
 Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2020 
 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 1 af 25 
 

4. holdet i sæsonen 2019 / 2020 

I forbindelse med holdkampen mod Damhus tirsdag den 14. januar fik 4. holdet taget ovenstående fine billede. 

Siddende fra venstre: Per Hattens, Poul Jacobsen og Rolf Ejlertsen 

Stående fra venstre: Erik Jarlnæs (R), Anfinn Niclasen (H), Peter Frahm, Leif Eriksen (R) og Ahmad Siyar Qasimi.  

 

Af postekspedient Larsen 1905, Thisted 

Mat i 3 træk 
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Indkaldelse til generalforsamling 
 

Frederiksberg Skakforening 

Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg 

Onsdag den 4. marts 2020, kl. 19:30 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Kassererens reviderede regnskab  

4. Valg af kasserer, formand, øvrige bestyrelses medlemmer, en revisor og revisorsuppleant. 

Vi skal have valgt 2 nye bestyrelses medlemmer, så du må godt overveje, hvorvidt det har interesse for 

dig. 

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag ind 

7. 2020 planen 

8. Eventuelt 

Afslutningsfest  
Vi har gennem nogle år efterhånden, holdt en fest efter den sidste runde i KSU's holdturnering, som i år finder 

sted lørdag den 14. marts. Hvis vi fortsætter denne gode tradition får du nærmere information i forbindelse 

med generalforsamlingen, som finder sted onsdag den 4. marts. 

Efterlysning af FS-partier 
I forbindelse med 100 års jubilæet arbejdes der på, at lave et jubilæums skrift, som indeholder nogle historiske 

fakta om klubben, men det kunne også være sjovt, aktuelt og læreridt at bringe nogle af vores egne partier, 

noget ala Bent Kølvigs bog 'Tag stilling'. Det kan eksempelvis være: 

 Hvid/sort trækker og sætter mat i x træk 

 Hvad er det bedste træk i stillingen 

 En spændende stilling, hvor der er en pointe 

Vi har jo alle sammen et eller flere partier, hvor vi har tænkt - det kunne ikke være spillet bedre. Du må derfor 

godt finde de partier frem og sende til bestyrelsen, med en lille begrundelse, hvilken stilling/træk der er 

bemærkelsesværdig. 

Det kan godt være, at du nu tænker, at mine partier er ikke gode nok til at blive medtaget - men der tager du 

fejl. En god/spændende stilling har ikke noget med rating tal at gøre, men 'kun' øjnene som ser. 
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Dødsfald - Niels Møller Rendlev 
Det er med stor sorg, at bestyrelsen må meddele, at Niels 

Møller Rendlev er afgået ved døden søndag den 29. 

december 2019. Niels blev medlem af Frederiksberg 

Skakforening i august 2015, efter at have været medlem i 

Damhus Skakklub i mange år, og før  til det var det Vanløse 

Skakklub, som havde fornøjelsen af hans altid gode humør 

og mod på livet. 

Men selv om han ikke har været medlem i mange år, blev 

han hurtig et værdsat medlem af FS, da han altid havde en 

positiv tilgang til livet, og kunne snakke med alle, upåagtet 

om han kendte dem i forvejen. Et motto for ham syntes at 

være: En fremmede er en ven, som du endnu ikke har 

mødt. 
 

Han havde skak, som en stor passion i livet, hvor han altid var blandt de først tilmeldte til dagturneringen i K41, 

ligesom han havde deltaget i DM, XtraCon og SeniorDM i mange år. Han vandt blandt andet veteran DM i 2010. 

Han havde en god støtte fra sin kære kone Helen, som også var med til DM flere gange. Det skete da også, at 

skak havde første prioritet og så måtte han naturligvis melde afbud til familie arrangementet.  

Han var en habil 1. klasses spiller, som havde været oppe og snuse til mesterkassen. Af natur var han 

angrebsspiller. Du kan se et eksempel på hans angrebslyst i nyhedsbrevet fra oktober 2019 fra XtraCon 

turneringen i Helsingør. 

I 2017 blev han 70 år, og fik en skak tur i gave af Helen. Det blev hans livs skak tur, da han sammen med vennen 

Jørgen Hvenekilde tog til Acqui Therme i Italien for at deltage i VM i senior skak. Han fik i denne turnering 5 

point, som betød, at han kunne sætte lidt ind på rating kontoen. Men det var faktisk ikke rating tallet, som var 

vigtigt for ham: Det vigtigste var at få et godt parti, men bevares naturligvis ville han helst vinde. 

Han var glad for mad, og var ikke bleg for at kritisere maden, hvis den ikke var i top. Han kunne selv lave mad på 

højt plan, som jeg fik fornøjelsen af ved flere lejligheder. Han var også meget gæstfri, og deres hjem i Vanløse 

eller kolonihaven i Herlev var altid åbent for både ventede såvel som uventede gæster.  

Jeg lærte selv Niller at kende ved DM i 2014 i Rebild bakker, hvor Helen også var med, og jeg havde tit 

fornøjelsen af at besøge Helen og Niller enten i Vanløse eller i Herlev, hvor vi så fik et parti skak, ofte i selskab 

med Erik Jarlnæs. Niller foretrak ved disse 'turneringer' at spille 10 minutter, da 5 minutter ikke gav tid til meget 

fordybelse. Det skete ofte, at vi lige skulle gå tilbage og se, hvad nu, hvis jeg i stedet have spillet...... 

Niller var tidligere børnehaveleder gennem 35 år og denne historie blev fortalt nogle gange til begravelsen. 

Niller spurgte en dag en dreng, om han ville med udenfor og lege. Drengen svarede: Skal vi ikke hellere vente på 

en voksen? 

Niels Møller Rendlev blev 72 år, 13. august 1947 - 29. december 2019. 

Ære være hans minde 
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Holdturneringen 2019/2020 - status efter 4 kampe 
Så er vi ca. halvvejs i sæsonen 2019/2020. Hvis du spiller på hold, har du ganske givet styr på, hvordan dit eget 

hold ligger i tabellen, men hvordan ligger de øvrige hold. Vi tager en status: 

Hold Placering Topscrore 

1 Nr. 8 i 1. division grp 1 
14,5 point & 2 matchpoint 

Per D. Jørgensen 2,5 / 4 
Thorbjørn Rosenlund 2,5 / 4 
Allan Poulsen   2,5 / 3 

Nu kan nummer 8 måske ikke lyde, så godt, men faktisk mangler holdet at spille en kamp. Det skyldes 
at Fredericia måtte udskyde deres kamp grundet et dødsfald på holdet. Denne kamp bliver spillet 
søndag den 9. februar i Øbros lokaler, hvor du naturligvis er velkommen til at kigge forbi. 
Hvis vi kigger på forventet rating, så har holdet klaret sig lige under den forventede rating. Så mon 
ikke, at holdet overrasker positivt i de sidste 4 runder og dels kommer op på den befriende 6. plads, 
men måske kan holdet også kigge lidt højere op i tabellen. 

2 Nr. 8 i KSU's 1. række 
12,5 point & 1 matchpoint 

Peter Køhler  2 / 4 
Frank Dybdahl (R) 2 / 3 

I modsætning til 1. holdet, har 2. holdet spillet alle deres kampe. De 3 første kampe var desværre lidt 
under forventet, når man kigger på rating. Specielt i 1. runde, hvor holdet mødte FS 3,  som FS 2 tabte 
med 3,5 - 4,5. Men bevares det gav nok et boost til 3. holdet.  Der kom lidt mere skik på holdet, da de 
i 4. runde vandt over Øbro 4 med 4,5 - 3,5, det var 0,85 over forventet. 
Desværre mangler holdet at møde nr. 3 (Lyngby-Virum 1), nr. 2 (Øbro 4) og nr. 4 (Amager 1), så også 
her skal der kæmpes hårdt for at holde liv i forhåbningerne om at forblive en sæson mere i 1. række. 
Jævnfør seedningen skal holdet hjemtage en 3. plads. 

3
  

Nr. 6 i KSU's 1. række 
14 point & 3 matchpoint 

Alexander Riisberg 2 / 3 
Torben Schøller Larsen 2 / 4 
Arne Schøller Larsen 2 / 4 

Holdet lagde ud med en fin sejr, sikkert til stor ærgrelse for 2. holdet, men de 2 efterfølgende runder 
bød desværre på nederlag - ikke store nederlag, når vi kigger på forventet score, men desværre nok 
til holdet måtte nøjes med en 7. plads. Heldigvis kom der 4 point i hus mod Amager 1, som medførte, 
at det nu er 6. plads, som indtages. 
Holdet mangler blandt andet nr. 1 (Nørrebro 2) og nr. 2 (Øbro 4), så også her er det ikke givet, at 
holdet kan forblive i 1. række. Seedningen siger en 8. plads, så mon ikke vi har en lille overraskelse. 

4 Nr. 6 i KSU's 4. række 
13,5 point & 2 matchpoint 

Peter Frahm  3 / 4 
Ahmad Siyar Qasimi 3 / 4 

Seedningen siger en 7. plads, men holdet har faktisk klaret sig lidt over forventet. På den positive 
side, er at holdet har mødt de 3 øjeblikkelige tophold, så mon ikke at holdet kan kravle lidt højere op i 
tabellen. Men der er 6 point op til 2. pladsen, så det bliver nok svært at gå efter oprykning, men 
bevares holdet har lov til at overraske:) 
Til gengæld har holdet spillet klubbens bedste holdkamp, når man kigger på forventet score. I 2. 
runde tabte de ganske vist med 3,5 - 4,5 til Herlev 2, som p.t. ligger på 1. pladsen, men alligevel 
scorede de 2,14 mere end den forventede score. Så det var et hæderligt nederlag, som 4. holdet godt 
kan være tilfredse med. 

Den sidste runde - lørdag den 14. marts 
Husk at lørdag den 14. marts spilles sidste runde i KSU's holdturnering. Undtagelsen er, at 4. holdet allerede om 

onsdagen sætter sig til brætterne for at spille mod Valby. Årsagen er, at Valby har problemer med at stille hold 

om lørdagen. Til gengæld må det jo betyde, at både 2. og 3. holdet kan stille med reserver - 'lånt' fra 4. holdet. 
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 Frederiksberg Skakforenings 100 års jubilæum 
Onsdag den 6. maj 2020, er det præcis 100 år siden, at Frederiksberg Skakforening blev stiftet. Det var en 

sammenlægning af sammenlægning mellem Valby skakklub og Godthaab skakklub. Vi har forskellige tanker om, 

hvordan vi markerer denne begivenhed og foreløbigt har vi følgende på tegnebrættet. 

Hurtigturnering 
Lørdag den 2. maj, arrangerer FS en hurtig turnering, som har start kl. 10:00, hvor præmierne vil have en 

'fornuftig' størrelse. Inden for nogle uger vil indbydelsen blive slået op på SKAK.DK.  

Denne turnering arrangeres i samarbejde med Henrik Andersen, som står for 'skak for sjov'. Henrik står for at 

arrangere forskellige skoleskak aktiviteter/ turnering denne dag. Alle arrangementerne vil finde sted på 

Frederiksberg Rådhus.  

Onsdag den 6. maj 
Det skal naturligvis markeres på selve dagen, som jo er onsdag den 6. maj, at det er præcis 100 år siden, at 

klubben blev stiftet. Det skete torsdag den 6. maj 1920 på café Tårnborg på Allégade 18, her på Frederiksberg. 

Det blev også klubbens første lokaler og siden har klubben  skiftet adresse 12 gange, dog er en enkelt af 

adresserne identisk. 

Vi har forskellige tanker omkring selve aftenen onsdag den 6. maj, men hvis du har ideer, skal du ikke holde dig 

tilbage. 

100 års fest 
I anledning af jubilæet påtænker vi at holde en fest, for at fejre de første 100 år. Festen bliver nok afholdt på en 

lørdag eller en af forårets helligedage, men den endelige dato er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.   

Frederiksberg Mesterskab 
Vi afholder igen i år Frederiksberg Mesterskab, men præmierne bliver nok lidt højere end tidligere. Som altid er 

det de 8 højst ratede, som får lov til at spille med om titlen (og præmien). 

Hvis du har forslag til, hvordan året skal markeres, er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen.  

 

  Vidste du at: 

 Vladislav Kovalev er en hviderussisk stormester 

 han blev født den 6. januar 1994 i Minsk i Hviderusland 

 han blev IM i 2012 

 han blev GM i 2013 

 han havde 2703 i rating i februar/marts 2019 

 han er i skrivende stund nr. 99 i verden med 2650 i rating  

 

 1994 er året, hvor Los Angeles i Californien rammes af et jordskælv målt til 6,6 

 Det er også året, hvor Eurotunnelen indvies 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Kovalev
https://da.wikipedia.org/wiki/1994
https://da.wikipedia.org/wiki/Minsk
https://da.wikipedia.org/wiki/Hviderusland
https://da.wikipedia.org/wiki/2012
https://da.wikipedia.org/wiki/2013
https://da.wikipedia.org/wiki/2019
https://da.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://da.wikipedia.org/wiki/Californien
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-om-den-dynamiske-jord/kvik-guide-til-jordskaelv/
https://da.wikipedia.org/wiki/Eurotunnelen
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Frederiksberg Sensommer 2019  
Så blev vores sensommer turnering afviklet i god ro og orden. Hvis man kigger på slutstillingen, så ser det jo fint 

ud, men faktisk så det efter 5. runde ikke ud til, at Jens ville blande sig i top-striden, men så sætte Jens-lyn turbo 

på, og vandt de 2 sidste, blandt andet over John L. Hansen. Omvendt var det for Peter Køhler, som lagde ud med 

3 af 4, men mistede pusten, og så måtte vi hen til 7. runde og sidste runde, før 2. pladsen var sikret med en sejr 

over Bjørn Olsen.

Statistik 
 Antal deltagere   25 

 Antal ikke FS'ere   7 

 Antal partier  48 

 Rating vinder blev Poul Jacobsen 90 

 Gennemsnits rating gevinst  7,7 

 

Resultatet 
Der blev spillet 7 runder og benyttet korrektion: 

1. Jens Fejø 4 / 7 

2. Peter Køhler 4 / 7 

3. Frode B. Nielsen, Allerød 3 / 3 

4. John Laurids Hansen 3 / 6 

5. Peter Frahm 3 / 4 

6. Poul Jacobsen 3 / 4 - bedst<1400 

7. Bjørn Olsen 3 / 7 

8. Søren F. Nielsen, Nørrebro 2½ / 3  

9. Anfinn Niclasen 2½ / 5 

 

 

2 glade vindere: 

Jens Fejø & Peter 

Køhler, som 

indtog 

henholdsvis 1. og 

2. pladsen. 

Jeg vil tro, at de 

vandt en flaske 

vin hver. 

Billedet blev 

taget af Bjarke R. 

Winther

16 

23 

9 
Sejr til hvid 

Sejr til sort 

Remis 
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Frederiksberg Metro turnering 
Så skete det endelig, efter 12 års ventetid, 

nemlig at metro city ringen åbnede. Det skete 

søndag den 29. september og for nogle er det 

blevet nemmere, at komme til og fra FS, da 

Alex Møllers Have Metro station ligger ca. 

400 meter fra vores lokaler på Nordre 

Fasanvej 81. 

Derfor afholdt FS en Frederiksberg Metro 

hurtig turnering, som blev afviklet over en 

enkelt aften, hvor der blev afviklet som 

schweizer turnering, med 4 runder med 20 

minutter til hver spiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet 
1. Søren Friis Larsen, Nørrebro 4/4 

2. Kurt Kilforth, Valby 3 

Jens Fejø 3 

3. Anfinn Niclasen 3 

4. Bjørn Olsen 2 

5. John L. Hansen 2 

 

 

 

Bedste < 1400 

Anfinn Niclasen 

Turneringsvinder 

Søren Friis Larsen 

fra Nørrebro 

Bedst < 1800 

 Jens Fejø 

Kanonfotograf 

Bjarke R. Winther 

Lidt fakta om city ringen 
 Vedtagelse af City ringen 2007 

 Arbejde begyndes 2009 

 Strækning i km 15,5 

 Antal stationer 17 

 Max dybde 35 meter 

 Antal tunnelboremaskiner 4 

(Nora, Eva, Minerva & Tria) 

 Pris ca. 22,3 mia 

 Tophastighed 90 km 

 Gennemsnitsfart med stop 40 km 

 Tid for rundkørsel 24 min 

 Antal gange åbning udskudt 2 gange 

 Budget overskridelse 10,5 % 

 Genanvendt jord i Nordhavnen 3,1 mio 

 Nye bænke på stationspladserne > 150 

 Plantede træer på stationspladserne ca. 800 
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SKAKOPGAVEN ved Kaare Vissing Andersen

Løsning på opgaverne i FS nyhedsbrev 

oktober 2019 

Nr. 7 KVA & Steen Christensen, Problemskak nr. 

46 (2019, 2. kvartal)

 
#2                                            C+ 3+4 

Når man som komponist vil skabe en opgave 

med et bestemt tema i miniature (højst syv 

brikker), må man oftest gå på kompromis med 

sværhedsgraden. Og denne opgave hører da 

også til de ret lette. Nøgletrækket er 1. Dg7! der 

truer både 2. Dg1#, 2. Dg2# og 2. Dh6#. Sort kan i 

de tre tematiske varianter (hovedvarianter) 

cyklisk forsvare sig mod de to af truslerne, men 

ikke den tredje: 1… f3 2. Dg1#, 1… Kh2 2. Dg2# 

og 1… Dg8 2. Dh6#. Vi ser, at opgaven beskriver 

Fleck-temaet, hvis definition vi så i løsningen på 

opgave nr. 4. 

Inspirations-parti 

Som nævnt ved præsentationen af opgave nr. 8 

er den inspireret af en stilling fra Xtracon Chess 

Open 2017, nærmere bestemt partiet Allan Stig 

Rasmussen – Roi David Miedema, 9. runde. Efter 

sorts 23. træk opstod den følgende stilling, hvor 

hvid trak 24. gxh7?! og derefter måtte gennem 

17 træk mere, før sejren var i hus. 

Nr. 8A Rasmussen – Miedema, Xtracon 2017

                            
Stillingen efter sorts 23. træk 

Trods den tilsyneladende ret komplicerede 

stilling er der en ret enkel gevinst, som jeg 

foreslog hos Per Andreasen i analyserummet, 

nemlig magnettrækket 24. Le3! Jeg havde ikke 

engang set, at springeren på d5 dækkede e3, og 

selv som løberoffer er der tale om et klart 

vindertræk. For at løberen på h6 ikke skal gå 

tabt, må sort spille 24… Lxe3, men så sker der 25. 

Txh7+, og dronningen på d7 går tabt. Med dette 

in mente skulle det være let at løse den næste 

opgave. 

Nr. 8 KVA, Caïssa (Gladsaxe SF), nr. 375, 

november 2018

                              
#2                                            C+ 8+7   
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Løsning: 1. Lg5! Træktvang! 1… fxg5 2. Tf7#, 1… 

Lxg5 2. Th7# og 1… Se7 2. Lxh6#. 

Inspirations-fælde 

Ved præsentationen af den næste opgave, nr. 9, 

nævnte jeg, at den var inspireret af den såkaldte 

Rubinstein-fælde. Jeg skrev da lidt om fældens 

historie, men ville ikke komme ind på dens træk 

– det ville jo prompte give læserne løsningen på 

opgaven.  

Mig bekendt kom fælden første gang til 

udførelse i partiet Amos Burn –Heinrich Wolf, 

Oostende 1905: 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. 

Lg5 Le7 5. Sf3 Sbd7 6. e3 0-0 7. Tc1 a6 8. cxd5 

exd5 9. Ld3 Te8 10. 0-0 c6 11. Dc2 h6 12. Lf4 

Sh5? Angriber hvids løber på f4, men overlader 

dermed bonden på d5 til kun at være dækket af 

bonden på c6. Dette og den trange plads for den 

sorte dronning udnyttede Burn nu til at vinde en 

bonde – og senere partiet. 

Nr. 9A Burn – Wolf, Ostende 1905

                          
Stillingen efter sorts 12. træk 

13. Sxd5! Garderer feltet c7 og truer derfor 14. 

Lc7 med dronningefangst. Det samme vil ske 

efter 13… cxd5, da Dc2 så garderer c7. 13… Sxf4 

14. Sxf4! Selv blev jeg opmærksom på fælden, da 

jeg læste Morten Fabrins bog ”Plovjernet – 

skakmesteren fra Kratskoven – Bogen om 

Christian Poulsen”, 2017: Partiet Christian 

Poulsen – Fridrik Olafsson, OL i Helsinki 1952, 0-

1. I problemskak (på nær visse studier) gælder 

det dog ikke om at fange dronningen, men 

kongen, så skal der f.eks. laves en #2, der minder 

om Rubinstein-fælden, så må det være Ludvig 

den 16. og ikke Marie Antoinette, der føres til 

skafottet d8. Ergo … 

Nr. 9 KVA, Caïssa (Gladsaxe SF), nr. 375, 

november 2018 

                          
#2                                         C+ 7+10 

Løsning: 1. Sd5! Truer 2. Lc7#. Den dristige 

springer kan slås af hele tre brikker, men lige fedt 

hjælper det: 1… Txd5 2. Db6#, 1… Dxd5 2. Dh4# 

og 1… cxd5 2. Lc7#, hvor vi ser Rubinstein-fælden 

realiseret i den sidste variant. Dertil kommer 1… 

Dxd6 og 1… De5, som begge besvares med 2. 

Sf7#. Og endelig 1… Dg8 2. Le7#. 
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Nr. 10 KVA, Problemskak nr. 43 (2018)       

                        
#2                                          C+ 9+12 

Idet jeg henviser til definitionerne på de nært 

beslægtede temaer Nowotny og Grimshaw i 

Nyhedsbrevet Oktober 2019, side 10, skal jeg her 

nøjes med at angive løsningen: 1. Df7! 

Træktvang! De 2 x 2 tematiske varianter er dem, 

hvor sorts tårn og løber skiftes til at spærre for 

hinanden på samme felt: 1… Ld4 2. Lxc4# & 1… 

Td4 2. Sxc3# samt 1… Le5 2. Dxe6# & 1… Te5 2. 

Sxc3#.  

Da de gensidige spærringer sker på samme felt 

uden hvidt offer på dette, er der tale om 

Grimshaw på felterne d4 og e5. Tilbage er kun 

træk med springeren på e7, hvilke udgør de ikke-

tematiske varianter. Hvis sort ”blot løfter Se7”, 

skrives 1… Se7~, sker 2. Db7#. Men hvis sort ved 

at sætte springeren på et felt, som hindrer denne 

mat, og det kan kun ske ved 1… Sc6 – et tema 

som kaldes fortsat forsvar –så opstår en anden 

gene for sort, nemlig selvblokade på c6 (det sorte 

træk fratager kongen flugtfeltet c6), og så har 

hvid 2. Sc7#, for nu gør det ikke noget, at Tc8 

ikke længere garderer feltet c6. 

Nr. 11 KVA, Skakbladet 2002, nr. 12

                            
#2                                             14+10     

Som jeg skrev ved præsentationen er denne 

opgave ”lidt ond”. Men nogle har måske fundet 

lidt hjælp i oplysningen om, at den ikke kan 

computertestes!  

Forførelserne er: 1. Dc2? Truer 2. Dxc7#, men 

strander på 1… h1(D)+! 1. Kc4? eller 1. Ke6? 

Truer begge 2. Db7#, men igen 1… h1(D)! 1. Kc6? 

Truer 2. dxc7#, men 1… cxd6! 1. Sd8? Truer 2. 

Sc6#, men igen 1… cxd6! 1. Txg4? Truer 2. Tg8#, 

men for tredje gang 1… cxd6! Dertil kommer 1. 

Tc4? Truer 2. dxc7#. 1… cxd6 2. Tc8#. Men sort 

har både 1… c6! og 1… c5!  

Løsningen kræver en retrograd analyse af 

stillingen: Hvad var sorts seneste træk? Det ses 

let, at dette ikke kan være gjort af Ta8, Ba7, Bc7 

eller Bh7. Det kan heller ikke være gjort af Sg4, 

Be3 eller Bh2, da alle felter, hvorfra de kunne 

være kommet, er besatte. Kb8 kunne være 

kommet fra b7 eller c8, men da skal hvid lige 

inden have flyttet La6 ad diagonalen f1-a6, men 

det udelukkes af bonden på b5. En særlig 

spidsfindighed angående den sorte konge vender 

vi tilbage til. Vi bemærker, at sort har 

dobbeltbønder på e- og h-linjen, hvilket forklarer 

to slag. Da hvid har 14 brikker i diagramstillingen, 

og altså kun har fået slået to brikker, kan Bf6 ikke 
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have gjort sorts seneste træk, da denne bonde 

ikke har kunnet udføre et slag, men må være 

kommet fra f7, hvilket ikke kan være sket 

trækket inden diagramstillingen, da der står en 

brik på f7. Men kan stillingen ikke være opstået 

ud fra, at sorts konge har stået på c8, og hvid har 

haft et tårn på b7, og der så er sket Tb7-b8++ og 

Kc8xb8 lige før diagramstillingen? Nej, for – som 

nævnt – begge hvids manglende brikker er slået 

af bønder på henholdsvis e- og h-linjen. Så et 

hvidt tårn på b7 kræver, at hvid er begyndt med 

17 brikker! Ergo er det sidste træk gjort af 

bonden på e5. Grundet brikker på d6 og f6 kan 

den ikke være kommet fra disse felter. Den kan 

heller være kommet fra e6, for da ville hvid stå i 

skak, før sort trak. Ergo har det sidste træk været 

e7-e5. Dette tillader hvid at slå en passant, og 

løsningen bliver dermed 1. fxe6 e.p. Truer 2. 

dxc7#. 1… cxd6 2. Lxd6#, 1… Se5 2. Tg8#, 1… c6+ 

2. bxc6# og 1… c5 2. bxc6 e.p.#. 

Nr. 12 KVA, Problemskak nr. 47 (2019, 3. kvartal). 

Tilegnet Allan Larsen, 50 år.

                               
#3                                            C+ 8+3 

Løsning: 1. Db6! Truer 2. De3+ Kxf1 3. Df2#. Da 

1… Kxf1 ovenikøbet kommer hvid i møde, 2. 

Df2#, må sort spille 1… Kxd3. Herpå svarer hvid 

2. Td1+, og de fire svar herpå udgør tilsammen 

temaet sort kongestjerne: 2… Kc2 3. Se3#, 2… 

Kxc4 3. Td4#, 2… Ke4 3. De3# og 2… Ke2 3. Lh5#. 

Seks nye opgaver 

Jeg vil denne gang bringe fem flertrækkere og en 

tilegnelsesopgave i form af en hjælpemat. Man 

må endelig ikke lade sig afskrække af nogen af 

delene. Hvis man har svært nok ved en #2, må en 

mat i endnu flere træk da være helt umulig, 

tænker man.  

Nej, thi for #2 gælder det gerne, at variantnettet 

ganske vist spreder sig bredt, men i sagens natur 

ikke stikker ret dybt, mens det for flertrækkerne 

omvendt gælder, at variantnettet i sagens natur 

stikker dybt, men ikke ret bredt. For #n, hvor n er 

større end eller lig 4, skal løseren i reglen ”blot” 

finde opgavens idé, så kommer (hoved-

)varianten næsten af sig selv – alene af æstetiske 

grunde og fordi komponisten selv skal hitte rede 

i sagen, er der sjældent ret mange sidevarianter. 

Og ofte er det den samme hvide brik – 

temabrikken – der udmanøvrerer sort. Selv 

finder jeg, at #3 (tretrækkere), som jeg kalder 

skakspillets Formel-1-opgaver, er de vanskeligste 

både at komponere og løse, så vi springer straks 

ud med en ”firhjulstrækker”.   

NB! Der følger lidt venlig vejledning med til 

opgaverne. I den første gælder det for hvid om at 

skabe sig en vej til en mat i bunden!   
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Nr. 13 KVA, ”fribonden” (Damhus Skakklub), 

december 2019 (årgang 11, nr. 2)

                               
#4                                          C+ 5+11 

INSPIRATIONS-PARTI 

Ved DM i Rebild i 2017 var det endnu engang en 

fra Frederiksberg Skakforening, Thomas 

Haugaard, der vandt Veteranklassen, mens jeg 

selv som skakturist syntes, at det var mere 

spændende at undgå hugormenes mat-fælder i 

de lyngbeklædte bakker. Til sagen: I 

Landsholdsklassen præsterede Allan Stig 

Rasmussen med hvid et smukt baningstræk i 3. 

runde mod Mads Hansen i denne stilling:     

Nr. 14A Rasmussen – Hansen, DM 2017 

                    
Stillingen efter sorts 38. træk 

Hvid står naturligvis klart bedst, da han har en 

bonde mere, og fordi tårn og løber arbejder 

bedre sammen end tårn og springer, ikke mindst 

når der er bønder på begge sider af brættet. 

Men man kan naturligvis vinde sine 

”gevinststillinger” mere eller mindre elegant. 

Hvid løste sin opgave med det smukke 

baningstræk 1. Kf1! Efter sejren forklarede Allan 

Stig, at planen var manøvren La6-e2-f3, hvorefter 

løberen støtter a-bondens vej til forvandling. 

Planen kom dog ikke til udførelse, idet hvid vandt 

på anden vis (se Skakbladet, 2017, nr. 2, side 24 

og 29-30). Men idéen fik i det mindste inspireret 

mig til den næste opgave og en artikel om baning 

i det nævnte nummer af Skakbladet. 

Nr. 14 KVA, Skakbladet 2017, nr. 2

                                    
#4                                       C+ 12+10   

Den næste opgave er nok min bedst kendte. 

Bent Larsen, der deltog i den nævnte GM- 

turnering blev så begejstret over den, at han 

offentliggjorde den få dage efter i Ekstra Bladet, 

og Jens Kristiansen anvendte den i en julequiz i 

Skakbladet. Muntre hjørner! 
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Nr. 15 KVA, K41’s GM-turnering, September 

1991, bulletin nr. 5, 26/9-1991.

                        
#4                                            C+ 9+9 

INSPIRATIONS-PARTI 

En af VM-historiens mest berømte stillinger er 

den følgende, som opstod efter sorts 29. træk i 

det 20. MP i opgøret Euwe – Aljechin, 

Amsterdam 1935. Sort synes at komme ud af den 

generende binding på a-linjen med La4-b5, men 

den idé hindrede hollænderen med et smukt lille 

hop med tårnet. 

Nr. 16A Euwe – Aljechin, 20. MP I VM 1935

          
Stillingen efter sorts 29. træk 

30. Ta2! Nu strander 30… Lb5? på 31. cxb5, og da 

løberen på d5 nu dækker tårnet på a2, har hvid 

vundet en officer. Derfor måtte sort affinde sig 

med en nået nær ”evig binding” på a-linjen, hvad 

der naturligvis lammede hans manøvrefrihed så 

meget, at han måtte opgive godt ti træk senere. 

Manøvren c4xb5, der åbner diagonalen a2-d5, 

har jeg valgt at kalde Euwes Diagonalåbning 

(selvsagt et uofficielt navn). Jeg har komponeret 

en del hjælpematter med temaet, men det er 

også blevet til den følgende direkte mat. 

Hvorledes finder løberen på f7 mon vej til det 

rette felt? 

Nr. 16 KVA, ”fribonden” (Damhus), april 2018  

                                      
#5                                            C+ 9+9  

Hvis man er blevet træt af mine opgaver, vil det 

nok lindre at prøve på at løse den næste, som jeg 

selv blev vildt begejstret over at stifte 

bekendtskab med under gennemgang af 

Skakbladet med henblik på at finde stof til 

Frederiksberg Skakforenings historie. Her 

gebærder den hvide dronning sig ganske 

anderledes end i opgave nr. 15! 
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Nr. 17 A. W. Mongredien, Chemnitzer Tageblatt, 

1925 

                                        
#5                                          C+ 8+11 

INSPIRATIONS-OPGAVE 

Det sker tit, at problemkomponister hædrer en 

rund fødselar eller en jubilerende klub med en 

såkaldt tilegnelsesopgave – ofte i form af en 

bogstavopgave.  

En af de mest geniale af en sådan er den 

følgende, kreeret af Knud H. Hannemann i 1927 

og tilegnet de fire spillere, som scorede SØLV ved 

det første Skak-OL (London) nogensinde, 

hovedårsagen til, at Jens Enevoldsen, 

Frederiksberg Skakforening, indleder kapitlet 

”Guldalderen” i sit mesterværk ”30 år ved 

skakbrættet” med ”den anskuelse, at 1927 er det 

største år i dansk skak”.  

De fire spillere var Erik Andersen, O. H. Krause, 

H. Norman-Hansen og Karl Ruben. Og 

Hannemann hylder dem med udgangspunkt i 

deres efternavnes initialer! 

Nr. 18A Knud Hannemann, Skakbladet 1927

                                  
#2                                            C+ 6+2 

Som det ses danner begyndelsesstillingen et R 

for Ruben. Efter nøgletrækket 1. Dc2!, der truer 

3. Db1#, får vi et A for Andersen. Efter den 

eneste parade mod den trussel, 1… Txb2, får vi 

et N eller et H om man vil for Norman-Hansen. 

Og endelig får vi efter 2. Dxb2# et K for Krause! 

Det er meget vanskeligt at skabe en sådan 

bogstavopgave i form af en direkte opgave (#n). 

Men Knud Hannemann (1903-1981) er også den 

ene af de to store danske komponister af absolut 

verdensklasse. Den anden er K.A.K. Larsen (1896-

1963). Mig bekendt er Hannemann da også den 

eneste danske problemkomponist, der er blevet 

portrætteret i en hel bog af en udenlandsk 

forfatter, hvilket skete med hollænderen 

Meindert Niemeijer (1902-1987): ”The Danish 

Wizard”, 1963. 

Vil mindre ånder skabe en bogstavopgave, må de 

– som i den følgende – ty til en hjælpemat. Dér 

makker brikkerne mere ret! I en hjælpemat skal 

sort og hvid i fællesskab udføre de træk, der 

ender med, at sort bliver mat. Det er lidt ligesom 

at lægge et puslespil! I en hjælpemat i to træk, 

begynder sort. Derefter trækker hvid, så sort, og 

endelig sætter hvid sort mat med sit andet træk. 
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Nr. 18 Kaare Vissing Andersen. Originalopgave 

tilegnet Frederiksberg Skakforening, 100 år

                            
Hjælpemat i 2 træk              C+ 4+5  

Tillægsspørgsmål: Hvilket bogstav viser 

diagramstillingen? Hvilket bogstav viser 

slutstillingen?

Juleafslutningen 2019 

Parlyn 
Så oprandt årets juleafslutning - sker ca. 1 gang om året. Og der er jo ingen grund til at lave om på en god 

tradition, så klubben bød på gløgg, æbleskiver, samt et glas portvin. Der var dømt julehygge over hele linjen. 

Efter julequizzen, som du kan læse på om og prøve kræfter med på næste side, så var det blev tid til den lige så 

traditionelle parlyn, som i går ud på, at der dannes hold med 2 spillere på hvert hold og så bliver der spillet 5 

minutters lyn. Det var ikke alle, som have lyst til at prøve kræfter med denne krævende disciplin, men i alt 12 

personer dannede 6 hold. Let the chess begin. 

Den første runde var en meget lige runde, idet alle hold spillede 1 - 1, så man kunne ikke ane en vinder i 

horisonten. Den 2. runde blev også jævnbyrdig, bortset fra at Erik Holstein og John Garodkin havde fået 1½ 

point mod Bjørn Olsen og Jens Fejø. I 3. runde måtte Frode B. Nielsen (Allerød) og Magnus B. Quass have 

tænkt, at de da også ville være med i top striden, da de høstede 2 point mod Dan H. Andersen og Peter 

Andersen.  

Så inden 4. runde var stillingen, at Erik H./John G. lå a point med Frode/Magnus, men første nævnte gik i 

spidsen med 1½ point mod Henrik Sørensen og Anfinn Niclassen, medens Frode/Magnus kun scorede et enkelt 

mod John L. Hansen og Erik Jarlnæs. I sidste runde blev resultat fra den første runde gentaget, nemlig alle 

kampe endte 1 - 1. Så det endelige resultatet blev: 

1. Erik Holstein & John Garodkin  6½ / 12 

2. Frode B. Nielsen (Allerød) & Magnus B. Quass 6 

3. Bjørn Olsen & Jens Fejø  5½ 

4. John L. Hansen & Erik Jarlnæs  4½ 

5. Henrik Sørensen & Anfinn Niclassen 4 

6. Dan H. Andersen & Peter Andersen  3½ 
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Julequizzen 2019 
Det er efterhånden blevet en tradition, at der også skal være en julequiz, så den var lavet til lejligheden. Hvis 

jeg kigger på % korrekt besvarelser, så  havde julequizzen i 2018 hele 17 af spørgsmålene, som havde en 

korrekt besvarelses % på 50 eller derover - for julequizzen 2019 gjaldt det kun 11 af spørgsmålene. Det betyder 

naturligvis, at julequizzen 2019 var noget sværere. Det er svært på forhånd at vide præcist, hvor snittet vil 

ligge, men jeg vil gå efter, at den bliver nemmere i 2020 - men vil ikke love noget....... 

Som altid i en multiple-choice quiz, så er det en blanding af viden og held. Bevares, hvis du kender alle svarene, 

så er det kun viden:) Om det var viden eller held, som afgjorde det endelige resultat - skal jeg ikke afgøre, men 

resultatet i toppen af julequizzen blev: 

1. Per D. Jørgensen  18 korrekte besvarelser 

2. Dan H. Andersen  17 korrekte besvarelser 

3. Magnus Quass  15 korrekte besvarelser 

4. Anfinn Niclasen  14 korrekte besvarelser 

5. Erik André Andersen 13 korrekte besvarelser  

Hvis du har forslag til spørgsmål, som du synes skal med i julequizzen 2020, så er du velkommen til at sende 

dem til redaktøren. Men du skal naturligvis også have chancen for at prøve kræfter med julequizzen 2019 - 

løsningen finder du bagerst. 

Nr. Spørgsmål 1 X 2 

1 FS kommune Mesterskabet har været afholdt i 
20 år, men hvem har vundet flest gange? 

Dan H. 
Andersen 

Per D. 
Jørgensen 

Frode B. 
Nielsen 

2 Hvad gjorde Bent Larsen efter han havde tabt 
VM semifinalen til Boris Spasskij i 1968? 
Han tabte matchen 2½ - 5½, som blev spillet  i 
Malmø. 

Holdt et års 
skak pause & 

blev gift 

Vandt det åbne 
amerikanske & 

canadiske 
mesterskab 

Vandt det åbne 
tyske & norske 

mesterskab 

3 Nigel Short slog som 10-årig en stormester i 
simultan - hvem? 

Bent Larsen Viktor Korchnoi Tigran 
Petrosjan 

4 Hvad hed DSU's første formand gennem 19 år? Valdemar 
Thoresen 

Johs. Giersing Chr. Lauridsen 

5 Hvem scorede flest hold point i 2018/19? Erik Jarlnæs Dan Terkildsen Bjørn Olsen 

6 Hvornår var Max Euwe VM? Aldrig 1935 - 1937 1945 - 1947 

7 Bent Larsen deltog ved 
juniorverdensmesterskabet i 1951 i 
Birmingham, men hvilken placering fik han? 

4. - 6. plads 10. - 11. plads 15. plads 

8 Hvorfor har de berømte skaksæt fået navnet  
Staunton? 

'Opfundet' i 
Staunton, 
Virginia 

Opkaldt efter 
Howard 

Staunton 

Fik ideen på 
Staunton hotel 

i London 

9 Hvor mange gange vandt Bobby Fisher det 
amerikanske skak mesterskab? 

4 8 11 

10 Hvem er p.t. kvindelig skak VM? Hou Yifan Tan Zhogyi Ju Wenjun 

11 Hvad hed den første DM i skak i 1922? Erik Andersen Egil Jacobsen Poul Hage 

12 Hvem vandt skak OL i den åbne række i 2018? Rusland USA Kina 

13 Hvilket år tabte Kasparov til Deep Blue? 1994 1997 2000 

14 Hvad hed Paul Morphy (1837-84) til William James Charles 



 Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2020 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 18 af 25 
 

mellemnavn? 

15 Hvor mange OL medaljer fik Smyslov i alt, både 
hold og individuelt? 

17 20 23 

16 I 1951 spillede DM Eigil Pedersen live via radio 
(Statsradiofonien) et parti - mod hvem? 

Alexander 
Alekhine 

Mikhail 
Botvinnik 

Max Euwe 

17 Hvor mange år var Anatolij Karpov VM? 6 år 10 år 16 år 

18 FS's 50 års jubilæums turnering måtte 
udsættes 30 min - hvorfor? 

P.g.a. regnvejr 
kom mange for 

sent 

Der manglede 
ure 

Dommeren 
havde sovet 

over sig 

19 I 1978 spillede Victor Korchnoi det længste VM 
parti (antal træk) mod Karpov - hvor mange 
træk, nåede de op på? 

124 træk 136 træk 148 træk 

20 Hvornår kunne Magnus Carlsen første gang 
kalde sig VM? 

2009 2013 2016 

21 Hvad opnåede Pia Cramling i 1992? At blive GM At blive WGM At blive WM 

22 Hvad er formålet med Dansk Skak Unions 
støtteforening? 

Sørge for 
omgivelserne 
når DK spillere 
er i udlandet 

Økonomisk 
støtte til 

internationale 
turneringer i DK 

Støtte op om 
beslutninger 
taget af DSU 

23 Hvilken placering fik DK ved EM for landshold i 
år (2019)? 

21 27 32 

24 Vi slutter af med et jule spørgsmål.  
Hvornår åbnede 'jul i Tivoli' første gang? 

1994 1998 2002 

Uofficiel VM 1800 - 1820, Alexandre Deschapelles 
Det er tid til næste afsnit af VM historien, som Erik Bremer har gravet lidt fakta frem om. 

Alexandre er en af de største spillere i historien. Der har været skrevet meget om ham, som regel en blanding 

af formodninger, overdrivelser, fakta og fantasier. Deschapelles hævdede, at han havde lært alt om skak på 

fire dage. 

Alexandre Louis Honore Lebreton Deschapelles 1780, 

Versailles, 1847, Paris, var efter Philidor verdens 

allerstærkeste skakspiller og listet som den syvende 

uofficielle verdensmester.  

Han dominerede det franske skakliv, som udfoldede sig 

omkring den berømte Café de la Régence i Paris, hvor 

den berømte pianist Frédéric Chopin også slog sine 

folder. Deschapelles blev kaldt "Caféernes 

verdensmester".  

 

I Napoleonskrigene mistet han den ene arm i kamp og det forhindrede ham dog ikke i at være en stærk 

billardspiller. I 1822 spillede Deschapelles ikke skak længere, sandsynligvis fordi Bourdonnais nu var blevet 

stærkere. Han begyndte at spille whist i stedet. Han mestrede hurtigt spillet, og tjente mange penge, flere end 
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han nogensinde havde gjort på skak. Med sin nyvundne rigdom fik han etableret store frugtplantager, havde 

fasaner, dyrkede græskar, meloner, ananas og orkideer i sine drivhuse.  

George Perigal var ansvarlig for de engelske forhandlinger med Deschappelles der havde udfordret engelske 

spillere til en række forgavepartier. Efter englænderen havde rejst de nødvendige 500 £, trak Deschappelles 

sin udfordring tilbage og Perigal skrev: 

 Deschapelles er den største skakspiller i Frankrig;  

 Deschapelles er den største whist spiller i Frankrig;  

 Deschapelles er den største billard spiller i Frankrig;  

 Deschapelles er den største græskar-dyrker i Frankrig;  

 Deschapelles er den største løgner i Frankrig. 

I de sidste halvandet års tid var Deschapelles sengeliggende i smerte og døde uden en mumlen, længe 

forberedt på det han kaldte et ”evig farvel. Desværre kendes der ikke mange partier af ham, da han var hævet 

over at nedskrive dem.  

 John Cochrane – Deschapelles. St. Cloud 1821. 0-1.  
Sort har givet sin bonde på f7 i forgave. Hvid får søreme også lov til at rykke 2 gange i åbningen.  

e4. . . ,d4 Sc6  

 

Grundet en forgave, samt 2 hvide træk, starter vi 

med ovenstående stilling 

1. f4 d5 2. e5 Lf5 3. c3 e6 4. Ld3 Sh6 

 

 

Så skal der vist ske noget, sort er træt af at vente 

5. Se2 Dh4+ 6. g3 Dh3 7. Kd2 Lxd3 8. Kxd3 Df5+ 9. Kd2 

Sg4 10. Ke1 De4  
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Forgaven har vist ingen betydning 

11. Tg1 Sxh2 12. Sd2 Dd3 13. Kf2 Sg4+ 14. Ke1 De3 

15. Sf1 Df2+  

 

Ingen grund til at bruge alle sorts officerer 

16. Kd2 Qf3 17. Kc2 Sf2 18. Dd2 De4+ 19. Kb3 Sa5+ 

20. Ka4 Sc4

 21. De1 Dc2+ 22. b3 Sd3 

 

Både hvids konge og dronning er 'vist' i problemer 

23. Se3 Sxe3 24. Dd2 Sb2+ 25. Kb5 c6+ 26. Ka5 Sec4+ 

27. bxc4  

 

Da4#  

Tak til Erik for at grave i vores skak historie.  

Vidste du at: 

 Vladislav blev hviderussisk junior mester i 2009, 2011 og 2012 

 Han har repræsenteret Hviderusland ved det europæiske junior mesterskab, hvor han 

fik en sølvmedalje i gruppen U14 i 2008, samt en bronzemedalje i gruppen U16 i 2010 

https://da.wikipedia.org/wiki/2009
https://da.wikipedia.org/wiki/2011
https://da.wikipedia.org/wiki/2012
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Individual_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/2008
https://da.wikipedia.org/wiki/2010
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Juleønske fra kassereren 
I har sikkert alle modtaget nedenstående mail fra Bjarke (vores kassere), men blot som en reminder bringer jeg 

lige juleønsket igen: 

Hjælp kassereren og dig selv med at betale kontingentet til tiden. En stor del af kassererens arbejde består i 

bogføring af medlemmernes kontingent indbetalinger og sende påmindelser ud. De fleste medlemmer betaler 

gennem Netbank og her er en oplagt mulighed: 

OPRET EN FAST KONTOOVERFØRELSE 

Detaljer for betalingsaftale kan se sådan ud afhængig af pengeinstitut. 

 Fra konto: Vælg den konto beløbet skal trækkes fra.  

 Tekst på kontoudskrift. FS kontingent.  

 Til konto: 1551 3160084 (Frederiksberg Skakforening) 

 Tekst på modtagers kontoudskrift: Indsæt fulde navn. 

 Beløb: 210 kr. eller 290 kr.  

 Betalingsinterval: Hver 3. måned. 

 Fast betalingsdag: Den 15. 

 Betales næste gang: 15.04.2020 

Nej. Det er ikke muligt at tilmelde betalingen via Betalingsservice. 

Kontingent for medlemskab er: 

 Junior/pensionist  210 kr./kvartal 

 Senior  290 kr./kvartal 

Og betales forud. 

 Første kvartal 1. januar til 30. marts 

 Andet kvartal  1. april til 30. juni 

 Tredje kvartal  1. august til 30. september  

 Fjerde kvartal  1. oktober til 31. december.  

 

  Vidste du at: 

 Vladislav har repræsenteret Hviderusland 4 gange ved OL: 

 2012, hvor han scorede 2½ / 5 som reserve (1 sejr, 1 nederlag og 3 remis) 

 2014, hvor han scorede 5 / 8 på 4. bræt (3 sejre, 1 nederlag og 4 remis)  

  2016, hvor han scorede 5 / 8 på 2. bræt (3 sejre, 1 nederlag og 4 remis) 

 2018, hvor han scorede 6 / 9 på 1. bræt (4 sejre, 1 nederlag og 4 remis) 

http://www.olimpbase.org/
https://da.wikipedia.org/wiki/2012_(film)
https://da.wikipedia.org/wiki/2014
https://da.wikipedia.org/wiki/2016
https://da.wikipedia.org/wiki/2018
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Program frem til sommeren 2020 

Dato Uge Aktivitet 

5. feb 6 FS 2 spiller hjemme mod Lyngby-Virum 1 
FS 4 spiller hjemme mod Amager 3 

Torsdag 
6. feb 

6 FS 3 spiller ude mod Nørrebro 2 

Søndag 
9. feb 

6 FS 1 spiller den udsatte kamp hjemme mod Fredericia 

12. feb 7 Frederiksberg vinter alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 6. runde 

19. feb 8 Frederiksberg vinter alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 7. runde 

Søndag 
23. feb 

8 FS 1 spiller ude mod Frem 1 

Mandag 
24. feb 

9 FS 2 spiller ude mod Øbro 4 
FS 4 spiller ude mod Brøndby 2 

26. feb 9 FS 3 spiller hjemme mod Herlev 1 

4. mar 10  Generalforsamling 

Søndag 
8. mar 

10 FS 1 spiller hjemme mod Næstved 
Sidste kamp spilles på Asgård Skole, Norsvej 2, Køge 

11. mar 11 FS 4 spiller hjemme mod Valby 3 

Lørdag 
14. mar 

11 FS 2 spiller ude mod Amager 1 
FS 3 spiller ude mod Øbro 4 

18. mar 12 Frederiksberg lyn mesterskab 

25. mar 13 FS 100 års hurtig turnering - de 3 første partier a 25 min 

1. april 14 FS 100 års hurtig turnering - de 3 sidste partier a 25 min 

8. april 15 Lukket grundet påske 

15. april 16 FS mesterskab & FS spil-når-du-vil - 1. runde 

22. april 17 FS mesterskab & FS spil-når-du-vil - 2. runde 

29. arpil 18 FS mesterskab & FS spil-når-du-vil - 3. runde 

Lørdag 
2. maj 

18 FS 100 års hurtig skak turnering på Frederiksberg rådhus 

6. maj 19 FS 100 års jubilæums aften - det er præcis 100 år siden, at klubben blev stiftet 

Lørdag 
9. maj 

19 FS 100 års jubilæums fest - det kan være at datoen bliver ændret 

13. maj 20 FS mesterskab & FS spil-når-du-vil - 4. runde 

20. maj 21 FS mesterskab & FS spil-når-du-vil - 5. runde 

27. maj 22 FS mesterskab & FS spil-når-du-vil - 6. runde 

3. juni 23 FS mesterskab & FS spil-når-du-vil - 7. runde 

10. juni 24 FS sommerskak 2020 - de 3 første partier a 25 min 

17. juni 25 FS sommerskak 2020 - de 3 mellemste partier a 25 min 

24. juni 26 FS sommerskak 2020 - de 3 sidste partier a 25 min 

Juli  Sommerferie 

5. aug 32 Velkommen tilbage efter sommerferien 

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://www.lyngbyvirumskakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1783?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=251&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1787?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
https://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1784?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=237&teamTourId=49
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1713?teamTourGroupId=237&teamTournamentId=49
https://www.fredericia-skakforening.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Vinter
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26126
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26124
https://da.wikipedia.org/wiki/Vinter
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26126
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26124
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=237&teamTourId=49
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1713?teamTourGroupId=237&teamTournamentId=49
http://www.frem-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1710?teamTourGroupId=237&teamTournamentId=49
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1788?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=251&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://www.brondbyskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1785?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=237&teamTourId=49
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1713?teamTourGroupId=237&teamTournamentId=49
http://www.naestved-skakklub.dk/
http://asgaard-skole.skoleporten.dk/sp
https://www.visitkoege.dk/koege/oplevelser-i-koge
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=251&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://www.valbyskakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1861?teamTourGroupId=251&teamTournamentId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
file:///G:/Skak/Nyhedsbrev%20&%20program/amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1787?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1786?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1788?teamTourGroupId=248&teamTournamentId=54
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Løsning på forside opgaven 
Opg Parti/stilling af Henvisning  

1 Postekspedient Larsen, Thisted  1905/7.20 1: Lf3, Ke5, 2: Lc3+, Kd6, 3: e5++ 

Løsning på julequizzen 2019 
Nr. Spørgsmål 1 X 2 % 

korrekt 

1 FS kommune Mesterskabet har været 
afholdt i 20 år, men hvem har vundet 
flest gange? 

Dan H. 
Andersen 
6 gange 

x 

Per D. 
Jørgensen 

2 gange 

Frode B. Nielsen 
1 gang 

75% 

2 Hvad gjorde Bent Larsen efter han 
havde tabt VM semifinalen til Boris 
Spasskij i 1968? 
Han tabte matchen 2½ - 5½, som blev 
spillet  i Malmø. 

Holdt et års 
skak pause & 

blev gift 

Vandt det åbne 
amerikanske & 

canadiske 
mesterskab 

x 

Vandt det åbne 
tyske & norske 

mesterskab 

56,25% 

3 Nigel Short slog som 10-årig en 
stormester i simultan - hvem? 

Bent Larsen Viktor Korchnoi 
x 

Tigran Petrosjan 50% 

4 Hvad hed DSU's første formand gennem 
19 år? 

Valdemar 
Thoresen 

x 
Han stiftede i 

øvrigt Sorø 
skakklub i 

1922 

Johs. Giersing 
Formand fra 
1922 - 1926 

Chr. Lauridsen 
Kassere for DSU 

1926 

12,5% 

5 Hvem scorede flest hold point i 
2018/19? 

Erik Jarlnæs 
7½ / 11 

Dan Terkildsen 
4 / 6 

Bjørn Olsen 
x 

9 / 12 

68,75% 

6 Hvornår var Max Euwe VM? Aldrig 1935 - 1937 
x 

1945 - 1947 81,25% 

7 Bent Larsen deltog ved 
juniorverdensmesterskabet i 1951 i 
Birmingham, men hvilken placering fik 
han? 

4. - 6. plads 
x 

Borislav Ivkov 
fra Jugoslavien 

vandt. 

10. - 11. plads 15. plads 68,75% 

8 Hvorfor har de berømte skaksæt fået 
navnet  Staunton? 

'Opfundet' i 
Staunton, 
Virginia 

Opkaldt efter 
Howard 

Staunton 
x 

Fik ideen på 
Staunton hotel i 

London 

81,25% 

9 Hvor mange gange vandt Bobby Fisher 
det amerikanske skak mesterskab? 

4 8 
x 

58 (14 år), 59, 
60, 61, 63, 64 
(11-0), 66, 67 

11 37,5% 

10 Hvem er p.t. kvindelig skak VM? Hou Yifan 
VM 2010-12 
VM 2013 - 15 

Tan Zhogyi 
VM 2017 - 18 

Ju Wenjun 
x 

2018 -  

31,25% 
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VM 2016 - 17 

11 Hvad hed den første DM i skak i 1922? Erik Andersen 
23, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 

Egil Jacobsen 
x 

1922 

Poul Hage 
37, 38, 49, 50 

43,75% 

12 Hvem vandt skak OL i den åbne række i 
2018? 

Rusland USA Kina 
x 

8+, 2=, 1- 
Bedste 

korrektion 

56,25% 

13 Hvilket år tabte Kasparov til Deep Blue? 1994 1997 
x 

3,5 - 2,5 til 
Deep Blue 

2000 43,75% 

14 Hvad hed Paul Morphy (1837-84) til 
mellemnavn? 

William James Charles 
x 

31,25% 

15 Hvor mange OL medaljer fik Smyslov i 
alt, både hold og individuelt? 

17 
9 hold - guld 
8 individuel 

4 guld, 2 sølv, 
2 bronze 

x 

20 23 43,75% 

16 I 1951 spillede DM Eigil Pedersen live 
via radio (Statsradiofonien) et parti - 
mod hvem? 

Alexander 
Alekhine 

VM 1927 - 35 
VM 1937 - 46 

Mikhail 
Botvinnik 

VM 1948 - 57 
VM 1958 - 60 
VM 1961 - 63 

Max Euwe 
x 

VM 1935 - 37 
Euwe vandt en 

hård kamp 

68,75% 

17 Hvor mange år var Anatolij Karpov VM? 6 år 10 år 16 år 
x 

1975 - 85 
1993 - 99 

6,25% 

18 FS's 50 års jubilæums turnering måtte 
udsættes 30 min - hvorfor? 

P.g.a. regnvejr 
kom mange 

for sent 

Der manglede 
ure 

x 

Dommeren 
havde sovet 

over sig 

68,75% 

19 I 1978 spillede Victor Korchnoi det 
længste VM parti (antal træk) mod 
Karpov - hvor mange træk, nåede de op 
på? 

124 træk 
x 

½ - ½ 

136 træk 148 træk 43,75% 

20 Hvornår kunne Magnus Carlsen første 
gang kalde sig VM? 

2009 
x  

lyn VM 
2014, 17,18 

2013 2016 12,5% 

21 Hvad opnåede Pia Cramling i 1992? At blive GM 
x 

At blive WGM At blive WM 43,75% 

22 Hvad er formålet med Dansk Skak 
Unions støtteforening? 

Sørge for 
omgivelserne 
når DK spillere 
er i udlandet 

Økonomisk 
støtte til 

internationale 
turneringer i 

Støtte op om 
beslutninger 
taget af DSU 

93,75% 
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DK 
x 

23 Hvilken placering fik DK ved EM for 
landshold i år (2019)? 

21 
Var 

seedningen 

27 32 
x 

Rusland vandt 

25% 

24 Vi slutter af med et jule spørgsmål.  
Hvornår åbnede 'jul i Tivoli' første gang? 

1994 
x 

1998 2002 31,25% 

 

Til næste julequiz, kan det jo være, at det kan betale sig, at holde øje med, hvad der er sket i løbet af året. Men 

på den anden side, kan det jo næppe heller skade, at havde lidt historisk viden, som ballast, når du igen skal 

prøve kræfter med årets julequiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 Vladislav har repræsenteret Hviderusland 2 gange i det europæiske hold 

mesterskab: 

 2013, hvor han scorede 3 / 8 på 3. bræt (2 sejre, 4 nederlag og 2 remis) 

 2017, hvor han scorede 4½ / 8 på 2. bræt (3 sejre, 2 nederlag og 3 remis)  

 Vladislav vandt det Hviderussiske mesterskab i 2016 

 han i 2019 vandt Tata Steel Challengers (Tata steel udfordringsgruppen), hvor han 

der kvalificerede sig til mestergruppen i 2020. 

 han blev nummer 14 ud af 14 i Tata Steel mestergruppen i 2020, hvor han fik 4 

point (1 sejr, 6 nederlag og 6 remis) 

 

 2013 er året hvor Danmark vinder det internationale melodi grand prix med 

Emmelie de Forest  

 Det er også året, hvor stormen Bodil hærger Danmark 

 2016 er året, hvor store dele af Danmark gik glip af Dronningens nytårs tale 

 2017 er året, hvor Real Madrid bliver den første klub til at genvinde Champions 

League i fodbold, da holdet besejrer Juventus FC i finalen med 4-1 

mailto:bmedlem3@fsskak.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Team_Chess_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Team_Chess_Championship
https://www.dr.dk/nyheder/indland/aaret-der-gik-her-er-hoejdepunkterne-fra-2013-i-danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/2017
https://en.wikipedia.org/wiki/Belarusian_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/2016
https://da.wikipedia.org/wiki/2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel_Chess_Tournament
https://da.wikipedia.org/wiki/2020
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest
https://da.wikipedia.org/wiki/Stormen_Bodil
https://www.visitdenmark.dk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Margrethe_2.
http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/nytarstaler/hendes-majestat-dronningens-nytarstaler
https://da.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_C.F.
https://da.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
https://da.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
https://da.wikipedia.org/wiki/Fodbold
https://da.wikipedia.org/wiki/Juventus_F.C.

