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FS deltagere i XtraCon turneringen 2017 
 

Erik Jarlnæs 

 

2) Hvid trækker - mat i 3 træk 

 

Bjarke R. Winther 

1) Hvid trækker - mat i 2 træk 

 

Niels Møller Rendlev 

 

4) Hvid trækker - mat i 2 træk 

Thomas Haugard 

 

3: Hvid trækker - mat i 2 træk 

 

Ole Overmark 
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Holdturneringen 2017/2018 
Så står endnu en sæson for døren, og vi skal endnu en gang ud og spille holdkampe.  

 

Som du måske husker, så fik 2. holdet en overbevisende 2. plads i deres gruppe i sidste sæson, men det rakte 

ikke til oprykning. Nu har K41 desværre set sig nødsaget til at trække deres 2. hold, som betyder forskydninger 

ned i rækkerne. Vores 2. hold blev bedste 2'er i 1. række og har dermed efter-kvalificeret sig til at rykke op i 

mesterrækken. Det viser naturligvis, at det godt kan betale sig at gå efter 2. pladser.... 

Nr 1. holdet 
1. division, grp 1 

2. holdet 
KSU 
mesterrækken 

3. holdet 
KSU 1. række 

4. holdet 
KSU 2. række 

5. holdet 
KSU 4. række 

1 Dan H. Andersen Dick Sørensen Alexander Riisberg Niels 
Schnegelsberg 

Fiodor Chior 

2 Per Dorff Jørgensen Kenneth Dahl Torben Schøller Larsen Jens Fejø Knud Larsen 

3 Thorbjørn 
Rosenlund 

Lars Orio Ole Schøller Larsen (H) Thomas 
Haugaard (H) 

Rolf Ejlertsen 

4 Allan Poulsen Erik A. Andersen Arne Schøller Larsen Ole Overmark Anfinn Niclasen 

5 Christopher 
Hofman Laursen 

John L. Hansen (H) Bjarke R. Winther Niels M. 
Rendlev 

Ahmad siyar 
Qasimi 

6 Erik Holstein Bjørn Olsen Jørgen Schøller Larsen Torben Høj Peter Andersen 

7 Henrik Sørensen(H) Peter Køhler Ahmed Kazic Peter K. Frahm Poul Jakobsen 

8 Svend Hamann Ebbe 
Christoffersen 

Michael Vedsø Bo Pagh Per Hattens (H) 

 

Et par kommentarer: 

 1. holdets hjemme kampe spilles tradition tro i Øbros lokaler 

 Det er igen lykkedes at stille 5 8-mands hold. Vi skal tilbage til sæsonen 14/15, for at finde den seneste 

sæson, hvor vi kunne stille med 5 8-mands hold – flot opbakning til holdene 

 Du kan se de faktiske spille datoer i programmet - sidst i nyhedsbrevet 

 Kampstart for hjemmekampene er kl. 19:30, men du må godt overveje, om det skal ændres til næste 

sæson. Vi bringer det op på den kommende generalforsamling 

 

 Sæt kryds i kalenderen lørdag den 17. marts, hvor der spilles KSU holdafslutning  

 

 

  

Vidste du at: 

 Viswanathan Anand er født den 11. december 1969 i Indien i byen Chennai, som ligger i 

staten 'Tamil Nadu'. Chennai hed tidligere Madras og har mere end 7 mio indbygere. 

Indien har anslået 1,3 mia indbyggere og dækker et areal på 3.287.240 km2. 

Anand er også kendt som 'Tiger of Madras'. 

http://skakklubbenk41.dk/
http://oebroskak.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand
https://da.wikipedia.org/wiki/11._december
https://da.wikipedia.org/wiki/1969
https://da.wikipedia.org/wiki/Indien
https://en.wikipedia.org/wiki/Chennai
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu
https://da.wikipedia.org/wiki/Chennai
https://www.tripadvisor.dk/Attractions-g304556-Activities-Chennai_Madras_Chennai_District_Tamil_Nadu.html
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Sydasien/Indien/Indien_(Landeartikel)
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Dødsfald - Kim Roger Thomsen  
Det er med stor sorg, at bestyrelsen må meddele, at 

Kim Roger Thomsen er afgået ved døden tirsdag den 

3. oktober 2017. Kim har gennem 45 år være en fast 

bestanddel af Frederiksberg Skakforening, hvor han 

med vanlig ro og sund fornuft har spillet gode partier.  

Som menneske var Kim altid smilende og rolig, den 

samme i både sejr og nederlag. Han har også vundet 

over folk med en væsentligt højere spillestyrke end 

sin egen. Eksempelvis kan du i nyhedsbrevet fra 

oktober 2016, se et af Kims partier fra XtraCon 

turneringen i 2016, mod en + 2200 spiller, som Kim 

vandt.  

Som han sagde efter en vigtig sejr for 1. holdet i en 

udebanekamp på Fyn: Jeg tager ikke til Fyn for at 

spille remis.  

Kim var altid modtagelige for forbedringsforslag til 

sine partier, upåagtet af, om det var en 1000- eller 

2000-spiller som kom med forslaget. Ligeledes kom 

Kim også gerne med forbedringsforslag til andres 

partier, igen upåagtet af spillestyrken på de spillende 

parter - han lød aldrig 'bedre vidende', selv om hans 

spillestyrke måtte tillade det.  

Takket være sin spillestyrke, som lå mellem 1900 og 

2000, var Kim fast mand på 2. holdet, men han var 

altid klar til at være reserve for 1. holdet, når der var 

bud efter ham og privatlivet tillod en søndag med 

skak.  

Bestyrelsen besluttede at tildele Kim et 

æresmedlems skab. Heldigvis nåede Ole og Annette 

Schøller Larsen, sammen med Dan H. Andersen at 

overrakke diplomet til Kim før hans død. Kim blev rørt 

over æren.  

Kim blev 58 år.  12. april 1959 - 3. oktober 2017.  

Ære være hans minde.

 

 

 

 

FS Vinter alle-mod-alle & spil-når-du-vil 
FS indbyder til den traditionelle vinter alle-mod-alle 

turnering. Turneringen består af 7 runder + 2 

onsdage til opsamling af evt. udsatte partier. 

Turneringen starter onsdag den 8. november, og 

sidste runde er onsdag den 14. februar 2018. 

Onsdagene 10. januar og 31. januar er afsat til 

udsatte partier.  

Partierne starter kl. 19:00, hvor betænkningstiden er 

90 minutter med 30 sekunders tillæg pr. træk. 

Indskuddet er 100,00 kroner, medens 1. præmien 

300,00 og 2. præmien er 100,00 kroner. Ved 

ligestilling deles præmien. Der spilles i 8-mands 

grupper efter dansk rating. Sidste chance for 

tilmelding er mandag den 6. november 2017. 

Sideløbende med alle-mod-alle turneringen, spilles 

vores spil-når-du-vil turnering. Turneringen spilles 

efter konceptet, hvis du har tid og lyst, så har du 

mulighed for at spillet et parti - uden at skulle binde 

dig til de næste mange onsdage. Dog er betingelsen, 

at du skal møde op før 19:15 på spilleaftenen. 

 

Vidste du at: 

 Anand lærte at spille skak af sin mor (Susila), da han var 6 år. Han har en 11 år ældre 

søster (Anuradha) og en 13 ældre bror (Shivakumar). Han har en bachelor i handel fra 

Loyola College i Chennai. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bachelor
https://en.wikipedia.org/wiki/Loyola_College,_Chennai
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Nyt æresmedlem Kim Thomsen 
Bestyrelsen har udnævnt Kim Thomsen til æresmedlem. 

 

 

 

 

 

 

Kim har været aktivt medlem af FS i over 45 år.  

Han har deltaget i klubturneringer, eksterne turneringer og i 

holdturneringer, også gerne som reserve.  

Med sin ro, venlighed og villighed til altid at dele sin viden, har han 

repræsenteret skakspillet og Frederiksberg Skakforening på fornemste vis. 

 

Nedenstående er spillet mellem Kim og Rasmus Thogersen i XtraCon turneringen i 2016. 

Hvid:  Kim Thomsen, 1966 

Sort:  Rasmus Thogersen, 2205 

Turnering:  XtraCon 2016 

Resultat:  1 - 0 

Partiet slutter: 

1: Txf7, Kxf7, 2: Te7, Kg8, 3: 

Sf6+, Kf8, 4: Sxh7+, Kg8, 5: d7, 

Ta8, 6: Sf6+, Kf8, 7: Te8+, opg.  

Du kan se hele partiet i 

nyhedsbrevet fra oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FS æresmedlemer 
1960 - Jens Enevoldsen 

1961 - P. Gregers Jensen 

1970 - Åge Rasmussen 

1988 - Charles Olsen 

2016 - Svend Hamann 

2017 - Kim Thomsen 

Vidste du at: 

 Anand blandt andet har opnået følgende resultater 

 vandt Corus skak turneringen i 1998 

 FIDE verdens mester i 2000 

 vandt Corus skak turneringen i 2003 

 vandt Corus skak turneringen i 2004 

 vandt Corus skak turneringen i 2006 

 vandt Linares skak turneringen i 2007 

 samlet verdens mester i 2007 

 genvandt VM titlen mod Vladimir Kramnik i 2008 

 genvandt VM titlen mod Veselin Topalov i 2010 

 genvandt VM titlen mod Boris Gelfand i 2012 

 vandt London Chess classic i 2014 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel_Chess_Tournament
https://da.wikipedia.org/wiki/1998
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/2000
https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel_Chess_Tournament
https://da.wikipedia.org/wiki/2003
https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel_Chess_Tournament
https://da.wikipedia.org/wiki/2004
https://en.wikipedia.org/wiki/Tata_Steel_Chess_Tournament
https://da.wikipedia.org/wiki/2006
https://en.wikipedia.org/wiki/Linares_International_Chess_Tournament#2007
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Kramnik
https://da.wikipedia.org/wiki/2008
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
https://da.wikipedia.org/wiki/2010
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/Boris_Gelfand
http://www.imdb.com/title/tt1190080/
http://www.londonchessclassic.com/2014/index.htm
https://da.wikipedia.org/wiki/2014
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Frederiksberg Mesterskabet 2017
Så løb den 19. udgave af Frederiksberg Kommune 

Mesterskab af stablen, hvor i alt 23 spillere, fik spillet 

1 eller alle 6 partier. Nogle havde større 

forventninger end andre, om at hjemtage 

kommunemesterskabet 2017.  

Blandt favoritterne til titlen var de to 1. holds spillere, 

Per Dorff Jørgensen og Dan H. Andersen. Men der var 

en mere, som havde tænkt sig at blande sig i kampen 

om titlen, nemlig Peter Jacobsen fra Nordkalotten, 

som er bosiddende på Frederiksberg.  

I rating orden så favoritfeltet således ud: 

1. Per Dorff Jørgensen 

2. Peter Jacobsen, Nordkalotten 

3. Dan H. Andersen 

4. Søren Friis Larsen, Amager 

5. Frode B. Nielsen, Allerød 

6. John L. Hansen - forsvarende mester 

Efter de 2 første runde var der 4 spillere med max 2 

point. Dels de 3 top favoritter, men også sidste års 

vinder John L. Hansen viste tænder og havde scoret 

max - var der lagt op til et titel forsvar? 

I 3. runde skulle Peter møde Dan, medens  Per og 

John krydsede klinger. Det blev de 2 første holds 

spillere (Dan & Per), som trak sig sejrridt ud af 

kampene, og dermed kunne drage hjemad, efter 

første onsdag, med forhåbningerne om 

titelhjemtagelse i behold. 

Onsdagen efter mødtes Dan og Per til det 

uundgåelige top møde, hvor spørgsmålet var - hvem 

skulle gå planken ud, eller ville de mødes på midten 

med en 'stille' remis? Det blev Dan, som skubbede 

Per ud over planken.  

Alt imedens vandt Peter vandt sit parti i 4. runde over 

John, så Peter var stadig med i top striden. John 

måtte at se langt efter et titelforsvar. 

Næsten 'uset' havde Søren, kravlet op på 3 point, 

men alt var lagt i hænderne på Dan med 4 point. Men 

han skulle ikke snuble, da Per, Peter og Søren alle lå 

lige i hælene med 3 point.  

I 5. runde vandt Per over Peter, medens Dan vandt 

over Søren. Så nu var Per på 4 point medens Dan var 

på max med 5 point. 

I sidste runde mødte Dan den forsvarende mester 

John, men Dan viste ingen nåde med en blød remis - 

han ville have det hele og fik det. 

Slutstillingen blev: 

1. Dan H. Andersen 6 / 6 

2. Per Dorff Jørgensen 5 / 6 

3. Peter Jacobsen, Nordkalotten  4 / 6 

4. Peter Køhler 4 / 6 

5. Søren Friis Larsen, Amager 3 / 6 

6. Ole Pedersen, Amanger 3 / 6 

John L. Hansen 3 / 6 

7. Anfinn Niclasen 3 / 6 

8. Knud Larsen 3 / 5 

9. Fiodor Chior 3 / 3 

 

 

 

 

Bedst under 1800: 

1. Peter Køhler 

2. John L. Hansen 

 

Bedst under 1400:  

1. Ole Pedersen, Amanger 

2. Anfinn Niclasen 

 

FS kommuneMester 2017 

Dan H. Andersen 
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Undervisning 
Vi åbner stadig kl. 18:00, hvor der står 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 de bedste træk.  

Der er ingen undervisning, når der er holdkampe eller bestyrelsesmøder på programmet, men du kan se i 

programmet, hvilket datoer der er undervisning.

 

 

 

 

Kommune 

Mesterskabet 

Bagerst:  

Dan H. Andersen - 

Per D. Jørgensen 

Forrest:  

Peter Jacobsen, 

Nordkalotten  - 

John L. Hansen

  

Vidste du at: 

 Anand i 1983 vandt det nationale junior mesterskab med en score på 9 / 9.  

Vidste du at: 

 Anand i 1984 vandt det asiatiske mesterskab, som blev afholdt i Coimbatore. Han 

genvandt titlen i 1985, som dette år blev afholdt i Hong Kong. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/1983
http://m.rediff.com/sports/2000/dec/27anand1.htm
https://da.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coimbatore
https://da.wikipedia.org/wiki/1985
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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XtraCon 2017 
I alt 5 FS'ere havde fundet vej til Helsingør 

til den traditionsrige turnering, som har 

fundet sted siden 1979, hvor der blot var 

22 deltagere, med Carsten Høi som vinder 

- der er sket meget siden.  Carsten vandt 

også i 1997 - dog på deling. 

Året efter var turneringen oppe på 50 

deltagere. Laveste antal deltagere var dog 

i 1983 i Hvidovre med blot 10 deltagere. 

Men allerede året efter (1984), var der 58 

deltagere, hvorefter har gået slag i slag, 

hvor turneringen kun er vokset sig større 

og større.  

Siden 2007 har turneringen fundet sted i 

Helsingør, selv om hovednavnet lyder 

Copenhagen Open. Det er naturligvis lidt 

synd, at mange Københavnere fravælger 

turneringen, da LO skolen ikke er det 

nemmeste sted at komme til og fra, med 

offentlig transport. Men det er naturligvis 

ubetinget den største turnering på dansk 

grund.  

For at bringe lidt FS ind i historien, så 

vandt Curt Hansen ikke turneringen i 

2005, muligvis fordi han tabte et enkelt 

parti. Nemlig mod en spiller, som havde 

knapt 400 mindre i rating, nemlig vores 

formand Dan H. Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentator rummet & sejren 
Som altid var det Per Andreasen, som traditionen tro 

styrede varianterne i kommentator rummet. Det sker 

både med humor og seriøsitet. Det er faktisk også ok 

at følge live dækningen, hvis man ikke lige selv er i 

Helsingør og omegn. 

En af Per's forcer er, at han er villig til at høre på alle 

varianter, upåagtet af hvor 'spændende' de måtte 

være. De bliver ikke affejet, selv om man ikke er 

stormester. Som altid var der ofte besøg af de 

vindende spillere, hvorefter varianterne fløj hen over 

brættet, med variant forslag fra salen.  

I modsætning til de sidste år, kunne vinderen Baadur 

Jobava fra Georgien kåres uden brug af korrektion, da 

han vandt med 8½ point - ½ point foran de nærmeste 

forfølgere. 

Til gengæld var der 8 forfølgere med 8 point, hvor vi 

finder både Nigel Short og Mads Andersen.

Lidt statistik/fakta 
 Antal spillere med min 1 parti 430 

 Antal deltagere fra DK  141 

 Antal kvinder/piger 25 

  Antal lande repræsenteret 32 

 Antal klubber repræsenteret 163 

 Antal DK klubber repræsenteret 58 

 Klub med flest deltagere (22) Stavanger 

 DK klub med flest deltagere (12) BMS 

 Antal GM'ere 24 

 Antal med > 2500 25 

 Gennemsnits rating 1924 

 Antal partier spillet 2.102 

 Antal gevinster til hvid 897 

 Antal gevinster til sort 742 

 Antal remiser 463 

 Antal spillere kun med hvid gevinst 51 

 Max hvide gevinster uden sort gevinst  5 

 Antal spillere kun med sort gevinst 29 

 Max sorte gevinster uden hvid gevinst 4 

 1 remis dronning 7 

 Antal spillere uden tab 9 

 Antal spillere med < 10 partier 50 

 Antal FS'ere 5 

 Størst rating fremgang 141 

 Størst rating tab 161 

 

http://www.xtraconchessopen.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r
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Du skal naturligvis ikke snydes for et par partier fra turneringen: 

Ole Overmark - Joakim AAsen, Norge 
Hvid:  Ole Overmark, 1767 

Sort:  Joakim AAsen, Norge, 1386 

Dato:  23. juli 2017 

1: Sf3, d5, 2: d4, Sf6, 3: c4, c6, 4: Sc3, e6, 5: Lg5, Sbd7, 

6: e3, Le7 

 

7: Le2, dxc4, 8: Lxc4, b5, 9: Ld3, a6, 10: O-O Lb7, 11: 

Tc1, Tc8, 12: De2, O-O 

 

13: h3, c5, 14: Tfd1, Dc7, 15: Lf4, Db6, 16: Se5, Sxe5, 

17: dxe5, Sd7, 18: Lxh7+, Kxh7, 19: Txd7, Dc6 

 

Truer tårnet, samt mat trussel 

20: Dd3+, Kg8, 21: f3, Tfd8 22: Td1, c4, 23: Dd4, Kf8, 

24: Kh2, 

 
Så slår sort igennem, det har hvid det godt med 

24: ..., Txd7, 25: Dxd7, Td8, 26: Dxc6, Lxc6, 27: Td4, 

Ke8, 28: Lg3, Lc5, 29: Txd8+, Kxd8, 30: Lh4+, Kd7 

Vidste du at: 

 Anand blev IM i 1985, som den yngste Inder nogensinde. I 1988 blev han den første 

Inder til at opnå titlen GM. 

https://en.wikipedia.org/wiki/FIDE_titles#International_Master_.28IM.29
https://da.wikipedia.org/wiki/1985
https://da.wikipedia.org/wiki/1988
https://en.wikipedia.org/wiki/FIDE_titles#International_Master_.28IM.29
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31: Lg5, a5, 32: a3, b4, 33: axb4, axb4, 34: Se2, Lb5, 

35: Sd4, Lxd4 

 
Så bliver det et slutspil med ulig farvede løbere, men 

hvid har 2 bønder i overskud 

36: exd4, b3, 37: Ld2, Ke7, 38: Kg3, f6, 39: Lb4+, Kf7, 

40: Kf4, Kg6, 41: g4, Lc6, 42: h4, fxe5+, 43: dxe5, Kh6, 

44: Ld2, g6 

 

Hvid kan ikke komme igennem på konge fløjen og 

sætter kursen den anden vej rundt 

 

 45: Ke3, Kg7, 46: f4, Kh6, 47: Kd4, Kg7, 48: Kxc4 - 

man siger ikke nej til en gratis bonde 48: ..., Ld5+, 49: 

Kd4, Lf3, 50: Kc3, Ld5, 51: Le3, Kh7, 52: Lc5, Kg7, 53: 

Le7, Kh6 

 
Gælder om at begrænse sorts muligheder.... 

54: Lf6, Kh7, 55: Lg5, Kg7, 56: h5, gxh5, 57: gxh5, Kh7, 

58: Kd4, Lf3, 59: h6 

 
Så skal hvid bare på konge vandring 

59: ..., Ld5, 60: f5, Kh8, 61: Kc5, Kh7, 62: Kd6  
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Sort kan godt spille videre, men det vil være i 

modvind 1-0 

 

Tak til Ole for et instruktivt parti med ulig farvede 

løbere. Det gør naturligvis heller ikke noget, hvis man 

kommer foran med et par bønder:)

 

 

Kommune 

Mesterskab 

Bagerst:  

Frank Dybdahl - 

Thomas Haugaard 

3. række:  

Jens Fejø - 

Christopher H. 

Laursen 

2. række:  

Fiodor Chior - 

Søren C. Krogh 

Forrest:  

Bjarke R. Winther - 

Ole Pedersen, 

Amager 

 

  

Vidste du at: 

 Anand blev junior verdens mester i 1987. Titlen blev vundet i Baguio, som ligger i 

Filippinerne. Landet har anslået 104 mio. indbyggere og dækker et areal på 300.000 

km2. Det var Imelda Marcos, som havde mere end 1.000 par sko. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Junior_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/1987
https://www.tripadvisor.dk/Attractions-g298445-Activities-Baguio_Benguet_Province_Cordillera_Region_Luzon.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Filippinerne
https://da.wikipedia.org/wiki/Imelda_Marcos
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Hans Olav Lahlum - Erik Jarlnæs 
Hvid:  Hans Olav Lahlum, Norge, 2131 

Sort:  Erik Jarlnæs, 1880 

Dato:  24. juli 2017 

1: d4, Sf6, 2: c4, e6, 3: Sc3, Lb4, 4: Dc2, d5, 5: cxd5, 

exd5, 6: Lg5, h6 

 

7: Lxf6, Dxf6, 8: a3, Lxc3+, 9: Dxc3, c6, 10: e3, O-O, 

11: Ne2, Te8, 12: Sg3, b6, 13: Le2, La6  

 

14: Tc1, Lxe2, 15: Sxe2, Tc8, 16: Sf4, Sd7, 17: b4, Dd6, 

18: Sd3, a5, 19: O-O, axb4, 20: axb4 

 

 

20: ..., Ta4, 21: Tfd1, Dc7, 22: Tc2, Da7, 23: Db2, c5, 

24: dxc5, bxc5, 25: Sxc5, Sxc5, 26: Dd4, Tc7 

 
Hvordan skal der byttes af? 

 

27: Txc5, Txb4, 28: Txc7, Txd4, 29: Tc8+, Kh7, 30: 

exd4, Da4 

 

Vidste du at: 

 Anand i 1991/1992 blev den første modtager af Rajiv Gandi Khel Ratna, som er den 

højeste udmærkelse/medalje, som en sportsudøver kan opnå i Indien. 

https://da.wikipedia.org/wiki/1991
https://da.wikipedia.org/wiki/1992
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajiv_Gandhi_Khel_Ratna
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sportsud%C3%B8ver
https://en.wikipedia.org/wiki/India
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Dronning mod 2 tårne, hvor skal der angribes? 

Spørgsmålet gælder både hvid & sort:) 

31: Tcc1, Kg6, 32: Td3, Kf6, 33: h3 Kg6 34: Tc5, Da8, 

35: Kh2, h5, 36: Tg3+, Kh6, 37: h4, Dd8 

 
Svært/umuligt at forsvare d5... 

38: Tg5, Df6, 39: Tcxd5, Df4+, 40: Kh3, Dxf2, 41: 

Txh5+, Kg6, 42: Tdg5+, Kf6, 43: Tf5+ 

 
Så begynder bonde kampløbet 

43: ..., Dxf5+, 44: Txf5+, Kxf5, 45: g4+, Ke4, 46: h5, 

Kxd4, 47: g5, Ke5, 48: Kg4, f5+,  

 
Hvid skal regne på, om der skal slås en passant - 

hvem vinder kampløbet mod bagerste linje? 

49: Kf3, f4, 50: Kg4, Ke4, 51: h6, gxh6, 52: gxh6, f3, 

53: Kg3, Ke3, 54: h7, f2, 55: h8D, f1D,  

Vidste du at: 

 Anand i 1998 udgav bogen 'My best games of chess'. Bogen blev opdateret i 2001. 

Han har også udgivet 'My life in chess' i 2007, samt 'Move by move' i 2014. 

https://da.wikipedia.org/wiki/1998
https://www.amazon.com/Vishy-Anand-Best-Games-Chess/dp/1901983544
https://da.wikipedia.org/wiki/2001
https://www.amazon.co.uk/My-Life-Chess-Viswanathan-Anand/dp/1857444051
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://www.amazon.com/Anand-Move-Everyman-Chess/dp/1781941866
https://da.wikipedia.org/wiki/2014
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Nu kræver det en fejl fra en af spillerne, men hverken 

hvid eller sort foretager fejl 

56: De5+, Kd2, 57: Db2+, Ke1, 58: De5+ 1/2-1/2 

Tak til Erik for en lektion i, hvordan man holder remis, 

når man har dronning mod 2 tårne 

Det kan også nævnes, at Eriks modstander Hans Olav 

Lahlum, er en kendt norsk skakkommentator, 

forfatter, med mere. 

Som en sjov ting kan nævnes, at han den 22./23. maj i 

2013, blev interviewet af Verdens Gang uafbrudt i 30 

timer, 1 minut og 44 sekunder og kom dermed i  

Guiness World Record - for det længste interview. 

Den hidtidige rekord blev slået med 4 timer.

 

De 5 FS'ere
Der var jo 5 FS'ere, som havde fundet tid og lyst til at 

deltage i Danmarks største turnering.  

Det er som altid, en rigtig hård turnering, hvor rating 

tallet for de udenlandske spillere skal tages med et 

gran salt, specielt for junior spillerne. Det kan godt 

være, at tallet siger 1400, men den reelle styrke kan 

godt ligge noget højere.... 

Det er naturligvis altid en individuel bedømmelse, 

hvorvidt man er tilfreds med resultatet i sidste ende. 

Man kan jo godt have tabt rating, men alligevel være 

tilfreds med sin indsats.  

Men set ud fra et 'forventet score' synspunkt, så må 

Erik Jarlnæs være den FS spiller, som er mest tilfreds. 

Hans forventede ELO score var 3,25, medens den 

faktiske score lød på 4½ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet for FS'erne 
1. Erik Jarlnæs  4½ / 3,25 

2. Thomas Haugaard  4½ / 6,40 

3. Ole Overmark  4 / 5,11 

4. Niels M. Rendlev  4 / 4,76 

5. Bjarke R. Winther  4 / 5,14 

 

Vidste du at: 

 Anand vandt 3 gange 'Avanceret skak turnering' i Leon i Spanien. Det var i 1999, 2000 

& 2001.  

Denne turnerings form, blev introduceret af Garry Kasparov i 1998, hvor hver spiller 

må benytte computer til hjælp, men det er spilleren, som bestemmer de faktiske træk 

og kan dermed afvige fra computeren. 

Til første match i 1998 brugte Garry Kasparov Fritz 5, medens Veselin Topalov brugte 

ChessBase 7.0. De havde 60 minutter hver til hver match. Matchen endte 3 - 3. 

Turneringsformen kaldes også 'cyborg chess'. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Olav_Lahlum
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Olav_Lahlum
https://en.wikipedia.org/wiki/Verdens_Gang
https://en.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Chess
https://da.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Spanien)
https://da.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://da.wikipedia.org/wiki/1999
https://da.wikipedia.org/wiki/2000
https://da.wikipedia.org/wiki/2001
https://da.wikipedia.org/wiki/Garri_Kasparov
https://da.wikipedia.org/wiki/1998
http://www.thepeoplehistory.com/1998.html
http://www.chessgames.com/player/garry_kasparov.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Chess
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Årets juleafslutning 2017
Du kan godt sætte kryds i kalenderen ud for onsdag den 20. december, 

hvor årets juleafslutning finder sted. Mon ikke traditionen bliver holdt i 

hævd med Schøllers traditionelle gløgg og æbleskiver - vi kan kun håbe:)  

Det kan også være, at der kommer en skak quiz på bordet, hvor det nok 

kunne være en god ide at have læst lidt op på sin skakhistorie. Der vil 

sandsynligvis være en præmie til vedkommende med flest rigtige 

besvarelser.  

Herefter kaster vi os over aftenens seriøse indslag, nemlig skakken, hvor 

vi danner 2- eller 3-mandshold. Der vil være en præmie dels til 

vinderholdet, men også til topscorerne. Ingen kan dog få 2 præmier. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune 

Mesterskabet 

Bagerst:  

Anfinn Niclasen 

- Bjørn Olsen 

Forrest:  

Søren F. Larsen, 

Nørrebro  - 

Peter Køhler

  

Vidste du at: 

 Anand blev den blot 4. spiller i verden, til at passere 2800 i rating - det skete i april 

2006. De 3 første var Garry Kasparov, Vladimir Kramnik og Veselin Topalov. 

https://da.wikipedia.org/wiki/20._december
https://da.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B8gg
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%86bleskiver
https://da.wikipedia.org/wiki/Verden
https://da.wikipedia.org/wiki/April
https://da.wikipedia.org/wiki/2006
https://en.wikipedia.org/wiki/Garry_Kasparov
https://da.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Kramnik
https://da.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
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Parti: Peter Andersen - Anfinn Niclasen 
I vores forårs turnering spil-når-du-vil i 2016 spillede Peter og Anfinn et parti, med en afslutning, som kan 

minde os om, altid at se efter muligheder. Vi har sikkert alle siddet med stillinger, hvor vi efter partiet har set: 

Hov, jeg overså da en mat i x træk - suk....  Men Anfinn overså ikke matten i dette parti. 

Hvid:  Peter Andersen 

Sort:  Anfinn Niclasen 

Dato:  11. maj 2016 

1: d4, f5, 2: Sf3, Sf6, 3: Sc3, e6, 4: Lg5, Lb4, 5: Ld2, 

0-0, 6: e3, b6, 7: De2, Lb7, 8: 0-0-0 

 
Det bliver som regel spændende, når der er rokeret 

til hver sin side. Dette parti er ingen undtagelse. 

8: ..., d6, 9: Sb1, Lxd2+, 10: Sbxd2, Sbd7, 11: Kb1, 

De7, 12: Sb3, c5, 13: dxc5, Sxc5, 14: Sfd2, Tac8, 15: 

Tg1, Ld5, 16: f3, Db7, 17: g4, Lxb3, 18: Sxb3, fxg4, 

19: fxg4,  

 
Der er angreb på  begge fronter - hvilken farve vil 

du helst have? 

19: ..., Dd7, 20: g5, Se8, 21: Lh3, Sc7, 22: g6, hxg6, 

23: Txg6, Df7, 24: Txd6, Se4, 25: Lxe6, Sxe6, 26: 

Tdxe6 

 

Kan du se en mat? 

 

26: ..., Df1+, 27: Dxf1 

Hvid kunne have spillet Sc1, men det fører til 

samme resultat: 27: Sc1, Dxe2, 28: Sxc2, Tf1+..... 

27: ..., Txf1+, 28: Sc1, Sd2+, 29: Ka1, Txc1++ 

Anfinn: For at citere Bent Larsen efter 

hukommelsen: 

Prøv at give en skak - det kan en gang imellem 

føre til en mat. 

Tak til Anfinn for indlevering af et parti med en 

glimrende afslutning.
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Stormly 50 år
Som du måske ved, så lejer vi os ind i pensionist 

klubben Stormly, hvor vi har været siden 2008. 

Stormly fylder 50 år den 1. oktober i år - stort tillykke 

med de første 50 år.  

Det var en søndag, men mandag den 2. oktober var 

der åbent hus fra 13 - 17, hvor venner af huset kunne 

komme forbi og ønske tillykke.  

Planen var, at Frederiksbergs overborgmester Jørgen 

Glenthøj skulle forbi og ønske tillykke, samt holde en 

lille tale. Jeg ved dog ikke, om han dukkede op. 

For 50 år siden var Stormly et værtshus, som slog 

dørene op første gang i 1930'erne. 

Klubben tilbyder flere forskellige aktiviteter, såsom 

stavgang, heppekor i X factor, fastelavn, bustur til 

Matador byen på bakken, samt mange andre 

lignende aktiviteter.  Klubben kan også hjælpe med IT 

problemer - både mobiltelefoner og computer. 

Der er ofte åbent, blandt andet om søndagen, hvor 

der bydes på kaffe, kage, hygge, samt et lille 

bankospil. Målet er at række ud til ældre, som har 

lyst til at komme og snakke med andre ældre.  

Alle ældre er velkomne. 

Der har været indbrud i Stormly, hvor blandt andet 

en hjertestarter er blevet stjålet. FS gav i forbindelse 

50 års fødselsdagen 1.000 kroner i tilskud til en ny 

hjertestarter. 

 

 

Kommune 

Mesterskabet 

Bagerst: 

 Knud Larsen - 

Frode B. Nielsen, 

Allerød 

Forrest:  

Per Hattens - 

Peter Andersen 

  Vidste du at: 

 Anand i april 2007 første gang lå nummer 1 på verdens ranglisten. I perioden fra juli 

1996 til oktober 2008 lå han konstant i top 3. Hans højeste rating var 2817 i marts 2011. 

https://da.wikipedia.org/wiki/April
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
https://da.wikipedia.org/wiki/Juli
https://da.wikipedia.org/wiki/1996
https://da.wikipedia.org/wiki/Oktober
https://da.wikipedia.org/wiki/2008
https://da.wikipedia.org/wiki/Marts
https://da.wikipedia.org/wiki/2011
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Fornem gave til Stormly 
Knud Larsen har 

foræret et fornemt sæt 

bræt og brikker til 

Stormly.  

Selve brættet ligner 

marmor, samt 

brikkerne er kunst- 

færdigt skåret ud.  

Hvilket materiale der 

reelt er tale om, skal 

jeg dog ikke kunne 

bedømme. 

Du skal naturligvis også 

lige have et blik på 

bræt og brikker. 
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Program for vinteren 2017/18 

Dato Uge Aktivitet 

4. okt 40 Undervisning kl. 18:00 
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde 

11. okt 41 Undervisning kl. 18:00 
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering opsamling & spil-når-du-vil 8. runde 

18. okt 42 Lyn og/eller hurtigt 

25. okt 43 Undervisning kl. 18:00 
FS efterår 2017 alle-mod-alle turnering 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde 

1. nov 44 FS 3 spiller hjemme mod K41 2 
FS 5 spiller hjemme mod Brøndby 2 

Torsdag 2. nov 44 FS 2 spiller ude mod Odysseus 2 
FS 4 spiller ude mod Valby 3 

8. nov 45 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle & spil-når-du-vil 1. runde 

15. nov 46 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle & spil-når-du-vil 2. runde 

Søndag 19. nov 46 FS 1 spiller ude mod Tåstrup 1 

Tirsdag 21. nov 47 FS 5 spiller ude mod Damhus 2 

22. nov 47 FS 2 spiller hjemme mod Herlev 1 
FS 4 spiller hjemme mod Tårnby 

Torsdag 23. nov 47 FS 3 spiller ude mod Odysseus 3 

29. nov 48 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle & spil-når-du-vil 3. runde 

Søndag 3. dec 48 FS 1 spiller hjemme mod Øbro 1 

6. dec 49 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle & spil-når-du-vil 4. runde 

Mandag 11. dec 50 FS 2 spiller ude mod Nørrebro 2 

Tirsdag 12. dec 50 FS 4 spiller ude mod Jernbanen 

13. dec 50 FS 3 spiller hjemme mod Brønshøj 4 
FS 5 spiller hjemme mod Nørrebro 4 

Søndag 17. dec 50 FS 1 spiller ude mod Næstved 1 

20. dec 51 Jule afslutning 

27. dec 52 Lukket grundet jul 

3. jan 1 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle & spil-når-du-vil 5. runde 

10. jan 2 Bestyrelsesmøde kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 6. runde 

Mandag 15. jan 3 FS 3 spiller ude mod Øbro 5 

Tirsdag 16. jan 3 FS 5 spiller ude mod Hvidovre 2 

17. jan 3 FS 2 spiller hjemme mod Lyngby-Virum 1 
FS 4 spiller hjemme mod Gaissa Gladsaxe 2 

24. jan 4 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle 6. runde & spil-når-du-vil 7. runde 

Lørdag 27. jan 4 FS 1 spiller hjemme mod Bornholm 1 

Søndag 28. jan 4 FS 1 spiller ude mod Team XtraCon Køge 1 

31. jan 5 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle opsamling & spil-når-du-vil 8. runde 

Tirsdag 6. feb 6 FS 4 spiller ude mod Amager 3 

7. feb 6 FS 2 spiller ude mod Seksløberen 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24408
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24409
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24408
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24409
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24408
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24409
http://www.fsskak.dk/
http://skakklubbenk41.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.brondbyskak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.skakforeningenodysseus.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.valbyskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://www.fsskak.dk/
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.bsf-skak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
http://www.fsskak.dk/
http://www.taarnbyskakklub.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.skakforeningenodysseus.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://www.fsskak.dk/
http://oebroskak.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://www.fsskak.dk/
http://nbskak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/16
http://www.fsskak.dk/
http://www.bsf-skak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://nbskak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.naestved-skakklub.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Juli
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://www.fsskak.dk/
http://oebroskak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/26
http://www.fsskak.dk/
http://www.lyngbyskakklub.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.caissa-gladsaxe.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://www.fsskak.dk/
http://www.bornholms-skakklub.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.kogeskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
http://www.fsskak.dk/
http://amsf.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/103
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Dato Uge Aktivitet 

FS 3 spiller hjemme mod Damhus 1 
FS 5 spiller hjemme mod Amager 2 

Søndag 11. feb 6 FS 1 spiller hjemme mod Brønshøj 2 

14. feb 7 Undervisning kl. 18:00 
FS vinter 2017/18 alle-mod-alle 7. runde & spil-når-du-vil 9. runde 

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

28. feb 9 FS 2 spiller hjemme mod Hvidovre 1 
FS 4 spiller hjemme mod Herlev 2 

Torsdag 1.mar 9 FS 3 spiller ude mod Musik 1 
FS 5 spiller ude mod Tåstrup 2 

Søndag 4. mar 9 FS 1 spiller ude mod K41 1 

7. mar 10 Undervisning kl. 18:00 
FS lyn mesterskabet 2018 

14. mar 11 Undervisning kl. 18:00 
5 partier hurtigskak med handikap. Udgangspunktet er 15 min til hver, men for hver 
100 rating point i forskel, får den højst ratede 2 minutter mindre.  
Den lavest ratede får dog ikke mere tid. Minimum er dog 3 minutter til den højst 
ratede. 

Lørdag 17. marts 10 FS 2 spiller 'hjemme' mod Valby 1 
FS 3 spiller ude mod Gaissa Gladsaxe 1 
FS 4 spiller ude mod Hvidovre 3 
FS 5 spiller 'hjemme' mod Ishøj 1 

21. mar 12 Undervisning kl. 18:00 
Foredrag om kandidatturneringen 

28. mar 13 Lukket grundet påske 

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). 

Løsning på opgaverne 
1. Af Toldforvalter L. Muller, Viborg:  1: Ka3, Lxb8, 2: Sb1++ 

2. Af Toldforvalter L. Muller, Viborg:  1: Dh7, Kxb8, 2: Kxc6, e5, 3: Dh8++  

3. Af pastor J. Jespersen, Svendborg:  1: Se5, Kxe5, 2: Lc7++ 

4. Af Stationsforstander Knudsen, Jebjerg:  1: Kd8, Kd6, 2: Se4++ 

Vidste du at: 

 Anand i 2010 blev inviteret til en middag, hvor den indiske premierminister Manmohan 

Singh var vært. Blandt gæsterne var blandet andet den amerikanske præsident Barack 

Obama. Anand var den eneste sportsudøver, som blev inviteret. 

http://www.fsskak.dk/
http://damhusskakklub.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://amsf.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.bsf-skak.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24637
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24642
https://da.wikipedia.org/wiki/Generalforsamling
http://www.fsskak.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/26
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