
 
Så er holdturneringerne slut, og det gik godt. 
Divisionsholdet sluttede med en overraskende 
sejr over Viborg, der var en af 
forhåndsfavoritterne, 5-3 blev det, med fire 
remiser, tre gevinster og et enkelt nederlag. 28 
points blev det til i alt, det gav en femteplads, 
kun to under Viborg og Skolerne 2 med 30, i en 
gruppe, der er decideret stærkere end 
østkredsen. Nordre vandt suverænt med 39 og 
rykker op i Skakligaen, hvor de ikke får det let. 
Aalborg kommer ned, og de virker ikke specielt 
frygtindgydende 
Det startede med fire remiser, min var den første 
(6.brædt), hollandsk, med hvid mod Jes 
Harholm, som efter at have overvejet 
overfaldsplaner, der ikke rigtig var baggrund 
for, tog imod et remistilbud – for os drejede det 
sig om hurtigst muligt at samle en to-tre points 
sammen, derefter ville enhver snak om 
nedrykning forstumme. Christian fulgte hurtigt 
efter (7.brædt), sort i en lukket sicilianer i 
forhånden, der skete ikke de store ting, men 
dermed havde Christian scoret 4 af 6, det 
næsthøjeste, virkelig en fremragende debut! - 
Derefter gik der lidt tid, men så kom med kort 
afstand yderligere to fredsslutninger, Carsten på 
første og Torben på andet bræt, henholdsvis 
hvid mod Jens Ove og sort mod Allan Holst. 
Det var meget fint, og ikke mindst Carstens 
parti, Larsen-åbning, var en fin præstation mod 
IM’eren, som Carsten ikke har nogen særlig god 
score imod. 

  

 Friis Nielsen, Jens Ove  - Friis, 

Carsten Bank  
 ½:½ (1. div. vest)  7- 3-2010 
 

21... exd4 Hvid har netop slået på d4 med 21... exd4 Hvid har netop slået på d4 med 21... exd4 Hvid har netop slået på d4 med 21... exd4 Hvid har netop slået på d4 med 
løberen og tilbyder samløberen og tilbyder samløberen og tilbyder samløberen og tilbyder samtidig remis, som tidig remis, som tidig remis, som tidig remis, som 
sort modtager. Hvid kan under ingen sort modtager. Hvid kan under ingen sort modtager. Hvid kan under ingen sort modtager. Hvid kan under ingen 
omstændigheder slå tilbage på d4 med det omstændigheder slå tilbage på d4 med det omstændigheder slå tilbage på d4 med det omstændigheder slå tilbage på d4 med det 
samme, da sort svarer med Lxd4 efterfulgt samme, da sort svarer med Lxd4 efterfulgt samme, da sort svarer med Lxd4 efterfulgt samme, da sort svarer med Lxd4 efterfulgt 
af f5xe4 med alvorlige trusler imod den af f5xe4 med alvorlige trusler imod den af f5xe4 med alvorlige trusler imod den af f5xe4 med alvorlige trusler imod den 
hvide konge. Shredder siger 22. e5, Sf7 23. hvide konge. Shredder siger 22. e5, Sf7 23. hvide konge. Shredder siger 22. e5, Sf7 23. hvide konge. Shredder siger 22. e5, Sf7 23. 
Dxd4 angiveligt med en fordelagtig sDxd4 angiveligt med en fordelagtig sDxd4 angiveligt med en fordelagtig sDxd4 angiveligt med en fordelagtig stilling tilling tilling tilling 
for sort, ca. for sort, ca. for sort, ca. for sort, ca. ''''0,75. 0,75. 0,75. 0,75.     

 
[½:½] 
 
 

  
  
  
Også Torbens remis mod en meget stærk modstander var godt scoret, og Torben har i det hele taget 
gjort det fint på en vanskelig andenplads. Jeg ved ikke, hvad den åbning hedder, men sort lagde op 
til en Benoni, der blev stoppet med a4, hvorefter han i en meget lukket stilling prøvede med et 
fremstød af H-bonden og åbning af h-linien. Det gav ikke rigtig noget, og computeren bedømmer 
stillingen efter 18 træk, da Torbens remistilbud blev modtaget, som fuldstændig lige. 
Så stod det 2-2 og resten så nogenlunde lige ud. 
Men så blev Mortens modstander, Søren Ejdum, 
snydt så vandet drev af ham, en elegant og 
fuldstændig overraskende kombination kostede 
en kvalitet, og selvom Ejdum holdt ud længe var 
resultatet givet. Åbningen var løberspil med 
1.e4 e5 2. Lc4 Sf6 3.d3 (4.brædt) 

  

 Topholm, Morten  - Ejdum, 

Søren  
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12... b5 Sådan taber man i en fart! Sh7 12... b5 Sådan taber man i en fart! Sh7 12... b5 Sådan taber man i en fart! Sh7 12... b5 Sådan taber man i en fart! Sh7 
vinder en kvalitet, da Kxh7 eftervinder en kvalitet, da Kxh7 eftervinder en kvalitet, da Kxh7 eftervinder en kvalitet, da Kxh7 efterfølges af følges af følges af følges af 



 
– Per havde på 3.brædt holdt sin modstander, 
Olav Dalsgaard Larsen, stangen, med sort i Caro 
Kann, og langsomt bygget en stilling op, der 
kunne være kronet med en bondegevinst i træk 
43 og visse fremtidsmuligheder. Desværre 
valgte Per en helt anden mulighed – han sagde 
bagefter, at den bonde mente han at kunne tage 
når som helst – nu brød i stedet stillingen 
sammen meget hurtigt, sort måtte ofre en officer 
for to bønder, og det var desværre helt håbløst. 
Pers udmærkede forsvar havde virkelig fortjent 
en bedre skæbne. – Peter på femte bræt gjorde 
det som sort af med Rossen, der valgte skotsk i 
stedet for den spanier, som Peter måske havde 
håbet på, men han behandlede ikke et lige 
slutspil, som han skulle have gjort, og Peter 
nåede dermed 5 af 7, topscorerværdigheden og 
en fed ratinggevinst – storslået! 

Lg5! med dronningetab.Lg5! med dronningetab.Lg5! med dronningetab.Lg5! med dronningetab.    
[[[[¹12... £e7] ] ] ]     

13. ¥h7! 13. ¥h7! 13. ¥h7! 13. ¥h7!     

 
 



4  

 Larsen, Olav Dalsgaard  - 

Stentebjerg, Per  
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 Her kunne sort have slået på f4 og ville  Her kunne sort have slået på f4 og ville  Her kunne sort have slået på f4 og ville  Her kunne sort have slået på f4 og ville 
efter en række afbytninger have haft en efter en række afbytninger have haft en efter en række afbytninger have haft en efter en række afbytninger have haft en 
mindre fordel, som Shreddermindre fordel, som Shreddermindre fordel, som Shreddermindre fordel, som Shredder vurderer til  vurderer til  vurderer til  vurderer til 
over 1.0 µ (over 1.0 µ (over 1.0 µ (over 1.0 µ (43... ¥xf4 43... ¥xf4 43... ¥xf4 43... ¥xf4 44. ¤xf4 ¦xf4 45. 44. ¤xf4 ¦xf4 45. 44. ¤xf4 ¦xf4 45. 44. ¤xf4 ¦xf4 45. 
¦xf4 £xf4). I partiet skete 43... Dc7¦xf4 £xf4). I partiet skete 43... Dc7¦xf4 £xf4). I partiet skete 43... Dc7¦xf4 £xf4). I partiet skete 43... Dc7––––d7d7d7d7    
    

 
    
44. ¤d2 ¥c7 45. c4 c5 46. ¤c3 ¥a6 47. 44. ¤d2 ¥c7 45. c4 c5 46. ¤c3 ¥a6 47. 44. ¤d2 ¥c7 45. c4 c5 46. ¤c3 ¥a6 47. 44. ¤d2 ¥c7 45. c4 c5 46. ¤c3 ¥a6 47. 
d5 ¥c7 48. £e2 ¥xd5 49. cxd5 £xd5 og d5 ¥c7 48. £e2 ¥xd5 49. cxd5 £xd5 og d5 ¥c7 48. £e2 ¥xd5 49. cxd5 £xd5 og d5 ¥c7 48. £e2 ¥xd5 49. cxd5 £xd5 og 
hvid vandt hvid vandt hvid vandt hvid vandt     
    

 

  

 Lynggaard, Jørgen  - Højbjerg, 

Thomas  
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21... a5 Sådan presser man modstanderen 21... a5 Sådan presser man modstanderen 21... a5 Sådan presser man modstanderen 21... a5 Sådan presser man modstanderen 
til at lave et meget fordelagtigt til at lave et meget fordelagtigt til at lave et meget fordelagtigt til at lave et meget fordelagtigt 
kvalitetsoffer. I partiet fulgte 22. ¦xb6 kvalitetsoffer. I partiet fulgte 22. ¦xb6 kvalitetsoffer. I partiet fulgte 22. ¦xb6 kvalitetsoffer. I partiet fulgte 22. ¦xb6 
¥xb6 23. cxb6 £f5 24. £c2 f6 25. £b3 ¥xb6 23. cxb6 £f5 24. £c2 f6 25. £b3 ¥xb6 23. cxb6 £f5 24. £c2 f6 25. £b3 ¥xb6 23. cxb6 £f5 24. £c2 f6 25. £b3 
£e6 26. £xe6 ¦xe6 27. ¥d3 f5 28. ¥c5 £e6 26. £xe6 ¦xe6 27. ¥d3 f5 28. ¥c5 £e6 26. £xe6 ¦xe6 27. ¥d3 f5 28. ¥c5 £e6 26. £xe6 ¦xe6 27. ¥d3 f5 28. ¥c5 
¦e7 29. ¤f4 ¦c8 30. f3 h6 31. ¤d2 ¦f7 ¦e7 29. ¤f4 ¦c8 30. f3 h6 31. ¤d2 ¦f7 ¦e7 29. ¤f4 ¦c8 30. f3 h6 31. ¤d2 ¦f7 ¦e7 29. ¤f4 ¦c8 30. f3 h6 31. ¤d2 ¦f7 
32. fxe4 Jørgen32. fxe4 Jørgen32. fxe4 Jørgen32. fxe4 Jørgen vandt en bonde til og  vandt en bonde til og  vandt en bonde til og  vandt en bonde til og 
senere partiet senere partiet senere partiet senere partiet     

 
[1:0] 

 

Lynggaard var med som reserve på 8.brædt og 
leverede en prima indsats mod Thomas 
Højbjerg med hvid i en slags halvmeraner. Hvid 
blev af sin modstander nærmest tvunget til et 
fordelagtigt kvalitetsoffer i 22. træk, der 
indbragte en bonde, senere kom der en til, og så 
var det sket. 
Vi har haft det fint sammen på holdet, og det har 
virkelig været en vellykket sæson 
 
Fynsserieholdet skulle vinde over Faaborg i 
sidste runde, så var holdets forbliven i den 
bedste række på øen sikret, og det gik som det 
skulle, 4,5-3.5, og det kunne være blevet større. 
 

 
 
Da O.S. 1 som forventet tabte stort til Frem 2, 
måtte de to Odensehold ned, mens vores 

  

 Rossen, Claus  - Grau, Peter  
 0:1 (1. div. vest)  7- 3-2010 
 



slutplacering blev en femteplads, Tårnet fik som 
nummer fire 26 mod 25,5 til os og 25 til Fåborg. 
Det var lidt synd, at begge Odenseholdene endte 
i bunden, men hvis de stiller med samme 
førstehold næste år, er der vist ikke megen tvivl 
om, at de hurtigt vender tilbage til Fynsserien. 
Sydøstfyn 2 vandt helt suverænt foran Frem 2 
og Nyborg og rykker op i 2.division, deres hold 
var klart resten overlegent. 
 
I serie 1 gjorde tredjeholdet en fortræffelig 
indsats og blev som sidste år nummer to, et 
halvt point efter Sydøstfyn – og så var de endda 
et mulehår fra at rykke op! 
 
Gevinsten på 6-2 mod Aarslev var flot, og da 
Gunner Andersen på 4.brædt for Midtfyn havde 
en klar og simpel gevinst mod Jørgen Kiel fra 
Sydøstfyn, så det ud til at ende med 40 points til 
os og 39,5 til Sydøstfyn. Ak og ve – Gunner 
fejlede til sidst og forærede Jørgen Kiel hele 
pointet, og så røg den oprykning, men en flot 
andenplads med præmie blev det til, og holdet 
fortjener stor ros for sin indsats. 
 

31. ¢e2 Hvid har flere gode træk i denne 31. ¢e2 Hvid har flere gode træk i denne 31. ¢e2 Hvid har flere gode træk i denne 31. ¢e2 Hvid har flere gode træk i denne 
stillistillistillistilling. Et af de mere raffinerede er Ta6!, ng. Et af de mere raffinerede er Ta6!, ng. Et af de mere raffinerede er Ta6!, ng. Et af de mere raffinerede er Ta6!, 
der truer med a4der truer med a4der truer med a4der truer med a4''''a5, og sort har ikke rigtig a5, og sort har ikke rigtig a5, og sort har ikke rigtig a5, og sort har ikke rigtig 
noget godt imod det. Havde tårnet stået på noget godt imod det. Havde tårnet stået på noget godt imod det. Havde tårnet stået på noget godt imod det. Havde tårnet stået på 
d8, kunne man efter en skak på e8 være d8, kunne man efter en skak på e8 være d8, kunne man efter en skak på e8 være d8, kunne man efter en skak på e8 være 
trængt ind i hvids stilling via etrængt ind i hvids stilling via etrængt ind i hvids stilling via etrængt ind i hvids stilling via e''''linien med linien med linien med linien med 
langt bedre muligheder for at gøre langt bedre muligheder for at gøre langt bedre muligheder for at gøre langt bedre muligheder for at gøre 
modstand, modstand, modstand, modstand, det handler om meget få træk. det handler om meget få træk. det handler om meget få træk. det handler om meget få træk.     
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Når man tænker på, at vi startede med helt unødvendigt at tabe 3-5 til Sydøstfyn i en match, hvor vi 
kun kunne stille med 7 mand, da vi var blevet tvunget til at sende to hold af sted samtidig en tirsdag 
– Hans Milter har lovet, at noget tilsvarende ikke sker næste år! – så var det virkelig tæt på. 
 
Slut på en god sæson 
Jørn Moestrup 
 


