, a5, 33:
bxa5, Dxa5,
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Så skal b-bonden forsvares.
39: Dd3, Dd7, 40: Tb1, Sc7, 41: Txb4, Lxb4, 42: b6,
Sb5, 43: Sf4, Sc3, 44: Ld2, Dc6 45: Lxc3

Er det a- eller b-bonden, som har den bedste
fremtid?
34: Db3, b4, 35: axb4, Db6, 36: Kf1, Dd6, (36: ...,
Txb4, 37: Dxd5), 37: b5, Tb4, 38: Da3, Lf8,

opgivet - 1 - 0
Tak til Ole for indsendelse af et parti, hvor der
skulle spilles præcist, da sort havde et godt pres.
Med til historien hører naturligvis, som allerede
nævnt, at Ole endte på 3 point, som rakte til 1.
pladsen i sin rating gruppe.

De 5 FS'ere - resultatet






Erik Jarlnæs
Ole Overmark
Niels M. Rendlev
Bjarke R. Winther
Michael Vedsø

4,5 / 1,98
3,0 / 2,1
1,0
1,5
2,5

Vinder er DM veteran klassen
Rating vinder i veteran klassen
Spillede med i veteran klassen
Spillede med i G7 gruppe 2
Spillede med i kort påske 1, gruppe 2

Vidste du at:


Nigel Short i 1993 kvalificerede sig til en kamp om VM mod Garri Kasparov, som blev
vundet er Kasparov med 6 sejre, 1 nederlag og 13 remis. Det var også denne VM kamp,
som var et brud med FIDE.

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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Frederiksberg Kommune Mesterskab 2019
Det er i år 20 år siden, at Frederiksberg Kommune
Mesterskab så dagens lys første gang. Så det er efterhånden
blevet tradition, at FS afholder mesterskabet 2 gange i
august.
Som start på sæsonen 2019/2020, indbyder FS endnu en
gang til Frederiksberg kommune Mesterskab. Mesterskabet
spilles over 2 onsdage i august. Denne gang er det
onsdagene 14. og 21. august. Du skal være i spillelokalet kl.
18:50, hvor første runde starter kort efter. Hver aften spilles
3 partier a 25 minutter til hver spiller - til hele partiet. Det
vil sige 6 partier i alt. Du behøver ikke at komme begge
aftener for at deltage.
Alle kan deltage i turneringen, men titlen tilfalder den højst
placerede spiller, som enten er medlem af Frederiksberg
Skakforening, eller er bosat på Frederiksberg. Turneringen
afvikles, som en modificeret Schweizer gruppe, og der
benyttes korrektion til at afgøre placeringerne.
Desuden rates turneringen efter både dansk og ELO rating.
Der vil være præmier til vinderen i form af vin eller
chokolade.
Der er præmie til bedste spiller under 1800 og 1400. Ingen
spiller kan dog få 2 præmier.
Skal Dan lave hattrick og hjemmetage titlen for 3. gang?

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 Dan H. Andersen
2019 ?

Vidste du at:






Nigel har deltaget 4 gange ved junior VM. Det bedste resultat fik han i 1980, hvor han
kun tabte til junior VM vinderen, nemlig Carry Kasparov. Denne turnering blev spillet i
Dortmond i Tyskland.
1980 er også året, hvor Danske Sojakagefabrik på Islands Brygge springer i luften. Det
er den 15. juli.
Det er også i 1980, at Dansk Elbil komite oprettes
Den 29. januar 1980 får professor terningen sin internationale debut
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Vidste du at:


Nigel i 1979 i det britiske skak mesterskab skulle ud i omkamp med John Nunn og
Robert Bellin. Han tabte dog til sidstnævnte. Men han fik dog sin første IM norm i dette
mesterskab. Mesterskabet blev spillet i Chester.

FS lynmesterskab:
Siddende forrest:
Erik Jarlnæs har hvid
mod Dan Terkildsen
Siddende bagerst:
Peter Andersen har
hvid mod Bjørn Olsen
Siddende i baggrunden:
Andreas Nygaard har
hvid mod Henrik
Sørensen
Stående: Thomas
Haugaard

Vidste du at:


Nigel i 1979 endte på en delt første plads ved VM for spillere under 16 år, men han
tabte omkampen til Marcelo Tempone fra Argentina. Turneringen blev spillet i Belfort i
Frankrig.

Modtager du skakbladet?
Hvis du skifter adresse, må du godt huske at sende en mail med adresse ændringen til vores kasserer.
Alternativt kan det være, at du ikke længere modtager skakbladet. Ligeledes hvis du skifter mailadresse, må du
også godt sende en mail til vores kasserer, som jo er Bjarke. Bjarkes mail adresse er: kasserer@fsskak.dk
Vidste du at:


i 1985 kvalificerede Short sig til Interzoneturneringen i Biel, men det var ikke en succes.
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FS historie: 50 år fest og turnering
Onsdag den 6. maj 1970 havde Frederiksberg
Skakforening (FS) 50 års jubilæum. I den anledning
indbød FS alle medlemmer til gratis middag kl. 19.00.
Festen blev afholdt i Frederiksberg Rådhuskælder,
Smallegade 1.

Præmierne skulle have været følgende:

Menuen bestod af:

50 års koordineret turnering

 Hors d'heuvre (snitter)
 Fransk bøf med øl, kaffe med cognac eller likør.
Det var muligt at bestille ekstra kuverter a 40 kroner
stykket (ca. 321 kr. i dag). Der deltog ca. 38 personer.
Om maden kan siges, at den var ok, men at folk
generelt syntes, at der enten var for lidt, eller den var
for dyr.
Dagen efter torsdag den 7. maj, som var Kristi
luftfartsdag, havde FS indbudt til en 50-års jubilæums
turnering.

International turnering & økonomi?
Oprindeligt var planen, at det skulle være en
international turnering, med deltagelse af 3 danske
og 2 udenlandske titelindehavere, hvor der primært
var tænkt på nordiske spilere. Den ene plads skulle gå
til Bjørn Brinck-Claussen, som havde vundet DM i
1966. Han vandt også DM i 1970 og 1977.
Desværre blev turneringen ikke til noget, da
turneringens budget var på ca. 28.000 kroner, men
man havde kun fået støtte på 8.000 kroner i alt,
nemlig 5.000 kroner fra DSU's støttefond, og 3.000
kroner fra KSU. Oprindeligt havde FS ansøgt DSU om
10.000 kroner, samt 7.500 hos DSU's støttefond, men
det endte med 3.000 kroner.
Kravet var så, at FS skulle skaffe i alt 20.000 kroner,
hvilket ikke kunne lade sig gøre. Husk på, at året er
1970, så 28.000 kroner er mange penge, det vil svare
til ca. 210.523 kroner i dag.
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1. præmie
2. præmie
3. præmie
4. præmie

2.000 kroner
1.200 kroner
800 kroner
500

ca. 16.000 i dag
ca. 9.500 i dag
ca. 6.400 i dag
ca. 4.000 i dag

Men det blev desværre ikke til noget, så løsningen
blev i stedet at afholde en koordineret turnering,
hvortil der ikke blev ansøgt om støtte. Turneringen
blev afholdt i foreningens lokaler på Sveasvej 8 i
perioden fra torsdag den 7. maj (Kristi Himmelfarts
dag) til søndag den 17. maj 1970.
Uddrag fra skakbladet 1970 af Poul Gregers Jensen:
"Fredag den 8. maj var der en festlig modtagelse på
Frederiksberg rådhus for alle turneringens deltagere,
samt medlemmer af Frederiksberg Skakforening. "
Der kom faktisk den officielle indbydelse fra
Frederiksberg kommune - du kan se den efter denne
artikel.
Dette blev en succes med enten 111 eller 113
deltagere. Optakten blev dog mere hektisk end
forventet, da der jo skulle trykkes program
(internettet var en fjern fremtid), men af mange
årsager, fik bogholderen ikke trykt programmer før
den 6. maj - altså dagen inden turneringens start. Det
skulle efter skrivende være smukt. Hvis nogle
medlemmer har det liggende - kunne jeg godt tænke
mig en kopi. Bogtrykkeren var sandsynligvis vores
klubmedlem Magnus Petersen, som havde sit eget
trykkeri, han lavede vist også layout'et til vores
klubblad, som havde skakbrikker på forsiden, samt
var i A5 format.
Selve turneringen måtte udsættes 30 minutter, da
folk selv skulle have ure med, men de blev
fremskaffet og resten af turneringen forløb fint. Der
var forplejning, som bestod af både drikkelse og mad
- der var nok af begge dele.
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Udvalgte resultater
 Elite klassen - 9 runder
1. Palle Henriksen, Studenterforeningen 6
2. Jens Kristiansen, Gladsaxe
5½
 Mesterklassen - 9 runder
1. Mogens Ravn, FS 6
2. Lars Petersen, K41 6
3. Gert Iskov, FS
5½
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internationale turnering. Jeg ved ikke, om det fortsat
var aktuelt, efter ideen om en international turnering
blev droppet.
Borgmesteren på dette tidspunkt hed Arne Stæhr
Johansen, som sad i perioden fra 1950 - 1954 og igen
i perioden fra 1958 til 1978. Fra 54 - 58 hed
borgmesteren Aksel Møller.

Lyn turnering
Der var i alt 7 grupper.
Jeg kan læse, at man havde anmodet Frederiksbergs
borgmester om at blive protektor for den

Efter følgende var der en lynturnering, som blev
vundet af Allan Poulsen fra Gladsaxe, medens
Thorbjørn Rosenlund kom på 3. pladsen.
Turneringsleder var Erik Jarlnæs.

Indbydelse fra Frederiksberg Kommune i anledning af FS's 50 års jubilæum.
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Dansk Skak unions Støtteforening – på vej mod nye tider
Er du årsmedlem, så husk at betale dit årskontingent.
Foreningen har brug for dit bedrag til at forsætte sit arbejde. I de seneste år har foreningen mistet en hel del
medlemmer. Bestyrelsens er gået i gang med at gendanne medlemslisten.
Er du ikke medlem i dag kan du vælge at blive års- eller livsvarigt medlem. Det koster minimum 100,- kr. for et
årsmedlemskab. Indmeldelsen sker via foreningens hjemmeside www.dsus-sup.dk/ eller kontakt kassereren.
Foreningens indtægter kommer fra kontingent fra medlemmerne og forrentning af formuen. Formuen er
566.249 kr. (resultatopgørelse for 2018). I 2019 støttes 7 turneringer med et samlet beløb på 26.000 kr.
Dansk Skak Unions Støtteforening (DSUS) blev stiftet i 1963 og har til formål støtte internationale turneringer i
Danmark.

Hurtig turneringen den
10. april:
Stående: Ahmed Kazic
Siddende forrest:
Peter Køhler mod Bjørn
Olsen
Siddende bagerst:
Turneringsvinder med
4½: Erik Jarlnæs mod
Peter Andersen
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Program efteråret 2019
Dato
7. aug
14. aug
21. aug
28. aug

Uge
32
33
34
35

4. sep

36

11. sep

37

18. sep

38

25. sep

39

2. okt

40

9. okt

41

16. okt
23. okt

42
43

Søndag
27. okt
30. okt
6. nov

43
44
45

Aktivitet
FS tilbage-fra-ferie velkomst lyn
Frederiksberg Kommune Mesterskab: 6 partier a 25 min - de 3 første partier
Frederiksberg Kommune Mesterskab: 6 partier a 25 min - de 3 sidste partier
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 1. runde
Undervisning kl. 18:00
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
Ekstra ordinær generalforsamling, handlende om vedtægtsændringer til lokalefonden,
samt bevilling af penge til forenings 2020 markering.
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen sommer alle-mod-alle - udsatte partier
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 5. runde
Lukket på grund af efterårsferie
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 6. runde
Holdkamp for 1. holdet, 1. kamp
KSU's holdturnering, 1. kamp
Undervisning kl. 18:00
Frederiksberg sen sommer alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 7. runde

Løsning på opgaverne
Opgave 1 af Ingeniør Hannemann, Randers, 1905:
eller

1: Ke3, Th3+, 2: Kd4, Td3+, 3: Kc5, Txd5+, 4: cxd5++
1: Ke3, c2, 2: Sc7+, Kd6, 3: c5+, Kxc5, 4: Le7++

Opgave 2 af Lærer R. Knudsen, Tversted, 1905:
eller

1: Se5, dxe5, 2: Td7+, Kc4, 3: b3++
1: Se5, cxd4, 2: Sd3, Lf6, 3: Sb4++

Vidste du at:


Nigel Short i oktober 2018, blev udnævnt til vice præsident for FIDE.
2018 var også året, hvor Christianshavn havde 400 års jubilæum.

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).
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