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XtraCon 2018 - 3 FS'ere 
Opgave 1 

Hvid trækker - mat i 4 træk

 

 

Erik Jarlnæs 

 Opgave 2 

Hvid trækker - mat i 3 træk

 

 

Ole Overmark 

 

Opgave 3 

Hvid trækker - mat i 4 træk

 

Opgave 4 

Hvid trækker - mat i 2 træk 

 

Opgave 5 

Hvid trækker - mat i 6 træk

 

Opgave 6 

Hvid trækker - mat i 4 træk

 

 

 

Thomas Haugaard 
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Holdturneringen 2018/2019 
Så står vi atter under starteren kommando, med kridtede sko og klare hoveder. Parate til at indtage vores 

brætter med positiv point høst til følge. Der skal ædes point, der skal jubles, vores modstander skal trøstes i 

nederlagets stund, samt der skal diskuteres, hvad modstanderen kunne havde gjort bedre - for at undgå 

nederlaget. Alt i medens, at du går i skakkens frodige have og høster frugterne af de skakfrø, som du har 

plantet gennem tidligere tiders triumfer og nederlag. Alt denne erfaring skal udmøntes i sejre, som i sidste 

ende betyder, at alle holdene rykker op - det bliver en storslået sæson.... 

Ok, ok, ovenstående holder måske ikke helt, men håbet lever da  

Vi har fået sammensat følgende hold til den kommende sæson: 

Nr 1. holdet 
1. division, grp 1 

2. holdet 
Mesterrækken 

3. holdet 
1. række 

4. holdet 
3. række 

5. holdet 
5. række 

1 Per D. Jørgensen Erik André 
Andersen 

Alexander Riisberg Jens Fejø Mikkel B. Madsen 

2 Thorbjørn 
Rosenlund 

Kenneth Dahl Torben Schøller 
Larsen 

Niels M. Rendlev Peter Andersen 

3 Christopher H. 
Laursen 

Lars Orio Ole Schøller 
Larsen (H) 

Thomas Haugaard 
(H) 

Poul Jakobsen 

4 Svend Hamann John L. Hansen (H) Jørgen Schøller 
Larsen 

Knud Larsen Per Hattens (R) 

5 Allan Poulsen Klaus L. Larsen Arne Schøller 
Larsen 

Peter Frahm  

6 Erik Holstein Frank Dybdahl Ahmed Kazic Ahmad Siyar 
Qasimi 

 

7 Henrik Sørensen 
(H) 

Bjarke R. Winther Dan Terkildsen Anfinn Niclasen  

8 Peter Lautrup 
Larsen 

Peter Køhler Michael Vedsø Rolf Ejlertsen  

 

Et par bemærkninger til holdkampene: 

 Alle hjemmekampe starter kl. 19:00 - gælder naturligvis ikke 1. holdets kampe, start kl. 12:00 

 1. holdets hjemme kampe spilles også i denne sæson i Øbros lokaler 

 Du kan se de præcise spille datoer dels på nettet, men også i programmet, som du finder bagerst i 

dette nyhedsbrev. 

Som du måske bemærker, så er 4. holdet at finde i 3. række. Dette på trods af, at holdet i sidste sæson blev 

nummer 4 i 2.  række. Årsagen er, at turneringen er lavet om således, at der nu er 5. rækker med 8 hold i hver, 

samt en række til 4-mands hold.  

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 30. marts, hvor KSU's hjemmekampe traditionen tro spilles i Tapeten i 

Ballerup. Der er kampstart kl. 13:00. 

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=181&teamTourId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=194&teamTourId=42
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=195&teamTourId=42
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=197&teamTourId=42
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=199&teamTourId=42
http://oebroskak.dk/
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/
http://tapetenballerup.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Ballerup
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Kommune Mesterskabet 2018
På trods af varmen havde 24 personer fundet vej til 

vores lokaler for at gøre krav på titlen som Kommune 

Mester 2018. Når man tænker på sommeren, som jo 

har slået varmerekord i år, så var det et flot 

fremmødet. 

Turneringen blev spillet over 2 onsdage med i alt 6 

partier a 25 minutter til hver. Bladt andet var 3 1.  

holdspillere mødt op, og de måtte naturligvis 

acceptere favorit rollen. Der var naturligvis også et 

par outsidere, men når vi kigger på rating så var 

rækkefølgen i toppen: 

1. Dan H. Andersen 

2. Christopher Hofman Laursen 

3. Erik Andrë Andersen 

4. Erik Holstein 

5. Frode B. Nielsen 

6. Dick Sørensen 

Der blev ryddet godt ud blandt favoritterne allerede 

efter de 2 første runder, da blot 4 personer havde 

fuldt hus: 

 Dan 

 Erik Andrë 

 Dick 

 Jens Fejø 

Jens havde overraskende vundet over Christopher i 2. 

runde, så 3. runde bød på 2 top opgør, hvor Dan 

mødte Dick, medens Erik Andrë mødte Jens. Det blev 

Dan og Erik Andrë, som kunne gå hjem efter første 

aften og glæde sig over, at der stadig var muligt at få 

fuldt hus.  

Den efterfølgende onsdag ventede top opgøret 

mellem Dan og Erik Andrë. Man skulle næsten tro, at 

de havde aftalt det, men det var jo nok ikke tilfældet - 

det endte i hver fald med remis. 

Dick havde efter de første 3 runder 2 point, men da 

han vandt sit parti mod Frank Dybdahl, var han 

pludselig kun ½ point efter Dan og Erik Andrë. Som 

regerende Frederiksberg Mester i koordineret skak, 

drømte Dick nok søde drømme om en dobbelt triumf. 

I 5. runde spillede Erik Andrë remis mod Bjørn Olsen, 

medens både Dan og Dick vandt deres partier. 

 Inden sidste runde førte Dan med ½ point ned til Erik 

Andrë og Dick. Så der skulle ikke rystes på hånden. 

Men til stor skuffelse for både Erik Andrë og Dick 

rystede Dan ikke på hånden, da han vandt over Oliver 

L. Sunddahl fra Valby Skakklub. Der blev brugt 

korrektion, så slutstillingen blev derfor: 

1. Dan H. Andersen 5½ 

2. Erik Andrë Andersen 4½ 

3. Dick Sørensen 4½ 

4. Frank Dybdahl 4 

5. Bjørn Olsen 3½ 

6. Dan Terkildsen 3½

 

 

 

 

John L. Hansen tog nogle billeder, som du kan finde i dette nyhedsbrev.

Frederiksberg 

KommuneMester 2018 

Dan H. Andersen 

Vidste du at: 

 bogen 'Bobby Fischer teaches chess' har solgt over 1 million eksemplarer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer_Teaches_Chess
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Vinderne 

efter FS KM. 

Fra venstre: 

Bedst under 

1800:  

Frank 

Dybdahl 

FS Kommune 

Mester 2018:  

Dan H. 

Andersen 

Bedst under 

1400: 

Anfinn 

Niclasen 

 

 

Forslag til generalforsamlingen? 
Onsdag den 20. februar 2019, holder FS generalforsamling. Hvis du har nogle forslag, som skal bringes op, må 

du godt sende en mail til en fra bestyrelsen. Dit forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 15. 

januar 2019. 

 

 

 

2020 planen 
Som du ved, så har FS jo 100 års jubilæum om lidt over 1 år. Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at få dit input 

til, hvorledes det skal fejres. Vi vil gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at bidrage enten med 

fejringsarbejde, eller i form at input til en artikel om de første 100 år. 

Vidste du at: 

 Vera Menchik-Stevenson var kvindelig skak verdensmester i perioden fra 1906 til 1944. 

Hun forsvarede titlen 6 gange. I VM sammenhæng vandt hun 78 partier, spillede 4 

remis og tabte kun 1 parti. 

Vidste du at: 

 at matchen mellem Steinitz og Chigorin er den match, som har haft færrest remis'er i 

VM sammenhæng - nemlig 1. Det var i sidste parti. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Menchik
https://da.wikipedia.org/wiki/1906
https://da.wikipedia.org/wiki/1944
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Chigorin
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Juleafslutningen 2018
Så er det atter tid til at finde nissehuen og julestemningen frem, samt 

indtage gløgg og æbleskiver i rigelige mængder. Denne gang er det onsdag 

den 19. december, hvor FS takker af for året 2018. Traditionen tro, byder 

aftenen på en lille quiz, samt både gløgg og æbleskiver. Der bliver nok også 

lavet en turnering, hvor vi danner hold, som dyster mod hinanden.  Det 

kunne også tænkes, at der vil være præmier. 

Hvis du har et godt spørgsmål, som du synes skal indgå i julequizzen, så er 

du velkommen til at sende det til redaktøren med angivelse af svaret, gerne 

med 2 forkerte svar muligheder.  

Du skal blot huske, at spørgsmålet naturligvis skal være relateret til skak. 

 

Vidste du at: 

 Mikhail Tal er den person, som har være verdensmester i kortest tid, nemlig kun 1 år og 

5 dage. Han overtog titlen fra Michail Botvinik, samt tabte titlen til Michail Botvinnik. 

Efter  

FS KM 18 tog 

John dette billede 

Fra venstre er det: 

Dan Terkildsen,  

Oliver L. B. Sunddahl, Valby, 

Bjørn Olsen, Dan H. Andersen, 

Bjarke R. Winther, Anfinn Niclasen, Frank Dybdahl 

Ole Overmark (siddende), Erik Jarlnæs (kiggende på vinen) og Jens Fejø 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRmMva2vjcAhVqMOwKHcOLCoYQjRx6BAgBEAU&url=http://nordtrim.dk/event/soendagstraening-2017-12-24/juletrae/&psig=AOvVaw3iDWbiWK9Tuucic8g0Dqja&ust=1534754095219804
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Tal
https://da.wikipedia.org/wiki/Skakverdensmestre
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Botvinnik
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Botvinnik
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XtraCon 2018
Så løb årets version af XtraCon af stablen, og 

traditionen tro blev turneringen afholdt på LO 

skolen i Helsingør. Skolen har nok en af 

Danmarks bedste udsigter ud over Øresund 

og Sverige.  

Der var nok håbet på endnu en tilmeldings 

rekord, men med 'kun' 391 spillere,  så må 

rekorden udsættes til næste år. Jeg er med 

på, at hvis man kigger på turneringen 

hjemmeside, så finder du 397, men jeg 

vælger kun at medregne spillere, som har 

spillet minimum 1 parti.  

Lidt bemærkelsesværdigt er det dog, at der 

var langt færre deltagere fra Norge i forhold 

til sidste år. Hvor der i 2017 var 117 norske 

deltagere var der kun 74 i år. Hvad årsagen 

er, kan man naturligvis kun gætte på, men  

det har bidraget til, at rekorden fra 2017 ikke 

blev slået. 

Jeg deltog desværre ikke selv, men det var 

mit indtryk, at der som sædvanligt var styr på 

tingene - det er jo også garvede 

folk/dommere, som sørger for at deltagerne 

følger sig velkomne og evt. tvivlsspørgsmål 

bliver jo normalt behandlet kompetent.  

En enkelt nyhed var der dog, idet Per 

Andreasen, som har regeret i 

kommentatorrummet i en del år 

efterhånden, havde meldt ud efter DM 2018, 

at han trak sig tilbage fra denne gerning, som 

han har besiddet effektivt i mange år. Det var 

så op til Lars Schandorff, at føre de stolte 

traditioner videre i kommentatorrummet.  

Jeg så desværre ikke selv meget af live-

dækningen, så jeg skal ikke kunne sige, 

hvordan han klarede det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har modtaget en lille sjov historie fra Jacob Carstensen, 

som jo var dommer i det høje nord. GM Simen Agdestein 

forsøgte at spise med kniv og gaffel i spillelokalet, hvor de 

bedste spillede - det gik vist ikke helt stille for sig. Han blev 

bedt om at finde et andet sted at indtage sin mad. Man kan 

undres - han burde vide bedre:) 

Desuden blev der uddelt en skønhedspræmie til Dmitry 

Andreikin (2702) for partiet mod Martin Haubro. Du kan 

finde partiet her.  

 

Lidt statistik/fakta 
 Antal spillere med min 1 parti 391 

 Antal deltagere fra DK (min 1 parti) 149  

 Antal kvinder/piger 17 

  Antal lande repræsenteret 24 

 Antal klubber repræsenteret 163 

 Antal DK klubber repræsenteret 63 

 Klub med flest deltagere (13) BMS  

 Antal GM/WGM'ere 30 

 Antal med > 2500 24 

 Gennemsnits rating 1979 

 Antal partier spillet 1.918 

 Antal gevinster til hvid 760 

 Antal gevinster til sort 689 

 Antal remiser 469 

 Antal spillere kun med hvid gevinst 45 

 Max hvide gevinster uden sort gevinst  5 

 Antal spillere kun med sort gevinst 30 

 Max sorte gevinster uden hvid gevinst 5 

 1 remis konge 8 

 Antal spillere uden tab 8 

 Antal spillere med < 10 partier 40 

 Antal FS'ere 3 

 Størst rating fremgang 162 

 Størst rating tab 124 

 

http://xtraconchessopen.dk/index.php?rid=59640&mid=481
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De 3 FS'ere
Som de sidste par år, var der også i år FS'ere, som 

valgte at tilbringe en uge i hårdt selskab. Man gør 

sig jo ingen illusioner om at vinde turneringen, men 

derfor kan man jo godt håbe på et godt resultat.  

Når man ser på forventet score, så er det nok Ole , 

som kan være mest tilfreds, men på den anden side, 

så kan man jo godt spille en god turnering med 

masser af tab, men alligevel være tilfreds med sin 

egen indsats. 

Man skal jo også huske på, at ratingen på ens 

modstander godt kan være højere end det der står i 

tabellen. Du skal naturligvis også have fornøjelsen 

af et par partier & kommentarer fra FS'erne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonbert M. S. Jensen - Thomas Haugaard 
Thomas vandt et glimrende parti, selv om han var 

bagud med en kvalitet - bevidste Thomas, at man 

aldrig skal give op. 

Hvid Jonbert M. S. Jensen, Nørrebro, 1481 

Sort Thomas Haugaard, FS, 1697 

Dato 27. juli 2018 

1: e4, e5, 2: Sf3, Sc6, 3: d4, exd4, 4: Sxd4, Lb4+, 5: c3, 

La5, 6: Sxc6, bxc6, 7: Lc4, Sf6,  

 

8: e5, De7, 9: 0-0, Se4, 10: Df3, d5, 11: exd6, Sxd6, 12: 

Dxd5+, Dd7 

De 3 FS'ere - resultatet 

 Erik Jarlnæs 4,0 / 5,46 

 Ole Overmark 3,5 / 3,51 

 Thomas Haugaard 4,0 / 3,2 

LO skolen fakta boks 
 I 1958 besluttede LO at oprette en 

Folkehøjskole til uddannelse af arbejder 

befolkningen. 

 Der blev udskrevet en arkitekt 

konkurrence, som Jørn Utzon  vandt. 

 Der gik dog 11 år, før byggeriet kunne 

indvies den 28. maj 1969 

 Jørn Utzon trak sig grundet et operahus i 

Sydney, så konkurrencens 2. plads fik 

opgaven (Karen og Ebbe Clemmesen og 

Jarl Heger) 

 Der er en fantastisk udsigt over Øresund 

 Siden indvielsen i 1969, er der indkøbt ca. 

1.000 stykker kunst, hvoraf man kan se 

mange af værkerne rundt om på gangene 

Vidste du at: 

 at Judit Polgar er den kvinde, som har haft den højeste rating: 2735 i juli 2005. 

http://www.loskolen.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/1958
https://da.wikipedia.org/wiki/LO
https://da.wikipedia.org/wiki/Folkeh%C3%B8jskole
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Utzon
https://da.wikipedia.org/wiki/1969
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/40-aar-med-sydney-operahus-hoer-joern-utzon-fortaelle-om-byggeriet
https://da.wikipedia.org/wiki/Operahuset_i_Sydney
https://da.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://da.wikipedia.org/wiki/Karen_og_Ebbe_Clemmensen
https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=7081&wsektion=alle
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund
https://da.wikipedia.org/wiki/1969
https://da.wikipedia.org/wiki/Judit_Polgár
https://da.wikipedia.org/wiki/2005
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Der må gives en kvalitet, men det behøver jo ikke at 

være negativt. 

13: Te1+, Kd8, 14: Dxa8, Lb6, 15: Df3, Sxc4,  

 

Heldigvis for sort overså hvid matten i 16 træk (forstå 

det hvem der kan), som starter med 16: Lg5+ 

16: b3, Sd6, 17: Lf4, Lb7, 18: Dg3, f6, 19: Sd2, g5, 20: 

Le3, Sf5, 21: Dh3, h5, 22: g4, Sxe3, 23: fxe3, Te8, 24: 

Tad1, hxg4, 25: Dg3, Kc8,  

 

Nettet strammes om hvid:  

 Kongen er udsat 

 Sorts bønder er på vej mod 1. række 

 Løberparret har udsigt til kongefest. 

26: Sc4, De6, 27: Sxb6+, axb6, 28: Td4, Lf3, 29: Df2, 

f5, 30: h3, Th8, 31: Dd2, Txh3, 32: Dd3, De5, 33: Da6, 

Lb7 - 

 

 0 - 1, tårnet på e1, kan ikke undgå at blive indfanget i 

sorts skak net. Desuden er der 'naturligvis' mat i 9 

træk, eksempelvis: 

34: Td8+, Kxd8, 35: Dxb7, Dh2+, 36: Kf1, Tf3+, 37: 

Dxf3, gxf3, 38: Td1+, Ke7, 39: Td2, Dxd2, 40: b4, De2, 

41: Kg1, Dg2++ 

 

 

Vidste du at: 

 skakspilleren med det længste navn er: Lionel Adalbert Bagration Felix Kieseritsky 

https://da.wikipedia.org/wiki/Lionel_Kieseritzky
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Jeg har modtaget en lille beretning og anbefaling fra Erik Jarlnæs, som du naturligvis også skal have fornøjelsen 

af: 

Inte bara Schack 
Jeg nyder at læse skakspalten "Inte bara schack" på 

internettet. 

Jeg nyder den så meget at jeg læser den hver dag, 

uanset hvor jeg er henne i verden !! 

Derfor har jeg lyst til at anbefale den til alle jer 

medlemmer - og jeg synes der bør være et link til 

denne side på vores hjemmeside. 

Senest dækkede den XtraCon turneringen i Helsingør 

- den hvor Ludvig Hammer fra Norge vandt med 8½ af 

10 mulige. Lars Grahn (det er hans hjemmeside) var 

selv tilstede (se foto af ham og mig) og hans 

fortællinger har et dejligt visuelt kropsligt sprog. 

Bloggen er oppe på dupperne med hensyn til de mest 

spændende turneringer med de navne vi kender fra 

verdenseliten. Den har diagrammer fra partistillinger 

med de efterfølgende træk, og ofte er der flere 

diagrammer til samme partiafslutning. Resultaterne 

bringes fra hver runde samt hvem der skal mødes i 

næste runde. Herudover er der beskrivelser af rigtig 

mange ting der foregår udenfor partierne, og det er 

med til at gøre det til en meget levende blog. 

Jeg vil nævne eksempler fra mandag 6. August. 

"I 3. rundes svenskermøde i Veteran-EM (i Drammen, 

Norge) fik Nisse Renman et godt greb ind på Niels-

Åke Malmdin og han slap det aldrig. Boa Constricter-

strategien sejrede" - er dette ikke en herlig illustrativ 

beskrivelse? Den gav ihvertfald mig lyst til at se 

partiet igennem og genkende hvad han mente med 

Boa Constrictor. (Sorts løber på f7 blev dømt til 

livslang passivitet. Da den fik nogle træks ferie 30 

træk senere, var det kun for at komme ud og se 

ødelæggelsen i den sorte lejr) - og igen: Sikke et 

visuelt fyldigt sprog. Det er SÅ meget sjovere at læse, 

synes jeg, end et rent referat. 

Lars har haft denne blog i mange år og hans venner 

og bekendte sender fotos og referater fra alle mulige 

turneringer og oplevelser som de er med i - og det er 

med til at gøre det hele så levende. 

Spalten hedder jo"Intet bara Schack", fordi han netop 

også fortæller om andre ting, fx om madsteder i 

København, når han besøger staden (oftest i 

forbindelse med en turnering), om sine børn, om 

turnerings lokaler, om værtsbyern, om  skakpolitik 

osv osv. 

Denne hjemmeside er "highly addictive" - kraftigt 

vanedannende - og jeg anbefaler den på det 

kraftigste. 

PS - og du kan jo selv bidrage hvis du synes!!! 

Erik Jarlnæs, medlem siden 1954 (tror jeg)

 

   

Vidste du at: 

 verdens største bibliotek for skak bøger ligger i Cleveland. Det indeholder mere end 

32.000 bøger og 6.000 tidsskrifter. Gad vide, om der er nogle danske imellem? 

Den største private samling indehaves af GM Lothar Schmid og består af 20.000 bøger. 

Cleveland er en større by i staten Ohio, og har et befolkningsantal på omkring 388.000. 

https://cpl.org/illegal-move-the-claude-f-bloodgood-chess-collection/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland
https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_libraries
https://da.wikipedia.org/wiki/Ohio
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Til venstre 

Lars Grahn 

Til højre 

Erik Jarlnæs 

 

Som inspiration har Erik taget nogle fotos fra Lars Grahns hjemmeside: 

 
  

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=1707205
http://larsgrahn.blogspot.com/
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Martin Sandberg - Ole Overmark 
Jeg har modtaget nedenstående parti fra Ole, som 

har sat Fritz til at kigge på partiet. Nogle af Fritz' 

kommentarer er dog udeladt. 

 

Hvid Martin Sandberg, Limhamns, Sverige, 1865 

Sort Ole Overmark, FS, 1688 

Dato 27. juli 2018 

1: d4, Sf6, 2: Lf4, e6, 3: Sf3, c5, 4: e3, cxd4, 5: exd4, 

d5, 6: Ld3, Ld6, 7: Lg5 

 

Evt. i stedet 7. Lxd6, Dxd6 8.c3 

7: ..., h6, 8: Lh4 (Stillingen er lige), O-O, 9: c3, Sbd7, 

10: Sbd2, Db6 (Sort har initiativet), 11: Dc2, Te8, 12: 

O-O-O, Dc6, 13: g4, Lg3, giver lige spil 

13: ..., Lf4, (Alternativt 13: ..., Sxg4, 14: Tdg1, Sgf6),  

14: g5, hxg5, 15: Sxg5 

 

Her skulle hvid have prøvet:  

15: Lxg5, Lxg5, 16: Sxg5 

15: ..., e5, 16: Lh7+, Kf8, 17: Sxf7 

 

17: Ld3 giver lille fordel, men man skal ikke spille 17: 

..., Kxf7, 18: Lg6+, Kg8, 19: Lxe8 

17: ..., Sxh7, 18: Dxh7 (18: Sxe5, Sxe5, 19: dxe5,  

fungere måske bedre), 18: ..., Kxf7, 19: Dh5+, Dg6, 20: 

Df3, Kg8, 21: Thg1, Lxd2+, 22: Kxd2, Dh6+ 

(Alternativt: 22: ..., Df7+, 23: Dxf7, Kf7), 23: Lg5, 

(håber på exd4), 23: ..., De6, (bedre end 23: ..., Dxh2, 

24: Dxd5+, Kf8, 25: Th1), 24: Dh5,  

 

Lille fordel med 24: Le3, Df7, 25: Dxf7, Kxf7, 26: Tg5 

24: ..., Sf8, (alternativt 24: ..., Df7, 25: Dxf7+, Kxf7), 

25: Lh6, (Kun via 25: dxe5, kunne balancen holdes, 

25: ..., Te7, 26: Lxe7, Dxe7, 27: f4), 25: ..., Te7, 26: 
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Lxg7, Txg7, 27: Tde1, e4, 28: Tg5, Txg5, 29: Dxg5+, 

Dg6, 30: Dxd5+, Le6,  

 

31: Dxb7, Dg5+, 32: Kc2, Te8, 33: Te3, Df6, 34: Tg3+, 

Sg6, 35: d5, Dxf2+, 36: Kb3, Lf7, 37: Ka3, Dc5+, 38: b4, 

Db6, 39: Dd7, e3 

 

Sigter efter e2 

 40: Tf3, Te7, 41: Dc8+, Kg7, 42: c4, Tc7, 43: Dg4, 

Da6+, 44: kB3,  

 

44: ..., Te7, 45: Dd4+, Kg8, 46: Txe3, Txe3+, 47: 

Dxe3,Db7, 48: Dd4, a6, 49: d6, Dd7, 50: h4, Sf8, 51: 

a4, Dh3+, 52: Kb2, Dg2+, 53: Kb3, Df3+ 

 

54: Dc3, Dd1+, 55: Kb2, Dxd6, 56: De1, Dh2+, 57: Kc3, 

Dh3+, 58: Kb2, Dg4, 59: Dc3, Lxc4, 60: De3, Se6, 61: 

Db6, De2+, 62: Kc1, De1+, 63: Kc2, De4+, 64: Kc1, 

Dxh4,  
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Truer med at vinde via Df4 

65: Db8+, Kg7, 66: Db7+, Kf6, 67: Df3+, Ke5, 68: De3+, 

De4, 69: Dxe4, Kxe4, 70: Kb2, Kd3, 71: Ka3, Sd4, 72: 

Kb2, Sc2, 73: b5, a5,  

 

Fribonden skal ikke have frit løb 

74: b6, Ld5, 75: Kc1, Kc3, 76: Kd1, Se3+, 77: Kc1, Sc4, 

78: Kb1, Sxb6, 79: Ka1, Sxa4, 80: Kb1, Sc5, 81: Ka1, 

Lb3, 82: Kb1, Sd3, 83: Ka1, Sb4, 84: Kb1, Sc2 

 

 0-1, bonden kan ikke længere stoppes  - forude 

venter forvandling til en dronning 

 

 

Tak til Ole for indsendelse af et parti med analyser.

 

Ændring af e-mail adresse 
Det sker jo i ny og næ, at din mail adresse bliver ændret. Når dette sker må du godt sende en mail til vores 

kassere, som holder styr på alle mail adresser. Han kan fanges på kasserer@fsskak.dk. 

 

Vidste du at: 

 det højeste antal skakker i et parti er Wegner - Johnson i 1991, hvor der var 141 

skakker. Der var 100 til hvid og 41 til sort. Partiet varede 180 træk og endte remis. 

1991 er også året, hvor 'The julekalender' har premiere. 
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https://da.wikipedia.org/wiki/1991
https://www.chess.com/forum/view/general/wegner---johnsen-gausdal-1991
https://da.wikipedia.org/wiki/The_Julekalender
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Frederiksberg Sen-sommer 2018 
Så fandt vores turnering FS sen-sommer sin afslutning. Turneringen blev afviklet i god ro og mag, med ganske 

og der blev fundet en vinder. Vejret har jo været skak-venligt, lidt efterårsagtigt, så man havde mest lyst til at 

sidde fordybet over et parti skak.  

Statistik 
 Der deltog 26 spillere 

 5 af spillere var ikke-FS'ere 

 Der blev spillet i alt 57 partier 

 Gennemsnitlig rating tilgang blev 0,11 

Resultatet 

1. Ahmad Siyar Qasimi  4½ / 7 Bedst < 1400 

2. Lars Erik Zwisler, Nørrebro 4 / 6 + 81 i rating 

3. Knud Larsen 3½ / 7 

4. John L. Hansen 3½ / 7 

5. Anfinn Niclasen 3½ / 7 

6. Bjørn Olsen 3 / 5 

7. Thomas Haugaard 3 / 6 

8. Michael Vedsø 3 / 6 

9. Bjarke R. Winther 3 / 6 

 

 

Prioritering mellem arbejdsliv og fritid 

 

22 

25 

10 Hvid gevinst 

Sort gevinst 

Remis 
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Skakkens regler - stillings gentagelse 
Mange tror fejlagtigt, at der er tale om træk 

gentagelse. Og jo, træk gentagelse kan naturligvis 

godt føre til stillings gentagelse, men det behøver 

ikke være tilfældet - trækfølgen er uden betydning.  

For at der er tale om samme stilling, skal følgende 

betingelser være opfyldt: 

1. Samme spiller skal være i trækket 

2. Brikker af samme art og farve står på de 

samme felter 

3. Alle de mulige træk for begge spillere, skal 

være de samme, så som 

 En bonde kunne være slået passant, 

hvilket ikke længere er muligt 

 Retten til rokade er ikke ændret 

Hvordan kræver man remis grundet stillings 

gentagelse? 

Den spiller, hvis træk forårsager stillings gentagelse, 

skal gøre følgende: 

1. Noter trækket, som er årsag til stillings 

gentagelse 

2. Standse begge ure 

3. Kontakter dommeren og meddel kravet om 

remis grundet stillings gentagelse 

Når der er blevet tilbudt remis skal begge spillere 

notere remistilbuddet med symbolet (=).   

Hvis samme stilling netop er fremkommet 3. gang, 

kan spilleren i trækket også forlange remis. 

Proceduren er følgende:  

1. Noter trækket, som førte til remis 

2. Standse begge ure 

3. Kontakte dommeren og meddel kravet om 

remis grundet stillings gentagelse 

Dommeren skal nu, sammen med spillerne, 

rekonstruere partiet ud fra noterings listerne på et 

andet bræt.  Der er nu 2 mulige resultatet: 

1. Hvis kravet er korrekt, er partiet straks remis 

2. Hvis kravet er ukorrekt, lægges 2 minutter til 

modstanderens tid, samt det evt. noterede 

træk skal spilles 

Det er ikke muligt at trække et krav om remis tilbage. 

Hvis en stilling er opstået mindst 5 gange, er partiet 

remis. 

Spillerne kan naturligvis også blive enige om remis 

uden at tilkalde dommeren.

  

Vidste du at: 

 det højeste deltagere i en skakturnering er USSR Trade Union Chess Championship i 

1935-36, hvor mere end 700.000 spillere deltog.  

 Hvert år afholder United Kingdom (England, med flere) et skakmesterskab for skoler. I 

2004 deltog 71.000 børn fra mere end 2.000 skoler.  

2004 var i øvrigt året, hvor gensplejsede akvariefisk kom i handlen i de amerikanske 

dyrehandler. 

 Turneringen U.S. Scholastic Championships havde i 1985 1.572 deltagere.  

1985 er også året, hvor Steen og Stoffer første gang blev trykt i en avis. 

https://da.wikipedia.org/wiki/1935
https://da.wikipedia.org/wiki/1936
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/UK_Chess_Challenge
https://da.wikipedia.org/wiki/2004
https://da.wikipedia.org/wiki/AquAdvantage
https://en.wikipedia.org/wiki/Scholastic_chess_in_the_United_States
https://da.wikipedia.org/wiki/1985
https://da.wikipedia.org/wiki/Steen_%26_Stoffer
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Et praktisk eksempel 
Lad os se et eksempel, som er konstrueret til 

lejligheden: 

 

Sort har netop spillet e7-e5, hverken tårne eller 

konger har været flyttet, og hvid er i trækket. 

1. Der følger: 1: Lb4, Lb7, 2: La3, Lc8, 3: Lb4, 

La6, 4: La3 - nu står alle brikker for 2. gang på 

udgangs positionen,  

2. 4: ..., Tb8, 5: Tb1, Ta8, 6: Ta1, nu står alle 

brikker for 3. gang på udgangs positionen 

3. 6: ..., Tg8, 7: Tg1, Th8, 8: Th1, for 4. gang står 

brikkerne på udgangs positionen. 

Alle brikker har nu stået på de samme felter 4 gange, 

men der er faktisk tale om 4 forskellige stillinger: 

1. Første stilling, her var der mulighed for hvid 

at slå en passant på e6, denne mulighed 

eksisterer kun i første stilling 

2. Anden stilling, her er sort nu i trækket - ikke 

hvid, som var tilfældet i første udgangs 

position 

3. Tredje stilling, her har både sort og hvid 

mistet retten til lang rokade 

4. Fjerde stilling, her har både hvid og sort også 

mistet retten til kort rokade 

Stillings gentagelse i tidsnød? 
Hvis begge spillere har mindre end 5 minutter tilbage, 

og dermed ikke behøver at notere trækkene, kan 

man stadig kræve remis grundet stillings gentagelse. 

Proceduren er den samme: 

1. Dommeren skal, sammen med spillerne, 

forsøge at rekonstruere partiet på et andet 

bræt 

Hvis der ikke er enighed om trækkene, eller samme 

stilling ikke optræder 3 gange, skal partiet fortsætte 

og modstanderen skal have 2 minutter ekstra.

 

 

 
  

Vidste du at: 

 John Curdo fra Auburn, Massachusetts er den spiller, som har vundet flest 

turneringer, nemlig hele 865 turneringer.  Han har blandt andet vundet 

Massachusetts stats mesterskab 17 gange i perioden 1948 - 1985. Han blev født den 

14. november 1931. Hans højeste rating har været over 2500. 

1948 er året, hvor det ikke længere er tilladt at ryge i biograferne. 

 Anatoly Karpov har vundet 170 turneringer, hvilket er rekord for en GM i hele skak 

historien. Han blev født den 23. maj 1951 i Zlaoust. Han var desuden Verdens Mester 

i perioden fra 1975 - 1985, hvor han tabte titlen til Garri Kasparov. 

1975 er året, hvor ESA den europæiske rumorganisation oprettes 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Curdo
https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn,_Massachusetts
https://da.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://da.wikipedia.org/wiki/1948
https://da.wikipedia.org/wiki/1985
https://da.wikipedia.org/wiki/1931
https://da.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Karpov
https://da.wikipedia.org/wiki/1951
https://da.wikipedia.org/wiki/Zlatoust
https://da.wikipedia.org/wiki/1975
https://da.wikipedia.org/wiki/1985
https://da.wikipedia.org/wiki/Garri_Kasparov
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Europæiske_Rumorganisation
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Program for vinter 2018/19 

Dato Uge Aktivitet 

17. okt 42 Efterårs ferie 
Hurtig turnering med 25 min til hver. 

24. okt 43 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg efterår spil-når-du-vil, 2. runde 

Søndag  
28. okt 

43 FS 1 hjemme mod Brønshøj 2, start kl. 12:00 

Mandag 
29. okt 

44 FS 4 spiller ude mod Herlev 2, start kl. 19:15 

Tirsdag 
30. okt 

44 FS 5 spiller ude mod BMS 4, start kl. 19:00 

31. okt 44 FS 2 spiller ude mod Caissa Gladsaxe 1, start kl. 19:00 
FS 3 spiller hjemme mod Brøndby 1, start kl. 19:00 
FS 5 spiller hjemme mod Amager 4, start kl. 19:00 

7. nov 45 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg efterår spil-når-du-vil, 3. runde 

14. nov 46 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg efterår spil-når-du-vil, 4. runde 

Søndag 
18. nov 

46 FS 1 hjemme mod Frem, start kl. 12:00 

Tirsdag 
20. nov 

47 FS 3 spiller ude mod Damhus 1, start kl. 19:30 
FS 5 spiller ude mod BMS 4, start kl. 19:00 

21. nov 47 FS 2 spiller hjemme mod Brønshøj 3, start kl. 19:00 
FS 4 spiller hjemme mod Amager 2, start kl. 19:00  

28. nov 48 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg efterår spil-når-du-vil, 5. runde 

5.dec 49 Undervisning kl. 18:00 
Foredrag ved Jens Fejø - Skakfrugter – i hjertet af Aragonien 

Søndag  
9. dec 

49 FS 1 ude mod Bornholm, start kl. 12:00 

Tirsdag 
11. dec 

50 FS 3 spiller ude mod Damhus 2, start kl. 19:30 

12. dec 50 FS 2 spiller hjemme mod Odysseus 2, start kl. 19:00 
FS 4 spiller hjemme mod K41 2, start kl. 19:00 

19. dec 51 Undervisning kl. 18:00 
Jule afslutning 

26. dec 52 Lukket : Jule ferie 

2. jan 1 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg efterår spil-når-du-vil, 6. runde 

9. jan 2 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg efterår spil-når-du-vil, 7. runde 

Søndag 
13. jan 

2 FS 1 spiller ude mod Øbro 1, start kl. 12:00 

Mandag 
14. jan 

3 FS 5 spiller ude mod Ishøj 2, start kl. 19:30 

Tirsdag  
15. jan 

3 FS 2 spiller ude mod Hvidovre 1, start kl. 19:00 

16. jan 3 FS 3 spiller hjemme mod BMS 3, start kl. 19:00 
FS 4 spiller ude mod Lyngby-Virum 2, start kl. 19:00 

23. jan 4 Undervisning kl. 18:00 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24999
https://www.bsf-skak.dk/
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
http://www.caissa-gladsaxe.dk/
http://www.brondbyskak.dk/
http://amsf.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24999
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24999
http://www.frem-skakklub.dk/
http://damhusskakklub.dk/
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
https://www.bsf-skak.dk/
http://amsf.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24999
https://da.wikipedia.org/wiki/Aragonien
http://www.bornholms-skakklub.dk/2018/
http://damhusskakklub.dk/
http://www.skakforeningenodysseus.dk/
https://skakklubbenk41.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24999
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24999
http://oebroskak.dk/
http://www.ishoej-skakklub.dk/
https://www.hvidovre-skakklub.dk/
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=129
http://www.lyngbyvirumskakklub.dk/
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Dato Uge Aktivitet 

Frederiksberg vinter 2019 alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 1. runde 

Søndag  
27. jan 

4 FS 1 spiller ude mod Holbæk, start kl. 12:00 

30. jan 5 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg vinter 2019 alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 2. runde 

Tirsdag 
5. feb 

6 FS 5 spiller ude mod Blindes Skakklub, start kl. 19:00 

6. feb 6 FS 2 spiller hjemme mod Øbro 3, start kl. 19:00 
FS 3 spiller ude mod Lyngby-Virum 1, start kl. 19:00 
FS 4 spiller hjemme mod Tåstrup 2, start kl. 19:00 

13. feb 7 Frederiksberg vinter 2019 alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 3. runde 

20. feb 8 Undervisning kl. 18:00 
Generalforsamling 

Søndag 
24. feb 

8 FS 1 spiller hjemme mod Furesø, start kl. 12:00 
 

Mandag 
25. feb 

9 FS 2 spiller ude mod Herlev 1, start kl. 19:15 

27. feb 9 FS 3 spiller hjemme mod Nørrebro 2, start kl. 19:00 
FS 5 spiller hjemme mod Nørrebro 4, start kl. 19:00 

Torsdag 
28. feb 

9 FS 4 spiller ude mod Nørrebro, start kl. 19:00 

6. mar 10 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg vinter 2019 alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 4. runde 

Søndag 
10. mar 

10 FS 1 spiller hjemme mod Næstved, start kl. 12:00 

13. mar 11 Frederiksberg lyn mesterskab 

20. mar 12 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg vinter 2019 alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 5. runde 

27. mar 13 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg vinter 2019 alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 6. runde 

Lørdag 
30. mar 

13 FS 2 spiller ude mod Valby 1, start kl. 13:00 
FS 3 spiller ude mod Jernbanen, start kl. 13:00 
FS 4 spiller hjemme mod Odysseus 3, start kl. 13:00 
FS 5 spiller hjemme mod Damhus 3, start kl. 13:00 

3. apr 14 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg vinter 2019 alle-mod-alle og spil-når-du-vil, 7. runde 

10. apr 15 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil, 1. runde 

17. apr 16 Lukket: Påske 

24. apr 17 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil, 2. runde 

1. maj 18 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil, 3. runde 

8. maj 19 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil , 4. runde 

15. maj 20 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil , 5. runde 

22. maj 21 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil , 6. runde 

29. maj 22 Undervisning kl. 18:00 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25386
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25385
http://www.123hjemmeside.dk/skakforsjov/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25386
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25385
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/9
http://oebroskak.dk/
http://www.lyngbyvirumskakklub.dk/
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25386
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25385
http://www.furesoeskak.dk/
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
http://nbskak.dk/
http://nbskak.dk/
http://nbskak.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25386
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25385
http://www.naestved-skakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25386
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Dato Uge Aktivitet 

Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil , 7. runde 

5. juni 23 Sommerturnering de første 3 partier a 25 minutter 

12. juni 24 Sommerturnering de næste 3 partier a 25 minutter 

19. juni 25 Sommerturnering de næste 3 partier a 25 minutter 

26. juni 26 Sommerturnering de sidste 3 partier a 25 minutter 

Juli  Lukket: Sommerferie 

7. aug 32 Opstart efter sommerferien 

Løsning på forside opgaverne 
Opgave 1 af J. Jespersen, Svendborg, 1909:  1: Lf7, Ke5, 2: Tc6, Ke4, 3: Te6+, Kd5, 4: c4++ 

Opgave 2 af J. Jespersen, Svendborg, 1909:  1: b4, c4, 2: Td2, g3, 3: Lg2++ 

Opgave 3 af V. Thomas Jensen, Hellerup, 1909: 1: Dg1, Sbc5, 2: Dc1+, Kd5, 3: Sf6+, Kd6, 4: Sf5++ 

Opgave 4 af C. V. Weilback, Roskilde, 1909:  1: Kb3, Lxc4, 2: Sc3++ 

Opgave 5 af W. A. Shinkman, 1909:  1: Sce3, c2+, 2. Kxa2, c1S+, 3: Kb1, a2+, 4: Kc2, a1S+,  

 5: Kb1, Lxd7, 6: Lg2++ 

Opgave 6 af J. Juchli, Schweitz, 1894:  1: Dg5+, e5, 2: Dg2+, e4, 3: Dg5+, Ke6, 4: Te7++ 

Redaktion 
Hvis du har nogle partier, anekdoter, historier eller andet, som du synes kunne være sjovt eller interessant at 

dele med klubbens medlemmer, så send det til Dennis L. Rose (mailto:bmedlem3@fsskak.dk). 

Vidste du at: 

 GM Susan Polgar spillede simultant mod 326 spillere i et indkøbscenter i Palm Beach 

Gardens i Florida i juli 2005. Hun vandt 309 partier, 14 blev remis og tabte kun 3 

partier. Gevinst % blev dermed 96,93%.  

Den tidligere rekord tilhørte IM Andrew Martin som spillede mod 321 modstandere, 

han vandt 293 partier, spillede 26 remis og tabte kun 1 parti. Det tog 16 timer og 51 

minutter. Han gik > 8 kilometer (5 miles), og foretog mere end 7.000 træk.  

2005 er året, hvor Operaen i København officielt åbner. Det er også året, hvor der 

findes flere beviser efter Dakosaurus andniensis. 
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