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Opgave 1 
Hvid trækker: Mat i 3 træk 

Opgave 2 
Hvid trækker: Mat i 2 træk 
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Indkaldelser til generalforsamling  
 

Frederiksberg Skakforening 

Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg 

Onsdag den 20. marts 2019, kl. 19:30 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Kassererens reviderede regnskab  

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

Frank Dybdahl træder tilbage som kasserer, hvilket betyder at vi skal fundet en ny kasserer. 

5. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet til FS med 15 kroner i kvartalet for alle medlems kategorier. 

6. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag ind 

7. 2020 planen 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Afslutningsfest 
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at vi samles efter sidste runde i KSU's holdturnering og spiser lidt 

god mad. Denne gode tradition vil vi fortsætte efter holdafslutningen lørdag den 30. marts i Tapeten i Ballerup. 

Du får nærmere detaljer - senest i forbindelse med generalforsamling, onsdag den 20. februar. 

 

Vidste du at: 

 lyn VM blev afholdt 'første' gang i 2006, hvor det blev afholdt i Israel, nærmere 

bestemt i byen Rishon Lezin. Vinderen blev Alexander Grichuk fra Rusland, medens 

Peter Svidler, ligeledes fra Rusland indtog 2. pladsen. Teimour Radjabov fra 

Azerbaijan tog sig af 3. pladsen. Faktisk måtte Grischuk spille Amagedon mod Svidler 

for at få 1. pladsen.  

2006 er året, hvor DR-byen får sit eget postnummer: 0999 

2006 er også året, hvor TV2 News start - det sker den 1. december, kl. 12 

Det er også året, hvor Pluto mister sin status som planet og bliver dværgplanet 

https://ballerup.dk/brug-byen/kulturinstitutioner/forenings-og-frivilligcenter-tapeten
https://ballerup.dk/
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Blitz_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/2006
https://da.wikipedia.org/wiki/Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Rishon_LeZion
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Grischuk
https://da.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Svidler
https://da.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://en.wikipedia.org/wiki/Teimour_Radjabov
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Grischuk
https://da.wikipedia.org/wiki/Armageddon_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Svidler
https://da.wikipedia.org/wiki/DR_Byen
https://da.wikipedia.org/wiki/Postnumre_i_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/0,999...%3D1
https://da.wikipedia.org/wiki/TV_2_News
https://da.wikipedia.org/wiki/Pluto_(dværgplanet)
https://da.wikipedia.org/wiki/Planet
https://da.wikipedia.org/wiki/Dværgplanet
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Holdturneringen 2018/2019 - status efter 5. runde 
Vi har jo 4½ hold med i holdturneringen, men hvordan går det egentlig med de andre hold - du skal lige have et 

overblik efter 5 spillede runder.  

Hold Placering Topscore 

1 Nr. 3 i 1. division, 20 point, 6 MP Erik André Andersen (R)  3 / 4 
Dan H. Andersen  2½ / 5 
Thorbjørn Rosenlund 2½ / 5 
Peter Lautrup Larsen 2½ / 5 

Holdet levede op til den forventede score i de 2 første runder, så der var dømt bøllebank og sol over 
Gudhjem (ok, Bornholmer holdet spiller i Rønne), da holdet drog til den østligste del af kongeriget for 
at spille mod Bornholm, her skulle holdet vinde - jævnfør den forventede score. Om det skyldtes den 
lange tur, som startede tidligt om morgenen - skal jeg lade være usagt, men holdet måtte indkassere 
et knebent nederlag. På den positive side vandt Dan over den tidligere senior verdensmester Jens 
Kristiansen. Holdet kom tilbage på sporet med 5½ sejr over Holbæk, så der er muligheder for at 
forblive i 1. division. Jævnfør seedningen burde holdet få en 4 .plads. 

2 Nr. 8 i KSU's mesterrække, 11 point , 0 MP Bjørn Olsen (R) 2,5 / 4 
John L. Hansen 2 / 4 
Peter Køhler  2 / 4 

Seedningen lyder på en 8. plads. Det lykkedes jo holdet at forblive i rækken i sidste sæson med en 6. 
plads. Men trods seedningen lagde holdet 'ok' ud mod Gaissa Gladaxe 1, som holdet tabte 2½ - 5½ til. 
Det var lidt over forventet mod den nuværende nr. 1. Desværre tabte holdet de 4 næste runder, 
blandt andet mod Odysseus, som er en af 'konkurrenterne' til nedrykningspladserne.  
Det vil nok kræve et mindre skak-mirakel, for at undgå nedrykning, da der er 4½ point op til 
'redningen', men det handler jo om at være med, eller hvordan.... 

3 Nr. 6 i KSU's 1. række, 20 point, 3 MP Michael Vedsø 3 / 4 

Holdet skal ende på 6. pladsen, hvis man kigger på seedningen, men det betyder naturligvis ikke at 
holdet ikke har lov til at overraske:) 
Faktisk har holdet de 2 bedste resultater, når man kigger på forventet score. I 2. runde spillede holdet 
4 - 4 mod Damhus 1, selv om den forventede score kun sagde 1,52, og runden efter vandt holdet 7 - 1 
over Damhus 2 - forventet 4,83.  
Der er 5 point ned til 7. pladsen, så der skulle være gode muligheder for at blive i rækken, specielt, da 
holdet mangler at møde netop nummer 7 (Jernbanen).  

4 Nr. 4 i KSU's 3. række, 20 point, 5 MP Thomas Haugaard 3,5 / 4 

Målet blev sat allerede fra første kamp, idet Herlev 1 blev besejret med 6½ - 1½, hvilket var hele 2,29 
over den forventede score. Målet er naturligvis oprykning. Der var stadig gode takter i 2. runde, da 
holdet scorede 1,29 over forventet. Men desværre gik pusten lidt af holdet, i de 2 efterfølgende 
runder. Der er 7,5 point op til 1. pladsen, så hvis det skal blive til oprykning, bliver det via 2. pladsen, 
som der kun er 2 point til, men det kræver flere gode point på kontoen.  

5 Nr. 5 i KSU's 5. række, 5½ point, 3 MP Erik Jarlnæs (R) 2 / 2 
Mikkel Bilgrav Madsen 1 / 1 
Per Hattens  1 / 3 
Bjørn Olsen (R) 1 / 1 

Holdet er et 4-mands hold, og seedningen siger en 7. plads - der er 7 hold i rækken. Holdet lagde godt 
ud med at vinde 2,5 over Amager 4. Holdet har også siddet over, men om det bliver muligt at holde 5. 
pladsen vil tiden vise, da der det kun er ½ point, som skiller 7 og 5. pladsen, men det kræver nok lidt 
'hjælp' fra de andre 'konkurrenter' om 6. og 7. pladsen. Holdet mangler blandt andet at møde Blindes 
skakklub, som indtager den øjeblikkelige 1. plads. 

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=181&teamTourId=36
https://bornholm.info/roenne/
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Bornholm
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Senior_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Kristiansen
https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Kristiansen
http://www.123hjemmeside.dk/skakforsjov/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=194&teamTourId=42
http://www.caissa-gladsaxe.dk/
http://www.skakforeningenodysseus.dk/
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=195&teamTourId=42
http://damhusskakklub.dk/
http://damhusskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/16
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=197&teamTourId=42
http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
http://www.kobenhavnsskakunion.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=199&teamTourId=42
http://amsf.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/9
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/9
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Hold kaptajnen for 4. holdet Thomas Haugaard har skrevet et lille referat efter 1. runde: 

Med en sejr på 6,5-1,5 lagde vi os straks 

overbevisende  i spidsen af 3. række. Vi kom meget 

hurtigt i spidsen med 3-0. Først nappede Frahm en 

øl, så nappede han en officer og færdiggjorde 

derefter partiet inden der var gået time.  

Derefter fulgte Jarlnæs op med et sikkert point. Jeg 

var nede med et tårn efter et primitivt offer og 

stod til tab, men så overså min modstander en 

mat. Det gjorde jeg ikke og så stod det 3-0.  

Vi fortsatte de gode takter da vores to nye på 

holdet Anfinn og Rolf begge spillede sikre sejre 

hjem. Vores tredje nye på holdet Ahmad måtte 

ned. Hans konge var på vej ind i fjendens lejr med 

dronninger på brættet og det er jo altid farligt.  

Fejø spillede remis i et slutspil med springer og 

bønder på hver side og Rendlev lukkede festen 

med et knusende angreb på modstanderens 

kongeside.  

Næste kamp er den 21. november hjemme mod 

Amagers andet hold som ratingtallene siger skal 

have smæk.  

Lad mig høre om I kan spille den  dag så jeg kan 

disponere. 

 

Red: Peter Frahm har efterfølgende sendt en 

korrektion, da drikken var en kop kaffe:) 

Men som nogle skrev, hvorfor ødelægge en god 

historie med fakta..

Kommentar efter 4. runde: 

Det blev et nederlag til Lyngby Virum med 3-5 efter 

en tæt kamp. Tre af kampene så jeg ikke da jeg selv 

var optaget af mit eget parti, men Frahm  og Knud 

spillede forholdsvist hurtigt remis og Ahmad måtte 

ned. Senere måtte også Rolf ned i en materiel ulige 

stilling. 

Jeg vandt i et mærkeligt parti mod en 

frembrusende modstander men fik lukket min 

kongefløj af og gik så til angreb i centrum. Det 

angreb fes lidt ud og jeg konverterede angrebet 

mod et slutspil med lige mange bønder og springer 

og løber mod tårn. Bjørn vandt på knockout, hvor 

han udnyttede en svaghed på bagerste række. 

Herefter stod det 2-2 og tilbage var Erik og Niels 

tilbage og det så ganske lovende ud for os. men 

Erik var i frygtelig tidnød. Og helt nede på syv 

sekunder i en lige stilling med springer og fire fem 

bønder på hver side, men uden tillægs tid var det 

umuligt for ham at nå noget og da modstanderen 

afslog et remistilbud overskred Jarlen på tid. Lidt 

ærgerligt.  

Så var der Niels tilbage som stillede sig mægtigt op 

omkring sin modstanders kongestilling, men han 

overså et afgørende gevinsttræk og så befriede 

hans godt fightende modstander sin stilling og Eriks 

begyndte at smuldre. Det endte med et nederlag, 

der gjorde mentalt ondt. 

  Vidste du at: 

 da lyn VM blev afholdt i 2007 i Moskva blev vinderen Vassily Ivanchuk, medens 

Viswanathan Anand måtte nøjes med 2. pladsen. Vinderen fra 2006 Alexander 

Grischuk måtte nøjes med 3. pladsen. 

2007 er året, hvor Susanne Bier nomineres til en Oscar for 'Efter Brylluppet', som 

bedste udenlandske film. Filmen vandt dog ikke. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Blitz_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://da.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://en.wikipedia.org/wiki/Vassily_Ivanchuk
https://da.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand
https://da.wikipedia.org/wiki/2006
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Grischuk
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Grischuk
https://da.wikipedia.org/wiki/Susanne_Bier
https://da.wikipedia.org/wiki/Oscaruddelingen
https://da.wikipedia.org/wiki/Efter_brylluppet
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Sidste runde i holdturneringen 
Husk det kryds du har sat i kalenderen for flere måneder siden, nemlig lørdag den 30. marts kl. 13:00, hvor der 

jo bliver spillet sidste runde i KSU's holdturneringen. Det foregår, som de sidste mange år i Tapeten i Ballerup. 

Juleafslutningen 2017 
Der blev traditionen tro disket op med æbleskiver og gløgg, som Frank Dybdahl sørgede for havde den rette 

temperatur og var lige til at spise (og drikke). Efterfølgende var der et udsøgt glas portvin til alle fremmødte.   

Så stod den på parlyn, hvor der blev dannet hold med 2 spillere på hvert hold. Det var lynpartier med 5 

minutter til hver. Første runde var faktisk meget lige, da kun et hold vandt 2-0, resten delte lige over. Det var 

HR-teamet (Henrik Sørensen og Rolf Ejlertsen), som satsede på at gå ubesejret gennem turneringen. Men 

desværre for HR teamet,  så spillede de 'kun' 1 - 1 i den efterfølgende runde.  

Efter 4. runde af 7, var Team JJ (John L. Hansen og Jens Fejø), samt Radio FM (Frode B. Nielsen og Michael 

Vedsø) i front med 6 point. Lige efter kom HR teamet med 5 point. Men allerede runden efter gik Radio FM i 

udbrud ved at tage 1½ point, medens Team JJ måtte nøjes med et enkelt. Da Radio FM delte i 6. runde med 

Team JJ, skulle Radio FM snuble i den sidste runde mod HR-teamet - det skete dog ikke og resultatet blev 

derfor: 

1. Radio FM - Frode B. Nielsen & Michael Vedsø 10 point 

2. Team JJ - John L. Hansen og Jens Fejø 8 point 

Erik Jarlnæs og Ahmad Kasiz  8 point 

3. HR-teamet - Henrik Sørensen og Rolf Ejlertsen 7½ point 

4. BT-teamet - Bjørn Olsen & Thomas Haugaard 7 point 

Dan H. Andersen & Anfinn Niclassen 7 point 

 

 

 

 

 

JuleQuiz 
Der var lavet en lille julequiz til juleafslutningen, som du naturligvis også skal have chancen for at løse. Vinder 

af julequizzen blev Frode B. Nielsen, Allerød med 18 korrekte svar, medens der var tæt løb om 2. pladsen, idet 

Dan H. Andersen, John L. Hansen og Bjarke Winther fulgte trop - kun en enkelt bagefter. På 3. pladsen kom Erik 

Jarlnæs og Rolf Ejlertsen ligeledes 1 point efter 2. pladsen. Løsningen finder du bagerst. 

Hvis du har et spørgsmål, som du synes, det kunne være sjovt at få med i næste julequiz, så er du velkommen 

til at sende spørgsmål & svar til redaktøren, så kan det være, at dit spørgsmål finder vej til quizzen.  

Vidste du at: 

 i 2008, var det byen Almaty i Kasakhstan, som lave værtskab til. Her blev vinderen 

Leinier Domiguez fra Cuba, medens vinderen fra 2007 Vassily Ivanchuk tog sig af 2. 

pladsen. På 3. pladsen kom Peter Svidler fra Rusland. 

2008 er i øvrigt året, hvor De Sorte Spejdere stopper efter 4 år. 

https://ballerup.dk/brug-byen/kulturinstitutioner/forenings-og-frivilligcenter-tapeten
https://da.wikipedia.org/wiki/Ballerup
https://www.valdemarsro.dk/aebleskiver/
https://www.valdemarsro.dk/gloegg/
https://da.wikipedia.org/wiki/Portvin
http://underholdning.tv2.dk/2016-12-08-den-store-familie-quiz-hvor-meget-ved-i-om-julen
http://ask-skak.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/2008
https://en.wikipedia.org/wiki/Almaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://da.wikipedia.org/wiki/De_Sorte_Spejdere
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Nr. Spørgsmål 1 X 2 

1 Hvilket år spillede Bent Larsen sit sidste OL 
parti? 

1970 1976 1982 

2 Hvilket år flyttede FS til sin nuværende adr.? 2008 2010 2012 

3 Hvem spillede Nimzowitsch mod i det 
udødelige træks tvangs parti fra 1923? 

Emanuel 
Lasker 

Tigran Petrosian Friedrich 
Samisch 

4 Hvem var den 1. vinder af Copenhagen Open i 
1979 (XtraCon)? 

Ole Jacobsen Bent Larsen Carsten Høi 

5 Hvornår fylder FS 100 år? 2020 2021 2022 

6 I 1985 spillede FS i Europa cuppen, men hvor 
langt nåede holdet? 

2. runde 3. runde 
kvartfinalen 

4. runde 
semifinalen 

7 Hvem scorede flest hold point i 2017/2018? Ole Overmark Knud Larsen Bjørn Olsen 

8 Hvilket FS hold rykkede op i sæsonen 
2017/18? 

3. holdet 4. holdet ingen 

9 Ca. hvor mange skakklubber & medlemmer er 
registeret i DSU, jævnfør rating listen primo 
december 2018?  
Det er eksklusiv enkelt- & prøvemedlemmer. 

112 klubber &  
3.813 

medlemmer 

141 klubber & 
 4087 

medlemmer 

156 klubber & 
 4.373 

medlemmer 

10 Hvordan noteres remistilbud? (?) (=) (+/-) 

11 Hvornår vandt Curt Hansen DM 1. gang? 1983 1986 1989 

12 Inden for hvilket felt var Julius Nielsen kendt? Nær skak Korrespondance 
skak 

Problem skak 

13 Hvilket FS medlem har vundet DM i hækkeløb 
3 år i træk? 

Michael Vedsø Erik Jarlnæs Henrik 
Sørensen 

14 Hvad hed den første kvindelige VM? Lyudmila 
Rudenko 

Vera Menchik Elisaveta 
Bykova 

15 Hvor mange bøger har verdens største 
skakbibliotek? 

ca. 12.000 ca. 22.000 ca. 32.000 

16 Ole Schøller Larsen gik på pension som 
kasserer i år, men hvornår blev han kasserer? 

1992 1995 1998 

17 Hvilket år spillede Jens Enevoldsen sit første 
OL parti? 

1927 1933 1941 

18 Hvilket år kunne Garri Kasparov første gang 
kalde sig VM? 

1980 1985 1990 

19 Hvilket år spillede Bobby Fischer revance 
match mod Spasskij i jugoslavien? 

1990 1992 1994 

20 Hvornår var Susan Polgar VM? 1991 - 1995 1996 - 1999 2001 - 2004 

21 Hvilket år blev Dan H. Andersen formand? 2010 2012 2014 

22 Hvilket år blev Magnus C. junior VM? Aldrig 2004 2007 

23 Hvor mange gange har Bent Larsen spillet og 
fuldført DM? 

10 gange 13 gange 19 gange 

24 Vi slutter lige af med et jule spørgsmål.  
I hvilket land blev risalamande opfundet? 

Belgien Frankrig Danmark 
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Indbydelse til vinter spil-når-du-vil 
Ja, ja vinteren er ganske vist over os - jævnfør kalenderen, men noget skal turneringerne jo hedde!!!  

Men upåagtet af vind og vejr, rusk og regn indbyder FS til vinter spil-når-du-vil, hvor sidste runde spilles 

onsdag den 3. april. Konceptet er det velkendte: Hvis du har tid og lyst, så kan du komme og spille et parti.

 

 

Indbydelse til Frederiksberg Mesterskab 2019 og spil-når-du-vil 
FS indbyder til årets udgave af Frederiksberg Mesterskabet, 

som denne gang løber over følgende onsdage: 

1. Onsdag den 10. april 

2. Onsdag den 24. april 

3. Onsdag den 1. maj 

4. Onsdag den 8. maj 

5. Onsdag den 15. maj 

6. Onsdag den 22. maj 

7. Onsdag den 29. maj 

Sideløbende afholdes vores traditionsrige spil-når-du-vil 

turnering. 

 

 

 
 

 

Indbydelse til Frederiksberg sommerskak 2019 
Ja, der er naturligvis lang tid til sommer på nuværende tidspunkt, 

men hvis sol & og varme bliver for meget indbyder FS til en 

sommer-hurtig-skak-turnering på følgende dage: 

 onsdag den 5. juni 

 onsdag den 12. juni 

 onsdag den 19. juni 

 onsdag den 26. juni 

Der spilles 3 partier hver aften med 25 minutter til hver. Partierne 

bliver ratet - både dansk og ELO. Du behøver ikke at spille alle 

partierne, men møder blot op, de aftener du har tid og lyst. 

Runderne starter kl. 19:00. 

 

Vidste du at: 

 i 2009, i Moskva kom en ung norsk spiller på 1. pladsen. Det var naturligvis Magnus 

Carlsen, som for alvor indtog verdens scenen. På 2. pladsen kom den regerende 

verdensmester Viswanathan Anand, medens en anden ung komet indtog 3. pladsen, 

nemlig Sergey Karjakin fra Ukraine. 

Tidligere Frederiksberg Mestre: 

2013 Dick Sørensen & Frode B. Nielsen 

2014 John L. Hansen 

2015 Kim Thomsen 

2016 John L. Hansen 

2017 Alexander Riisberg 

2018 Dick Sørensen 

2019 ? 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2018/10/01/02/52/giant-chess-set-3715228_960_720.jpg&imgrefurl=https://pixabay.com/da/k%C3%A6mpe-skakspil-rekreation-tropisk-3715228/&docid=KQtm88blLzanKM&tbnid=2s_AQ_s3hvNmSM:&vet=12ahUKEwiq3cO61erfAhUE3iwKHYraBqA4ZBAzKBswG3oECAEQHA..i&w=960&h=650&itg=1&bih=910&biw=1530&q=sommer skak&ved=2ahUKEwiq3cO61erfAhUE3iwKHYraBqA4ZBAzKBswG3oECAEQHA&iact=mrc&uact=8
https://da.wikipedia.org/wiki/2009
https://da.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://da.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand
https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Karjakin
https://da.wikipedia.org/wiki/Ukraine
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Frederiksberg spil-når-du-vil efterår 
I efteråret (og lidt af vinteren), afholdt FS sin traditionelle spil-når-du-vil turnering. Turneringen blev spillet 

efter princippet - hvis du har tid og lyst, så kommer du og spiller et parti. Du behøver med at spille med i hele 

turneringen. En lille sjov detalje er, at nummer 1 & 2 faktisk ikke kom til at spille mod hinanden, men det 

afhænger naturligvis helt af rundelægningen. 

Der blev benyttet korrektion til resultatet.

Statistik 
 Der deltog  26 spillere 

 Der var deltagelse af 6 ikke-FS'ere 

 Der bliver spillet i alt 53 partier 

 Gennemsnitlig rating tilgang blev 1,7  

 Rating vinder blev Poul Jacobsen: 59 

 

Resultatet 
1. Peter Køhler  4 / 7 

2. John L. Hansen  4 / 7 

3. Dan H. Andersen  3,5 / 5 

Søren Friis Larsen, Nørrebro 3,5 / 5 

4. Poul Jacobsen  3,5 / 6 bedst<1400 

5. Morten Rasmussen, Enkelt medl. 3,5 / 6 

6. Jens Fejø  3 / 5 

7. Ahmed Kazic  3 / 4 

8. Bjarke R. Winther  2,5 / 6 

Bjørn Olsen  2,5 / 5 

9. Anfinn Niclasen  2,5 / 5 

10. Peter Andersen  2,5 / 5 

Rolf Ejlertsen  2,5 / 6 

 

  

0 

20 

40 

Hvid 
gevinst 

Sort 
gevinst 

Remis 

21 
19 

13 

Vidste du at: 

 i 1970, efter matchen 'Sovjetunionen mod resten af verden', blev der afholdt en lyn 

turnering, hvor mange af matchens deltagere deltog. Resultatet efter de 22 runder 

blev: 

1. Bobby Fischer (USA) 19 point 

2. Mikhail Tal (USSR) 14½ point 

3. Viktor Korchnoi (USSR) 14 point 

4. Tigran Petrosian (USSR) 13½ point 

5. David Bronstein (USSR) 13 

Det kunne have været sjovt, hvis Bent Larsen havde deltaget, men det skete 

desværre ikke. Turneringen var en af de stærkeste lyn turneringer på den tid, 

med hele 4 VM'er til start. 

1970 er også året, hvor 'Den 'nye Lillebæltsbro' indvies . Det var 21.oktober 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/1970
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_(USSR)_vs_Rest_of_the_World
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Blitz_Chess_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Blitz_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Tal
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://da.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kortjnoj
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigran_Petrosian
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://da.wikipedia.org/wiki/David_Bronstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Larsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Skakverdensmestre
https://da.wikipedia.org/wiki/Lillebæltsbroen_(1970)
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FS lyn mesterskabet 2019 
Onsdag den 13. marts indbyder FS endnu en gang vores 

traditionsrige lyn mesterskab, hvor det skal afgøres, hvem 

der er hurtigst og skarpest ved brættet. Det gælder 

naturligvis om at være hurtig med både brikker og ur, samt 

at holde hoved koldt, for at regne de rigtige træk ud. Det er 

før set, at folk er gået 'mat' efter nogle kampe, da man jo 

skal holde koncentrationen igennem hele turneringen.  

Som i alle store turneringer med store titler på spil, skal 

man naturligvis sørge for, at lyn formen topper på netop 

denne onsdag:)  

Lidt overraskende var det Bjørn Olsen, som tog titlen sidste 

år, men mon ikke nogle af vores første holdspillere, mener 

at titlen hører hjemme blandt en, som spiller på første 

holdet. Så er det jo bare om at vise den stilsikre hånd på 

brættet og føre brikkerne til den ene sejr efter den anden.  

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 2019 bliver højst 

placerede i turneringen, som samtidigt er medlem af FS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 2017 Thorbjørn Rosenlund 

 2018  Bjørn Olsen 

 2019 ? 

Vidste du at: 

 at ved lyn verdensmesterskabet i 1998, stillede 32 deltagere til start, med regerende 

VM Garry Kasparov i spidsen og som favorit, da han havde hele 2750 i rating, som var 

35 point foran Anatoly Karpov, som 'kun' havde 2715. Men det blev den tidligere 

verdensmester Mikhail Tal, som endte med at vinde i finalen over Rafael Vaganian 

med hele 4 - 0. 

Turneringen blev afholdt i Saint John, New Brunswick i Canada. 

1998 er året, hvor Storebæltsbroen åbner for biler. 

Det er også året, hvor 'Harry Potter og de vises sten' udkommer på dansk. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Blitz_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/1998
https://da.wikipedia.org/wiki/Garri_Kasparov
https://da.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Karpov
http://www.chessgames.com/player/mikhail_tal.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Vaganian
https://da.wikipedia.org/wiki/Saint_John
https://da.wikipedia.org/wiki/New_Brunswick
https://da.wikipedia.org/wiki/Canada
https://www.google.dk/search?q=storeb%C3%A6ltsbroen&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=e8C_3gg0YLStnM%252CAAAAAAAAAAABAM%252C_&usg=K_SdSXRDK68i8R_dUH5b5UHZMQeAs%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiD9KqTkIvgAhUThaYKHViEDSQQuqIBMAx6BAgHEAY&biw=1527&bih=910#imgrc=yIqG2LhUOlrNXM
https://da.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_og_De_Vises_Sten
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Skakkens regler - rørt brik 
De fleste kender reglen om rørt brik, men hvordan 

udføres det i praksis? 

Der er forskellige situationer: 

1. Spilleren rører en eller flere af sine egne 

brikker 

Den først rørte brik, som kan flyttes, skal 

flyttes 

 

2. Spilleren rører en eller flere af 

modstanderens brikker 

Den første rørte brik, som kan slås - skal slås 

 

3. Spilleren rører en eller flere af både egne og 

modstanderens brikker: 

1. Spilleren skal slå modstanderens brik, 

med sin egen brik, hvis det er lovligt 

 

2. Den første rørte brik skal flyttes eller slås 

 

3. Hvis det er uklart hvilken brik, der blev 

flyttet først, betragtes spillerens egne 

brik som rørt, før modstanderens brik 

Der er tale om rørt brik, hvis man røre brikken for at 

flytte eller tage den, altså ikke kun strejfer den. Hvis 

der ikke er enighed om, hvorvidt en brik er rørt eller 

ej, skal dommeren høre uvildige vidner, (hvis det er 

muligt at finde nogle i forbindelse med en holdkamp). 

Hvis der ikke findes uvildige vidner, var brikken ikke 

rørt. 

Hvis ingen af de rørte brikker kan flyttes eller slås, må 

spilleren udføre et hvilket som helst lovligt træk. 

Hvis en spiller først siger 'jeg retter', er det lovligt at 

rette en eller flere brikker på deres felt. Det er dog 

ikke lovligt at rette på brikker i modstanderens tid. 

Rokade 
I tilfælde af rokade, skal man huske at kongen skal 

røres først og derefter tårnet. Hvis tårnet bliver rørt 

først, må man ikke rokere. 

Hvis man først rører kongen og derefter tårnet, men 

det viser sig, at rokade til den side ikke er lovligt, skal 

spilleren flytte kongen. Det kan naturligvis være 

rokade til den anden side.  

Hvis det heller ikke er lovligt, skal spilleren flytte 

kongen. Hvis dette ikke er lovligt, må spilleren frit 

foretage et andet træk. 

Rørt brik - uden for brættet 
Rørt brik gælder ikke uden for brættet. Det vil sige, 

hvis en bonde har mulighed for at blive forvandlet til 

eksempelvis en dronning, må spilleren godt sidde 

med dronningen i hånden, men spilleren behøver 

ikke at forvandle bonden til en dronning, samt 

spilleren behøver ikke at flytte bonden til 

forvandlings feltet.  

Netop denne situation blev beskrevet i en artikel i 

skakbladet om Bent Larsen for nogle år siden. 

Fremsætte krav om rørt brik 
Du skal være opmærksom på, at modstanderen 

mister retten til at fremsætte krav om rørt brik, når 

spilleren selv rører en brik med henblik på at flytte 

eller slå den. 

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. Du kan se i programmet, hvornår der er 

undervisning. Hvis der er holdkampe, er der ikke undervisning. 
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Skakkens verdensmestre 
Erik Bremer har fundet nogle historier, denne gang om skakkens verdensmestre. Her får du de første 2 afsnit. 

Verdensmester (uofficielt) 1560 Ruy López de Segura.  
Lopez vandt verdens allerførste internationale skakturnering, som blev spillet i Madrid i 1560. i 1571 slog han 

de to stærkeste italienske mestre, Giovanni Leonardo di Cutri og Pablo Boi, som dog fik revanche i 1575.  

Hvid: Ruy Lopez de Segura. Sort: G da Cutri Rome. 1560.  

1: e4, e5, 2: Sf3, f6, 3: Sxe5, fxe5, 4: Dh5+  

 

4: ..., g6, 5: Dxe5+, De7, 6: Dxh8, Sf6, 7: d4, Kf7, 8: 

Lc4+, d5, 9: Lxd5+, Sxd5  1–0. 

 

 

Det er da et underligt parti! Kan de overhovedet 

noget?  

 

Verdensmester (uofficielt) 1587-1598 Paolo Boi 
Boi er en af de bedste skakspillere i det 16. 

århundrede. Han var tilmed digter, soldat og sømand. 

Paulo Boi blev født i 1528, Syracuse, på Sicilien.  

I 1549 besejrede han pave Paul III. Og fik tilbudt et 

embedet som kardinal, men det afslog han. Han 

rejste til Østrig og på hjemvejen blev han overfaldet 

og taget til fange af algeriske sørøvere og solgt til en 

tyrkisk rigmand.  

Som slave spillede han skak med sin Herre og da han 

tjente mange penge til tyrken og vandt over ham i 

skak, fik Boi sin frihed igen. Han døde i Napoli i 1598 

under mistænkelige omstændigheder, måske myrdet, 

forgiftet af rivaler der led af jalousi.  

 

Hvid: Sovran. Sort: Paolo Boi. Spanien 1575.  

1: e4, e5, 2: Lc4, Lc5, 3: Sf3, Sc6, 4: c3, De7, 5: d4, 

exd4, 6: cxd4  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ruy_López_de_Segura
https://da.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://da.wikipedia.org/wiki/1560
https://da.wikipedia.org/wiki/1571
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Leonardo_Di_Bona
https://da.wikipedia.org/wiki/1575
https://en.wikipedia.org/wiki/Syracuse,_Sicily
https://da.wikipedia.org/wiki/Sicilien
https://da.wikipedia.org/wiki/US_Airways_Flight_1549
https://da.wikipedia.org/wiki/Paverækken
https://da.wikipedia.org/wiki/Pave_Paul_3.
https://da.wikipedia.org/wiki/Kardinal_(katolske_kirke)
https://da.wikipedia.org/wiki/Østrig
https://da.wikipedia.org/wiki/Algeriet
https://historienet.dk/kriminalitet/kriminelle/10-brutale-pirater
https://da.wikipedia.org/wiki/Tyrkisk_(sprog)
https://da.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://da.wikipedia.org/wiki/1598
https://da.wikipedia.org/wiki/Spanien
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6: ..., Dxe4+, 7: Le3, Lb4+, 8: Sc3, d5, 9: Ld3, De7, 10: 

h3, Sf6, 11: Kf1, Kf8, 12: g4, Kg8, 13: Th2, Ld6, 14: Tg2  

1–0. 

 

Paulo Boi & djævelen 
En legende fortæller, at Paulo Boi spillede mod 

djævelen selv. 

En dejlig sommermorgen foran kirken Santa Maria 

mødte Paolo Boi, i 1570, en opsigtsvækkende 

skønhed med gennemtrængende feberagtige 

flammende øjne. Samtalen kom hurtigt og de blev 

straks gode venner.  

Paulo Boi blev forbavset over, at hun også spillede 

skak. Hans forbavselse blev endnu større, da han 

konstaterede, at den gådefulde kvinde var en ganske 

stærk skakspiller. Partiet blev langt og hårdt.  

Da Boi troede han ville vinde og var klar til at 

annoncere mat i to træk, var hans hvide dronning 

pludselig forvandlet til en sort dronning. den smukke 

unge kvinde sagde til ham: Åh Paolo, vil du ikke vinde, 

nu har jeg en dronning, og du har ingen!  

Men da hun sagde disse ord, mærkede han at han 

stadig kunne vinde med mat i to. Kvinden havde dog 

også indset det og hun forlod pladsen uden et ord. 

Paolo Boi indså, at han havde spillet mod Djævelen! 

Her er svaret på hundjævlens problem  

Der er mat i 2 - i begge situationer: 

Paolo Boi og djævelen med hvid dronning: 

 

1. Sxe6, Sxc4 2. Dxd4# 

1.-, Txf6 2. Rxe5# 

  

 

Paolo Boi og djævelen med sort dronning: 

 

1. Sb5, Sxc4 2. Sc3# 

1.-, Tf4 2. Sd6# 

1.-, Dxe7 2. Txd4# 

https://da.wikipedia.org/wiki/Santa_María_(skib)
https://da.wikipedia.org/wiki/1570
https://da.wikipedia.org/wiki/Djævel
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Program for vinter 2018/19 

Dato Uge Aktivitet 

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 
Frederiksberg vinter 2019 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 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 spil-når-du-vil, 3. runde 

20. feb 8 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg vinter 2019 spil-når-du-vil, 4. runde 

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 spil-når-du-vil, 5. 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 
Generalforsamling kl. 19:30 

27. mar 13 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg vinter 2019 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 spil-når-du-vil, 7. runde 

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/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25385
http://www.123hjemmeside.dk/skakforsjov/
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=25385
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=25385
http://www.naestved-skakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25385
http://www.valbyskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/16
http://www.skakforeningenodysseus.dk/
http://damhusskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25385
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Dato Uge Aktivitet 

10. apr 15 Undervisning kl. 18:00 
Hurtig-påske-skak: 5 partier med 15 minutter til hver - modificeret Schweizer  

17. apr 16 Lukket: Påske 

24. apr 17 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil, 1. runde 

1. maj 18 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil, 2. runde 

8. maj 19 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil , 3. runde 

15. maj 20 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil , 4. runde 

22. maj 21 Undervisning kl. 18:00 
Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil, 5. runde 

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

5. juni 23 Frederiksberg MesterSkabet 2019 og forår spil-når-du-vil , 7. runde  

12. juni 24 Sommerturnering de første 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 julequizen 
Nr. Spørgsmål 1 X 2 %  

Korrekt 

1 Hvilket år spillede Bent Larsen sit sidste 
OL parti? 

1970 
x 

1976 1982 50% 

2 Hvilket år flyttede FS til sin nuværende 
adr.? 

2008 
x 

2010 2012 56,25% 

3 Hvem spillede Nimzowitsch mod i det 
udødelige træks tvangs parti fra 1923? 

Emanuel 
Lasker 

Tigran Petrosian Friedrich 
Samisch 

x 

62,5% 

4 Hvem var den 1. vinder af Copenhagen 
Open i 1979 (XtraCon)? 

Ole Jacobsen Bent Larsen 
 

Carsten Høi 
x 

68,75% 

5 Hvornår fylder FS 100 år? 2020 
x 

2021 2022 100% 

6 I 1985 spillede FS i Europa cuppen, men 
hvor langt nåede holdet? 

2. runde 3. runde 
kvartfinalen 

x 

4. runde 
semifinalen 

43,75% 

7 Hvem scorede flest hold point i 
2017/2018? 

Ole Overmark 
6½ / 9 

x 

Knud Larsen Bjørn Olsen 
 

37,5% 

8 Hvilket FS hold rykkede op i sæsonen 
2017/18? 

3. holdet 4. holdet ingen 
x 

81,25% 

9 Ca. hvor mange skakklubber & 
medlemmer er registeret i DSU, jævnfør 

112 klubber & 
ca. 3.813 

141 klubber & 
ca. 4087 

156 klubber & 
ca. 4.373 

37,5% 

https://da.wikipedia.org/wiki/Påske
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25541
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25542
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25541
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25542
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25541
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25542
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25541
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25542
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25541
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25542
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25541
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25542
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25541
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25542
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25543
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25543
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25543
https://da.wikipedia.org/wiki/Sommerferie
https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Larsen
http://www.olimpbase.org/
https://da.wikipedia.org/wiki/1970
https://da.wikipedia.org/wiki/1976
https://da.wikipedia.org/wiki/1982
https://da.wikipedia.org/wiki/2008
https://da.wikipedia.org/wiki/2010
https://da.wikipedia.org/wiki/2012_(film)
https://da.wikipedia.org/wiki/Aaron_Nimzowitsch
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1102400
https://da.wikipedia.org/wiki/1923
https://da.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Lasker
https://da.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Lasker
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigran_Petrosian
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Sämisch
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Sämisch
http://danbase.skak.dk/turneringer.php?tid=117
http://danbase.skak.dk/turneringer.php?tid=117
https://da.wikipedia.org/wiki/1979
http://xtraconchessopen.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksmestre_i_skak
https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Larsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Carsten_Høi
https://da.wikipedia.org/wiki/2020
https://da.wikipedia.org/wiki/2021
https://da.wikipedia.org/wiki/2022
https://www.infoplease.com/year/1985
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Chess_Club_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/2017
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/10-vigtige-opdagelser-videnskaben-stod-bag-i-2018
https://da.wikipedia.org/wiki/2017
https://da.wikipedia.org/wiki/2018
http://www.skak.dk/
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rating listen primo december 2018?  
Det er eksklusiv enkelt- & 
prøvemedlemmer. 

medlemmer medlemmer 
x 

medlemmer 

10 Hvordan noteres remistilbud? (?) (=) 
x 

(+/-) 87,5% 

11 Hvornår vandt Curt Hansen DM 1. gang? 1983 
x 

83,84,85, 
94,98,00 

1986 1989 50% 

12 Inden for hvilket felt var Julius Nielsen 
kendt? 

Nær skak Korrespondance 
skak 

x 1901-81 

Problem skak 81,25% 

13 Hvilket FS medlem har vundet DM i 
hækkeløb 3 år i træk? 

Michael Vedsø Erik Jarlnæs 
x (70, 71, 72) 

Henrik 
Sørensen 

87,5% 

14 Hvad hed den første kvindelige VM? Lyudmila 
Rudenko 

1950 - 1953 

Vera Menchik 
1927 - 44 

x 

Elisaveta 
Bykova 

1953 - 56 

68,75% 

15 Hvor mange bøger har verdens største 
skakbibliotek? 

ca. 12.000 ca. 22.000 ca. 32.000 
x 

Cleveland 

56,25% 

16 Ole Schøller Larsen gik på pension som 
kasserer i år, men hvornår blev han 
kasserer? 

1992 1995 1998 
x 

25% 

17 Hvilket år spillede Jens Enevoldsen sit 
første OL parti? 

1927 1933 
x 

1941 81,25% 

18 Hvilket år kunne Garri Kasparov første 
gang kalde sig VM? 

1980 
x junior VM 

1985 1990 31,25% 

19 Hvilket år spillede Bobby Fischer 
revance match mod Spasskij i 
jugoslavien? 

1990 1992 
x 

1994 62,5% 

20 Hvornår var Susan Polgar VM? 1991 - 1995 1996 - 1999 
x 

2001 - 2004 37,5% 

21 Hvilket år blev Dan H. Andersen 
formand? 

2010 2012 2014 
x 

50% 

22 Hvilket år blev Magnus C. junior VM? Aldrig 
x 

2004 2007 68,75% 

23 Hvor mange gange har Bent Larsen 
spillet og fuldført DM? 

10 gange 13 gange 
x 

1953,54,55,56, 
59,63,64,89, 
91,94,97,98, 

99 
Han udgik efter 
første runde i 
2000 i Aaborg 

19 gange 37,5% 

24 Vi slutter lige af med et jule spørgsmål.  Belgien Frankrig Danmark 62,5% 

https://da.wikipedia.org/wiki/Curt_Hansen
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksmestre_i_skak
https://da.wikipedia.org/wiki/1983
https://da.wikipedia.org/wiki/1983
https://da.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)
https://da.wikipedia.org/wiki/1985
https://da.wikipedia.org/wiki/1994
https://da.wikipedia.org/wiki/1998
https://da.wikipedia.org/wiki/2000
https://da.wikipedia.org/wiki/1986
https://da.wikipedia.org/wiki/1989
http://www.skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1839:julius-nielsen-ny-dansk-skakbog&catid=9&Itemid=147
https://da.wikipedia.org/wiki/1901
https://da.wikipedia.org/wiki/1981
https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_mestre_i_atletik_(mænd)
https://da.wikipedia.org/wiki/1970
https://da.wikipedia.org/wiki/1971
https://da.wikipedia.org/wiki/1972
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_World_Chess_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyudmila_Rudenko
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyudmila_Rudenko
https://da.wikipedia.org/wiki/1950
https://da.wikipedia.org/wiki/1953
https://en.wikipedia.org/wiki/Vera_Menchik
https://da.wikipedia.org/wiki/1927
https://da.wikipedia.org/wiki/1944
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisaveta_Bykova
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisaveta_Bykova
https://da.wikipedia.org/wiki/1953
https://da.wikipedia.org/wiki/1956
https://cpl.org/subjectscollections/special-collections/
https://da.wikipedia.org/wiki/1992
https://da.wikipedia.org/wiki/1995
https://film.avclub.com/the-best-movies-of-1998-1828534340
https://da.wikipedia.org/wiki/1927
https://da.wikipedia.org/wiki/1933
https://da.wikipedia.org/wiki/1941
https://da.wikipedia.org/wiki/Garri_Kasparov
https://da.wikipedia.org/wiki/1980
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Junior_Chess_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/1985
https://da.wikipedia.org/wiki/1990
https://en.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer–Spassky_(1992_match)
https://da.wikipedia.org/wiki/Boris_Spasskij
https://da.wikipedia.org/wiki/Jugoslavien
https://da.wikipedia.org/wiki/1990%27erne
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/em-finalen-i-fodbold-26-juni-1992/
https://da.wikipedia.org/wiki/1994
https://da.wikipedia.org/wiki/Susan_Polgar
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_World_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/1991
https://en.wikipedia.org/wiki/1995
https://da.wikipedia.org/wiki/1996
https://da.wikipedia.org/wiki/1999
https://da.wikipedia.org/wiki/2001
https://da.wikipedia.org/wiki/2004
https://da.wikipedia.org/wiki/2010
https://www.imdb.com/title/tt1190080/
https://da.wikipedia.org/wiki/2014
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Junior_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/2004
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://skakshoppen.dk/shop/aabningsspillet-i-skak-552p.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksmestre_i_skak
https://da.wikipedia.org/wiki/1953
https://da.wikipedia.org/wiki/1954
https://da.wikipedia.org/wiki/1955
https://da.wikipedia.org/wiki/1956
https://da.wikipedia.org/wiki/1959
https://da.wikipedia.org/wiki/1963
https://da.wikipedia.org/wiki/1964
https://da.wikipedia.org/wiki/1989
https://da.wikipedia.org/wiki/1991
https://da.wikipedia.org/wiki/1994
https://da.wikipedia.org/wiki/1997
https://da.wikipedia.org/wiki/1998
https://en.wikipedia.org/wiki/1999
https://en.wikipedia.org/wiki/2000
https://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg
https://da.wikipedia.org/wiki/Belgien
https://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
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I hvilket land blev risalamande 
opfundet? 

x 
På hotel 

D'angleterre  

 

Julequiz - spørgsmål 5 
Alle havde gættet korrekt i spørgsmål 5, at det nok var generel viden i blandt deltagerne hænger muligvis 

sammen med 2 ting. 

1. Dan H. Andersen havde kort gennemgået året der gik, men også, at vi i 2020 har 100 års jubilæum. 

2. Det stod øverst på papiret. 

I øvrigt var de torsdag den 6. maj 1920, at FS blev dannet, som en sammenlægning af Valby Skakklub og 

Skakklubben Godthaab. 

Løsning på forside opgaverne 
Opgave 1, af lærer A. Vald. Knudsen, Hirtshals, 1905:  1: Se7, Kxe4, 2: Dd5+, Kf4, Df5++ 

Opgave 2, af lærer A. Munck, Skovshøjrup, 1905:  1: Td2, a1D, 2: Scd4++ eller 1: Td2, a4, Db7++ 

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: 

 at Warszawa i Polen indbød i 2000 til et lyn VM, hvor hele 367 deltagere stillede til 

start. Turneringen blev spillet, som en Schweizer turnering. Der var deltagelse af 

hele 70 GM'ere, hvoraf 9 deltagere var i verdens top-20. Der blev spillet 22 runder, 

vinderen vandt 14 partier, spillede 7 remis og tabte kun 1 parti. Der blev brugt 

korrektion, så resultatet blev : 

1. Viswanathan Anand 17½ 

2. Boris Gelfand 17 

3. Anatoly Karpov 17 

4. Vladimir Akopian 17 

5. Vassily Ivanchuk 17 

6. Michael Adams 17 

7. Vladimir Epishin 17 

 

2000 er året, hvor Øresundsbroen åbner. 

Det er også året, hvor de danske håndboldkvinder vinder OL-guld. 

https://politiken.dk/forbrugogliv/jul/art5557834/Historien-om-risalamanden-En-natlig-nødløsning-på-DAngleterre
https://www.dangleterre.com/da/home
https://www.dangleterre.com/da/home
https://da.wikipedia.org/wiki/1920
https://da.wikipedia.org/wiki/Hirtshals
https://da.wikipedia.org/wiki/1905
https://map.krak.dk/søg/skovs-højrup
https://da.wikipedia.org/wiki/1905
mailto:bmedlem3@fsskak.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://da.wikipedia.org/wiki/Polen
https://da.wikipedia.org/wiki/2000
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Blitz_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_skakstormestre
https://en.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand
https://da.wikipedia.org/wiki/Boris_Gelfand
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Karpov
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Akopian
https://en.wikipedia.org/wiki/Vassily_Ivanchuk
https://da.wikipedia.org/wiki/Michael_Adams
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Epishin
https://da.wikipedia.org/wiki/Øresundsforbindelsen
https://da.wikipedia.org/wiki/Olympiske_medaljevindere_i_håndbold_(kvinder)

