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Om Vojens Skakklub 

 

Formand:  

Karl Posselt, Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens - Telefon 7454 3423  E-mail: kpo_den@post1.tele.dk 

Næstformand & juniorleder: 

Morten Jessen, Nørrevang 35, 6500 Vojens -Tlf.. 7454 0435  

E-mail:  morten.jessen@hotmail.com 

Kasserer: 

Palle Gejl Jørgensen, Odinsvej 397, 6500 Vojens -Tlf. 9710 0021 E-mail: gejl@pc.dk 

 

Hjemmeside:  
   http://www.vojensskakklub.dk 

Redaktionelt 
Hjemmesiden er den vigtigste informations-

kilde om Vojens Skakklub. Den opdateres fle-

re gange om ugen — hele året rundt — med 

skaknyheder, turneringsinvitationer, resultater 

og meget mere. 

Brug den!    http://www.vojensskakklub.dk  

 

Fra bestyrel-

sen 
Sæsonen 2010-11 

blev på mange må-

der meget vellyk-

ket. Blot et par 

overskrifter: 

 Nye medlemmer som resultat af Høtteskak-

ken 

 Medlemmerne mødte flittigt op til klubaft-

ner — både ijunior- og seniorafdelingen 

 Vi klarede os fint i holdturneringen 

 Pæn deltagelse og hæderlige resultater i Syd 

Grand Prix 

 Rekorddeltagelse ved Grand Prix-stævnet i 

Vojens mellem jul og nytår 

 Vellykket afvikling af Sønderjsyk EMT, 

hvor Vojens var arrangør. Flere og stærkere 

deltagere end de seneste år 

 Meget fin pressedækning af klubbens arran-

gementer 

 

Tilbage står opfyldelsen af ønsket om at få 

flere skakspillere til at møde op i klubben. 

Hvervearbejdet er derfor fortsat en vigtig op-

gave. Til denne vil bestyrelsen gerne have ide-

er og hjælp fra alle nuværende medlemmer. 

Vel mødt til den nye sæson 2011-12! 

                                                    /Karl Posselt 
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Aktivitetskalender for Vojens Skakklub – efterår 
2011 
 
Der tages  forbehold for ændringer og tilføjelser i løbet af sæsonen.  
Der er efterhånden mange andre åbne turneringer af meget forskellig art i 4. 
Hovedkreds.  
Find dem på hovedkredsens hjemmeside. 
 

Ugedag Dato Uge Aktivitet 

Lørdag 27.08.2011 34 Høtteskak - 9-12 (v. Sydbank i Vojens) 

Mandag 29.08.2011 35 Klubaften 

Lørdag 03.09.2011 35 Skak uden grænser - skoleskakstævne i Leck 

Mandag  05.09.2011 36 Klubaften 

Mandag 12.09.2011 37 Klubaften/klubturnering 

Mandag  19.09.2011 38 Klubaften/klubturnering 

Lørdag 24.09.2011 38 Syd Grand Prix 1 (Springeren, Kolding) 

Mandag 26.09.2011 39 Klubaften/Klubturnering 

Mandag 03.10.2011 40 Klubaften/klubturnering 

Mandag 10.10.2011 41 Klubaften/klubturnering 

Søndag 16.10.2011 41 Skak i Rådhuscentret  
(Rådhuscentrets fødselsdag) 

Mandag 17.10.2011 42 Klubaften/Klubturnering. 
Skoleskakken holder efterårsferie 

Lørdag 22.10.2011 42 Syd Grand Prix 2 (Haderslev) 

Mandag 24.10.2011 43 Klubaften/Holdturnering 

Mandag 31.10.2011 44 Klubaften/Klubturnering 

Lørdag 05.11.2011 44 Holdturnering - C-række-stævne 

Mandag 07.11.2011 45 Klubaften/Holdturnering 

Mandag 14.11.2011 46 Klubaften/Klubturnering 

Lørdag 19.11.2011 46 Syd Grand Prix 3 (Tønder) 

Mandag  21.11.2011 47 Klubaften/Klubturnering 

Mandag 28.11.2011 48 Klubaften/Holdturnering 

Mandag 05.12.2011 49 Klubaften/Klubturnering 

Mandag  12.12.2011 50 Klubaften/Klubturnering 

Lørdag 19.12.2011 51 Juleafslutning og hyggeskak 

Mandag 26.12.2011 52 Juleferie - ingen skak 

Onsdag 28.12.2011 52 Syd Grand Prix 4 (Vojens) 

Mandag  02.01.2012 01 Klubaften/Klubturnering. 

 
Generalforsamlingen i 4. Hovedkreds finder sted i Vojens lørdag den 25. februar 
2012 
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Livlig turneringsaktivitet i 4. Ho-

vedkreds 
 

Selv om medlemstallet i de fleste skakklubber 

i 4. Hovedkreds har været vigende i en årræk-

ke, eller måske netop derfor, har der aldrig 

været flere muligheder for at spille skak end 

nu. Typisk, fordi mange klubber åbner deres 

interne turneringer for deltagere fra andre 

klubber. 

 

I Vojens Skakklub kører vi fortsat en intern, 

ukoordineret klubturnering, som alle medlem-

mer forhåbentlig vil bakke op om. 

 

Har man imidlertid lyst til mere, kan man kig-

ge på  de invitationer, der ophænges i klublo-

kalet eller gå ind på 4. Hovedkreds´ hjemme-

side (http://www.4hk.dk/). 

 

Et kig på kalenderen her kan gøre én helt 

stakåndet.. Alene september måned byder 

på:turneringsstart for: 

 

 Skak uden grænser (skoleskakstævne i 

Leck 03.09.2011 

 Tønder Byturnering (fra 05.09.2011) 

 Ribe Byturnering (fra 06.09.2011) 

 Sønderborg Mesterskabet (Alssund fra 

13.09.2011) 

 Slotsturneringen (Aabenraa, Gråsten 

og Sønderborg — fra 15.09.2011) 

 Grenzturneringen (Tønder, Leck, Lø-

gumkloster  - fra 30.09.2011) 

 

Hertil kommer skoleskakturneringer og Grand 

Prix stævnerne, der begynder lørdag den  

24.09.2011 i 

Kolding. 

 

 

Sommerferieskak 
 

Skakklubberne i Haderslev og Vojens gik 

som led i kommunens sommerferieaktivite-

ter for skolebørn sammen om 2 skakefter-

middage – én i hver by. 

Det første arrangement fandt sted i Vojens  

torsdag den 7. juli kl. 13-16, og den efterføl-

gende tirsdag var der et lignende arrange-

ment i Haderslev. 

 

Både drenge og piger, nybegyndere og lidt 

mere erfarne skoleskakspillere var mødt op. 

Efter lidt instruktion kom der gang i bræt og 

brikker, og der blev løst kombinationsopga-

ver og spillet bondeskak og lynturnering. 

 

Et par gode eftermiddage, hvor der var præ-

mier til de bedste og frugt og sodavand til 

alle. 

 

I alt 12 deltagere - heraf 3 gengangere - var i 

underkanten af, hvad de 2 klubber havde hå-

bet på. Men det er nødvendigt at forsøge sig 

med sådanne initiativer for at rekruttere og 

fastholde så mange skakspillere som muligt. 

Så mon ikke vi forsøger igen til næste år!? 
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Sønderjysk EMT 2011 
  

Selv om turneringen om det sønderjyske me-

sterskab har en lang historie, var den efter 

nogle deltagermæssigt sløje år til diskussion 

på generalforsamlingen i 4. Hovedkreds i 

2010. Ingen havde en overbevisende forkla-

ring på udviklingen. Var det spilletidspunkt 

eller andre omstændigheder, der fik deltager-

ne til at udeblive – eller havde turneringen 

bare overlevet sig selv, efterhånden som man-

ge andre turneringer havde set dagens lys?  

 

Der var i hvert fald enighed om, at hvis turne-

ringen skulle overleve og genvinde sin presti-

ge, måtte udviklingen vendes. Det vil sige, 

der skulle flere deltagere med i turneringen, 

og mestergruppen måtte styrkes, så det igen 

blev landsdelens stærkeste spillere, der dyste-

de om titlen som Sønderjysk Mester.  

 

Det lykkedes at få deltagerantallet til at stige  

fra 21 (2010) til 31, og med et ratinggennem-

snit på 1986 i mestergruppen, er styrken også 

på vej tilbage.  

 

Efter en turnering med mange seværdige par-

tier blev det sønderjyske mesterskab 2011 i 

midten af juni afgjort til Sørens Brautschs 

fordel efter omkampe med Allan S. Hermann-

sen. 

 

 

 

 

 

 

Undervejs var det interessant at se, hvordan 

superveteranen Godtfred Sloth Jensen længe 

bød favoritterne trods. 

 

Der er lavet en bulletin fra turneringen. Den 

kan findes på Vojens Skakklubs hjemmeside. 

En lille smagsprøve fra bulletinen. Partiet er 

fra 2. runde. 

 

Allan Hye, Haderslev - Kai C. Bjørnskov, 

Haderslev 1-0 
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Le3 

O-O 6. Dd2 Sbd7 7. h3 a6 8. Lh6 b5 9. e5 Se8 

10. O-O-O Lb7 11. h4 e6 12. h5 Lxf3 13. 

gxf3 De7 14. Lg5 f6 15. exf6 Lxf6 16. Lh6 

Lg7 17. hxg6 hxg6 18. Ld3 Tf6 19. Lg5 Sf8 

20. Tdg1 Df7 21. Lxf6 Sxf6 22. Dg5 Sh5 23. 

Lxg6 Df4+ 24. Kb1 Dxg5 25. Txg5 Sxg6 26. 

Txg6 Kf7 27. Tg5 Sf6 28. Se4 Sxe4 29. fxe4 

Lxd4 30. f4 Th8 31. Txh8 Lxh8  

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-vl( 
7+-zp-+k+-' 
6p+-zpp+-+& 
5+p+-+-tR-% 
4-+-+PzP-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-+-+" 
1+K+-+-+-! 
xabcdefghy 

Nyd afslutningen på partiet. Først skaffer man 

sig en fribonde. Derefter bruger man grovfilen 

til at fjerne muligheden for at stoppe den. 

 

32. a4 c6 33. c4 Lf6 34. cxb5 axb5 35. a5 Ld4 

36. Th5 Kg7 37. Kc2 Kg6 38. Th8 Lxh8 39. 

e5 dxe5 40. a6 exf4 41. a7 f3 42. a8=D f2 43. 

De8+ Kg5 44. Dg8+ Kf4 45. Dxh8 Kg3 1-0  

 

Alssund har inviteret til Sønderjysk EMT 

2012. Turneringen begynder allerede den 17. 

januar. Lad os håbe på fortsat fremgang for 

turneringen.  
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Holdturneringen er uændret i den kommende 

sæson. Som bekendt blev der sidste år for før-

ste gang indgået en aftale mellem 4. og 5. ho-

vedkreds om at spille en fælles holdturnering. 

 

Vojens Skakklub havde sidste år 3 hold med i 

turneringen. Vi håber på noget tilsvarende i 

den kommende sæson. I givet fald hold i A, B 

og C-rækken (skoleskakspillere og juniorer). 

 

Først når tilmeldingerne er i hus kan holdind-

delingen foretages, men intentionen er denne: 

 

2 mesterrækker á 8 hold med 8 spillere på 

hvert hold 

4 A-grupper á 6 hold med 4 spillere på hvert 

hold (geografisk opdelt) 

4 B-grupper á 8 hold med 4 spillere på hvert 

hold (geografisk opdelt)  

 

 

 

Mester 1 spiller søndagskampe, mens Me-

ster 2 kan spille på hverdagsaftner. A– og B

-rækker spiller på hverdagsaftner.  

Spilleugerne bliver uge 43, 45, 48, 02, 04, 

07 og 09. 

 

Sidste runde afvikles som samlede stævner 

for de enkelte grupper. 

 

 

C-rækken for skole-

skakspillere og junio-

rer med et ratingtal 

under 1200 afvikles 

som stævner på lørda-

ge. 

 

 

 

 

Tilmelding af hold 

skal ske i uge 36. 

 

Hele reglementet for den fælles holdturne-

ring kan ses på 4. Hovedkreds´  hjemme-

side — www.4hk.dk   

 

/Karl Posselt 

 

Holdturneringen 2011-12. 
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SydGrandPrix 2011-12 
 

Programmet for de 7 afdelinger, der afvikles som stævner med 7 runders hur-

tigskak (25 minutter pr. spiller pr. parti)  

Der startes hver gang kl. 09.30: 

 
 
Reglementet (se http://www.4hk.dk) er uændret i forhold til sidste sæson, dog med den undta-

gelse, at præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra 4. og 5.HK. 

 

Klubberne sørger selv for indbydelse, turneringsledelse osv. Fra indskuddene går 20 kr. pr. 

spiller til den samlede slutpræmie for alle på nær skoleskakspillerne, hvorfra der kun trækkes 

10 kr.  

 

Klubberne fastsætter selv størrelsen af indskud til de enkelte stævner. 

Afdeling Dato Arrangør 

SGP-1 24. sept. Springeren, Kolding 

SGP-2 22. okt. Haderslev 

SGP-3 19. nov. Tønder 

SGP-4 28. dec. Vojens 

SGP-5 21. jan. Evans, Vejle 

SGP-6 10. marts Grindsted 

SGP-7 28. april Alssund/Gråsten 



8 

 

Høtteskak lørdag 27. august 

 Kl. 9-ca. 12 
Alle medlemmer  opfordres til at deltage!  

Husk at tage din klub-T-shirt på. 

Til alle medlemmer: 

Vi spiller Høtteskak for at re-

klamere skakspillet og –

klubben. Derfor er det vigtigt, 

at du møder op med godt hu-

mør og er klar til at snakke 

med folk på gåga-

den, gøre reklame 

for Vojens Skakklub 

- samt naturligvis at 

spille skak med alle, 

der har lyst. I bed-

ste fald kan Høtte-

skakken give nye 

medlemmer, og det 

vil vi altid gerne ha-

ve i Vojens Skakklub. 

 

Det foregår i Vestergade 22 i 

Vojens (ud for Sydbank). 

 

Høtteskakreglerne: 

Udfordrerne finder deres mod-

stander ved lodtrækning, og 

der er en præmie til de spille-

re, der vinder mindst 3 partier 

mod 3 forskellige spillere fra 

Vojens Skakklub.  

 

Medlemmer af Vojens Skak-

klub får 5 minutters betænk-

ningstid, mens vore modstan-

dere får 10 minutter til hele 

partiet. 

 

Udfordrerne kan vin-

de (højst) én præ-

mie. 

 

Klubmedlemmerne 

kan ikke vinde noget, 

men har udsigt til en 

hyggelig formiddag med kvikt 

skakspil og evt. en sodavand 

sponsoreret af Sydbank. 

 

Giv Palle Gejl besked, hvis du 

bliver forhindret. 

 

Første almindelige klubaften i 

den nye sæson bliver mandag 

den 29. august. 

På gensyn. 

 


