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Holdturneringen 2015/16 - Resultatet
Så fik vi afsluttet holdturneringen 2015/16 med den traditionelle fælles afslutning i tapeten i Ballerup, hvor 4
af holdene afsluttede sæsonen. Vores 1. hold havde afsluttet sæsonen weekenden før. Resultatet blev:
Hold
1

2

3

4

1.

2.
5

Placering
Nr. 6 i 1. division gruppe 1

Point/Match Point

Topscorer

26½ / 6
Dan H. Andersen
5½ / 7
Nu hvor Philidor var rykket op til Skakligaen, var det igen 'tilladt/muligt' for andre hold at drømme om rykning.
Det stod dog hurtigt klart, at der var et par kandidater til oprykningspladsen og FS var ikke blandt dem. Det
blev i stedet K41 1, som tog sig af 1. pladsen med 38 point - 1½ foran nummer 2 (Frem 1).
Nu lyder en 6. plads måske ikke imponerende, men der var faktisk hele 6½ point ned til 7. pladsen og kun 2½
point op til 4/5 pladsen. Ikke et ord om, at holdet også var heldige med andre resultater i gruppen. Jævnfør
seedningen skulle det blive til en 4. plads, som jo kun var 2½ point væk.
35 / 10
Nr. 3 i KSU's 1. række gruppe 1
Kenneth Dahl
6/7
Holdet var opsat på at vise, at nedrykningen i sidste sæson var en fejl, men det blev desværre ikke til
oprykning, da oprykningsplaceringerne blev indtaget af henholdsvis Øbro 3 med 38 point og Seksløberen med
37½ point. Men holdet kan alligevel godt være tilfreds med sæsonen, da det næsten kun var mod topholdene
at holdet satte match point over styr. Bevares - en enkelt svipser i sidste runde mod Odysseus 3, skal ikke
nævnes yderligere her:) Holdet holdt sin seedning, som også var en 3. plads. Det er også værd at bemærke at
holdet kun brugte en reserve i en kamp - flot opbakning.
27½ / 7
Nr. 4 i KSU's 1. række gruppe 2
Alexander Riisberg
5/7

Jørgen Schøller Larsen 5 / 6
Fiodor Chior
5/7
En klar 8. plads - seedningen taler sit tydelige sprog, men endnu en gang viser et hold, at rating er en
ting, men det afhænger af spillestyrken/lysten på selve spilledagen. I teorien kunne holdet faktisk
godt rykke op i sidste runde, men det krævede, at de 2 førerhold satte væsentlige point over styr,
medens at FS 3 selv scorede et fornuftigt resultat. Desværre fik holdet kun 2½ i sidste runde, så det
rakte desværre ikke til oprykning.
26½ / 8
Nr. 4 i KSU's 2. rækker gruppe 1
Ole Overmark
4½ / 7
Når man kigger på seedningen skulle holdet ende på en 'sikker' 8. plads. Men nu er statistik jo
heldigvis kun statistik. Hvis vi ser bort fra 1. runde mod FS 2, som jo endte 6½-1½ i FS 2's favør, så fik
holdet 4 match sejre på stribe og det lagde grunden til at holdet, trods en lidt svag afslutning mod
topholdene, alligevel endte på 4. pladsen og dermed napper en sæson mere i 1. række.
Som den opmærksomme læser vil notere sig så endte FS 2 på 3. pladsen i samme gruppe, men der
var jo hele 8½ op til 3. pladsen, så oprykningen var reelt aldrig et tema.
8½ / 4
Nr. 6 i KSU's 4. række
Keld Kristensen
3/4
Der var jo kun 4 mand på dette hold, samt der kun var 7 hold i gruppen. Som altid var der god
opbakning til holdet, idet der kun blev brugt en reserve i hele sæsonen. Det var så i sidste runde i
Ballerup. Seedningen sagde en 7. plads, men det er jo svært at kæmpe mod god holdmoral, som
måske også har givet lidt på point kontoen.

Lidt kommentarer / statistik:






Der var generelt flot opbakning til holdkampene, idet det lykkedes at stille op fuldtalligt i alle kampe.
I alt spillede klubben 247 holdkampe med 'gevinst' på 124 point i alt, grunden til, at det ikke er 248,
skyldes, at vi valgte i en kamp for 5. holdet at stille op uden reserve, da modstander holdet kun var 3
mand
Af disse var 21 af kampene besat af reserver
Efter sæson afslutningen deltog 16 personer i spisningen på Maharaja, ligger på Gammel Kongevej
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Kommentar fra Thomas Haugaard (4. holdet) efter 5. runde
Nu begynder det jo snart at blive trivielt, men vi
vandt endnu en gang. 4,5-3,5 over Amagers 1. hold
som var bedre ratet på alle pladser. Og igen stod vi til
yderligere points, men både Overmark og Frahm gav
hver deres halve på trods af, at de begge stod
overlegent i det meste af deres partier.
Jeg måtte ned uden at komme til fadet overhovedet.
Også Rendlev måtte ned med sort mod
turneringshajen Arne Møller i en fransk åbning. Knud
kæmpede sig til remis.
Men så meldte Vedsø sig ind med et fuldt point. Et
tårnslutspil med en bonde i overskud og fine
sammenhængende bønder mod splittede blev omsat
sikkert til gevinst.

Bo smadrede sin modstander i sin sædvanlige
kampivrige stil og Jarlen sluttede aftenen af med et
flot angreb mod Peter Lunding og for en gangs skyld
var han ikke i tidnød. Han havde 3.56 tilbage på uret
da Lunding havde fået nok. Det betyder, at vi nu
holder en sikker 4. plads efter Øbro, Seksløberen og
vores 2. hold.
Næste kamp finder sted den 24. februar, hvor vi
hjemme skal møde førerholdet Øbro. Jarlnæs har
meddelt, at han ikke kan spille de sidste to kampe.
Meld hurtigt tilbage om I kan spille.

Kommentar fra Thomas efter 7. runde
Et nederlag på 2-6 i sidste runde mod Seksløberen var
ikke noget prangende resultat og på et tidspunkt var
vi bagud med 5-0 på de øverste brætter, men så fik
Vedsø remis, dernæst Pagh og Overmark lukkede
sæsonen ned med en arbejdssejr og god
slutspilsteknik.
Resultatet betød, at vi endte på en fjerdeplads i
gruppen med et godt stykke op til Øbro, Seksløberen
og vores 2. hold. Der er selvfølgelig altid plads til
forbedringer men samlet set bør vi være tilfredse.

Vi kunne derfor med glæde i sindet begive os til
90'eren på Gl. Kongevej og indtage et par velfortjente
fadbamser efterfulgt af pragtfuld indisk mad på en
restaurant ved siden af.
Tak til jer alle for indsatsen både faste og reserver. Og
ikke mindst tak for, at I melder tilbage i god tid om I
kan spille. Det gør det nemt at være holdleder.

Vidste du at:


Jan Timman er fra Holland og født den 14. december 1951 i
Amsterdam
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FS vinter 15/16 spil-når-du-vil
Vi havde vores traditionelle spil-når-du-vil turnering hen over vinteren. Fordelen ved turneringen er jo, at man
kun spiller de kampe, som man faktisk har lyst til. Det fremgår også af statistikken. Lidt statistik fra
turneringen:








Antal deltagere
Antal ikke FS'ere
Antal deltagere med min 5 partier
Rating højdespringer med +90
Rating snit for turneringen
Antal deltagere med ELO
Antal partier i alt

33
10
19
Poul Jakobsen
1563
29
83

9

40

34

Hvid sejr
Sort sejr
Remis

Der blev brugt korrektion i stillingen, som endte med følgende resultat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

John Laurids Hansen
Knud Larsen
Poul Jakobsen
Bjarke R. Winther
Anfinn Niclasen
Daniel Andersen, Frederikssund
Michael Vedsø
Fiodor Chior
Kim R. Thomsen

7/8
5/9
5 / 8 - bedst under 1400
4½ / 9
4½ / 9
4/5
4/7
4/8
4/7

Vidste du at:


Jan blev international mester i 1971 og stormester i 1974

Undervisning
Der er stadig mulighed for at deltage i undervisningen hver onsdag fra kl. 18:00, dog undtaget onsdag den 10.
juni, hvor der afholdes bestyrelsesmøde. Du er meget velkommen til at foreslå emner, som vi skal tage op til
undervisningen.

Vidste du at:


Jan blev nummer 3 ved junior verdensmesterskabet i 1967, som
blev spillet i Jerusalem
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FS lynmester 2016
Vi var 19 mand, som var mødt frem onsdag den 30. marts for at få kåret årets FS lynmester 2016. Det var
naturligvis ikke alle, som havde lige store forhåbninger til at erhverve titlen, men alle kan jo få lov til at
drømme lidt. Vi lavede 2 grupper, med henholdsvis 9 & 10 mand i hver gruppe. Nummer 1 fra gruppe 1 skulle
så møde nummer 2 fra den 2. gruppe og visa versa.
Efter 4. runde var mønsteret klart i begge grupper, da hverken Per Dorff Jørgensen og Frode B. Nielsen fra
gruppe 1 og Dan H. Andersen og Jens Fejø fra gruppe 2 ikke havde sat point over styr og alle 4 var dermed
kandidater til at gå i semifinalen. Trods et par tab til både Frode og Jens lykkedes det, de 4 at komme i
semifinalen, hvor Per skulle møde Jens og Dan skulle møde Frode.
Der skulle spilles 2 partier, og hvis det stod 1-1 efter disse skulle
vinderen findes ved Armageddon parti. Per vandt de 2 partier,
medens første parti mellem Dan og Frode endte remis, men Dan
vandt det andet parti. Så var der lagt op til en finale mellem de 2
førsteholdsspillere Per og Dan.
I finalen spillede Per og Dan seværdig skak, idet der blev både givet
og taget. Partierne endte 1 - 1, så vinderen skulle findes i et
Armageddon parti. Dan vandt retten til at vælge farve og han valgte
hvid og skulle dermed vinde.

Armegeddon Parti
Et lynparti, hvor følgende gælder:





Hvid får mere tid, eks. 6 min
Sort får normal tid, eks. 5 min
Hvid skal vinde
Sort kan nøjes med remis for
at få sejren

Det var et spændende parti, hvor Per fik en krikke og en bonde for et tårn, men da røgen havde lagt sig over
partiet, stod Dan tilbage som sejreherre.

Lidt statistik





I alt 19 personer deltog, heraf 4 ikke FS'ere
Der blev spillet 88 partier i alt, heraf 81 partier i
kvalifikationsgrupperne
Der blev kun taget 4 remiser, hvoraf John L. Hansen sørgede
for de 3
Statistik for de første 81 partier kan ses til højre

3
Sejr til hvid
38
40

Sejr til sort
Remis

Årets FS lyn mester 2016: Dan H. Andersen

Vidste du at:


Jan har vundet det hollandske mesterskab 9 gange - første gang i
1974 og senest i 1996
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DM i Svendborg 2016 - 5 FS'ere
Så skiftede tronen fra erfaringen til ungdommens gå-på-mod, idet Mads Andersen vandt 1½ - ½ over Sune Berg
Hansen, i omkamp 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 og blev dermed Danmarks Mester 2016. Der var
ellers 4 GM'er, som med rette kunne påberåbe sig titlen, men Mads bliver udnævnt til GM på den kommende
FIDE kongres, så det er 2 fjer i hatten til Mads. Ellen Fredericia Nilssen fra Øbro blev Kvinde Danmarks Mester
2016. Ellen vandt alle 7 partier.

Svendborg
DM blev for 2. år i træk afholdt i Svendborg, som
har ca. 26.5000 indbyggere. Det er jo lidt sjovt, at i
forbindelse med DM vokser antallet af personer i
Svendborg med minimum 1 procent. Svendborg
har i flere omgange været udsat for forskellige
begivenheder, nedenstående er blot et udsnit fra
de tidlige år:
1. 1229 blev byen givet som gave af Valdemar
den unge til sin hustru Prinsesse Eleonora
af Portugal, da Valdemar Sejr godkendte at
hans søn måtte give denne gave. Andre
gaver blegner vist....
2. 1236 blev Gråbrødrekloster stiftet
3. 1247 besatte Valdemar Sejr søn fra 2.
ægteskab Hertug Abel (senere kong Abel af
Danmark) byen
4. 1247 indtog Erik Plovpenning byen
5. 1253 den 25. februar fik byen
købstadsrettigheder udstedt af Christoffer
den 1.
6. 1289 belejrede Marsk Stig byen
7. 1290 hærgede den norske konge Erik
Præstehader byen med plyndringer og
nedbrænding af adskillige kvarterer

8. 1316 invaderede og plyndrede Hertug
Christoffer (senere kong Christoffer 2.)
byen
9. 1348 hærgede en usynlig fjende, nemlig
pesten også kaldet Den sorte død.
10. 1389 blev byen overfaldet af
hansestædernes flåde

Statistik














Antal deltagere
Antal klubber repræsenteret
Klub med flest deltagere (14)
Antal klubber med 1 deltager
Antal deltagere fra Norge
Antal kvinder/piger
Antal spillede partier
Antal remis'er
Antal sejre til hvid
Antal sejre til sort
Antal partier vundet uden kamp
Antal spillere kun med hvid gevinst
Antal spillere kun med sort gevinst

252
69
Frem
18
6
19
714
222
279
213
22
70
32

Vidste du at:


Jan gjorde første gang for alvor bemærket i Hastings 1973/74,
hvor han vandt på deling med Mikhail Tal (USSR), Genneady
Kuzmin (USSR) og Laszlo Szabo (Ungarn).
Bent Larsen vandt alene året før

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Side: 6 af 16

Frederiksberg Skakforening

Nyhedsbrev, april 2016

FS'ernes DM
Vi var 6 FS'ere, som havde fundet vej til den
sydfynske by. 5 af os spillede i forskellige 4
forskellige grupper. Vi havde forskellige
forhåbninger til spillet. Mit eget håb var, at jeg
gerne skulle spille bedre end sidste år, hvor det blot
til 1½ point i 7 partier.
Der var i alt 15 sideløbende grupper, som løb over
de i alt 10 dage, som DM varede. Bevares det
skyldes, at eksempelvis veteran og G7 klasserne
grundet stort deltager antal blev splittet i
henholdsvis 2 og 3 grupper. Men det er jo blot
positive problemer for arrangørerne, at der er så
mange deltagere.
Grunden til 6 FS'ere, var at Frode B. Nielsen om
fredagen kom til Svendborg for at deltage i lyn DM.
Han nåede desværre ikke at komme i finale
gruppen, men gjorde det fint i sin efterfølgende
gruppe, som han vandt.

Der er ganske vist lidt langt til altid, bortset fra
naturen, som der er masser af. Så en tur til det jyske
kan varmt anbefales.
Der er også en anden fordel, nemlig at de fleste
deltagere sidder i samme lokale, så det er muligt at
følge bedre med. På negativ siden betyder det nok
færre deltagere.

Resultatet
Erik Jarlnæs
3/5
Niels Rendlev
1/5
Bjarke R. Winther 2½ / 5
Michael Vedsø
1½ / 5
Dennis L. Rose
4½ / 7
Frode B. Nielsen
Vinder af under gruppe i lyn DM

DM 2017
Det er ikke 100% afgjort, hvor DM skal spilles til
næste år, men meget tyder på turen går til Rebild
Bakker, hvor der også blev spillet DM i 2014.

Erik Jarlnæs - Jørgen Overgaard
Erik lagde ud på 1. dagen med et hurtigt parti, som
du naturligvis ikke skal snydes for.
Hvid: Erik Jarlnæs, FS, 1897, ELO: 1925
Sort: Jørgen Overgaard, enk.medl, 1712, ELO: 1784
Dato: 24. marts 2016
1: e4, e5, 2: Sf3, Sc6, 3: Lc4, Sf6, 4: Sc3, Sxe4

En bonde er væk, der må angribes...
5: Lxf7, Kxf7, 6: Sxe4, d5, 7: Seg5+, Kg6 (Kg8 havde
været bedre), 8: d4, e4
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Ingen grund til at spilde tid på tårnet
12: Dg6+, Ke7, 13: Lg5++

Tak til Erik J. for et hurtigt spillet parti.
Vidste du at:


Jan har haft flere sejre - blot fra de tidlige år:
o Sombor 1974 - på deling med Boris Gulko
o Netanya 1975
o Reykjavik 1976 - på deling med Fridrik Olafsson

Dennis L. Rose - Mathias Nielsen
Hvid: Dennis L. Rose, FS, 1693, 1795
Sort: Mathias Nielsen, Sydøstfyn, 1695, 1839
Dato: 25. marts 2016

1: d4, Sf6, 2: Lg5, e6, 3: e3, h6, 4: Lh4, g5, 5:
Lg3, d6, 6: Ld3, b6,

Forsvar eller angreb, det er spørgsmålet...
7: f4, Lb7, 8: De2, Sbd7, 9: Sc3, c5, 10: Sf3,
Tg8, 11: f5, a6, 12: fxe6, fxe6, 13: h3, b5, Hvid
står nu til at miste en officer, hvis man kigger
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Nu skal sort passe på da mange spændende
varianter giver klar hvid fordel.
21: ..., Kd7, 22: Tf7+, Le7, 23: Lg4, Tg6 (her
gav sort remis tilbud, som blev høfligt afvist),
24: Taf1, Dg8,

Hvis eks. Sd1, så kommer Se4 med gevinst på
g3. Så spørgsmålet er, hvad vil jeg helst miste?
Svaret er springeren, da den ikke står på kongefløjen. Nede med en officer kan man jo overveje,
om man vil forsvare det tabte, eller forsøge at
angribe. Opskriften stod på mere angreb.
16: 0-0 (så kommer tårnet med i kampen), bxc3,
17: bxc3, Se4 (her kunne man godt have spillet
17: Se5, dxe5, så truer der skak på h5, samt
dronning og tårn står fordelagtigt.)
18: De1, Sxg3, 19: Dxg3, d5 (var en fejl, da
løberen på b7 nu er ude af kampen), 20: Se5,
Sxe5, 21: Dxe5,

Her kunne man overveje 25: Txe7+, Kxe7, 26:
Dc7, Ke8, 27: Lh5, så står sort vist ikke helt
dårligt.
25: T1f6, Txf6, 26: Dxf6, Dxf7, 27: Dxf7, Lc8,
28: Dxe6+,

opgivet 1-0

Vidste du at:


Jan var nummer 2 i verden i 1982 - kun overgået af Anatoly Karpov
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Lars Wisler Pedersen - Dennis L. Rose
Hvid: Lars Wisler Pedersen, Grindsted, 1843, 1896
Sort: Dennis L. Rose, FS, 1693, 1795
Dato: Torsdag den 24. marts 2016
1: e4, c5, 2: c3, d6, 3: d4, cxd4, 4: cxd4, g6, 5: Sf3,
Lg7, 6: Le3, Sf6, 7: Sc3, 0-0, 8: Le2, a6, 9: Tc1, b5,

Hvid har en dårlig bondestruktur, samt sort har fået
angreb
27: Te1, Sxe5, 28: Lxb5, Txb5, 29: Txe5, Txb3, 30:
Sc1, Tb2, 31: Se2, Tcc2, 32: Kf1, Lc6, 33.Tc1?,

10: a3, Lb7, 11: Dd3, Sbd7, 12: 0-0, Tc8, 13: Sd2, Se8,
14: f4, e6, 15: Sf3, Sb6, 16: b3, Sf6, 17: Tfd1,

33: ..., Txc1+, 34: Sxc1, Lxg2+, 35: Ke1, Lxh3, 36: Ta5,
Tb6, 37: Sd3, Tb1+ (skaber plads til Lf1), 38: Kd2,
Tb6, 39: a4, Bf1, 40: Sc5, Kg7, 41: Ke3, h6, 42: Sd7,
Td6, 43: gxh6+, Kxh6, 44: Se5,
Lidt låst, men en plan begynder at tage form.
17: ..., Sg4, 18: h3, Sxe3, 19: Dxe3, Sd7, 20: e5, Db6,
21: Td3, Lh6, 22: Sg5, dxe5, 23: dxe5, Dxe3+, 24:
Txe3, Lxg5, 25: fxg5, Tc5, 26: Sa2, Tfc8,
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48: Tc2, f6, 49: Tf2,

Nyhedsbrev, april 2016

Grunden til de mange skakker var, jeg godt ville have
springeren, men uden at ødelægge bondestrukturen
55: Kg1, Tg3+, 56: Kxf1, Txg4, 57: Ta2, Te4, 58: a5,
Kf6, 59: Kf2, g4, 60: Kg3, Kg5, 61: Tb2, f4+, 62: Kf2,
Te5

Her må regnes, løberen er truet, men der er større
planer
49: ..., Td3+, 50: Ke4, (50: Kf4, g5+, 51: Ke4, f5+ og
færdig) 50: ..., f5+, 51: Ke5, Td5+, 52: Kf4, g5+, 53:
Kg3, Td3+, 54: Kh2, Th3+

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk

Må hellere få fjernet A-bonden, så det bliver
nemmere at overskue
63: Tb6, Txa5, 64: Txe6, Ta2+, 65: Kg1, Kh4, 66: Tc6,
Kg3, 67: Tc3+, f3, 68: Tc1
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Hvordan kommer man igennem?

68: ..., Tg2+ 69: Kh1, Th2+, 70: Kg1, f2+, opgivet 0-1
Der er mat i 5 træk: 71: Kf1, Th1+, 72: Ke2, Txc1, 73:
Kd2, f1D, 74: Ke3, Td1, 75: Ke4, Df4++

Vidste du at:


I 1980'erne vandt Jan ligeledes en stribe sejre:
o Amsterdam IBM 1981
o Wijk ann Zee 1981
o Wijk ann Zee 1985
o Euwe Memorial 1989
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Æresmedlem IM Svend Hamann
I forbindelse med generalforsamlingen den 2. marts 2016, blev IM Svend Hamann udnævnt til æresmedlem.
Svend Hamann blev medlem af Lyngby Skakklub i
1963, hvor han spillede, indtil han flyttede til
Frederiksberg. Han spillede på et tidspunkt mod Jens
Enevoldsen, som han spillede remis med.

FS æresmedlemmer
1960 - Jens Enevoldsen
1961 - P. Gregers Jensen
1970 - Åge Rasmussen
1988 - Charles Olsen
1993 - Ole Schøller Larsen
2016 - Svend Hamann

Jens spurgte herefter, om han ville spille til FS. Det
blev så til et skifte til FS i 1971. Svend har alle dage
været en god teamplayer/holdkammerat.

Desuden har han fået sat FS på skak-landkortet, da han har været en
væsentlig årsag til, at FS har vundet DM for hold 2 gange, nemlig i
sæsonen 1973/74, samt i sæsonen 1984/85.
Efter hold sejren i 1984/85 skulle holdet en tur ud i Europa for at
forsvare klubbens ære, samt de danske farver. Holdet nåede en ærefuld
kvartfinale, hvor Svend spillede ½ - 1½ mod tidligere verdensmester GM
Michael Tal. Svend vandt i 1972 det individuelle Danmarks Mesterskab.

Da Ole Schøller Larsen var formand for DSU skulle
det danske rating system indføres. Her sprang Svend
og andre til, og sørgede for at det danske rating
system blev indført.
Svend har desuden i 2003 i anledning af DSU 100 års
jubilæet doneret 100.000 kroner, til en juniorfond.

Svend kendte også Bobby Fischer og har tidligere
fortalt en lille sjov lille historie om ham i Information
fra 2011, som du kan læse nedenfor.
Desuden er Svend med i en forening, som hedder
ædedolkenes klub, som tager rundt og spiser på
forskellige restauranter.

Svend Hamann - Bobby Fischer
Hamann giver et sjovt eksempel. Da Fischer var på besøg, kastede amerikaneren sig begejstret over nogle
russiske skakmagasiner.
»Han bladrede sådan et tidsskrift igennem på no time. Gennemspillede partierne lynhurtigt i hovedet. Han
forstod ideen bag en kombinationsrække med det samme.« Særligt én artikel optog Fischer.
»Min daværende kone kom så ind med et stort fad ostemadder. Jeg tror, der var syv-otte stykker. Hun gik
ud for at hente teen. Før hun kom tilbage, havde Fischer tømt fadet,« griner den forhenværende danske
mester i skak.
»Det er jo bare en lille historie. Men det morsomme skete først senere.«
Hamann fortalte den danske stormester Bent Larsen om episoden, og Larsen døbte straks den variation,
som Fischer havde spottet i det russiske skakmagasin, for ostemadvariationen. Selv om ostemadderne
gled hurtigt ned for Fischer, glemte han ikke skakideen i det russiske blad.
»Det egentlige sjove er, at Fischer netop brugte ostemadvariationen et år senere i en vigtig amerikansk
turnering. Her sikrede han sig sejren over sin mangeårige ven Anthony Siade ved lige præcis den
kombination af træk.«
Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk
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IM Svend Hamann - GM Bent Larsen,
1963 Halle i Tyskland
Hvid: IM Svend Hamann
Sort: GM Bent Larsen
Tid og sted: 1963 i Halle, Tyskland
1: d4, Sf6, 2: c4, e6 3: Sf3, c5, 4: Sc3, cxd4, 5: Sxd4,
Sc6, 6: Sxc6, bxc6, 7: e4, Lb4,

Rolf Ejlertsen tog ovenstående billede af
Svend Hamann ved generalforsamlingen 2016.
8: Ld3, Lxc3, 9: bxc3, Da5, 10: O-O, Dxc3, 11: Tb1, d6,
12: Tb3, Da5, 13: La3, Dc7, 14: Lc2, c5,

21: Td1, f6, 22: Td6, Dd8, 23: Lb4, Db6, 24: Lxd7+,
Lxd7,
15: e5, dxe5, 16: Df3, e4, 17: Lxe4, Tb8, 18: Txb8,
Dxb8, 19: Lxc5, Dc7, 20: Lc6+, Sd7,
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25: Da8+, Dd8, 26: Dxa7, Dc8, 27: h4, Tg8, 28: La3,
g5, 29: Tb1, Dc6, 30: Tb6, Da4,

Nyhedsbrev, april 2016

31: Txe6+, opgivet

Vidste du at:


I en hurtig turnering i 1991 vandt Jan med følgende resultater:
o Jan - Gata Kamsky
1½ - ½
o Jan - Karpov
2-0
o Jan - Viswanathan Anand 1½ - ½
o Jan - Garry Kasparov
1½ - ½
Han havde en præstations rating på 2950
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Program resten af sæsonen 2015/2016
Dato

Uge

6. april

14

13. april

15

20. april

16

27. april

17

4. maj

18

11. maj

19

18. maj

20

25. maj

21

1. juni

22

8. juni

23

15. juni
22. juni
29. juni

24
25
26

Juli måned
3. august

Aktivitet
Undervisning kl. 18:00
Foredrag om kandidatturneringen, samt evt. simultan
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 1. runde & spil-når-du-vil 1. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 2. runde & spil-når-du-vil 2. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 3. runde & spil-når-du-vil 3. runde

Vagt
DA
JLH
JLH
JLH

Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 4. runde & spil-når-du-vil 4. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 5. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde
Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde

JLH

Undervisning kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde
Bestyrelsesmøde kl. 18:00
FS mesterskab alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde
Grand prix - 3 hurtig skak partier
Grand prix - 3 hurtig skak partier
Grand prix - 3 hurtig skak partier

JLH

JLH
JLH
JLH

JLH
DLR
DLR
DLR

Lukket
Åbning af sæsonen 16 / 17

Redaktion
Hvis du har nogle partier, anekdoter, historier eller andet, som du synes kunne være sjovt eller interessant at
dele med klubbens medlemmer, så send det til Dennis L. Rose (mailto:bmedlem3@fsskak.dk).
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