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Status på holdturneringen 2019/2020 
Som I alle ved, så er holdturneringen ikke afsluttet, grundet Corona krisen, som jo har lukket det meste af 

Danmark ned. 

Hold Placering Topscrore 

1 Nr. 7 i 1. division grp 1 
25 point & 4 matchpoint 

Per Dorff Jørgensen   4,5 / 7 
Thorbjørn Rosenlund 4,5 / 7 

Som det eneste FS hold, nåede de nåede at spille deres sidste kamp før Danmark blev lukket ned. Det 
var mod Næstved, som inden sidste runde lå på en samlet 3. plads, medens FS lå på 7. pladsen. Så 
Næstved havde nok regnet med en bekvem sejr. Men FS ville det anderledes og gik frisk til opgaven, 
som bød på sæsonens første holdsejr, idet sejres cifrene lød 4½ - 3½ i FS's favør.  
Da skakligaen ikke er spillet færdig, er det ikke stadfæstet, men desværre betyder 7. pladsen 
sandsynligvis nedrykning til 2. division,  

2 Nr. 8 i KSU's 1. række 
20 point & 3 matchpoint 

Frank Dybdahl (R) 4 / 5 

Inden sidste runde ligger holdet på en 8. plads, og de mangler at møde Amager 1, som ligger på 4. 
pladsen - 3,5 point foran FS 2. Der er 1,5 point op til 6. pladsen, som indtages af FS 3, så det bliver nok 
svært at komme væk fra nedrykningspladsen, men ikke umuligt. Hvis begge FS hold skal redde sig, 
kræves det, at 5. pladsen også bliver indtaget, men de (Herlev), ligger 3 point foran FS 2. 
Det bliver nok svært, men ikke umuligt.  
Holdet spiller deres sidste kamp mod Amager 1, tirsdag den 25. august hos Amager. 

3
  

Nr. 6 i KSU's 1. række 
21,5 point & 5 matchpoint 

Alexander Riisberg 3 / 5 
Torben Schøller Larsen 3 / 6 

Lidt overraskende indtager holdet 6. pladsen. Dels overraskende for 2. holdet, som jo tabte den 
indbyrdes kamp (4,5-3,5) i første runde, men også overraskende, idet FS 3 er seedet til en 8. plads. 
Bevares, sidste runde endnu ikke er spillet - så 8. pladsen kan stadig nås..... I sidste runde skal holdet 
møde Øbro 4, som indtager en øjeblikkelig 2. plads. Desværre er Øbro, nok opsatte på at vise, at de 
hører hjemme i toppen, da de kun er et point efter førerholdet fra Nørrebro.  
Hvis vi rigtige uheldige, kan vi have 2 nedrykker hold, men mon ikke et af holdene bliver i gruppen. 
Det er desværre nok for meget at håbe på, at begge hold bliver i gruppen. 
Holdet spiller deres sidste kamp mod Øbro 4, mandag den 24. august hos Øbro. 

4 Nr. 6 i KSU's 4. række 
20 point & 3 matchpoint 

Peter Frahm  4,5 / 6 

Faktisk har holdet klaret sig bedre end seedningen, som siger en 7. plads. Men et er seedning, noget 
andet faktiske resultater, idet de kamp 5 & 6, har budt på resultater, som har været over den 
forventede score. Faktisk har 4 ud af 6 kampe budt på resultater over den forventede score, så kan 
det jo godt være, at seedningen siger et, men de faktiske resultater siger noget andet. Det bliver 
spændende at se om holdet kan holde kadencen i sidste runde og endnu en gang få et resultat over 
den forventede score. 
Holdet spiller deres sidste kamp mod Valby 3, onsdag den 26. august på hjemmebane.  

 

Når vi kigger på forventet score for alle holdene, er det 4. holdet, som har klaret sig bedst, idet de har scoret 

1,86 over forventet. Da 4. holdet ikke kan rykke ud af sin række, er den primære spænding i sidste runde, om 

det lykkedes for henholdsvis FS 2 og FS 3, at spille sig til endnu en sæson i 1. række. 

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=237&teamTourId=49
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=248&teamTourId=54
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=251&teamTourId=54
http://www.valbyskakklub.dk/
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Dødsfald - Knud Larsen
I forbindelse med hyrdebrevet fra formanden, skrev Dan følgende: 

En sørgelig nyhed: Vores mangeårige medlem Knud Larsen afgik ved døden søndag d. 5. april 2020. Han 

blev 73 år. Bisættelsen fandt sted i stilhed.  

Knud var et menneske, som havde mange problemer i sit liv, men også et positivt menneske, som fandt 

stor glæde ved skak. Han havde stor forståelse for spillet, men hans egen følelse af manglende fysisk 

udholdenhed gjorde, at han spillede meget hurtigt. Alt for hurtigt! Det var ikke sjældent, at et 

turneringsparti blev afsluttet på et kvarter, hvis ikke kortere. Men de sidste år lagde vi mærke til, at Knud 

var begyndt at bruge længere tid på sine partier, hvilket var godt for hans resultater.  

 

Jeg havde selv fornøjelsen af at give Knud et lift i ny og næ, når der bliver indkaldt til holdkampe. Han var altid i 

godt humør, samt på hjemvejen, tænkte han altid på, hvorfor han havde vundet, eller hvor det var gået galt. 

Han er den eneste, som jeg har kendt, som kunne nøjes med at bruge 10/15 minutter på et 2 timers parti, men 

hans træk var på ingen måde dårlige - han var en farlig modstander, som ikke skulle undervurderes. Det var 

nogle gange en fordel for ham, når der blev spillet holdkampe, at modstanderen undervurderede ham, grundet 

hans hurtige træk på brættet.  

Jeg kan huske et år til den sidste spillerunde i Tapeten i Ballerup, hvor han havde købt et styk chokolade til hver 

deltager på holdet - han ville kun folk det bedste. 

Han blev medlem af FS i 2007/08, og når helbredet tillod det, stillede han altid op til holdkampe, som fast mand, 

men han var også villig til at tage en reservetjans, når der var bud efter ham fra de øvrige hold. 

Ære være hans minde 
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Dødsfald - Per Hattens 
I forbindelse med hyrdebrevet fra formanden skrev Dan følgende: 

Jeg kommer desværre igen med sørgelige nyheder. Vores mangeårige medlem af Frederiksberg 

Skakforening Per Hattens døde den 23. marts. Per var en af de mange ældre, som faldt som offer for 

Covid-19. Desværre fik vi først underretning om Pers død i begyndelsen af juni og har ikke kunnet 

underrette jer om det før.  

Per Hatten blev født den 23. april 1944 og blev således 75 år. Han var medlem af Frederiksberg 

Skakforening i rigtig mange år, ikke blandt de stærkeste, men som en rigtig skakelsker, der ikke ville 

undvære sit onsdagsfiks i klubben. Regn eller sne, kulde og varme, Per skulle til skak. De sidste år med 

taxa og rollator, men skak skulle der spilles. Så hyggede han sig en times tid i rygerummet med en smøg 

og gerne en ostemad, og derefter var det ugens parti, hvor han havde sin egen plads ud til midtergangen. 

Han var gennem mange år en samvittighedsfuld holdleder for 4. holdet, hvad enten det stillede med 4 

eller 8 mand. 

 

 

Dette billede blev taget i forbindelse med 4. 

holdets kamp mod Damhus den 14. januar i 

år. 

Rolf Ejlertsen har skrevet følgende 

kommentar: 

Han var en rigtig klubmand - kom (næsten) 

hver onsdag og hver gang til holdkamp. Han 

nød at spille - også selv om resultatet ikke 

altid faldt ud til hans fordel. Per havde sit at 

kæmpe med uden for klubben - måske derfor 

var skakken om onsdagen hans frirum.

Jeg kan kun tilslutte mig beskrivelsen af Per fra henholdsvis Dan og Rolf. Samt kan tilføje, at selv om han kom 

næsten alle onsdage, vidste vi, at han ville blive hjemme, hvis der var lyn på programmet. Han blev medlem af 

FS i starten af 70'erne. Når man tænker på, at han kom næsten hver klubaften, er han nok en af dem, som har 

været til stede på flest klubaftener - i løbet af de knapt 50 år. 

Ære været hans minde. 
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Corona virus - en anderledes sæson afslutning 
Onsdag den 4. marts blev der afholdt generalforsamling i FS og ugen efter skulle FS 4 have mødt Valby 3, som 

havde spurgt, om de kunne spille om onsdagen i stedet for om lørdagen. Denne kamp blev aflyst på grund af 

Corona virus, efterfølgende gik der ikke mange dage før afslutningen i KSU holdturneringen også blev aflyst, 

samt man kunne se, at indbydelserne til diverse turneringer rundt omkring i landet blev aflyst en for en. 

Det viste sig, at onsdag den 4. marts blev sæsonens sidste klub aftenen. Heldigvis var generalforsamlingen vel 

overstået. 

Oprindeligt var det meningen, at foråret 2020, skulle have været markeret på forskellige måder i anledningen af 

FS 100 års fødselsdag, men det blev der sat en grundig stopper for 'takket' være Corona. 

Som de fleste, så har bestyrelsen naturligvis også løbende fulgt regeringens og sundhedsmyndighedernes 

udmeldinger og anbefalinger, og som I har kunne læse af formandens hyrdebreve, så blev sæsonen væsentligt 

forkortet. Så næste gang vi ses, bliver til åbningen af sæsonen 2020/2021 - forhåbentlig i august. Det er 

naturligvis under forudsætning af, at der ikke kommer nye skærpede krav/anbefalinger fra regeringen & 

sundhedsmyndigheder. 

På forsiden kan du se nogle af de skak-overskrifter & begreber, som ingen havde fantasi til for blot 6 måneder 

siden. Verden har i sandhed ændret mangt og meget - på ganske kort tid. Begreber, som forsamlingsforbud, 

afstandskrav, afspritning og værnemidler dukkede op i alle medier, samt de blev alle-mands-eje. I dag er der 

næppe nogle, som er i tvivl om, hvad værnemidler er. Men for blot 6 måneder siden, var det nok primært 

sundhedspersonale, som kunne fortælle, hvad der præcist menes med værnemidler. 

Det betyder også, at max være 24 spillere på en klubaften, for at leve op til afstandskravene. 

Bestyrelsen håber, at I alle er kommet godt i gennem krisen, samt er opsat på at komme tilbage på skaksporet. 

Tilmelding til holdturneringen 2020 / 2021  
Lidt underligt, at vi faktisk ikke er færdige med sæsonen 2019 / 2020, men sådan er vilkårene naturligvis, som 

situationen er i Danmark. På nuværende tidspunkt kender vi ikke de præcise datoer for, hvornår vores hold skal i 

kamp . Men vi kender dog ugerne for, hvornår KSUs holdturnering skal spilles i sæsonen 2020/2021: 

 Uge 44  mandag den 26. okt - torsdag den 30. okt 

 Uge 47  mandag den 16. nov - torsdag den 19. nov 

 Uge 50  mandag den 7. dec - torsdag den 10. dec 

 Uge 3  mandag den 18. jan - torsdag den 21. jan 

 Uge 6  mandag den 8. feb - torsdag den 11. feb 

 Uge 9  mandag den 1. marts - torsdag den 4. marts 

Det er endnu ikke besluttet, hvornår den sidste runde spillet, samt om det bliver en fællesafslutning i lighed med 

tidligere år. Hvis du godt vil spille på hold i den kommende sæson, så giv besked til din holdleder eller en fra 

bestyrelsen - senest onsdag den 16. september.  
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LiChess.org 
I forbindelse med vores 100 års jubilæums turnering blev hjemmesiden LiChess.org benyttet. Det var nok de 

færreste, som kendte denne side i forvejen, men den er faktisk meget brugervenlig, samt fri for reklamer.  

Bjarke (vores kasserer) har oprettet et hold, som lyder navnet 'Frederiksberg Skakforening af 1920'. Denne kan 

du tilmelde dig, så vil vi  fra tid til anden lave turneringer, som er forbeholdt klubbens medlemmer. 

Her er en lille vejledning til, hvordan du kan oprette dig 

på siden: 

 Tryk på 'Log Ind' i øverste højre hjørne 

 Nederst i det nye vindue trykker på du på 

'Registrer' 

 Så vælger du Brugernavn, Adgangskode og 

Email 

Du skal være opmærksom på, at der også er en lille 

skakopgave, som skal løses. 

Det følgende er en vejledning til, hvordan du tilmelder 

dig holdet 'Frederiksberg Skakforening af 1920': 

 Når du så er inde vælger du 'Fællesskab' i 

øverst menu til venstre 

 Så vælger du 'Hold' 

 Du kan så søge på 'Frederiksberg Skakforening 

af 1920' 

 Så trykker du på holdet 

 Du får nu en grøn bjælke i venstre side: 

'Tilmeld dig holdet', den trykker du på 

 Så venter du på, at Bjarke eller jeg acceptere 

 

 
 

 

Indbydelse til Frederiksberg Mesterskab alle-mod-alle 
I modsætning til tidligere vil vi godt forsøge os med kun at have alle-mod-alle 

turneringer. Grunden er situationen omkring Covid-19, med de afstandskrav, 

som er udfærdiget af sundhedsmyndighederne. 

Du må derfor godt tilmelde dig vores  alle-mod-alle turnering, som du finder på 

skak.dk under indbydelser.  Eller ved at følgende linket i ovenstående linje. 

Vi går efter at danne 3 grupper med 6 spillere i hver gruppe. I den øverste 

gruppe spilles om titlen Frederiksberg Mester 2020, som tilfalder den højst 

placerede FS-spiller. Desuden er minimum 3 af pladserne i den øverste gruppe 

forbeholdt de stærkest tilmeldte FS-spillere. 

Deadline for tilmelding er mandag den 31. august. 

Der er følgende præmier: 

Den øverste gruppe: 

1. præmie 500 kroner 

2. præmie 250 kroner 

De 2 næste grupper: 

1. præmie 300 kroner 

2. præmie 150 kroner 

Indskud se indbydelsen.

Vidste du at: 

 FS blev dannet onsdag den 6. maj 1920, og foregik i café Tårnborg i Allégade  

 Klubben havde på det tidspunkt ca. 40 medlemmer 

 Den 6. maj 1920 var en kold og blæsende aften 

 En bajer kostede 29 øre på café Tårnborg - det vil svare til ca. 6,58 kroner i dag 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26512
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Frederiksberg Vinter 2019/2020, spil-når-du-vil 
I modsætning til mange turneringer nåede vores vinterturnering at blive afsluttet før at landet lukkede ned.  

Turneringen startede den 27. november og sidste runde blev spillet den 19. februar, så knapt 3 måneder, hvor 

juleafslutningen, julefridagene, samt holdturneringen, naturligvis også lagde beslag på klub aftenerne.

Lidt statistik fra turneringen: 
 Antal deltagere 28 

 Antal ikke FS'ere 11 

 Antal partier 60 

 Rating vinder Oskar Steen Jensen 221 

 Gennemsnits rating gevinst 4,32 

 

Placeringerne, incl. korrektion: 
1. Oskar Steen Jensen 5 / 7 

2. John Laurids Hansen 5 / 7 

3. Anfinn Niclasen 3½ / 7 Best< 1400 

4. Bjarke R. Winther 3½ / 7 

5. Philip Majlund Jensen 3,5 / 6 

6. John Garodkin 3 / 6 

7. Jens Fejø 3 / 4 

Ahmed Kazic 3 / 4 

8. Peter Køhler 3 / 5 

9. Bruno Clematide, Brøndby 3 / 5 

10. Poul Jacobsen 3 / 6 

11. Ole Gjelstrup, K41 3 / 5

 

 

 

 

 

 

 

 

FS vinter 2019 / 2020: 

Turneringsvinder, til højre 

Oskar Steen Jensen 

2. præmie til venstre  

 John L. Hansen 

28 

23 

9 
Sejr til hvid 

Sejr til sort 

Remis 

Vidste du at: 

 FS var en sammenlægning af Valby Skakklub og skakklubben Godthaab 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26124
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FS vinter 2019 / 2020, 

præmietagere. 

Fra venstre: 

Bjarke R. Winther 

Anfinn Niclasen ( < 1400) 

Jens Fejø 

 

 

Efterlysning af skak opgaver/partier 
I forbindelse med 100 års jubilæet, arbejdes der på et 

jubilæums skrift, som indeholder nogle historiske 

fakta om klubben.  

Men det kunne også være sjovt, aktuelt og lærerigt 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, da vi alle fra tid til anden kommer i 

en situation, som er spændende.  

Som inspiration kan du kigge på nedenstående 

opgave: 

Sort trækker og vinder 

Hvid opgiver efter sort 1. træk 
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Frederiksberg Skakforenings 100 års jubilæums turnering (online) 
I samarbejde med 'Skak for sjov', var det oprindeligt planen, at der skulle afholdes en hurtig turnering på 

Frederiksberg rådhus. Som alt andet nærskak måtte også denne turnering aflyses. 'Skak for sjov' er et initiativ 

af Henrik Andersen, som har en skakshop på Hostrupsvej 8, Frederiksberg. Her underviser han børn og unge, 

samt han arrangerer turneringer, særligt med henblik på børn og unge. 

Men trods svære vilkår, gik FS sammen med Henrik om at lave online turneringen 'København Open og 100 års 

jubilæumsturnering', det var primært vores formand Dan, som var tovholder for at få arrangeret denne 

turnering. Turneringen blev annonceret den 23. april med afholdelse den 2. maj - altså blot 10 dage senere. 

Men trods det korte varsel var deltog mere end 150 spillere i 4 forskellige grupper. Det høje deltager antal, 

siger jo nok lidt om skaksulten. 

Turneringen blev afholdt på LiChess.org, som Henrik har benyttet en del. Jeg deltog desværre ikke selv, men 

kan forstå på Dan, at teknikken kun svigtede en enkelt gang. Da systemet kom op og køre igen, havde Dan kun 

1 sekund til at foretage sit træk, hvilket jo i praksis er umuligt at nå, når man ikke ved, hvornår systemet 

kommer op igen. Det medførte desværre tab for Dan - hvori fejlen bestod, skal jeg lade være usagt. 

Det er lidt svært at spotte, da man jo kan kalde sig, hvad man har lyst til på LiChess.org, men i hver fald 5 

FS'ere deltog: 

 Dan H. Andersen 

 Thorbjørn Rosenlund 

 Jens Fejø 

 Bjørn Olsen 

 Michael Vedsø 

I hovedturneringen blev Rasmus Skytte vinder, og det er jo svært at blande sig i det selskab. Der blev også 

udelt en flot 1. præmie: 

 

 

Pokalen til højre er jubilæums 

pokalen, som markere 100 året for 

FS. 

På næste side er der zoomet ind på 

teksten på jubilæums pokalen, da den 

ellers kan være lidt svær at læse.



  Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, juli 2020 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 11 af 24 
 

 

 

 

Pokalen til 1. præmie 

i forbindelse med FS 

100 års jubilæums 

turnering: 

København  

Open online 

FS 100 år  

2020 

 

 

 

Pokal til jubilæums 

turneringen: 

1. præmie 

Jubilæumsgruppe
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Frederiksberg Kommune Mesterskab 2020 
Som du jo ved, så har FS 100 års fødselsdag, medens 

turneringen om Frederiksberg Kommune Mesterskab 'kun' er 

21 år gammelt, men alligevel har turneringen været med 1/5 af 

vejen.  

Som start på sæsonen 2020/2021, indbyder FS endnu en gang 

til Frederiksberg kommune Mesterskab. Mesterskabet spilles 

over 2 onsdage i august. Denne gang er det onsdagene 12. og 

19. 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.  

Dobbelt vinderen (Dan) fra 2017 & 18 blev jo 'snydt' på 

målstregen af Bjørn, sidste år - skal der tages revanche? 

I anledning af 100 året er indskuddet på 0 kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Bjørn Olsen 

 2020 ? 

 

Vidste du at: 

 at der blev brugt en stok til at afgøre det første formands valg 

Man ville godt helst undgå afstemning, så løsningen blev, at hver af de 2 formands 

kandidater skulle bruge en stok. Ikke at de slog hinanden, næ, de tog en håndfuld 

hver, indtil den sidste bitre ende, alias dupskoen, som boghandler Lorentz Gad var så 

heldig at beholde.  

Dermed havde Frederiksberg Skakforening fået sin første formand. 

Efterfølgende svang han stokken faretruende rundt i luften til stor fryd for alle 

tilstedeværende, dog med undtagelse af værten, der stod i frygt og bæven for sine 

lamper og 'opsatser'. 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26510
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Bog reception den 1. september 
Det er ikke så tit at der bliver udgivet danske 

skakbøger, når den så samtidig er skrevet 2 FS'ere, 

skal det naturligvis nævnes i nyhedsbrevet. Det er en 

bog om Svend Hamann, som Svend har skrevet i 

samarbejde med vores formand Dan H. Andersen. 

Bogen har den rammende titel 'Hamann', og beretter 

om Svends bedste partier, krydret  med gode 

historier og portrætter af tidens store 

skakpersonligheder.  Bogen er på 522 sider, 

gennemillustreret og med over 100 partier, hvoraf 

mange af dem er kommenteret af Magnus Carlsens 

træner og sekundant: Peter Heine Nielsen. 

Der er bog reception tirsdag den 1. september fra kl.  

16.00 til 18.00 og foregå på: 

Sølyst 

Den kongelige skydebane 

Emilievej 2 

2930 Klampenborg

 
  

Vidste du at: 

 FS før divisions turneringens vandt Københavns Mesterskabet 6 gange: 

 1948, 1952, 1954, 1955, 1960, 1967 

 FS har vundet DSU's holdturnering i følgende 3 sæsoner: 

 1967/68,  1973/74¸ 1984/85 

 Vi har 5 nuværende medlemmer, som var med på minimum 1 af vinderholdene: 

 Svend Hamann 

 Allan Poulsen 

 Thorbjørn Rosenlund 

 Henrik Sørensen 

 Dan H. Andersen 

https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8lyst_(Klampenborg)
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SKAKOPGAVEN ved Kaare Vissing Andersen 

Løsning på opgaverne i FS nyhedsbrev, 

januar 2020 
Nr. 13 KVA, ”fribonden”, Damhus Skakklub, 

december 2019 (årgang 11, nr. 2)

 
Mat i 4 træk                              C+ 5+11 

Der må være tale om en mat i bunden, men hvordan 

skal vi føre tårnet ned på 8. række (a8, d8 eller h8) på 

den rigtige måde? Vi ser, at 1. Td2? strander på 1… 

Lxd2, og 1. Th2? strander på 1… Lf4+. Men hvid når 

sit mål ved at deplacere sorts to løbere, først den på 

c1 og derefter den på f1. Løsning: 1. Ta2! truer 2. 

Ta8#. 1… Lf4+ besvares med 2. Kxb7, og sort kan intet 

stille op mod truslen 3. Ta8+ Lb8 4. Txb8#. Tilbage er 

kun at spærre a-linjen med 1… La3. Men nu kan 

denne løber hverken gribe ind på d2 eller via f4 på 

h2. Straks 2. Td2? strander dog på 2… Ld3 (3. Th2 

Tf1!). 2. Th2! Lh3 3. Td2, og sort kan ikke hindre 4. 

Td8#. 

I den næste opgave ser man, at sort ikke kan stille 

noget op mod den hvide springermanøvre Sd1-c3-

a4xb6# – hvis det ikke lige var, fordi sort ville blive 

pat eller få en uregerlig dronning forinden. Hvid må 

finde på noget lidt mere sofistikeret, og det sker ved 

gennem temaet baning at skaffe adgang for Lb5 til 

den lange diagonal h1-a8 og ved gennem træktvang 

(b7-b6) at få sort til at åbne diagonalen ind til sin 

konge.   

 

Nr. 14 KVA, Skakbladet 2017, nr. 2

 
Mat i 4 træk                           C+ 12+10  

Løsning: 1. Kf1! Baner vejen for Lb5 til e2. 1… e2+ 

eller 1… exf2 kommer ud på et. Efter 2. Lxe2 

henholdsvis 2. Le2 kommer sort i træktvang, så der i 

begge tilfælde følger 2… b5 3. b4 b6 4. Lf3#. 

 

Nr. 15 KVA, K41’s GM-turnering, September 1991, 

bulletin nr. 5, 26/9-1991

 
Mat I 4 træk                               C+ 9+9 

Løsning: 1. Da8! Nu strander 1… dxe3 på 2. Da1#. 

Denne simple variant, hvor en officer vender tilbage 

til det felt, som den forlod trækket før, var GM Bent 

Larsen begejstret for, da han bragte opgaven i Ekstra 

Bladet få dage efter dens offentliggørelse i bulletinen. 

Temaet kaldes for switchback (tysk: Rückkehr). 1… 

Txc6 besvarer hvid med 2. Dxc6, som truer både 3. 
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Txe4# og 3. Dxc5#. Sort kan ikke værge sig mod begge 

trusler. Bedst for sort er det at spærre diagonalen a8-

h1 med sit tårn. 1… Tb7 2. Dh8+ Dg7. Men nu kan 

hverken det sorte tårn eller den sorte dronning gribe 

ind i det videre forløb. 3. Dh1 Mod truslerne på e4 

har sort kun et forsvar. 3… dxe3. Men nu sætter hvid 

mat ved at lade dronningen slutte sit rundløb: 4. 

Da1#.   

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

2018 

 
Mat i 5 træk                               C+ 9+9 

Hvid vil gerne have sin løber fra f7 til b1 med mat, og 

han tiltvinger sig vej dertil ved at sætte sort i 

træktvang. Men det kan kun ske på en måde. På 

f.eks. 1. Lg6? er sort straks pat. Af samme grund dur 

1. Lh5? ikke på grund af 1… g6! 2. Lxg6 pat. 1. Le8? 

(som er godt nok efter 1… g5: 2. fxg5 f4 3. exf4 e3 4. 

Lg6 e2 5. Lb1#) strander på 1… g6!  

Den kønneste forførelse er dog 1. Lxe6? Her opnår 

hvid sit mål både efter 1… g6 2. Lxd5 g5 3. fxg5 f4 4. 

Lxe4 og 5. Lb1# og den særligt smukke 1… dxe6 2. d7, 

og sort kan ikke hindre manøvren 3. d8(S)! 4. Sc6 og 

5. Sb4#. Men sort har her paraden 1… g5! 2. fxg5 

dxe6! eller 2. Lxd5 g4! Tilbage er kun: Løsningen: 1. 

Lg8! g5 (eller 1… g6 2. Lh7 g5 3. fxg5 f4 4. exf4 e3 5. 

Lb1#) 2. fxg5 f4 3. exf4 e3 4. Lh2 e2 5. Lb1#. 

I den næste opgave opfører den hvide dronning sig 

stik modsat sine lange seje træk i Nr. 15. Her skrider 

hun mod målet med små trip stort set på stedet. 

Dermed udmanøvrerer hun ganske den sorte 

dronning og den sorte løber, der tilsammen skal 

dække indfaldsfelterne c2, d5 og h5, ligesom bonden 

på g4 endelig ikke må gå frem og åbne en vej ind til 

kongen ad feltet h3. 

Nr. 17 A. W. Mongredien, Chemnitzer Tageblatt, 1925 

 
Mat i 5 træk                               C+ 8+11 

Løsning: 1. Dg2! Truer 2. Dc2#. 1… g3 3. Dh3#. På 1… 

Da3 eller 1… Da4 spiller hvid 2. Dxd5#. Bedst for sort 

er 1… La4. Men herpå vender hvids dronning tilbage 

på h-linjen for at true på h5, som løberen nu ikke 

mere garderer. 2. Dh2! De8 Atter strander g4-g3 på 

Dh3#, og løberen på a4 er jo bundet til dækningen af 

feltet c2. 3. Dh1! Truer mat på d5, som den sorte 

dronning nu ikke kan gardere uden at opgive 

dækningen af feltet h5. Men løberen kan da nu 

dække d5. 3… Lc6 4. Dg2!  

Truer nu mat på c2 samtidig med bibeholdelse af 

trykket på d5 og muligheden for at komme til h3, i 

fald sort spiller g4-g3. Med sine små hop ”på stedet” 

har den hvide dronning udmanøvreret den sorte 

dronning og løber, således, at løberen på c6 nu står i 

vejen for trækket De8-a4. Sort har kun to måder at 

gardere truslen på c2 på, men det tillader andre 

matter: 4… g3 5. Dh3# eller 4… La4 5. Dxd5#. 
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Vi er nu nået til den opgave, som er tilegnet 

Frederiksberg Skakforening i anledning af det 100-

årsjubilæum, som Corona-virussen hindrede 

foreningen i at fejre i maj 2020. Der er tale om en 

såkaldt hjælpemat. For en sådan er det vigtigt at 

kende den konvention, at hvor man i partiskak skriver 

hvids træk til venstre og sorts til højre, hvad man 

normalt også gør i de fleste grene af problemskak, så 

forholder det sig modsat med notationen for en 

hjælpemat. Opgaven er konstrueret således, at 

begyndelsesstillingen viser et bogstav og slutstillingen 

et andet. 

Nr. 18 Kaare Vissing Andersen, FS Nyhedsbrev, januar 

2020, tilegnet Frederiksberg Skakforening, 100 år 

 
Hjælpemat i 2 træk                    C+ 4+5 

Begyndelsesstillingen viser et F, men efter Løsningen: 

1. Sa2xc3 Ta5xa4 2. Sc3-b1 Sa3-c2# får vi en 

slutstilling, der viser et S. 

 

En dobbeltskak er jo en alvorlig sag! Med en lidt 

vrøvlet logik kan man konkludere om slutstillingen: 

Sort kan både slå tårnet (bxa4) og springeren (Txc2), 

men fordi han ikke samtidig kan slå dem begge, kan 

han hverken slå den ene eller den anden af brikkerne!   

Seks nye opgaver 
I godt og vel 30 år var John Tornerup (1914-2005) en 

af Frederiksberg Skakforenings allerstærkeste 

spillere, hvad jeg nok anede, men først for alvor er 

blevet klar over under min granskning af foreningens 

historie gennem 100 år. Derfor er der også den 

alvorlige mangel i min nekrolog over ham i 

Skakbladet (2005, nr. 2), at jeg ikke nævner hans 

betydelige medlemskab af FS, men kun fokuserer på 

hans store resultater inden for Dansk Arbejder Skak 

Forbund, hvis mesterskab han vandt i 1944, 1949, 

1952 og 1953 samt hans indsats som 

problemkomponist.                                                 

 Jeg lærte personligt Tornerup at kende, da vi mødtes 

i 1. runde af Frederiksberg Skakforenings 

koordinerede turnering 1971, Eliteklassen. Trods min 

unge alder var jeg åbenbart ret uimponeret over at 

skulle møde den gamle mester – i hvert fald åbnede 

jeg med Grobs Angreb 1. g4!? Partiet blev remis. 

Siden sås vi utallige gange under de månedlige møder 

i Dansk Skakproblem Klub. I slutningen af 1980’erne 

havde Tornerup et manuskript klar med sine 

erindringer og bedste skakpartier. Walther Jørgensen 

(1916-1989), der havde udgivet en række bøger med 

skakopgaver, lovede at udgive manuskriptet, men 

døde lige før bogen skulle realiseres. Det syntes jeg 

var synd – ikke bare for Tornerup, men også for de 

mange som dermed mistede en mulighed for at nyde 

hans smukke partier og kombinationer. Jeg 

besluttede mig derfor til at udgive bogen, der med 

ham som forfatter (men mig som redaktør) kom til at 

hedde ”Skakroser med torne”. Den blev på 144 sider 

og udkom i 500 eksemplarer i foråret 1990. Dens 

layout er meget beskedent, da den blev skrevet på 

min gamle skrivemaskine, og den er dertil dårligt 

indbundet, så den let går op i ryggen. Den dag, jeg fik 

bogen hjem, ringede jeg til Tornerup – og spændt 

som et lille barn juleaften tog den da 76-årige 

forfatter straks fra Ballerup ind til mig i Brønshøj. Han 
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var godt tilfreds med resultatet, mens jeg noget 

bekymret spurgte: ”Gad vide, hvor længe 

indbindingen holder?” Jeg glemmer aldrig hans svar: 

”Den skal bare holde, til bogen er solgt!” I årene 

omkring 1990 var jeg meget fascineret af ”det indiske 

problem”, som inspirerede mig til at lave en række 

opgaver med temaet, der blev opfundet i 1845 af en 

britisk præst i Indien, Henry A. Loveday. Men jeg var 

også – dengang – urutineret som komponist.  

Problemskakken boltrer sig i et væld af temaer og 

æstetiske krav, som det tager mange år at tilegne sig. 

Jeg havde blandt andet begået en #4, ikke med en 

fuld og hel udgave af det indiske problem, men med 

”to udgaver af et halvt indisk problem”. Men jeg 

havde begået den dødssynd at have lavet opgaven, så 

nøgletrækket (hvids første træk) fratog den sorte 

konge et flugtfelt, uden at give den et andet. 

Tornerup syntes godt om opgavens idé, men den 

nævnte dødssynd måtte fjernes. Derfor foretog han 

en lille teknisk ændring og foreslog storsindet, at jeg 

skulle stå som komponist alene til opgaven. Men nej, 

jeg anså det som en stor ære at stå som forfatter 

sammen med den berømte Tornerup, og derved blev 

det. I øvrigt opnåede jeg dermed min første 

udmærkelse som problemkomponist, idet opgaven 

fik en ”2. RO.” (2. Rosende Omtale). Se opgave nr. 24! 

Bortset fra at Tornerup dengang havde så megen 

viden, at han kunne forbedre en begynders idé, så er 

det ikke mit indtryk, at han havde noget nærmere 

kendskab til problemskakkens mange temaer og 

teori. Men han havde et meget skarpt blik for 

kombinationer i det praktiske spil – hvad han i sin tid 

var berømmet for både inden for Dansk Skak Union 

og Dansk Arbejder Skak Forbund – et sandt 

naturtalent! Og han skabte derfor en lang række 

spektakulære skakopgaver med den fundamentale 

fordring ”mat i to træk”. Vi skal se fem af hans 

tidligste kreationer på dette område. 

Nr. 19 John Tornerup, Arbejder-Skak, juli 1938

 
Mat i 2 træk                             C+ 11+9 

Dansk Arbejder Skak Forbund (1932-1970) havde 

under hele sin eksistens Arbejder-Skak som et 

medlemsblad, der udkom hver måned. Det blev 

fremragende redigeret, siden landets befrielse af 

ildsjælen J. P. Toft (1898-1980). Blandt andet havde 

bladet en fremragende problemskakspalte, som 

bragte mange af John Tornerups kreationer som 

originalopgaver. 

  

Nr. 20 John Tornerup, Arbejder-Skak, januar 1939. 

Version 

 
Mat i 2 træk                           C+ 10+12 

Med ”Version” menes, at der ud fra opgavens første 

offentliggørelse er foretaget en (lille) forbedring, 

eventuelt en decideret rettelse. 
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Nr. 21 John Tornerup, Magasinet/Politiken, den 5. 

oktober 1941. Version

 
Mat I 2 træk                             C+ 10+9 

Magasinet var et tillæg i Politiken, som i 1930’rne og 

1940’rne bragte adskillige opgaver af danske 

komponister. 

Nr. 22 John Tornerup, Arbejder-Skak, november 1949

 
Mat i 2 træk                               C+ 4+2 

En miniature, der i problemskak defineres som en 

opgave med højst syv brikker. Her har Tornerup 

endda udført sin idé med kun seks brikker. Med sine 

få brikker skildrer en miniature ofte sin idé med en 

krystalklar logik og renhed, hvormed den bliver en 

instruktiv klassiker. Det gælder også denne opgave.   

 

Nr. 23 John Tornerup, Arbejder-Skak, november 1949

 
Mat i 2 træk                               C+ 8+8 

Med denne opgave bryder Tornerup et af 

problemskakkens skrappe påbud. Men det sker med 

velberåd hu og ud fra den herlige tese om, at ”alt er 

tilladt, undtagen det kedelige”, som den danske 

problemist og store personlighed Rud Prytz (1899-

1971) gerne sagde. 

 

Nr. 24 Kaare Vissing Andersen & John Tornerup, 

Thema Danicum, juli 1991. 2. Rosende Omtale. 

 
Mat I 4 træk                                C+ 6+1 

Thema Danicum var Dansk Skakproblem Klubs 

kvartalsblad 1976-2007. I samtlige 32 år blev det 

store arbejde med bladet udført af Leif C. Schmidt 

(1936-2012), om end det kun var i perioden 1994-

2007, han også formelt stod som redaktør. 
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Holdkamp: Michael Tandrup, Herlev 1 - Erik Jarlnæs, FS 2 
Erik Jarlnæs er en flittig reserve spiller, som der ofte er bud efter, når han er i Danmark. Således var han i 

aktion 2 gange i januar i samme uge. Først for 2. holdet og efterfølgende for 3. holdet.  Han har sendt mig 

begge partier, og vi starter kronologisk: 

Hvid:  Michael Tandrup, Herlev 1, 1900, 1947 

Sort:  Erik Jarlnæs, FS 2, 1885, 1907 

Dato:  Mandag, den 13. januar 2020 

Sted:  Herlev 

1: g3, c5, 2: c4, Sc6, 3: Lg2, g6, 4: Sc3, Lg7, 5: e4, d6, 

6: Sge2, Lg4, 7: f3,  

 

Lidt udsædvanlig bondestilling for hvid, men intet er 

naturligvis afgjort 

7: ..., Ld7, 8: d3, Sd4, 9: Sxd4, Lxd4, 10: De2, a6, 11: 

Le3, b5,  

 

Ganske fornuftigt at undlade at slå på e3. Som du kan 

se i det efterfølgende er det fint, at hvid slår. 

12: Lxd4, cxd4, 13: Sd5, e6, 14: Sf4, g5, 15: Sh5, Sf6, 

16: Sxf6+, Dxf6, 17: 0-0, e5,  

 

Så skal der ske noget fra hvids side. 

18: f4, gxf4, 19: gxf4, Dg6, 20: fxe5, dxe5,  21: cxb5, 

axb5, 22: Kh1, Tg8, 23: Tg1, Dh6,  

 

Hvids næste træk er nok en fejl, men der kunne have 

været muligheder i det, hvis der ikke havde været 

mat på 1. linje. 
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24: Lh3, Txg1+, 25: Txg1, Lxh3,  

 

Ved skak på g8, kommer: 26: Tg8+, Ke7, 27: Txa8, 

Dc1+, uden mulighed for hvid at blive sat mat, så 

derfor fortsætter det: 

26: Dc2, Df6, 27: De2, Txa2, 28: Dh5, Le6, 29: De2, 

Ta6, 30: Tf1, Dh4, 31: Tg1, Tc6,  

 

Så gælder det om for sort at få placeret sine brikker 

rigtigt til det endelige opgør. 

32: Tg8+, Kd7, (Erik har 5 min tilbage, og Michael har 

35 min) 33: Dd1, Df4, 34: Tg1, Lb3,  

 

Hvid kan naturligvis ikke slå, da 35: Dxb3, Df3+, 36: 

Tf2, Tc1+, med efterfølgende mat. 

35: Dh5, Tg6, 36: Ta1, Dg4, 37: Df5+, Dxf5, 38: exf5, 

Tg5, 39: Ta7+, Kd6,  

 

Eneste mulighed her er h4, men det er reelt tabt. 

40: Ta3, Ld5# 

Til sidst har Erik blot 2 min, og Michael har 23 min...

 

  

Vidste du at: 

 FS har skiftet 'bopæl' 13 gange, de fleste år er tilbragt på følgende adresser: 

 27 år - H.C. ørstedsvej 19A, baghuset, 1979 - 2006 

 18 år - Afholdsloge Bygningen, Sveasvej 8, 1952 - 1970 

 14 år - Skolen på Niels Ebbesens vej, 1938 - 1952 

 14 år - Café Tårnborg, Allégade 18, 1920 - 1922 & 1925 - 1937 

 12 år - Stormly, vores nuværende adresse, 2008 -  
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Et mesterværk: Magnus Carlsen - Anish Giri 
Erik Jarlnæs har fulgt turneringen 'Chessable Masters', som kan oversættes til noget i retning af 'skaklige 

mestre'. Specielt det parti ,som vi skal se, kan betegnes som et mesterværk - ikke mine ord, men udtalt af 

Yasser Seirawan - kommentator fra USA, med en rating på den gode side af 2600. Turneringen havde 

deltagelse af 12 af de stærkeste spillere i verden, såsom: 

 Magnus Carlsen 

 Fabiano Caruana  

 Ding Liren  

 Alexander Grischuk  

 Anish Giri 

Spillerne blev delt i 2 grupper med 6 spillere i hver og de 4 bedste fra hver gruppe gik videre til kvartfinalerne. 

Her mødtes Magnus & Fabiano Caruana, men det blev først nævnte, som vandt begge partier. I semifinalen 

slog Magnus så Ding Liren ligeledes med 2 - 0. Så skulle Magnus mødes i finalen med Giri, som også havde 

sikret sig en billet til finalen.  

 I finalen spillede de følgende parti: 

Hvid:  Magnus Carlsen 

Sort:  Anish Giri 

1: c4, Sf6, 2: c4, e6, 3: Sf3, d5, 4: Sc3, c5, 5: cxd5, 

Sxd5, 6: e6, Sxc3, 7: bxc3, cxd4, 8: cxd4 

 

Her kan man jo synes at hvid stå usikkert på 

dronningefløjen, men faktisk skulle hvid være 0,63 

bedre, jævnfør de officielle analyser. 

8: ..., Lb4, 9: Ld2, Lxd2+, 10: Dxd2, 0-0, 11: Lc4, Sd7, 

12: 0-0, b6, 13: Tad1, Lb7, 14: Tfe1, Tc8, 15: Lb3, Te8, 

16: Te3, Sf6,  

 

Officiel kommentar: 

Nu spiller Magnus d5, og opgiver dermed bonden. 

Det er det første træk i en smuk sekvens, som giver 

hvid en stræk angrebs stilling på kongesiden.  Magnus 

havde spillet sine træk a-tempo ind nu, medens Giri 

kæmpede for at finde de korrekte fortsættelser. 

De officielle analyser siger da også -0,28 til hvid, men 

nu er hvid jo VM, så.... 

17: d5, exd5, 18: e5, Se4, 19: De1, Dc7, 20:Æ Sd4, a6, 

21: h4, Tcd8, 22: f3, Sc5, 23: h5, Se6,  
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Hvor skal hvid angribe - kongefløjen 

24: Sf5, d4, 25: Ted3, Sc5, 26: Txd4, Txd4, 27: Txd4, 

Sxb3, 28: Dg3, g6, 29: axb3, Td8,  

 

Efter sort sidste træk viser den officielle analyser +10 

i hvids favør. 

30: e6, Dc1+, 31: Kh2, Txd4, 32: e7, Dc8, 33: De5, 

Th4+, 34: Kg3, opgivet 

 

Der er så mange ting, som truer, at det 'vist' er 

korrekt at opgive. 

 

Tak til Erik for at gøre opmærksom på et mesterværk. 

Om det er et mesterværk, kan læseren jo afgøre:)

 

 

Efterlysning: Bog Jens Enevoldsen - 65 år 
Erik Jarlnæs har bedt mig bringe denne efterlysning. I forbindelse med Jens Enevoldsen 65 års dag, blev der 

lavet en bog.  

Er der nogen, som har denne bog?  

Vidste du at: 

 at FS har skiftet formand 20 gange, personer som har været formand i flest år: 

 19 år, Poul Larsen, fra 1925 - 1944 

 16 år, Ole Schøller Larsen, 1958 - 1959, 1964 - 1966, 1985 - 1998 

 13 år, Anette Schøller Larsen, 1972 - 1985 

https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Enevoldsen
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Ryge lokalet 
Som de fleste ved, så har vi jo et ryge lokale, som nogle benytter sig af. Stormly har være så flinke udlåne 

lokalet til frisøren, som normalt holder til i svømmehalen. Svømmehalen er ved at blive repareret.  

Det betyder, at man i en periode, skal uden for, hvis man har lyst til at ryge. 

 

 
 

 

Historien om Stormly 
Tilbage i 2017 havde Stormly 50 års jubilæum. Denne artikel er hugget fra jubilæums skriftet i denne 

anledning. 

I et nedlagt værtshus oprettede Frederiksberg kommune i 1964 en ungdomsklub, men i 1967 vedtog Bolig- og 

Ejendomsudvalgte, at udleje lokalerne i stueetagen i kommunens ejendom "Stormly" til EGV til etablering af et 

hobbycenter. 

Stormly blev oprettet den 1. oktober 1967, som Ensomme Gamles Værn (EGV) dagcenter. 

EGV blev stiftet af den københavnske præst Hermann Kock i 1910. Han var en af de første, der gjorde 

opmærksom på de fattige gamles eksistens og behov. Det skete i en tid, hvor det var svært at være gammel, 

hvis man ikke havde en familie med ressourcer til at tage sig af en.  

Helt frem til 2. verdenskrig arrangerede EGV de såkaldte vinterstuer, der kunne samle flere end 3.000 

mennesker hver uge. Omdrejningspunktet var samvær, fællesskab og underholdning. 

Stormly var Frederiksberg første "Pensionistly". Alle kunne gå lige ind fra gaden. Også hvis de boede alle andre 

steder end på Frederiksberg. 

Dagcenter Stormly blev foreløbig rammen om 2 former for omsorgsarbejde - nemlig en hobbystue og en 

lørdag/søndagsstue. 

Hobbystuen havde åbent mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 10:00 til 14:30. En stab af frivillige hjælpere bistod 

de ældre. 

Der blev i et væld af hobbyarbejder: stoftryk, peddigrør, mosaik, læderarbejde, træarbejde og syning, lettere 

gymnastik og mere afbrudt af diskussioner. Et måltid varmt mad til 4 kroner indgik også i programmet. 

Weekenderne var særlig svære at komme igennem for de ældre. I dagcenteret blev dette problem løst ved at 

holde åbent lørdag kl. 14:00 - 22:00 og søndag fra kl. 13:00 - 21:00. 

Vidste du at: 

 den 23. december 1925, havde FS indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, for at 

beslutte om FS skulle melde sig ud af. 

 Årsagen var, at omkosterne til Skakbladet var blevet for store, så der var oparbejdet 

en gæld, som blev pålagt alle klubber under DSU.  

Da en udmeldelse af DSU ikke frigjorde os af forpligtelserne, forblev FS medlem af DSU 

http://www.123hjemmeside.dk/pensionistklubbenstormly/
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Deltagelsen var gratis, madpakker kunne medbringes og til maden kunne der købes kaffe for 25 øre pr. kop. 

Program frem til vinteren 2020 / 2021 

Dato Uge Aktivitet 

5. aug 32 Velkommen til en ny sæson: Lyn/hurtig 

12. aug 33 Frederiksberg kommune mesterskabet 2020 - de 3 første partier 

19. aug 34 Frederiksberg kommune mesterskabet 2020- de 3 sidste partier 

Mandag 
24. aug 

35 FS 3 spiller ude mod Øbro 4 

Tirsdag 
25. aug 

35 FS 2 spiller ude mod Amager 1 

26. aug 35 FS 4 spiller hjemme mod Valby 3 

2. sep 36 FS mesterskabet og alle-mod-alle 6-mands grupper, 1. runde 

9. sep 37 FS mesterskabet og alle-mod-alle 6-mands grupper, 2. runde 

16. sep 38 FS mesterskabet og alle-mod-alle 6-mands grupper, 3. runde 

23. sep 39 FS mesterskabet og alle-mod-alle 6-mands grupper , 4. runde 

30. sep 40 FS mesterskabet og alle-mod-alle 6-mands grupper - udsatte partier 

7. okt 41 FS mesterskabet og alle-mod-alle 6-mands grupper, 5. runde 

14. okt 42 Lukket - efterårs ferie 

21. okt 43 Frederiksberg lyn mesterskab 2020 

28. okt 44 KSU holdturnering 

4. nov 45 Ikke planlagt på nuværende tidspunkt 

11. nov 46 Ikke planlagt på nuværende tidspunkt 

18. nov 47 KSU holdturnering 

25. nov 48 Ikke planlagt på nuværende tidspunkt  

2. dec 49 Ikke planlagt på nuværende tidspunkt 

9. dec 50 KSU holdturnering 

16. dec 51 Jule afslutning 

23. dec 52 Lukket grundet julen 

30. dec 53 Lukket 

 

 

 

Redaktion 
Hvis du har nogen 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: 

 at allerede i 1905 blev det første Frederiksberg Skakforening stiftet 

 Klubben holdt til på Lollandsvej 31, ikke langt fra vores nuværende lokaler 

 Klubben havde åbent hver mandag og torsdag aften, samt søndag formiddag  

 I 1908 blev klubben indmeldt i DSU, og havde på det tidspunkt 35 medlemmer 

 i efteråret 1912 blev klubben dog opløst - hvorfor vides ikke 
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http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26510
http://oebroskak.dk/
http://amsf.dk/
http://www.valbyskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26512
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26512
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26512
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26512
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26512
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26512
https://da.wikipedia.org/wiki/Efter%C3%A5rsferie
mailto:bmedlem3@fsskak.dk

