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VM live foredrag onsdag den 30. november 2016 

 

John L. Hansen (siddende) holder øje med live transmissionen.  

Dan H. Andersen styrer bræt, brikker og foredrag. 

Opgave. 1: Mat i 5 træk 

 

 

 

 

 

Alexander Kotov - Igor Bondarevsky 

Leningrad 1936. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kotov
https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Bondarevsky
https://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersborg
https://da.wikipedia.org/wiki/1936
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Opgave 2: Mat i 4 træk 

 

Opgave 3: Mat i 2 træk 
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Indkaldelse til generalforsamling  

 

Frederiksberg Skakforening 

Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg 

Onsdag den 22. februar 2017 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens reviderede regnskab 

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

Du må meget gerne tænke over, om du har lyst til at deltage i bestyrelses arbejdet. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at holde kontingentet til FS uændret. 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

Afslutningsfest lørdag den 18. marts 
Så skal vi endnu engang spille afslutning i KSU holdturneringen, som i år ligger lørdag den 18. marts.  

Det foregår som altid i Tapeten i Ballerup, hvor urene starter kl. 13:00.  

Som traditionen byder, afholder vi afslutningsfest efter sidste runde.  

Du behøver hverken at spille på hold eller spille den sidste runde for at deltage i afslutningsfesten. 

Alle er velkomne. 

Du betaler selv, hvad du spiser og drikker.  

Restauranten er ikke fundet endnu, men tilmelding kan ske til Thomas Hauggard. 

  

Vidste du at: 

 første match af 'USSR (Sovjetunionen) mod resten af verden' blev 'opfundet' af Max 

Euwe i 1970. Den tidligere hollandske eksverdensmester (1935 - 37) Max Euwe var på 

det tidspunkt præsident for FIDE (1970 - 1978).  

https://da.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen
https://da.wikipedia.org/wiki/Max_Euwe
https://da.wikipedia.org/wiki/Max_Euwe
https://da.wikipedia.org/wiki/1970
https://da.wikipedia.org/wiki/Holland
https://da.wikipedia.org/wiki/1935
https://da.wikipedia.org/wiki/1937
https://da.wikipedia.org/wiki/1970
https://da.wikipedia.org/wiki/1978
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Holdturneringen 2016/17 - status efter 4. runde 
Hold Placering Topscore 

1 Nr.6 i 1. division gruppe 1 Thorbjørn Rosenlund 2 / 4 

Holdet indtager en 6. plads med 4½ point ned til nummer 7 (Nr. Åby 1) & 8 (Tåstrup 1), som hver har 9 
point. På minus siden mangler 2 af topholdene (Brønshøj 2 & Frem 1) endnu, medens nummer 7/8 
Tåstrup 1 venter i sidste runde. Så det burde ikke være en umulig opgave at kunne få en sæson mere i 
1. division, men der skal kæmpes for det. 
I den anden ende er der 9 point op til 1. pladsen, men det bliver desværre næppe aktuelt. Men 
bevares holdet kan jo vise, at jeg tager fejl. 

2 Nr. 2 i KSU række 1, grp. 1 Lars Orio 3½ / 4 
Peter Køhler 3½ / 4 
Fiodor Chior 3½ / 4 

Det er kun Herlev 1, som ligger foran FS med 2 point, men faktisk vandt FS over Herlev med 4½-3½. 
Holdet har vundet alle deres kampe i indeværende sæson, medens Herlev kun har tabt til FS, så her er 
der gode muligheder for oprykning.  
Der er også god opbakning til holdet, idet der kun er brugt en reserve i denne sæson. Det var så en 
kamp, hvor modstanderen åbenbart have regnet sig frem til, hvem han skulle møde. Han dukkede 
nemlig ikke op, så det var en nem reserve tjans, men stadig et velfortjent point. 

3 Nr. 4 i KSU række 1, grp 2 Ole Schøller Larsen 2½ / 4 
Alexander Riisberg 2½ / 4 

Ganske vist står der 4 som placering, men da Valby 2 og Musik 1 mangler at mødes, så kan Valby, som 
er 3 point efter FS, sende FS ned på 5. pladsen. Jeg tror dog ikke, at vi skal frygte en 'udrykning', selv 
om familie holdet mangler at møde nummer 1 (Brønshøj 3) og nummer 2 (Nørrebro 2). Om ikke andet 
skal holdet møde Musik i sidste runde, som ligger på en øjeblikkelig 7. plads - dog med en kamp 
mindre. 

4 Nr. 6 i KSU række 1, grp 2 Ole Overmark 2 / 4 

Desværre gælder det naturligvis også for FS 4, som ligger i samme gruppe som FS 3, at der mangler at 
blive spillet en kamp, så reelt er placeringen nok en 7. plads. Det skyldes, at der kun er 1 point ned til 
Musik, som nok må forventes, at få minimum 1½ point i deres udsatte kamp. Holdet er ganske vist 
seedet til en 8. plads, men jeg gætter på at holdet overtrumfer oddsene og bliver i rækken - de har 
mødt holdene på 1. (Brønshøj 3) og 2. pladsen (Nørrebro 2). Den indbyrdes kamp mod FS 3 i første 
runde endte 4-4. 

5 Nr. 2/3 i KSU række 4 Rolf Ejlertsen 3 / 3 

Det er 6 4-mandshold i denne gruppe, og det er desværre ikke muligt at rykke op. Der er ganske vist 
kun 2½ point op til 1. pladsen, som indtages af BMS 4, så intet er afgjort endnu. Holdet mangler stadig 
at møde BMS, så der er muligheder for en 1. plads. Faktisk har holdet ikke tabt nogle af deres kampe. 
Som altid på 5. holdet, er der solid opbakning, idet de som det eneste FS hold, ikke har benyttet sig af 
reserver på nuværende tidspunkt. 

 

  

Vidste du at: 

 første match' USSR mod resten af verden' fandt sted fra den 29. marts - 5. april 1970 i 

den jugoslaviske hovedstad Beograd. Hvert hold bestod af 10 spillere + 2 reserver. 

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=64&teamTourId=15
http://www.juniorskak.dk/
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://www.bsf-skak.dk/
http://www.frem-skakklub.dk/
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=102&teamTourId=16
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
http://www.bsf-skak.dk/
http://nbskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
http://www.bsf-skak.dk/
http://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=107&teamTourId=16
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
https://da.wikipedia.org/wiki/Beograd
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Interessen for at følge med i de sidste WM partier live, var stor. Fra venstre: Peter Andersen, Knud Larsen, 

Andreas Skovgaard fra Nørrebro, Jens Fejø, Henrik fra skak salget på Hostrupsvej, Rolf Ejlertsen (forrest følger 

med via mobilen) og Bo Pagh stående. 

 

Foredrag om VM-matchen 
Onsdag den 30. november var det meningen, at Dan 

H. Andersen skulle have holdt foredrag om de 

partier, som der var blevet spillet i VM matchen 

mellem Magnus Carlsen og Sergey Karjakin.  

Men da det om mandagen den 28. november viste 

sig, at de første 12 partier var endt 6-6, stod det 

klart, at vinderen skulle findes den pågældende 

onsdag. Først i form af 4 hurtig partier. Hvis det så 

endte 2-2, så 4 lynpartier. Hvis det også endte 

uafgjort, skulle VM afgøres i et armageddon parti.  

Da matchen blev spillet i New York, og start 

tidspunktet var kl. 20:00 dansk tid, blev aftenen 

lavet om til, at vi fulgte VM afgørelsen live.  

John L. Hansen havde medbragt en computer, hvor 

vi kunne se kommenteringen live, af blandt andet 

Judit Polgar. Da første parti gik i gang kl. 20:00, 

fulgte vi dermed partierne fra næsten første parket. 

Der var også et par stykker, som fulgte med på 

deres mobiltelefoner.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Karjakin
https://da.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://da.wikipedia.org/wiki/Judit_Polg%C3%A1r
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Så det blev i sandhed live, så hver gang et træk var 

trukket, fulgte Dan med på det store skakbræt, så vi 

alle kunne følge med. I ny og næ blev der dog 

trukket næsten alt for hurtigt, så Dan havde 

problemer med at følge med, især, hvis vi mente, at 

der var en interessant stilling, men det tog Magnus 

og Sergey sig åbenbart ikke af - lidt utaknemmeligt!! 

Dan spurgte inden starten, hvem vi troede, der 

vandt, kun 2 styks stemte på Karjakin, medens 

resten troede på Nordmanden.  

Da det var vigtigere at følge med, kom analyserne 

kun på brættet, når spillerne sad og tænkte over 

næste træk. Det medførte naturligvis, at gode 

analyse forslag (jo, dem var der skam også nogle af), 

ikke altid nåede brættet, før næste træk så var 

trukket. Analyserne fløj derfor gennem luften og 

kun nogle af dem nåede frem til brættet i en 

betænkningsperiode, men ind imellem fandt den 

blinde høne også det korrekte træk, eller i hver fald 

det træk, som blev trukket, om det så var dygtighed 

eller held, vil jeg overlade til læseren at gætte på:) 

Jeg vil undlade at bringe partierne, da du kan finde 

dem mange andre steder, men første parti endte 

remis og vi var et par stykker, som spåede en sen 

afslutning i form af lynpartier. Men i andet parti 

troede vi i lang tid, at Magnus som hvid ville tage 

sejren, da han førte med en officer, Karjakin 

forsvarede sig godt og et ukorrekt bondetab på f2 

førte til udligning, så det parti endte også remis. 

Som Judit sagde, så er Karjakin nok verdens bedste 

forsvarsspiller.  

Vi gættede lidt på, at Magnus var blevet lidt 

deprimeret over ikke at vinde, så han måske ikke 

kunne sætte sig op til næste kamp med sort. Men 

sådan skulle det som bekendt ikke gå, og efter et 

ukorrekt 38. træk fra hvids side, samt muligvis 

andre ukorrekte træk, måtte Karjakin kapitulere, så 

Magnus nu førte 2-1.  

Karjakin var dermed tvunget til at gå efter gevinsten 

i sidste hurtigparti. Klokken var nu tæt på midnat og 

ca. halvdelen var taget hjem, undertegnende 

inklusiv. Men de mest hardcore blev og så alle 

partierne færdige, hvor de blandt andet så Magnus 

vinde det sidste parti med et flot dronninge offer på 

h6, som medførte, at vores 'lokale' helt vandt hurtig 

matchen med 3-1. 

Der blev taget nogle billeder ved denne begivenhed, 

som du kan se i denne udgave.

 

 

  

Vidste du at: 

 Max var holdkaptajn for 'resten af verden', men fik problemer, da Bent Larsen 

nægtede at spille 2. bræt efter Bobby Fischer, idet Bent havde gode resultater, medens 

Bobby var mindre aktiv. Bent endte med at spille 1. bræt, efter Bobby havde 

accepteret at spille 2. bræt, hvilket han senere fortrød. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Larsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Larsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
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Juleafslutningen 2016 
Traditionen tro holdt FS juleafslutning, onsdag den 21. december, hvor Ole Schøller Larsen diskede op med 

både Gløgg og Æbleskiver. Stemningen var derfor rigtig god, da der skulle løses en julequiz, som du kan se 

nedenfor. Jens 'Fup' Fejø havde til dagens lejlighed fundet nissehuen frem, hvor der skam også var masser af 

musik i - til stor 'fornøjelse' for resten af spillerne. Fup fandt flere lejligheder til at gøre opmærksom på lyden. 

Det indbragte ham da også en præmie. 

Julequiz 2016 
Der var lavet en lille julequiz med i alt 24 spørgsmål af varierende sværhedsgrad, som du kan se nedenfor. Det 

blev Dan Andersen, som løb med 1. præmien for flest korrekte besvarelse (20 rigtige), medens Frode B. 

Nielsen fulgte tæt efter med i alt 19 korrekte svar, og Per D. Jørgensen fik 18 rigtige svar. Kan du overgå de 3 

skak stærke historikere - løsningen finder du bagerst. 

Nr Spørgsmål 1 x 2 

1 Hvornår blev verdens første computer verdensmester 
kåret? Den hed i øvrigt Kaissa. 

1964 1974 1984 

2 FS blev stiftet den 6. marts 1920, men før det 
eksisterede der også et FS, men i hvilken periode var 
det? 

1899 - 1909 1905 - 1912 1910 - 1917 

3 Erik Andersen er den danske spiller, som har vundet 
flest DM'er, nemlig 12, men i hvilken periode var det? 

1923 - 1936 
 

1930 - 1948 1935 - 1955 

4 Jens Enevoldsen har spillet flest OL partier for Danmark, 
men hvor mange nåede han op på? 

97 119 126 

5 Nathaniel Cock har lavet det velkendte Stauton skak 
sæt, men hvilket år var det? 

1849 1877 1903 

6 Hvor har FS boet i flest år? Rantzausgade H.C. Ørstedsvej Stormly 

7 Fridrich Sãmish fra Tyskland tabte i 1969 alle sine 
partier i en turnering på tid, men hvor mange partier 
var det? 

7 9 13 
 

8 I forbindelse med politiker partiet fra 2001, skete der 
noget uheldigt - hvad? 

Nogle brikker 
blev hugget 

 

En deltager 
måtte erstattes 

pga sygdom 

Der måtte 
skaffes politi 

beskyttelse pga 
resultatet 

9 Hvilken dansk kvinde har spillet flest OL kampe? Merete Haahr Ingrid Larsen Nina Høiberg 

10 Hvem har været Frederiksberg Kommune mester flest 
gange siden starten i 1999? 

Frode B. 
Nielsen 

Per Dorff 
Jørgesen 

Dan H. 
Andersen 

11 Hvilket år fik skak uret vinger? 1865 1899 1923 

12 FS vandt holdturneringen i 1984/85, men hvor stort var 
forspringet til nummer 2? 

3½ point 4 point 6 point 
 

13 Magnus Carlsen blev første gang Norsk Mester? 2006 2008 2010 

14 Jens Enevoldsen er den spiller, som har vundet DM med 
flest år i mellem - hvor mange? 

20 år 23 år 30 år 

15 Garry Kasparov vandt VM titlen i 1985, men hvor 
gammel var han på det tidspunkt? 

20 år 21 år 22 år 
 

16 I Europa Cuppen i 1985 spillede Svend Hamann remis 
mod en tidligere VM - hvem? 

Boris Spasskij Michael Tal 
 

Vasily Smyslov 

http://www.soendag.dk/opskrifter/drikke/gloegg-mette-blomsterbergs-opskrift-paa-krydret-gloegg
http://www.louisesmadblog.dk/gammeldags-aebleskiver/
https://da.wikipedia.org/wiki/1964
https://da.wikipedia.org/wiki/1974
https://da.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)
https://da.wikipedia.org/wiki/1899
https://da.wikipedia.org/wiki/1909
https://da.wikipedia.org/wiki/1905
https://da.wikipedia.org/wiki/1912
https://da.wikipedia.org/wiki/1910
https://da.wikipedia.org/wiki/1917
https://da.wikipedia.org/wiki/1923
https://da.wikipedia.org/wiki/1936
https://da.wikipedia.org/wiki/1930
https://da.wikipedia.org/wiki/1948
https://da.wikipedia.org/wiki/1935
https://da.wikipedia.org/wiki/1955
https://da.wikipedia.org/wiki/1849
https://da.wikipedia.org/wiki/1877
https://da.wikipedia.org/wiki/1903
http://kbhbilleder.dk/
http://kbhbilleder.dk/
http://www.123hjemmeside.dk/pensionistklubbenstormly/
https://da.wikipedia.org/wiki/1865
https://da.wikipedia.org/wiki/1899
https://da.wikipedia.org/wiki/1923
https://da.wikipedia.org/wiki/Boris_Spasskij
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Tal
https://en.wikipedia.org/wiki/Vasily_Smyslov
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Nr Spørgsmål 1 x 2 

17 I 1939 satte Jens Enevoldsen nordisk rekord i blindskak, 
men hvor mange spillede han mod? 

18 24 30 

18 Efter en tur i 2. division vendte FS 1 tilbage til 1. division 
- men hvilken sæson var det? 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

19 Bent Larsens blev stormester ved OL i 1956 i Moskva, 
men hvad var hans score det år? 

11+, 4=, 4- 
 

11+, 5=, 3- 
 

11+, 6=, 1- 

20 I 2001 spillede Peter Frahm mod Niels Helveg Pedersen 
- men hvad blev resultatet? 

Peter vandt 
 

remis Niels vandt 

21 Judit Polgar fik sin højeste rating i juli 2005 hvilken? 2735 2755 2775 

22 Hvem blev topscore i FS i sidste sæsons  holdturnering 
(2015/2016)? 

Dan H. 
Andersen 

Kenneth Dahl Alexander 
Riisberg 

23 Hvornår blev FIDE grundlagt? 1918 1924 1930 

24 Hvor mange år har Schøller Larsen siddet på 
formandsposten i FS? 

16 år 23 år 29 år 

Jule parlyn 
Som traditionen byder spillede vi parlyn, hvor i alt 18 personer stillede op. Det blev til 9 hold, hvor de 9 

stærkeste, jævnfør ratingen, spillede 1. bræt, medens de 9 sidste spillede 2. bræt. 

Efter 4 runder, havde Erik Holstein og Bjørn Olsen lagt sig i spidsen med max, som var 8 point, medens 2. 

pladsen blev indtaget af Frode B. Nielsen og Fiodor Chior med 6 point. Frode og Fiodor troede sandsynligvis 

stadig på den samlede sejr, idet Erik stadig manglede at møde sine 1. holds kollegaer. Men det betyder jo ikke 

så meget, at 1. brættet sætter point, når 2. brættet (Bjørn) bare løb med det hele, så slutscoren blev: 

Slutstillingen 

1. Erik Holstein & Bjørn Olsen 12,0  

2. Frode B. Nielsen & Fiodor Chior 10,5 

3. Per D. Jørgensen & Anfinn Niclausen  9,5  

 Bedste udklædning: 

1. Jens Fejø iført nissehue med musik (lyd) 

Topscore på 1. brættet: 

1. Frode B. Nielsen  7 point 

2. Per D. Jørgensen 6,5 point 

3. Dan H. Andersen 6,5 point 

Topscore på 2. bræt: 

1. Bjørn Olsen  8 point = max 

2. Jens Fejø 6 point 

 

  
Vidste du at: 

 Bent Larsen spillede lige op med regerende verdensmester Boris Spasskij (1½ - 1½), og 

vandt over reserven Leonid Stein (1 - 0). 

Vidste du at: 

 Bobby Fischer, på 2. brættet, vandt 3 - 1 over eksverdensmester Tigran Petrosian, dette 

på trods af, at Bobby tidligere havde haft problemer mod Tigran. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Helveg_Petersen
https://da.wikipedia.org/wiki/1918
https://da.wikipedia.org/wiki/1924
https://da.wikipedia.org/wiki/1930
https://da.wikipedia.org/wiki/Boris_Spasskij
https://da.wikipedia.org/wiki/Leonid_Stein
https://da.wikipedia.org/wiki/Tigran_Petrosjan
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Knud Larsen - Daniel Andersen 
Knud har spillet et godt parti mod Daniel, som du ikke skal snydes for: 

Hvid: Knud Larsen 

Sort: Daniel Andersen, Frederikssund 

Turnering: FS spil-når-du-vil vinter 15/16 

Dato: 16. marts 2016 

1: e4, c5, 2: Sc3, Sc6, 3: f4, d6, 4: Sf3, g6, 5: Lc4, Lg7,  

 

En fornuftig opstilling fra begge 

6: 0-0, e6, 7: d3, Sge7, 8: De1, Sd4, 9: Sxd4, cxd4, 10: 

Se2, 0-0, 11: g4,  

 

Ingen grund til at bekymre sig om kongen, det 

handler om angreb.... 

11: ..., d5, 12: Lb3, a5, 13: a4, Ld7, 14: f5, exf5, 15: 

gxf5, gxf5, 16: exd5, Lc8, 17: Sf4, b6,  

 

Der er åbent til begge konger, så er det 'jo' bare et 

spørgsmål om at slå først 

18: Sh5, Dd6, 19: Sxg7, Kxg7, 20: Lf4, Dc5, 21: Dg3+, 

Kh8, 22: Ld6, Tg8,  

 

Hvids dronning er fanget, eller er den? 

23: Le5+, opgivet 

Tak til Knud for indlevering af et godt angrebsparti.

 

http://frederikssundskakklub.dk/
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Koordinerede efterår turneringer 2016 
FS havde indbudt til de traditionelle efterårsturneringer, hvor både spil-når-du-vil og alle-mod-alle løb af 

stablen. Det lykkedes at få etableret en fornuftig 8-mands gruppe i alle-mod-alle turneringen. Lidt statistik fra 

de 2 turneringer: 

1. I alt spillede 30 personer spillede et eller flere partier i spil-når-

du-vil. 

2. I alt spillede 35 personer med i en eller begge turneringer 

3. Der deltog 10 ikke-FS'ere 

4. Rating højde springer blev Rolf Ejlertsen med 149  

5. Rating højde springer i alle-mod-alle Ole Overmark med 82 

6. Der blev spillet 101 partier i begge turneringer 

7. Bedst under 1400 blev Rolf Ejlertsen  

Resultaterne 
Resultatet af vores alle-mod-alle turnering: 

1. Dick Sørensen 6/7  + 29 i rating 

2. Mikkel Jørgensen, Brønshøj 5 + 20 

3. John L. Hansen 5 + 14 

4. Ole Overmark 4 + 82 

Resultatet af spil-når-du-vil: 

1. Bjørn Olsen 5,5 / 9  + 41 i rating 

2. Rolf Ejlertsen 5,5 / 8  + 149 

3. Peter Køhler 5,0 / 8  + 9 

4. Kim R. Thomsen 5,0 / 6  + 18 

5. Bjarke R. Winther 5,0 / 9  + 2 

6. Frank Dybdahl 4,5 / 7  - 12 

7. Anfinn Niclasen 4,5 / 8  + 68 

 

 

Fra venstre: 

Jens Fejø 

Henrik fra skaksalget 

på Hostrupsvej 

Rolf Ejlertsen - forrest, 

følger med på mobilen 

Niels Rendlev 

Michael Vedsø (følger 

også med på mobilen) 

Niels Schnegelsberg 

Bo Pagh 

Ahmad Qasimi 

Fiodor Chior 

52
34

15

Sejr til
hvid

Sejr til sort

Remis
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En lille skak joke 
Capablanca plejede at fortælle denne historie til sine 

venner. 

Jeg spillede med i en turnering i Tyskland, da en 

mand kom hen til mig. Jeg tænkte, at han bare ville 

have min autograf, så jeg fandt min kuglepen frem, 

men så kommer han med en forbløffende udtalelse: 

'Jeg har løsningen på skakkens gåde'. Jeg trak mig 

tilbage, hvis nu manden var farlig, og/eller sindssyg, 

men manden fortsatte: Jeg tør vædde 50 D-mark på, 

at hvis du tager med tilbage til mit hotel, så kan jeg 

bevise det for dig. Jeg tænkte: 50 D-mark er 50 D-

mark, så jeg gik med på spøgen, og tog med tilbage til 

hans hotel. " 

"Tilbage på værelset satte vi ned ved hans skakbræt. 

'Jeg har regnet det hele ud, og hvid sætter mat i 12 

træk, uanset hvad'. Jeg spillede sort, måske lidt 

uforsigtigt, men jeg opdagede til min skræk, at hans 

brikker spillede sammen på en meget mærkelig 

måde, samt at jeg ville blive sat mat i det 12. træk!!" 

"Jeg prøvede igen og spillede en helt anden åbning, 

som på ingen måde kunne resultere i sådan en 

lignende stilling, men efter en række meget underlige 

træk, var min konge igen fanget, med mat på 12. 

træk.  

Jeg bad manden om at vente og gik nedenunder, hvor 

jeg fandt Emmanuel Lasker, som var verdensmester 

(1894-1921) før mig (1921-27). Han var ekstremt 

skeptisk, men indvilligede til sidst i at spille. På vejen 

op tog vi Alexander Alekhine med, han var regerende 

verdensmester (1937-46)og vi gik alle 3 op til 

værelset." 

 "Lasker tog ingen chancer, men spillede så forsigtigt, 

som det var muligt, men efter en serie tilsyneladende 

formålsløse manøvre, var han spærret inde i et mat-

net, hvorfra der ikke var nogen flugt. Alekhine 

prøvede også, men lige lidt hjalp det." 

"Det var forfærdeligt!!! Her var vi, 3 af de bedste 

spillere i verden, mænd, som havde brugt hele livet 

på skak, og så var det hele slut. Turneringerne, 

kampene, alt - skakkens gåde var løst. Hvid vinder..." 

"På dette tidspunkt afbryder en af Capablancas 

venner og spørger: Jeg har aldrig hørt om dette, hvad 

skete der?" 

"Jamen - vi dræbte ham - naturligvis" 

  

Vidste du at: 

 tidligere verdensmester (1960 - 61) Michael Tal udtrykte efter matchen bekymring over 

at det sovjetiske hold havde en højere gennemsnitsalder, samt at spillere fra 'resten af 

verden' tilsyneladende udviklede sig hurtigere end i Sovjetunionen. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ra%C3%BAl_Capablanca
https://da.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Lasker
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Alekhine
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Tal
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FS lynmesterskabet 2017 
Onsdag den 15. marts skal vi finde de rette lyntræk 

frem, samt øve bevægelsen mellem at rykke brikker og 

trykke på uret i hurtig tempo, hvis nogle skulle være 

ude af form i den disciplin.  

Det er nemlig denne dag, at vi skal have kåret årets FS 

lynmester 2017. Turneringen vil blive lyn ratet - både 

dansk og ELO-ratet. Der er 5 minutter til hver i hele 

partiet.  

Afhængig af deltager antal, deles alle i 2 grupper, hvor 

gruppe vinderne går videre i en semifinale. De 2 

vindere af semifinalerne mødes over 2 lynpartier, hvis 

der ikke er fundet en afgørelse efter disse 2 partier, 

spiller de et Armegeddon parti. Her har hvid 6 

minutter, medens sort har 5 minutter, til gengæld skal 

hvid vinde, medens sort kan nøjes med remis. 

Alle kan spille med, men FS lynmester 2017 bliver højst 

placerede i turneringen, som samtidigt er medlem af 

FS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Undervisning 
Hvis du har tid og lyst, åbner vi stadig kl. 18:00, hvor 

der er undervisning på programmet. Det er mere en 

uformel snak om specifikke stillinger, end det er 

eksempelvis åbningsteori.  

Du er meget velkommen til at medbringe et parti, 

som vi kan gennemgå og sammen kan vi finde bedre 

træk.  

Der er ingen undervisning, når der er holdkampe eller 

bestyrelsesmøder på programmet, men du kan se i 

programmet, hvornår der ikke er undervisning.

FS lynmestre siden 1999 

 1999 Dan H. Andersen 

 2000 Per D. Jørgensen 

 2001 Dan H. Andersen 

 2002 Frode B. Nielsen 

 2003 Ole Schøller Larsen 

 2004 Dan H. Andersen 

 2005 Frode B. Nielsen 

 2006 Frode B. Nielsen 

 2007 Lars Foldager Pedersen 

 2008 Morten Agervig Helles 

 2009 Frode B. Nielsen 

 2010 Per D. Jørgensen 

 2011 Dan H. Andersen 

 2012 Henrik Sørensen 

 2013 Per D. Jørgensen 

 2014 Frode B. Nielsen 

 2015 Frode B. Nielsen 

 2016 Dan H. Andersen 

Vidste du at: 

 USSR endte med at vinde 20½ - 19½ over resten af verden. 
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Bo - Brandstrup - Dennis L. Rose 
Jeg fik fornøjelsen af at være reserve for 4. holdet i deres kamp mod Musik, hvor jeg indtog 2. brættet efter 

holdets normale 1. bræt - Niels Rendlev. Det blev et spændende parti, som jeg nok burde have vundet efter et 

spændende offer, men det endte 'desværre' kun remis. Det skyldtes dels, at jeg spillede for hurtigt, men også 

at Bo fandt gode træk, da han var under pres. 

Hvid: Bo Brandstrup, Musik, 1954, ELO 2008 

Sort: Dennis L. Rose, 1745, ELO 1817 

Turnering: Holdkamp, 1. række gruppe 2 

Dato: 8. december 2016 

1: e4, c5, 2: d4, Sc6, 3: d4, cxd4, 4: Sxd4, e5, 5: Sb6, 

d6, 6: S1c3, a6, 7: Sa3, b5, 8: Sd5, f5, 9: Ld3, f4, 10: 

1: e4, c5, 2: Sf3, Sc6, 3: d4, cxd4, 4: Sxd4, e5, 5: Sb5, 
d6, 6: S1c3, a6, 7: Sa3, b5, 8: Sd5, f5, 9: Ld3, f4, 10: 0-
0, Sf6, 11: c4, b4, 12: Sc2, a5, 

 

En relativ lige stilling, hvid står måske en anelse 
bedre. 

13: b3, Le7, 14: a3, bxa3, 15: Lxa3, 0-0, 16: b4, axb4, 
17: Scxb4, Sxb4, 18: Lxb4, Txa1, 19: Dxa1, Sxd5, 20: 
cxd5, De8, 21: f3, Dg6, 22: Kh1, Dh6, 23: Tc1, Lh4, 24: 
Kg1, 

 

Det skal jo være sjovt, at spille skak, så jeg tænkte et 
offer må være det rigtige.... Bo nævnte efterfølgende, 
at han nok skulle have spillet 25: Le1 i stedet, og det 

havde nok udlignet sorts fordel 

25: ..., Lg3, 25: hxg3, fxg3, 26: Kf1, 

 

Her begyndte jeg desværre at spille for hurtigt, så jeg 
så ikke matten i 4 træk: 1:  ..., De3, 2: Db2, Txf3+, 3: 

gxf3, Lh3, 4: Dg2, Df2++ 

26: ..., Dh1+, 27: Ke2, Dxg2+, 28: Kd1, Dxf3+, 29: Kc2, 
Df2+, 30: Kb3, De3, 31: Dc3, Ld7, 32: Lxd6, Tc8, 

http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
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Hvid skal spille præcist, hvilket også bliver tilfældet... 

33: Lc4, Db6+, 34: Lb4, Tb8, 35: d6+, Kh8, 36: Ld5, 
Dxd6, 37: Dc5, Da6, 38: Kb2, Da4, 39: Tc4, g2, 40: Lb7, 

 

Her kunne måske spilles 40: ..., Le6, men så kommer 
41: Dd6, De8, 42: Lc6, Df8, 43: Dxf8, Txf8, 44: Lxf8, 

q1D. Vinder nok, men er ikke nemt.... 

40: ..., g1D, 41: Dxg1, Txb7, 42: Dc5, Tb8, 43: Dd6, 
Db5, 44: Kc3, h6, 45: Tc7, Lg4, 46: De7, Tg8, 47: Tc5, 
De8, 48: Txe5, Dxe7, 49: Txe7, h5, 50: Kd3, Kh7, 51: 
Ke3, Kh6, 52: e5, g5, 53: Tf7, Kg6, 54: Tf6+, Kg7, 55: 
Ke4, Te8, 56: Ld2, Tf8, 57: Txf8, Kxf8, 

 

½ -½, Ulig farvede løbere = remis, moralen er at man 
ikke skal spille for hurtigt....

  

Vidste du at: 

 der er spillet i alt 4 matcher 'USSR/Rusland mod resten af verden', som endte: 

1. 1970, Beograd:  20½ - 19½ 

2. 1984, London:  21 - 19 

3. 1988, Madrid:  32½ - 31½ 

4. 2002, Moskva: 48 - 52 
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Program for sæsonen 2016/2017 

Dato Uge Aktivitet Vagt 

4. jan 1 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle turnering & spil-når-du-vil 4. runde 

JLH 

11. jan 2 Bestyrelsesmøde kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle turnering opsamling & spil-når-du-vil 5. runde 

JLH 

Søndag 
15. jan 

2 4. runde: FS 1 spiller hjemme mod BMS 1  

Mandag  
16. jan 

3 FS 3 spiller ude mod Ishøj 1  

18. jan 3 FS 2 spiller hjemme mod Tårnby 1 
FS 4 spiller hjemme mod Brønshøj 3 

 

Torsdag 
19. jan 

3 FS 5 spiller ude mod Tåstrup 3  

25. jan 4 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle turnering 5. runde & spil-når-du-vil 6. runde 

JLH 

Søndag 
29. jan 

4 5. runde: FS 1 spiller ude mod Brønshøj 2  

1. feb 5 FS 2 spiller hjemme mod Brønshøj 4 
FS 4 spiller hjemme mod Valby 2 

 

Torsdag 
2. feb 

5 FS 3 spiller ude mod Brønshøj 3  

8. feb 6 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle turnering 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde 

JLH 

15. feb 7 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle turnering opsamling & spil-når-du-vil 8. runde 

JLH 

22. feb 8 Undervisning kl. 18:00 
Generalforsamling kl. 20:00 

DA 

Søndag 
26. feb 

8 6. runde: FS 1 spiller ude mod Frem 1 i Odense  

Mandag 
27. feb 

9 FS 4 spiller ude mod Brøndby 1  

Tirsdag 
28. feb 

9 FS 2 spiller ude mod Amager 1  

1. mar 9 FS 3 spiller hjemme mod Nørrebro 2 
FS 5 spiller hjemme mod Ishøj 2 

 

8. mar 10 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter alle-mod-alle turnering 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde 

JLH 

Søndag 
12. mar 

10 7. runde: FS 1 spiller ude mod Tåstrup 1  

15. mar 11 FS lynmesterskab DA 

Lørdag 
18. marts 

11 KSU holdafslutning i Tapeten i Ballerup 
FS 2 spiller hjemme mod Odysseus 3 
FS 3 spiller ude mod Musik 1 
FS 4 spiller hjemme mod Ishøj 1 

 

22. mar 12 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle & FS forår spil-når-du-vil 1. runde 

 

29. mar 13 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle & FS forår spil-når-du-vil 2. runde 

 

5. april 14 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle & FS forår spil-når-du-vil 3. runde 

 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23848
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23849
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23848
http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=64&teamTourId=15
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=64&teamTourId=15
http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://www.fsskak.dk/
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http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=107&teamTourId=16
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=107&teamTourId=16
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23848
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http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=102&teamTourId=16
http://www.bsf-skak.dk/
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http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://www.bsf-skak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
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http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23849
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http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=64&teamTourId=15
http://www.frem-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=64&teamTourId=15
https://da.wikipedia.org/wiki/Odense
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http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=102&teamTourId=16
http://amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=102&teamTourId=16
http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=103&teamTourId=16
http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=107&teamTourId=16
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=107&teamTourId=16
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23848
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23849
http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=64&teamTourId=15
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=64&teamTourId=15
https://da.wikipedia.org/wiki/Ballerup
http://www.fsskak.dk/
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Dato Uge Aktivitet Vagt 

12. april 15 Lukket på grund af påske  

19. april 16 Undervisning kl. 18:00 
Foredrag – indhold oplyses senere. 

 

26. april 17 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle & FS forår spil-når-du-vil 4. runde 

 

3. maj 18 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle opsamling & FS forår spil-når-du-vil 5. runde 

 

10. maj 19 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle 5. runde & FS forår spil-når-du-vil 6. runde 

 

17. maj 20 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle 6. runde & FS forår spil-når-du-vil 7. runde 

 

24. maj 21 Undervisning kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle opsamling & FS forår spil-når-du-vil 8. runde 

 

31. maj 22 Bestyrelsesmøde kl. 18:00 
FS mesterskab alle-mod-alle 7. runde & FS forår spil-når-du-vil 9. runde 

 

7. juni 23 Sommer skak - 3 partier af 25 minutter - 1. runde  

14. juni 24 Sommer skak - 3 partier af 25 minutter - 2. runde  

21. juni 25 Sommer skak - 3 partier af 25 minutter - 3. runde  

28. juni 26 Sommer skak - 3 partier af 25 minutter - 4. runde  

Juli  Sommerferie lukket  

2. august 31 Opstart efter sommerferien  

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). 

 

 

Du kan se de 2 

kombattanter på 

den lille skærm. 

I baggrunden kunne 

man høre Judit 

Polgars stemme. 

 

 

 

          

http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/24087
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24088
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/24087
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24088
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/24087
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24088
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/24087
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24088
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/24087
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24088
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/24087
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24088
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24089
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mailto:bmedlem3@fsskak.dk
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Løsning på julequizen 
Nr Svar Uddybning 

1 x Kaissa blev udviklet i 1960'erne i Sovjetunionen og blev første computer verdensmester i 
Stockholm i 1974. 

2 x Første FS eksisterede fra 1905 - 1912. 

3 1 Erik vandt DM 12 gange 1923, 25-27, 29-36. Desuden vandt han det nordiske mesterskab i 
Stockholm i 1930, samt forsvarede titlen i 1934. Erik blev født i 1904 og døde i 1938.  

4 2 Jens nåede op på 126 partier, hvor han vandt de 34, spillede 43 remis og tabte 49. 

5 1 Det var i 1849, at verden første gang så et Stauton skaksæt. 

6 x I perioden fra 1979 til 2008, boede FS først i baghuset på H.C. Ørstedsvej, hvorefter vi i 2006 
flyttede ud i forhuset. 

7 2 Hele 13 nederlag på tid blev det til for Fridrich Sãmish 

8 1 Der blev hugget brikker, men det var heldigvis muligt at låne nogle brikker af et dagcenter i 
Rødovre, som netop havde købt et stort bræt. Der var ingen, som gættede på mulighed 2:) 

9 2 Nina Høiberg har spillet 77 kampe for DK, medens Merete har spillet 69 og Ingrid 'kun' 71. 

10 2 Dan har vundet titlen 4 gange, medens Frode må nøjes med 1 gang og Per 2 gange. 

11 x Vingerne blev opfundet 1899 - 4 år før verdens første motor flyvning den 17.12.1903. 

12 2 Det blev til overbevisende 6 points forspring 

13 1 Magnus var 'blot' 16 år, da han i 2006 blev Norsk mester første gang. 

14 1 Jens blev DM i 1940, 43, 47, 48, 60, altså med 20 år mellem første og sidste DM 

15 2 Garry Kasparov var 22 år. 

16 x Svend Hamann tabte første parti og spillede andet parti remis mod Michael Tal 

17 x Jens spillede mod 24 spillere, og vandt de 13, medens de resterende 11 blev remis 

18 x Første holdet vendte tilbage til 1. division efter 4 års fravær i sæsonen 2011/12 

19 2 Det første resultat (1) er fra 1958, medens det andet (x) er fra 1954. 

20 1 Naturligvis vandt klubspilleren Peter Frahm. 

21 1 Judit nåede op på hele 2735 - kan i teorien nås endnu. 

22 x Kenneth nåede op på 6 point, medens Dan nåede 5½ og Alexander kom op på 5. 

23 x Det var i 1924, at FIDE blev grundlagt 

24 2 Dette er et trick spørgsmål, da Ole Schøller Larsen 'kun' har siddet på posten i 16 år, fra 1958-59, 
64-66 og 85-98, men hans kære kone Annette Schøller Larsen har siddet på posten fra 1972-85.  

Løsning på opgaverne 
Opgave 1: 1: f4+, Sxf4, 2: Df2+, Kd3, 3: Dxd4+, Kxd4, 4: Lc5+, Kd3, 5: Sxe5++ 

Opgave 2: 1: Ld7+, Kd8, 2: Le6+, Ke7, 3: Dd7+, Kf6, 4: Df7++ eller 1: Ld7+, KB7, 2: Db5+, Lb6, 3: Da6+, Kxa6, 4: 

Lc8++ 

Opgave 3: 1: Txc7, Kxc7, 2: De7+, Kc8+, 3: Dd7+, Kb8, 4: Dc7++ eller 1: Txc7, Ka8, 2: De7, Db8, 3: Tb7, Dc8, 4: 

Txa7+, Kb8, 5: Tc7+, Ka8, 6: Dg7 med mat i næste træk med Da1 


