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Frederiksberg Kommune Mesterskab 2020 
 

 

Frederiksberg Kommune Mester 2020,  bagest til venstre: Kenneth Ankjær 

Turnerings vinder, bagest i midten Frode B. Nielsen 

3. plads i turneringen, bagerst til højre Flemming L. Søren 

Rating præmie, bedst under 1800, forrest til venstre:  Lukas Iskos 

Rating præmie, bedst under 1400, forrest til højre,  August Jalving 
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Afslutning på holdturneringen 2019/2020 
Så lykkedes det at få afsluttet holdturneringen i sæsonen 2019 / 2020. Vi tager lige opsummering på alle 

holdene, bare så vi har en total oversigt.  

Hold Placering Topscrore 

1 Nr. 7 i 1. division grp 1 
25 point & 4 matchpoint 

Per Dorff Jørgensen   4,5 / 7 
Thorbjørn Rosenlund 4,5 / 7 

Holdet fik færdigspillet sine kampe inden Corona ned lukningen i foråret, så dette er blot for det 
totale overblik.  

2 Nr. 8 i KSU's 1. række 
24 point & 4 matchpoint 

Frank Dybdahl (R) 4,5 / 6 
John L. Hansen 3,5 / 6 
Jens Fejø  3,5 / 7 

Allerede inden sidste runde, så det svært ud, og desværre bød den sidste udskudte runde ikke på en 
overraskelse, så holdet må desværre en tur ned i 2. række. Sidste runde endte 4 - 4 mod Amager, 
hvilket desværre ikke var helt nok til at redde endnu en sæson i 1. række, da holdet var afhængig af 
andre resultater.  

3
  

Nr. 6/7 i KSU's 1. række 
25,5 point & 6 matchpoint 

Torben Schøller Larsen 4 / 7 

Realistisk set var det nok 3. holdet, som havde de bedste muligheder for at forblive i rækken, men 
desværre endte holdet på en samlet 6/7 plads. Men desværre måtte de dele 6/7 pladsen med 
Brøndby, som holdet tabte 5-3 til. Det betyder desværre at holdet må en tur ned i 2. række, sammen 
med 2. holdet.  Samlet set scorede holdet 1,46 over den forventede score. 

4 Nr. 6 i KSU's 4. række 
24 point & 3 matchpoint 

Peter Frahm  4,5 / 7 

I sidste runde mødte holdet Valby 3, og holdet scorede lidt over forventet med et resultat på 4-4. Nu 
er der ganske vist ingen hold, som kan rykke ud af 4. række, men hvis det var tilfældet, var holdet 
blevet i rækken. Samlet set scorede holdet 2,1 over forventet score.  

 

Som de fleste jo nok ved, så er det jo i år, at klubben fylder 100 år, og det kunne jo være  rart at kunne huske 

tilbage på nogle enestående holdresultater i jubilæums året. Det blev faktisk tilfældet, men desværre ikke for 

det, som vi kunne have tænkt os, idet 3 af vores 4 hold rykker ned til næste sæson. 

Det bedste hold, når vi ser på forventet score, er 4. holdet, som samlet scorede 2,1 over forventet score. For at 

skåne folk med dårlige nerver, undlader jeg at nævne den forventede score for de øvrige hold :) 

 

Vidste du at: 

 der har levet mennesker på Frederiksberg siden bronzealderen - hed naturligvis ikke 

Frederiksberg den gang 

 Frederiksbergs oprindelige navn var Tulehøj. I så fald kan der have boet en thul, der var 

oldtidens navn på en præst eller magiker, kendt fra indskriften på Snoldelev-stenen. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bronzealder
https://da.wikipedia.org/wiki/Menneskets_oldtid
https://da.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A6st
https://da.wikipedia.org/wiki/Snoldelevstenen
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Holdturneringen 2020 / 2021 
Så står en ny holdturnering for døren og vi har sammensat følgende hold.  

Bræt 1. holdet 2. holdet 3. holdet 4. holdet 

1 Per Dorff Jørgensen Kenneth Ankjær Alexander Riisberg Ole Gjelstrup 

2 Thorbjørn Rosenlund John L. Hansen (H) Erik Jarlnæs Pavan K. Medarametla 

3 Allan Poulsen Frode B. Nielsen Torben Schøller Larsen Ahmed Kazic 

4 Svend Hamann Jens Fejø Ole Schøller Larsen (H) Peter Frahm 

5 Erik Holstein Tanya Stewart-Bermann Jørgen Schøller Larsen Ahmad S. Qasimi 

6 Erik André Andersen  Bjørn Olsen Peter Køhler Kim Foss 

7 Peter Lautrup Larsen Frank Dybdahl Dan Terkildsen Anfinn Niclasen (H) 

8 Henrik Sørensen (H) Bjarke R. Winther Arne Schøller Larsen Poul Jakobsen 

 

1. holdets hjemmekampe 
I lighed med de øvrige år, spiller 1. holdet sine hjemmekampe i Øbros lokaler på Østerbro. 

Hjemmekampe for 3. og 4. holdet 
Grundet Corona situationen, er der krav om at holde afstand. Dette vil ikke kunne overholdes, hvis vi har 2 hold 

hjemme samme aften. Derfor er har vi lejet vores lokaler i de uger, hvor vi har 2 hjemmekampe. Det giver 

følgende ændringer: 

 3. holdets hjemmekamp 

o Torsdag den 4. marts i uge 9, spiller holdet hjemme mod Brønshøj 4 

 

 4. holdets hjemmekampe  

o Torsdag den 19. november i uge 47 spiller holdet hjemme mod Hvidovre 2 

o Torsdag den 21. januar i uge 3, spiller holdet hjemme mod Amager 3 

Sidste spille runde 
I øjeblikket er den sidste runde i KSU turneringen fastlagt til lørdag den 20. marts 2021, og skal foregå i Tapeten i 

Ballerup. Det er muligt at ønske en anden spille dag, hvis man ønsker. Vi skal nok forvente, at der er risiko for, at 

denne bliver aflyst, naturligvis afhængig af, hvordan Corona situationen ser ud til foråret.  

 
Vidste du at: 

 I den tidlige middelalder eller sen vikingetid opstod landsbyen Solbjerg, hvis marker 

dækkede det meste af det nuværende Frederiksberg 

 Solbjerg var underlagt Utterslev hovedgård, som krongods  (kongen havde råderet ) 

 Frederiksbergs historie begynder først ved midten af 1600-tallet. 

 I 1620 besluttede Christian den 4. at nedlægge Solbjerg, hvis arealer blev lagt under 

en ny ladegård (avlsgård), som blev opført i perioden fra 1620 - 1623 

 Ladegården skulle forsyne Københavns Slot og Rosenborg med landbrugsvarer  

 Varerne, som slottene aftog, blev solgt til befolkningen i København  

https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/middelalder-1000-1536/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
https://da.wikipedia.org/wiki/Krongods
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg
https://naturenidanmark.lex.dk/1600-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/1620
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-4-1577-1648/
https://da.wikipedia.org/wiki/Ladeg%C3%A5rd
https://da.wiktionary.org/wiki/avlsg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/1620
https://da.wikipedia.org/wiki/1623
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/Rosenborg_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_historie
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Frederiksberg Kommune Mesterskab 2020 
Grundet Corona har det meste skak-liv været lukket 

ned, så vi var lidt spændt på, hvor mange der ville 

tilmelde sig Frederiksberg Kommune Mesterskab. 

Mesterskabet har fundet sted siden 1999. Der er jo 

ingen grund til, at en pandemi ødelægge en god 

tradition. Ok, hvis den havde fundet sted nogle 

måneder tidligere var den naturligvis blevet udskudt, 

som så meget andet skak. 

I alt fandt 31 deltagere frem til turneringen, som løb 

over 2 onsdage i august, som traditionen byder. Det 

siger nok lidt om, at skak-sulten var stor og folk 

trængte igen til at flytte brikker, der var givetvis også 

lidt rust, som skulle bankes af, før man for alvor igen 

fik føling med brikkerne.  

Den første onsdag var 30 deltagere mødt frem, hvor 

9 forskellige klubber var repræsenteret. Efter den 

første onsdag, var der blot 3 spillere med max point - 

3/3. Det var: 

 Kenneth Ankjær 

 Flemming L. Sørensen, Hvidovre 

 John L. Hansen 

 

Derefter fulgte Lukas Iskos, BMS med 2½ point, men 

så fulgte hele 9 spillere med 2 point, så intet var givet 

på forhånd.  

Onsdagen efter skulle placeringerne så sættes på 

plads. Det lykkedes Frode B. Nielsen, Allerød, som 

den eneste at vinde alle sine 3 partier og dermed føje 

fuldt hus til sine 2 point fra den første onsdag.   

Men det lykkedes både Flemming og Kenneth at 

score 2 point i de sidste 3 runder.  Indehaveren af 4. 

pladsen (Lukas) fra den første onsdag vandt 2 af 

partier og satte sig grundigt på 4. pladsen. 

August Jalving fra Skak for sjov, var med i forfølger 

feltet fra den første onsdag med 2 point.  Den 2. 

onsdag vandt et parti, som var nok til at indbringe 

ham en rating præmie. 

Frode vandt turneringen, medens titlen, 

Frederiksberg Kommune Mester 2020, gik til 

Kenneth, da han er medlem af FS. 

John L. Hansen tog nogle billeder, som du naturligvis 

skal have fornøjelsen af. 

Slutstillingen i kommune mesterskabet 2020 
1. Frode B. Nielsen, Allerød 5 / 6 Bedste korrektion 

2. Kenneth Ankjær 5 / 6  Frederiksberg Kommune Mester 2020 (medlem af FS) 

3. Flemming L. Sørensen, Hvidovre 5 / 6 

Rating præmier: 

 Bedst under 1800 Lukas Iskos, BMS 4½ / 6 

 Bedst under 1400 August Jalving 3 / 6 

 

 

  

Frederiksberg Kommune Mester 

2020 

Kenneth Ankjær, FS 
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Frederiksberg 

Kommune Mesterskab 

2020 

Bagest: 

Frode har sort mod 

Daniel Andersen, 

Frederikssund 

Forrest: 

 Peter Køhler har sort 

mod Claus Agø Hansen, 

Øbro  

 

 

 

Forslag til årets ordinære 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 fredag den 15. januar 2021. Dit forslag kan dermed også nå at komme i 

nyhedsbrevet for januar 2021. 

 

 

 

Indbydelse til Frederiksberg Mesterskab alle-mod-alle 
Frederiksberg indbyder til 'juleklar' alle-mod-alle turnering. Hvis det er muligt går vi efter 3 / 4 grupper med 6 
personer i hver gruppe. Det giver 5 runder. Turneringen starter den 4. november og afsluttes den 6. januar 
2021. Hvis du har tid og lyst til at deltage turneringen, må du godt tilmelde dig turneringen på skak.dk, eller ved 
at følge dette link: FS juleklar, alle-mod-alle. 
 

Efterlysning af skakopgaver/partier 
Du må meget gerne gå dine gamle partier igennem, for at tjekke om der ikke gemmer sig nogle spændende 

partier eller nogle spændende stillinger, som man kan fundere over. Hvis du finder et / flere, må du meget gerne 

sende dit parti / din stilling til Anfinn Niclasen.   

Vidste du at: 

 Frederiksbergs ældste bygninger, der hovedsagligt er fra 1800-tallet, ligger langs 

Allégade 

Vidste du at: 

 bebyggelsen omkring Domhuset og Solbjerg Kirke ved Howizvej stammer fra 

begyndelsen af 1900-tallet 

http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26640
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nordiske-tone-i-1800-tallet/
https://da.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gade_(Frederiksberg)
https://domstol.dk/frederiksberg/
https://da.wikipedia.org/wiki/Solbjerg_Kirke_(Frederiksberg)
https://da.wikipedia.org/wiki/Howitzvej
https://denstoredanske.lex.dk/1900-tallet
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Frederiksberg Mesterskab 2020 
Normalt ligger Frederiksberg Mesterskabet i foråret, men 'takket' været Corona, måtte den udskydes til 

efteråret. Men der lykkedes at få etableret 4 grupper med 6 mand i hver gruppe, altså 24 spillere i alt.  

Lidt statistik fra turneringen: 

 

 Antal ikke FS'ere 7 

 Antal spillede partier i alt 49 

 DK rating vinder blev Peter Andersen 117 

 Gennemsnitlig rating gevinst 2,41 

 ELO rating vinder blev John Garodkin 49 

 Gennemsnitlig ELO gevinst 1,04 

  

 

Slut-stillingen for hver gruppe
Gruppe 1 

1. Erik Jarlnæs 4 

2. Kenneth Ankjær 3,5 

Gruppe 2 

1. Daniel Andersen, Frederikssund 4 

2. Bjørn Olsen 3,5 

Gruppe 3 

1. Hans H. Larsen, Amager 4 

Dimitri, Ivashkin, ikke medlem 4 

Gruppe 4 

1. John Garodkin 4 

2. Peter Andersen 3,5 
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Vidste du at: 

 Ladegårdens marker omfattede det meste af det nuværende Frederiksberg og blev 

dyrket ved hjælp af fæstebønder fra landsbyer i omegnen. Det mere kvalificerede 

arbejde på Ladegården, blev udført af fastansatte. 

 et nuværende Frederiksberg har ca. 104.305 indbyggere 

 Landbohøjskolen slog dørene op i 1858 

 Forum blev indviet i februar 1926, og var bygget til en biludstilling samme år 

 Frederiksberg Kirke blev opført i perioden fra 1732 - 1734 

Frederiksberg Mester 2020 

Erik Jarlnæs, FS 

https://da.wikipedia.org/wiki/Ladeg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6stebonde
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Slot
https://kub.ku.dk/biblioteker/frederiksberg/landbohoejskolens-historie/life150/
https://da.wikipedia.org/wiki/1858
https://da.wikipedia.org/wiki/Forum_K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Februar
https://da.wikipedia.org/wiki/1926
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Kirke
https://da.wikipedia.org/wiki/1732
https://da.wikipedia.org/wiki/1734
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SKAKOPGAVEN ved Kaare Vissing 

Andersen 

Løsning på opgaverne i FS Nyhedsbrev, 

juli 2020 
Nr. 19 John Tornerup, Arbejder-Skak, juli 1938 

 
Mat i 2 træk                             C+ 11+9 

Man ser nok, at de tematiske felter er e3 og e5, hvor 

hvid har to officerer, der er nok så truede, men det 

ignorerer hvid kækt med sit første træk! Løsning: 1. 

Dc2! Truer 2. Txe4#. Sort har hele fem forsvar mod 

denne trussel, men bliver da sat mat på anden vis: 1… 

Kxe5 2. Dc3#. 1… Sxe5 2. Sf5#, da Lg8 nu har overtaget 

springerens dækning af feltet d5. 1… dxe5 2. Dc5#. 1… 

Kxe3 2. Dd3#, da Be4 er bundet af tårnet på e5. 1… 

Lxe3 2. Db2#. 

Nr. 20 John Tornerup, Arbejder-Skak, januar 1939. 

Version. 

 
Mat i 2 træk                            C+ 10-12 

Løsning: 1. Db7! Et overraskende stille træk, der truer 

2. Sd4#. Tre af de fire forsvar består af sorte 

selvspærringer: 1… Td3 (spærrer for Lb1’s gardering af 

e4) 2. e4#. 1… Td2 (spærrer for Lc1’s gardering af f4) 

2.Tf4#. 1… Le3 (spærrer for Ta3’s dækning af g3) 2. 

Sxg3#. Det fjerde forsvar består i en linjeåbning, 

hvormed opgaven demonstrerer korte dronningetræk, 

Db6-b7-c8, med den store virkning: 1… e5 2. Dc8#.  

Med henblik på problemskakkens vigtige tema 

”spærringer” henviser jeg særligt interesserede 

læsere/løsere til opgave nr. 10 i FS Nyhedsbrev, 

oktober 2019 med løsning i FS Nyhedsbrev, januar 

2020, der med fire gensidige spærringer af det samme 

tårn og løber uden offer på det felt, hvor spærringen 

sker, på dobbelt vis beskriver temaet Grimshaw. Så 

avanceret er spærringerne i Tornerups opgave ikke – til 

gengæld er det stille nøgletræk fremragende! 

Nr. 21 John Tornerup, Magasinet/Politiken, den 5. 

Oktober 1941. Version 

 
Mat i 2 træk                              C+ 10+9  

Løsning: 1. Sb3! Truer 2. Sxc5#. De tematiske varianter 

består i, at sort afværger truslen ved at flytte sit truede 

tårn. Dette kan ske på hele seks måder, idet vi 

bemærker, at 1… Txc4 ikke hindrer truslen 2. Sc5#, idet 

tårnet ikke kan slå på c5, da det er bundet! De øvrige 

sorte tårntræk er 1… Tc6 2. Ld5#. 1… Tb5 2. cxb5#. 1… 

Td5 2. Lxd5# (bemærk dual-forhindringen 2. cxd5+? 

der ikke er mat pga. 2… Lc4!). 1… Te5 2. Dxf3#, da sort 

har selvblokeret e5. 1… Tf5 2. Dd4#, da sort har 

selvblokeret f5. 1… Tg5 2. Sbd2#, da sort har spærret 
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diagonalen g5-c1 for Lh6 og dermed hindret dennes 

gardering af d2. Dertil kan sort på to måder dække det 

truede tårn, hvilket giver de ikke-tematiske varianter 

1… Le3 2. Sg3# og 1… Sd3 2. exf3#, der begge udnytter 

sort selvblokade – på e3 henholdsvis d3. 

Nr. 22 John Tornerup, Arbejder-Skak, nov. 1949

 
Mat i 2 træk                                C+ 4+2 

Løsning: 1. c4! Et smukt bondeoffer. Bonden dækker 

d5, hvorfor der truer 2. Dc7#. Offeret kan modtages på 

to måder: 1… Kxc4 2. Db5#. 1. Lxc4 2. Ld4#, der 

udnytter selvblokade på c4. Dertil kan sort på to måder 

placere sin løber, så den kan imødegå Dd7-c7+ ved at 

gå imellem på c6: 1… Le8 og 1… Ld5, som dog begge ret 

banalt besvares med en dronningemat på d5. Opgaven 

er I sin krystalklare enkelhed en klassiker. 

Nr. 23 John Tornerup, Arbejder-Skak, nov. 1949                                                          

 
Mat i 2 træk                               C+ 8+8 

Når jeg ved præsentationen af opgaven i juli 2020 

skrev, at Tornerup brød et af problemskakkens skrappe 

påbud, skyldes det, at nøgletrækket er et slag. Der kan 

dog komponeres opgaver af denne art af høj kaliber. 

Denne er en af dem. Løsning: 1. Lxd4! Truslen 2. De5# 

kan principielt imødegås på tre måder: enten ved at slå 

løberen på d4, så dronningen ikke har nogen mat på 

e5, ved at dække e5, eller ved at spærre for 

dronningens vej til e5. Til den første kategori hører: 1… 

Taxd4 2. Sb4#. 1… Thxd4 2. Sf4#. I disse to varianter 

kan det ene tårn ikke slå den skakgivende springer, 

fordi det andet tårn står i vejen og ikke selv kan slå, 

fordi det er bundet! 1… Dxd4 2. Sc3# og 1… Lxd4 2. 

Se3#. Til den anden kategori hører 1… Lh2 2. Se3#. 1… 

Te4 2. Dd6# (selvblokade på e4). 1… Th5 2. Sf4#. Til 

den tredje kategori hører 1… Le6 2. Db7# (selvblokade 

på e6).   

I cirka 1990 udgav Leif C. Schmidt en lille tryksag om 

Det indiske Problem. Dette har intet at gøre med 

åbningsteoriens træk b7-b6 eller g7-g6, men er et tema 

i problemskak, som blev opfundet af den engelske 

præst, Henry Augustus Loveday (1815-48), der virkede 

i Indien. Som det ses af hans data, døde han bare 33 år 

gammel, men inden da – i 1844/1845 – havde han 

udødeliggjort sit navn med Det indiske Problem, der 

går ud på, at en langtrækkende hvid brik med et 

såkaldt kritisk træk overskrider et kritisk felt, der så 

normalt besættes af en anden hvid brik. Når så denne 

brik atter forlader det kritiske felt, sætter den 

Faktaboks - JOHN TORNERUP  

(3/9-1914 – 6/1-2005)       
Med sine fire mesterskaber i Dansk Arbejder Skak 

Forbund (1944, 1949, 1952 og 1953) var han en af 

de stærkeste mestre inden for den nævnte 

organisation. Med sejre over 4 danmarksmestre 

med mere hævdede han sig også flot inden for 

Dansk Skak Union. Verdensberømt er hans sejr i 

Frederiksberg Skakforenings internationale 

turnering 1947 over den canadiske mester D. A. 

Yanofsky, som året forinden havde slået verdens da 

formodentligt stærkeste spiller M. Botvinnik, der i 

1948 blev officiel verdensmester. I de godt og vel 

25 år, der fulgte efter freden i 1945, var han fast 

mand på FS’s meget stærke 1. hold.   
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oprindeligt flyttede brik mat fra det felt, den gik til. 

Dette forstås vist bedst ved et eksempel og hvorfor 

ikke originalproblemet! 

H. A. Loveday, Chess Player’s Chronicle 1845 

 

Mat i 3 træk                               C+ 8+4 

Løsning: 1. Lc1! Den langtrækkende hvide løber 

overskrider med det kritiske træk Lh6-c1 det kritiske 

felt d2. 1… b4 2. Td2! Ved at besætte det kritiske felt 

d2 ophæver tårnet sorts ”pattrussel”, idet kongen nu 

får f4 som flugtfelt. 2… Kf4 3. Td4#. Dobbeltskakken i al 

sin gru. Den sorte springer kan både slå det 

skakgivende tårn og gå imellem på d2 mod den 

skakgivende løber – men ikke begge dele på en gang! 

Leif C. Schmidts tryksag inspirerede mig til at lave nogle 

opgaver med temaet Det indiske Problem i 

begyndelsen af 1990’erne, og Nr. 24 er et af dem, hvor 

jeg helt bevidst netop ikke komponerede en 

”fuldblods” inder, men to ”halv-indere”. I stedet for 

som i Nr. 24, hvor tårnet står på b6, havde min 

oprindelige opgave – af en ganske bestemt grund – 

tårnet på f7 (se nedenfor!). 

Jeg blev i øvrigt ligeledes i 1990’erne interviewet af 

Jens Kristiansen til en af hans skakudsendelser i 

radioen. På hans spørgsmål om jeg kendte til noget 

eksempel på Det indiske Tema i praktisk skak, blev jeg 

ham svar skyldig. I dag ville jeg med ret stor sikkerhed 

kunne sige, at sandsynligheden derfor er meget lille, da 

dets udførelse kræver et så solidt materielt forspring, 

at den, der udfører det kritiske træk med videre kan 

fremtvinge en patlignende stilling, hindre patten og 

derpå sætte mat! 

Nr. 24 Kaare Vissing Andersen & John Tornerup, Thema 

Danicum, juli 1991, 2. RO. 

 

Mat i 4 træk                                C+ 6+1      

Løsning: 1. Tb7! Spærrer for La8. 1… Kxd5 2. Tb6+. 

Med dette Switchback (en officer går frem og tilbage) 

hindrer tårnet den sorte konge i at flygte hen over 6. 

række. Den må altså tilbage. 2… Kc4 3. Tb2! Nu 

spærrer tårnet for La1, hvorfor kongen nu må slå på 

d4. 3… Kxd4 4. Tc2#. Ja, men var hvids to første træk 

ikke overflødige? Nej, for sort måtte tvinges til at fjerne 

den hvide bonde på d5, så kongen ikke siden kunne 

flygte til e4, der nu er garderet af løberen på a8!  

Bemærk, at der i løsningen ikke forekommer noget 

kritisk træk, men at løberne bliver stående i deres 

hjørnefelter, mens tårnet udfører hele arbejdet ved to 

gange at spærre for en løber og derpå åbne for den 

igen. Derfor kalder jeg det for to ”halv-indere”. Når jeg 

havde tårnet på f7, skyldtes det, at løsningstrækkene 

da beskriver bogstavet ”L” to gange: Tf7-b7-b6 og Tb6-

b2-c2. Jeg ville så tilegne opgaven den store danske 

problemkomponist Lars Larsen! 

Men 1. Tf7-b7 bryder problemskakkens æstetiske 

regler for en opgaves nøgletræk ved at tage hele tre 

flugtfelter (b3, b4 og b5) fra sorts konge. Det fik 

Tornerup rådet bod på med sin lille ændring! 
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Seks nye opgaver 
Nr. 25 John Tornerup, Arbejder-Skak, dec. 1949 

 
Mat i 2 træk                           C+ 10+10 

Nr. 26 John Tornerup, Skakbladet, april 1986 

 
Mat i 2 træk                                C+ 9+9 

Nr. 27 John Tornerup, Skakbladet, juni 1986

 
Mat i 2 træk                             C+ 11+6 

Nr. 28 John Tornerup, Thema Danicum, juli 1986 

 
Mat i 2 træk                                C+ 6+6 

Nr. 29 John Tornerup, Skakbladet, nov. 1986 

 
Mat i 2 træk                                C+ 8+7 

Nr. 30 John Tornerup, Skakbladet, dec. 1987 

 
Mat i 2 træk                             C+ 9+10 

GOD FORNØJELSE! 
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ORIGINALOPGAVE UDLØSER BOGPRÆMIER 
Den her bragte skakopgave er tilegnet Dennis Rose for 

det store arbejde, han udfører som redaktør af 

Frederiksberg Skakforenings Nyhedsbrev – og fordi han 

er en af de ivrige løsere af problemerne i 

nyhedsbrevets spalte ”Skakopgaven”! 

Er du medlem af Frederiksberg SF og sender en rigtig 

løsning til  kaarevissing@mail.dk, senest 4. januar 

2021, deltager du i lodtrækningen om fem skakbøger 

fra Vissings Forlag – Styrk din taktiske forståelse af 

praktisk skak ved at løse skakopgaver!  

Kaare Vissing Andersen, tilegnet Dennis Rose, 

Frederiksberg Skakforening – frit efter John Tornerup, 

Arbejder-Skak, nov. 1949 

 
Mat i 2 træk                               C+ 4+4 

Udtrykket til venstre under diagrammet angiver 

opgavens fordring, her ”mat i 2 træk”, hvilket pr 

definition betyder, at man skal finde det hvide træk 

(kaldet nøgletrækket), som medfører, at hvid kan 

sætte mat med næste træk, uanset hvad sort måtte 

have spillet i mellemtiden.  

Udtrykket til højre under diagrammet er en dobbelt 

kontrol, hvor ”C+” angiver, at opgaven er godkendt ved 

en computertest, og hvor de to tal angiver antallet af 

hvide hhv. sorte brikker. 

 

 

  
Vidste du at: 

 S-toget stoppede med at køre til Frederiksberg Station , den 20. juni 1998 

 Frederiksberg Svømmehal åbnede i 1934 og er dermed en af de ældste 

svømmehaller i Danmark, med årligt mere end 600.000 gæster 

 Storm P. museet åbnede i 1977. Bygningen var oprindeligt en lokal politistation 

 Revymuseet i Allégade åbnede i 1993 

 Allégade blev grundlagt i 1651 

 Københavns Zoologiske Have, som jo faktisk ligger på Frederiksberg, blev grundlagt i 

1859 af ornitologen Niels Kjærbølling 

 Frederiksberg Allé blev anlagt i begyndelsen af 1700 tallet og hed faktisk Ny 

Kongevej. Indtil 1682 var den forbeholdt kongen og hoffet. 

Faktaboks - Kaare Vissing Andersen 
Opgavens komponist, Kaare Vissing Andersen, har 

siden 1995 været formand for Dansk Skakproblem 

Klub, som blev stiftet den 14. januar 1932. DSK 

holder et månedligt møde på nær om sommeren, 

og klubben udgiver et normalt 28 sider stort 

kvartalsblad, der på bedste vis redigeres af Bjørn 

Enemark, som også er medlem af Damhus 

Skakklub. Medlemmerne beskæftiger sig med alt 

fra "direkte matter" (mat i n træk) og 

fantasiopgaver til slutspilsstudier. Angående den 

sidstnævnte kategori har klubben de seneste år 

haft den glæde i Steffen Slumstrup Nielsen at have 

en komponist i absolut verdensklasse! 

Link: Problemskak.dk 

mailto:kaarevissing@mail.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/S-tog
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Station
https://da.wikipedia.org/wiki/20._juni
https://da.wikipedia.org/wiki/1998
https://svoemmehal.frederiksberg.dk/historie
https://da.wikipedia.org/wiki/1934
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie
https://stormp.dk/storm-p/serietegningens-historie-i-danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/1977
https://politi.dk/-/media/mediefiler/kbh/dokumenter/historie/politiet-og-kbenhavns-politis-historie-12412000.pdf?la=da&hash=8493A32A053DC489C85C6DC7D1D7ECAE2340676D
https://www.frederiksbergmuseerne.dk/alhambra-museet-for-humor-og-satire
https://da.wikipedia.org/wiki/1993
https://da.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gade_(Frederiksberg)
https://da.wikipedia.org/wiki/1651
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://denstoredanske.lex.dk/Zoologisk_Have_i_K%C3%B8benhavn?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
https://da.wikipedia.org/wiki/1859
https://www.dof.dk/
https://da.wikipedia.org/wiki/Niels_Kj%C3%A6rb%C3%B8lling
http://www.hovedstadshistorie.dk/frederiksberg-2/frederiksberg-alle/
https://danmarkshistorien.lex.dk/1700-tallets_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/1682
https://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/kongehusets-historie
https://denstoredanske.lex.dk/.taxonomy/3946?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirect&utm_campaign=DSDredirect
https://problemskak.dk/
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Frederiksberg Kommune 

Mesterskab 2020 

Bagerst: Hannibal Valeur 

Jaques, Nørrebro har sort 

mod Bjarke R. Winther  

Forrest: Asbjørn V. 

Slavensky, Skak for sjov har 

sort mod Sarah Sima 

Derlich, Skak for  sjov

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Kommune 

Mesterskab 2020: 

Hans Haagen Larsen, 

Amager har sort mod Orla 

Jørgensen, Amager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidste du at: 

 Frederiksberg bliver en selvstændig politisk enhed i 1857 

 befolkningsantallet i 1800 var ca. 1.200 

 Frederiksberg rådhus blev opført 1942 - 1953 

 Frederiksberg centeret slog dørene op første gang den 18. september 1996 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/1857
https://da.wikipedia.org/wiki/1800
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_R%C3%A5dhus
https://da.wikipedia.org/wiki/1942
https://da.wikipedia.org/wiki/1953
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Centret
https://da.wikipedia.org/wiki/18._september
https://da.wikipedia.org/wiki/1996
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Holdkamp: Erik Jarlnæs - Karamtej Singh 
Som du måske husker fik du fornøjelsen af Eriks første parti i sidste udgave. Men han spillede faktisk for 2 hold 

på samme uge, med fuld gevinst i begge partier. Vi kigger nu på det andet parti. 

Erik er god til at skrive, hvor meget tid både han og modstanderen har tilbage på brættet. Jeg har medtaget 

tidsangivelsen, som siger lidt om, hvor meget tid både Erik og Karamtej har til at foretage de korrekte træk. 

Hvid: Erik Jarlnæs, FS 1, 1885, 1907 

Sort: Karamtej Singh, Amager 1, 1875, 1883 

Dato: Onsdag den 15. januar 2020 

1: e4, c5, 2: Sf3, d6, 3: d4, cxd4, 4: Sxd4, Sf6, 5: Sc3, 

Sc6, 6: Lc4, e6, 7: 0-0, Le7, 8: Le3, 0-0  

 
Så er fronterne trukket op, men hvid går naturligvis 

efter angreb. 

9: f4, d5, 10: exd5 (tid tilbage 1:21), exd5 (tid tilbage 

1:54), 11: Le2, Te8, 12: Lf2, Se4, 13: Sxc6, bxc6, 14: 

Sxe4, dxe4, 15: Dxd8, Lxd8, 16: Le3,  

 
Sort har fået en fribonde, men har den en fremtid? 

16: ..., Lf6, 17: Tab1, Tb8, 18: b3 (Rest tid 42 min), a5 

(Rest tid 1:29), 19: Tfd1, Le6, 20: c4, Ted8, 21: Txd8, 

Txd8, 22: Td1, Kf8, 23: g4, g6, 24: Lc5+, 

 
Der søges mod midten,  

og kongerne skal til at deltage i løjerne. 

24: ...,  Ke8 (Rest tid 1:20), 25: g5 (Rest tid 17 min), Le7, 

26, Lxe7, Kxe7, 27: Txd8, Kxd8, 28: Kf2, Ke7, 29: Ke3, 

Kd6,  
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Her kunne man være fristet til at slå på e4, men så kan 

sort måske trænge igennem med Kc5. 

30: Kd4, Lh3, 31: c5+, Ke6, 32: Kxe4, Lg2+, 33: Kd4, Kf5, 

34: Ke3, Ld5, 35: h3,  

 

Faktisk truer hvid med mat med Lg4#, men det har sort 

set. 

35: ..., Ke6, 36: Lg4+, Ke7 (Rest tid 57 min), 37: Kd4 

(Rest tid 7 min), Lg2, 38: h4, f6, 39: a3, fxg5 (Rest tid 53 

min), 40: hxg5 (Rest tid 6 min), Ld5, 41: b4, axb4, 42: 

axb4,  

 

Hvid har en ekstra bonde, samt har bønderne placeret 

på sorte felter, men hvordan skal det udnyttes? 

42: ..., Lg2 (Rest tid 47 min), 43: Ke5 (Rest tid 6 min), 

Lf1, 44: Le6, Lb5, 45: Lg8, Kf8, 46: Lb3, Ke7, 47: Kd4, 

Ke8, 48: Lc4, La4, 49: Ke5, Ke7 (Rest tid 42 min), 50: 

Ld3 (Rest tid 5 min), Ld1 

 

Sort er lokket væk fra dækningen af bonden, så nu skal 

der slås til, alternativt var sort konge tvunget til at gå, 

og hvids konge kunne hjælpe aktivt i angrebet. 

51: b5, cxb5, 52: Lxb5, Lg4, 53: Lc4, Lf5, 54: c6, Lg4, 55: 

Ld5,  
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Hvid har nu blot 4 minutter tilbage, spørgsmålet er, om 

sort kan forsvare stillingen? 

55, ..., Lh3, 56: Lg8, Lg2, 57: c7, Lh3, 58: Lxh7, Kf7 (Rest 

tid 30 min), 59: Kd6 (Rest tid 3 min), Kg7, 60: Lxg6, 

opgivet 

 

 

Det er umuligt at holde for sort, idet kongen først 

spadserer ned og dækker c8D, og efterfølgende jagter 

sorts konge ned på 8'ende linje. På dette tidspunkt har 

hvid 3 minutter og 40 sekunder, medens hvid har 27 

minutter tilbage. 

Tak til Erik for indsendelse af et flot gevinst parti, 

specielt når vi tager højde for tiden:)

 

 

 

 

 

Frederiksberg Kommune 

Mesterskab 2020: 

Erik Jarlnæs til venstre 

mod Dan Terkildsen 

  

Vidste du at: 

 i 1645 opgav Christian den 4. ladegårdsdriften og bortforpagtede gården indtil 1651 

https://da.wikipedia.org/wiki/1645
https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_4.
https://da.wikipedia.org/wiki/Forpagtning
https://da.wikipedia.org/wiki/1651
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Reception Svend Hamann's nye bog - fotos 
Erik Jarlnæs var med til receptionen på Svend Hamanns nye 

bog, hvor Dan H. Andersen er medforfatter. Erik fik taget en 

stribe fotos, som du naturligvis skal have fornøjelsen af.

Svend Hamann signerer bøger, med familiens våbenskjold 

centralt placeret.

 

 

 

Ole og Anette Schøller Larsen kiggede også 

forbi

 

 

Peter Frahm fik købt Svends 

nye bog 

 

Dan H. Andersen yderst til venstre, til højre rækker Peter ud efter 

bogen, medens Tom Skovgaard allerede har købt bogen 
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Fra venstre er det Jan Løfberg , Svend Hamann med 

hustru, samt Dan H. Andersen. Det er de 3 forfattere, 

hvis samarbejde blev holdt sammen af hustruen. 

 

Frode B. Nielsen er ved at købe bogen. 

 

 

I udkanten til højre kan vi se Per D. Jørgensen 

 

 

Man kunne naturligvis også købe bogen

 

  
Vidste du at: 

 Frederik den 3. lod den 2. juni 1651 jorderne udstykke og bortfæste til 20 bønder af 

hollandsk afstamning fra Amager, som opførte deres gårde på begge sider af den 

nuværende Allégade og byen fik da navnet 'Ny Amager' eller 'Ny Hollænderby' 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/frederik-3-1609-1670/
http://www.engelund.dk/dagen-i-dag/02-juni.htm
https://da.wikipedia.org/wiki/1651
https://da.wikipedia.org/wiki/Amager
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Juleafslutningen 2020 

 

Så er det endnu en gang blevet tid til at have en juleafslutning. Denne 

gang er det jo jubilæums året, som vi skal tage afsked med. Det er jo på 

mange måder blevet et mindeværdigt år, som rinder ud, ikke 

skakmæssigt, men samfundsmæssigt grundet en eller anden pandemi. 

Ok, måske også lidt skakmæssigt, når vi tænker på holdresultaterne fra 

sæsonen 2019/2020, men ingen grund til at rippe op i det.  

Mon ikke vi holder fast i traditionerne med gløgg og æbleskiver. Her i 

jubilæums året kan det også være, at en quiz finder vej til 

juleafslutningen.  Hvis du har lyst til at finde din indre julemand frem - 

er denne aften særdeles velvalgt - der er højt til juleloftet.  

Mon ikke at vi også finder tid til den traditionelle jule-skak--turnering-

med-2-mand-på-hvert-hold turnering, efter indtagelse af gløgg, 

æbleskiver og måske en quiz. 

Juleafslutningen finder i år sted onsdag den 16. december.

Uofficiel verdensmester 1820 - 1840,  Louis Charles de la Bourdonnais (1795 

- 1840) 
Vi fortsætter Erik Bremers gennemgang er skakkens uofficielle verdensmestre. Denne gang har Erik fundet et 

parti af Louis Charles de la Bourdonnais, som var uofficiel verdens mester i perioden fra 1820 - 1840. 

Hvid: Alexander Mcdonnell 

Sort: La Bourdonnais 

Sted: London 1834 

1: e4, c5, 2: Sf3, Sc6, 3: d4, cxd4, 4: Sxd4, e5, 5: 

Sxc6, bxc6,  

 
Intet afgjort på nuværende tidspunkt 

6: Lc4, Sf6, 7: Lg5, Le7, 8: De2, d5, 9: Lxf6, Lxf6, 10: 

Lb3, 0–0, 11: 0–0, a5, 12: exd5, cxd5,  

 

Der er muligheder til begge sider 

13: Td1, d4, 14: c4, Db6, 15: Lc2, Lb7, 16: Sd2, 

Tae8, 17: Se4, Ld8, 18: c5, Dc6, 19: f3, Le7,  
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Både hvid og sort har en fribonde. 

20: Tac1, f5, 21: Dc4+, Kh8, 22: La4, Dh6, 23: Lxe8, 

fxe4, 24: c6, exf3, 25: Tc2, De3+,  

 

Så fik sort 2 fribønder, men der skal stadig passe 

på, eller..... 

26: Kh1, Lc8, 27: Ld7, f2, 28: Tf1, d3, 29: Tc3, Lxd7, 

30: cxd7, e4, 31: Dc8, Ld8, 32: Dc4, De1, 33: Tc1, 

d2,  

 

3 fribønder til sort, til gengæld har hvid 1 fribonde 

34: Dc5, Tg8, 35: Td1, e3, 36: Dc3, Dxd1, 37: Txd1, 

e2   

 

3 fribønder på 2. række - et særsyn 

0-1, ja, det bliver 'vist' umuligt at gøre noget ved

 

  

Vidste du at: 

 det gik tilbage for disse bønder, dels på grund af svenskekrigen fra 1658 - 1660, så de 

kunne ikke betale deres skatte. Det betød at jorderne blev taget fra dem i 1698. 

 Det var blandt andet på disse jorde, at Frederiksberg Slot blev opført i perioden fra 

1699 - 1703 for Frederik den 4., som familiens sommerslot. Arkitekt var Ernst 

Brandenburger 

 Frederiksberg Slot blev i 1868 overdraget til Hærens Officersskole 

https://da.wikipedia.org/wiki/Svenskekrigene
https://da.wikipedia.org/wiki/1658
https://da.wikipedia.org/wiki/1660
https://da.wikipedia.org/wiki/1698
https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/1699
https://da.wikipedia.org/wiki/1703
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/frederik-4-1671-1730/
https://da.wikipedia.org/wiki/Ernst_Brandenburger
https://da.wikipedia.org/wiki/Ernst_Brandenburger
https://kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/frederiksberg-slot-og-have-soendermarken.html
https://da.wikipedia.org/wiki/1868


    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, oktober 2020 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 21 af 22 
 

Program frem til påsken 2021 

Dato Uge Aktivitet 

21. okt 43 Frederiksberg lyn mesterskab 2020 

Søndag 
25. okt 

43 FS 1 spiller ude mod Furesø 

Mandag 
26. okt 

44 FS 3 spiller ude mod Nørrebro 3 
FS 4 spiller ude mod Ishøj 2 

28. okt 44 FS 2 spiller hjemme mod Ishøj 1 

4. nov 45 FS juleklar, alle-mod-alle, 6-mands grupper, 1. runde 

Søndag 
8. nov 

45 FS 1 spiller hjemme mod Hillerød 2 

11. nov 46 FS juleklar alle-mod-alle, 6-mands grupper, 2. runde 

18. nov 47 FS 3 spiller hjemme mod FS 2 

Torsdag 
19. nov 

47 FS 4 spiller hjemme mod Hvidovre 2 

25. nov 48 FS juleklar alle-mod-alle, 6-mands grupper, 3. runde  

2. dec 49 FS juleklar, alle-mod-alle, 6-mands grupper, 4. runde 

Søndag 
6. dec 

49 FS 1 spiller ude mod Bornholm 

9. dec 50 FS 2 spiller hjemme mod Øbro 5 

Torsdag 
10. dec 

50 FS 3 spiller ude mod Tåstrup 1 
FS 4 spiller ude mod Valby 3 

16. dec 51 Jule afslutning 

23. dec 52 Lukket grundet julen 

30. dec 53 Lukket 

6. jan 1 FS juleklar, alle-mod-alle, 6-mands grupper, 5. runde 

Søndag  
10. jan 

1 FS 1 spiller hjemme mod Nørrebro 
 

13. jan 2 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

Mandag 
18. jan 

3 FS 2 spiller ude mod Nørrebro 3 

20. jan 3 FS 3 spiller hjemme mod Musik 1 

Torsdag 
21. jan 

3 FS 4 spiller hjemme mod Amager 3 

Søndag 
24. jan 

3 FS 1 spiller hjemme mod Allerød 

27. jan 4 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

3. feb 5 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

Søndag 
7. feb 

5 FS 1 spiller ude mod Brønshøj 3 

Mandag 
8. feb 

6 FS 3 spiller ude mod Ishøj 1 
 

10. feb 6 FS 4 spiller hjemme mod Øbro 7 

Torsdag 
11. feb 

6 FS 2 spiller ude mod Brønshøj 4 

17. feb 7 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=292&teamTourId=62
http://www.furesoeskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26640
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=292&teamTourId=62
http://www.hillerodskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26640
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
https://www.hvidovre-skakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26640
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26640
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=292&teamTourId=62
http://bornholms-skakklub.dk/2018/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://www.valbyskakklub.dk/
http://turnering.skak.dk/Tournament/AdminDetails/26640
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=292&teamTourId=62
https://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
http://amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=292&teamTourId=62
http://ask-skak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=292&teamTourId=62
https://www.bsf-skak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://www.bsf-skak.dk/
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Dato Uge Aktivitet 

24. feb 8 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

Tirsdag 
2. mar 

9 FS 4 spiller ude mod Amager 4 

3. mar 9 FS 2 spiller hjemme mod Tåstrup 1 

Torsdag  
4. mar 

9 FS 3 spiller hjemme mod Brønshøj 4 

Søndag 
7. mar 

9 FS 1 spiller ude mod Helsingør 

10. mar 10 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

17. mar 11 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

Lørdag 
20. mar 

11 FS 2 spiller ude mod Musik 1 
FS 3 spiller hjemme mod Øbro 5 
FS 4 spiller ude mod Øbro 6 

24. mar 12 Ikke fastlagt på nuværende tidspunkt 

31. mar 13 Lukket på grund af påske 

   

4. aug 32  

 

 

 

 

Frederiksberg Kommune 

Mesterskab 2020 

Forrest har vi Peter Andersen, 

med hvid mod Anfinn Niclasen  

Næste række har vi John 

Garodkin med sort mod Søren 

Friis Larsen, Nørrebro 

Bagerst har vi Kenneth Ankjær 

med hvid mod Flemming L. 

Sørensen, Hvidovre

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). 

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://www.bsf-skak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=292&teamTourId=62
http://helsingoer-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://oebroskak.dk/
mailto:bmedlem3@fsskak.dk

