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Indkaldelse til generalforsam-

ling. 
 
Der afholdes ordinær generalforsam-

ling i Vojens Skakklub mandag den 

20. februar 2012 kl. 19.30 i Dan-

marksgade 8, 6500 Vojens.  

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent.  

 

2. Formandens beretning.  

 

3. Drøftelse og godkendelse af for - 

     mandens beretning.  

 

4. Aflæggelse af regnskab  

 

5. Drøftelse og godkendelse af regn- 

     skab  

 

6. Næste års arbejde  

 

7. Indkomne forslag  

 

8. Næste års budget, herunder fast- 

     sættelse af kontingent  

 

9. Valg.  
    I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessupple-  

     ant og 1 revisor .  

     I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1  

     suppleant og 1 revisorsuppleant  

 

10. Eventuelt 

 

Kommende turneringer: 

 

Syd Grand Prix 2011-12 

Årets sidste 2 Grand Prix turne-

ringer finder sted: 

- Grindsted 10. marts 2012 

- Gråsten 28 april 2012 

Find invitationer og tilmeldings-

frister via kalenderen på 4. Ho-

vedkreds´ hjemmeside. 

 

Løgumkloster Byturnering 

En 5-runders koordineret en-

keltmandsturnering. 1.runde 

spilles 27.03.2012. 

 

Løgumkloster Påske Lyn 

Lynturnering—tirsdag den 3. 

april. 

 

Vejleturneringen 

7 runders koordineret EMT med 

start den 12. april. 
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Vojens Skakklub 

Formandsberetning 2011 
 

Generalforsamling 2011 fandt sted mandag 

den 07.02.2011 – med 7 deltagere. 

 

Dengang sluttede jeg formandsberetningen af 

med noget i retning af:  På mange måder har 

det været et godt år. Meget er lykkedes, men 

den absolut væsentligste opgave – at hverve 

mange nye medlemmer – er ikke løst. Hver-

ken i Vojens Skakklub eller i mange andre 

skakklubber. 

 

Derfor har det ikke været svært at finde ud af, 

hvad bestyrelsen har skullet arbejde med i be-

retningsåret – ved siden af den daglige drift i 

klubben. 

 

Der var genvalg til bestyrelsen i 2011, og med 

uændret sammensætning af bestyrelsen har 

mange aftaler været på plads eller har kunnet 

klares mellem bestyrelsesmøderne. Dem har 

vi derfor kun holdt 3 af. Mødereferaterne kan 

ses på hjemmesiden http://

www.vojensskakklub.dk/Om-os/Om-os.htm  

 

4. Hovedkreds 
holdt generalforsamling i 4. HK den 

26.02.2011 i Sønderborg (Karl deltog). Her 

var der især diskussion om Holdturneringen 

og Sønderjysk EMT. I begge tilfælde var der 

delte meninger og ønsker. Der er ikke grund-

lag for kompromisser, så der skal træffes valg, 

som uundgåeligt gør nogle glade, andre util-

fredse. Der er sådan set alt i alt masser af mu-

ligheder for at spille skak, men de enkelte ar-

rangementer i hovedkredsen får ikke altid den 

tilslutning, de fortjener, fordi næsten alle 

klubber har små medlemstal.  

 

Der efterlyses en turneringsleder til holdturne-

ringen. Sønderjysk EMT 2011 vender jeg til-

bage til senere i beretningen. 

 

Det blev besluttet at afvikle 2012-

generalforsamlingen i Vojens den 25.02.2012. 

 

Holdturneringen 2010/11 

Vojens Skakklub deltog med 2 hold i B-

rækken. Til vores overraskelse blev de begge 

placeret i samme gruppe – sammen med Fre-

dericia 3 og Evans 7. 

Styrkeforskellene i gruppen var for store til, at 

turneringen blev spændende. Begge Vojens-

hold klarede sig glimrende og Vojens besatte 

suverænt både 1. og 2.-pladsen i gruppen med 

henholdsvis  22 og 11 points. 

 

Juniorholdet i C-rækken klarede sig efter 

omstændighederne fornuftigt med en samlet 

4.-plads efter 2 stævner. Det blev til i alt 12½ 

brætpoints og 5 matchpoints.  

 

Skoleskak 

I marts og april 2011 blev Karl Posselt invite-

ret til at give et par skaklektioner på Bregn-

bjergskolen for elever i henholdsvis 1.-3. og 

4. klasser. Enkelte af børnene havde et vist 

kendskab til spillet i forvejen, men af hensyn 

til de fleste fik eleverne først en kort gennem-

gang af brættet og brikkernes gang, hvorefter 

der var "hands-on" i form af bondeskak. Til 

allersidst blev der lejlighed til at prøve at spil-

le med alle brikker på brættet. Børnene gik til 

sagen med stor entusiasme, og enkelte af ele-

verne er siden dukket op i skakklubben. 

 

Klubturnering og sæsonafslutning 2011  

For juniorerne foregik sæsonafslutningen den 

11.04.2010. Det skete med en lille  lyn-

turnering, præmieoverrækkelse samt kage og 

sodavand. 

I efteråret 2010 vandt Jakob Gejl Jørgensen 

juniorklubturneringen foran Jonas Emil 

Schmidt. I foråret 2011 skiftede de samme 2 

placering, og Jonas Emil tog 1.-pladsen med 

6½ points foran Jakob med 6. 

For seniorerne gled den almindelige klubsæ 

http://www.vojensskakklub.dk/Om-os/Om-os.htm
http://www.vojensskakklub.dk/Om-os/Om-os.htm
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son direkte over i Sønderjysk EMT med sid-

ste runde den 09.06.2011. I klubturneringen 

var der enkelte partier, der ikke blev spillet, 

men Karl Posselt blev klubmester i kraft af 

topplacering både i efteråret 2010 og foråret 

2011. 

 

Løgumkloster Byturnering 2011 

er en årligt tilbagevendende 5 runders ko-

ordineret enkeltmandsturnering. Fra Vo-

jens Skakklub deltog Morten Jessen og 

Karl Posselt – dog uden større resultat-

mæssig succes. 

I gruppe 2 endte Karl på næstsidstepladsen 

med 1½ points og et grimt ratingtab. Lige 

så galt gik det for Morten i gruppe 3, hvor 

det blev til 1 point og en sidsteplads. 

Jacob Buris, Haderslev blev bymester. 

 

SydGrandPrix 2010-11 

viste sig endnu en gang som et attraktivt kon-

cept, hvor især juniorspillerne og deres chauf-

fører(!)  var flittige deltagere. Det er rigtig 

god træning for juniorerne at møde jævnald-

rende og opdage, at skak er anstrengende, når 

man skal koncentrere sig en hel dag. Der var 

gode enkeltresultater undervejs i de 7 afdelin-

ger af turneringen, og i slutstillingen endog 

præmieplaceringer til Ken Gejl Jørgensen 

som nr. 1 i 3. klasse og Karl Posselt som nr. 2 

i 2. klasse.  

 

Sønderjysk EMT 2011 

Turneringen om det sønderjyske mesterskab 

2011 blev afviklet i Vojens og var Vojens 

Skakklubs største opgave i beretningsåret. 

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. Et van-

skeligt udgangspunkt for Vojens Skakklub 

som arrangør. 

Der er fortsat uenighed om, hvordan turnerin-

gen skal afvikles. Man må bare konstatere, at 

det ikke er muligt at gøre alle tilfredse.  

Derfor må det betegnes som tilfredsstillende, 

at det lykkedes at forbedre deltagerantallet fra 

21 (2010) til 31, og ratinggennemsnittet på 

1986 i mestergruppen var også tilfredsstillen-

de. 

Selve arrangementet forløb også yderst til-

fredsstillende med et højt informationsniveau. 

Det gælder både resultatformidling, mulighed 

for gennemspilning af næsten alle turnerings-

partierne via Vojens Skakklubs hjemmeside 

kort efter hver enkelt runde samt en løbende 

bulletin. Endelig var der også god presseom-

tale undervejs. Sønderjysk Mester 2011 blev 

Søren Brautsch, Haderslev. 

Fra Vojens Skakklub deltog i alt 7 spillere. 

Finn Nielsen i mestergruppen, hvor han fik 

det svært efter mange års skakpause og endte 

med 1½ points på en sidsteplads. 

I Basis 1 scorede Senaid Zahirovic 4½ points 

og delte førstepladsen med Børge Schrøder, 

Haderslev og Jørgen Clausen, Gråsten. 

I Basis 2 Scorede Ken Gejl Jørgensen 4½ po-

ints og blev bedst placerede spiller under 

1400 i rating. 

Øvrige Vojens-resultater: Morten Jessen og 

Kresten Beck 3½. Palle Gejl Jørgensen 3, Kri-

stine Gejl Jørgensen 2½. 

I forbindelse med turneringen fik Palle Gejl 

Jørgensen færdiggjort sin dommeruddannelse, 

så vi nu har fået endnu en turneringsleder til 

rådighed i klubben. 
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Og så vil jeg gå over til sæsonen 2011/12. 

Som tidligere nævnt var hovedtemaet for be-

styrelsens forberedelse af sæsonen igen med-

lemshvervning. 

 

Sommerferieskak 

Som et nyt initiativ kvitterede vi på Hader-

slev Kommunes opfordring til at arrangere 

aktiviteter for skolebørn i sommerferien ved 

at indlede et samarbejde med Haderslev 

Skakklub om at arrangere 2 skakeftermiddage 

– én i hver by. Det første arrangement fandt 

sted i Vojens den 07.07.2011. Det andet i Ha-

derslev den 12.07. Både drenge og piger, ny-

begyndere og lidt mere erfarne skoleskakspil-

lere var mødt op. Efter lidt instruktion kom 

der gang i bræt og brikker, og der blev løst 

kombinationsopgaver og spillet bondeskak og 

lynturnering med skakur. En god eftermid-

dag, hvor der var præmier til de bedste og 

frugt, sodavand og slik til alle.  

Der kom ikke så mange og slet ikke så mange 

nye, som vi havde håbet på. I alt deltog 12 

børn i de 2 arrangementer, heraf 3 gengange-

re. Men det har haft virkning i juniorafdelin-

gen, og vi er nødt til at arbejde med mange 

muligheder for at tiltrække nye skakspillere, 

så vi vil nok forsøge en gentagelse til som-

mer. Efterkritikken af, at Haderslev Kommu-

ne kun tilbød markedsføring via en hjemme-

side og ikke via en trykt folder til skoleta-

sken, er blevet hørt, og man vender i 2012 

tilbage til en folder (+ naturligvis hjemmesi-

den).  

 

Høtteskakken 

er den tilbagevendende aktivitet, der indleder  

 

en ny sæson. Vi fornyede arrangementet i 

samarbejde med vores sponsor Sydbank i 

2010 og fastholdt det nye koncept i 2011, 

fordi det fungerede, så flere slog sig ned ved 

bordene for at spille skak. 

 

Presseomtale 

Høtten er samtidig startskuddet til en ny 

skaksæson, og det har vi forsøgt at gøre op-

mærksom på på forskellig måde: Plakater på 

skolerne i Vojens, Annonce i Ugeavisen og 

pressemeddelelser til lokalpressen.  

PR er vigtig for en klub, der konkurrerer om 

folks fritid med andre tilbud. Derfor har vi 

benyttet enhver lejlighed til at synliggøre 

skakklubben ved at forsyne medlemmerne 

med trøjer og fotografere fra arrangementer-

ne, så vi har noget at sende til pressen. Og 

det er lykkedes fint at få omtale både i Jyd-

ske Vestkysten og i annonceugeaviserne. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden  www.vojensskakklub.dk  er 

også med til at synliggøre klubben. Det er 

den væsentligste informationskanal i forhold 

til medlemmerne, men mange andre skakin-

teresserede kigger med, og jeg kan kun op-

fordre jer til at bruge den. Siden oprettelsen 

pr. 01.09.2010 har den haft ca. 7.500 unikke 

besøgende, der tilsammen har kigget på 

25.500 undersider.  

 

Jeg tør derfor godt sige, at skakinteresserede 

ikke bør være i tvivl om Vojens Skakklubs 

eksistens. Nu gælder det blot om at trække 

dem inden for i klubbens lokaler. 

 

http://www.vojensskakklub.dk
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Simultanskak 

Søndag den 16. oktober arrangerede vi simul-

tanskak i Rådhuscentret med Kai C. Bjørn-

skov. Anledningen er Rådhuscentrets fødsels-

dag, og centret sponsorerer gavekort som 

præmier. 16 børn og voksne lod sig udfordre 

ved brættet af Kai Bjørnskov, og lige så man-

ge så på. Pressen fotograferede og interviewe-

de. Trods årstiden var vejret solrigt omend 

koldt.  

 

Sæsonens løbende aktiviteter 

Velkommen til gamle og nye medlemmer i 

den nye sæson. Der er stadig plads til mange 

flere, men fremmødet er stabilt, og det er en 

væsentlig forudsætning for at fastholde et 

godt klubliv i en tid, hvor medlemstallet er 

beskedent. 

 

Juniorskak 

I juniorafdelingen er der sket udskiftninger, 

men i løbet af sæsonen er vi nået op på 12 

deltagere - med Morten og Karl som instruk-

tører. Der er forskel på spillestyrken, så de 

fleste lærer både at tabe og vinde. Forældre-

opbakningen er god, og klubben sørger for 

transport til turneringer, hvor der tilmeldt ju-

niorer fra Vojens. Ikke helt så mange af juni-

orerne har deltaget i SGP-turneringer i denne 

sæson som i sidste, og det har været svært at 

få 4-mandshold af sted til holdmesterskaber i 

skoleskak i kredsen. 

 

Individuelt har især Thorbjørn Møller klaret 

sig godt. Han kvalificerede sig ved et stævne 

i Haderslev i efteråret 2011 til DM i skole-

skak i sin aldersgruppe. Ved DM i Odense 

den 26.-27. november sluttede Thorbjørn med 

5 points på en delt 7.-11.-plads (nr. 11 efter 

korrektionsberegning) af 36 deltagere i D-

gruppen. 

 

Kai Bjørnskov, der er formand for Dansk 

Skole Skaks Sønderjyllandskreds, laver et 

ugebrev til de skoleskakspillere, han undervi 

 

ser på Sct. Severin Skolen i Haderslev. Fra 

skoleåret 2011/12 har han skaffet en sponsor 

og derefter tilbudt ugebrevet til andre skole-

skakledere på den måde, at forsiden kan ret-

tes til lokalt, mens de øvrige 3 sider er opga-

ver og partier, som alle kan bruge. Det er en 

fantastisk god idé, som vi har taget imod 

med kyshånd. På den måde har vi fået et en-

kelt informationsmateriale – både til skole-

skakspillerne og deres forældre. 

Skoleskakkens Sønderjyllandskreds arrange-

rede den 10. december en juleturnering for 

skoleskakspillere. Det foregik i Haderslev, 

og Thorbjørn Møller vandt D-gruppen med 8 

points af 9 mulige – dog først efter omkamp. 

 

Selv om der har været problemer med at stil-

le et juniorhold i stærkeste opstilling, har ju-

niorerne dog været med i holdturneringen i 

4. og 5. Hovedkreds` C-række – se nedenfor 

under afsnittet om holdturneringen. 

 

Skakkens Dag er et vigtigt propagandaarran-

gement for Dansk Skole Skak. Antallet af 

medvirkende skoler breder sig, og den 

10.02.2012 deltog elever fra et antal 7.-8.-

klasser på Lagoniskolen i Vojens. Vi håber, 

det kan bidrage til, at flere skakspillere fin-

der vej til Vojens Skakklub – nu eller senere. 

 

Holdturneringen  

Igen i år lykkedes det at få 3 hold med i 

holdturneringen. Efter de gode resultater i 

sidste sæson tilmeldte vi hold i både A-, B- 

og C-rækken (juniorer/skoleskakspillere).  

 

Resultaterne har væet gode. Førsteholdet er 

blevet ganske stærkt med Mogens K. Lars-

son, Godtfred Sloth Jensen, Finn Nielsen og 

Senaid Zahirovic. Holdet har vundet sin 

gruppe og skal nu spille om oprykning til 

mesterrækken. 

 

B-holdet har kæmpet med Tønder 2 om fø-

rerpladsen i gruppen. 
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C-holdet har spillet turneringen som 2 lør-

dagsstævner. Desværre har holdet været 

præget af afbud, så det er kun blevet til en 

4.-plads. 

 

Syd Grand Prix afvikles igen i år i 7 afdelin-

ger - med klubber i både 4. og 5. hoved-

kreds som arrangører. En velfungerende tur-

neringsserie, hvor antallet af deltagere fra 

Vojens Skakklub dog har været lidt lavere 

end sidste år. Morten Jessen ligger foreløbig 

på en samlet 3.-plads i 4. klasse, og Thor-

bjørn Møller kom på en delt 1.-plads i sko-

leskakgruppen ved SGP i Tønder, men el-

lers har der resultatmæssigt ikke været så 

meget at råbe hurra over set fra et Vojens-

synspunkt. 

 

Vojens Juleturnering 2011 var igen indlagt 

som 4. afdeling af SGP-serien. Det var 39. 

gang i en ubrudt serie af juleturneringer i 

Vojens, og 4. juledag er nu blevet en hel 

fast spilledato. Turneringen samlede 77 del-

tagere – heraf 29 i skoleskakgruppen. Me-

stergruppen blev vundet af Allan S. Her-

mannsen, Haderslev med 5½ points. Alle 

skoleskakdeltagerne fik en erindringspokal. 

 

Sønderjysk EMT 2012 

spilles i år i Sønderborg med Skakklubben 

Alssund for arrangør. Der er 24 deltagere – 

heraf Morten Jessen og Karl Posselt fra Vo-

jens. 

 

Springeren 

Medlemsbladet Springeren er udkommet 

med 2 numre i 2011 – et generalforsam-

lingsnummer og et sæsonstartnummer. De 

supplerer hjemmesiden. Desuden er der in-

formation via Skakbladet fra DSU, Nyt fra 

Sønderjydsk Skak fra 4. Hovedkreds og 

Skoleskak fra Dansk Skole Skak samt 

”ugebrevet” til juniorerne. 

 

 

Æresmedlemmer 

Til sidst vil jeg nævne, at Frede Andersen den 

19.09.2011 blev udnævnt til æresmedlem af 

Vojens Skakklub. 

Frede Andersen var formand for Vojens 

Skakklub i en 20-årig periode frem til februar 

2010. Blandt Fredes mange fortjenester er 

naturligvis de mange års formandskab i Vo-

jens, men også et langvarigt organisatorisk 

arbejde i 4. Hovedkreds.  

Endelig er vort mangeårige æresmedlem 

Godtfred Sloth Jensen vendt tilbage til Vo-

jens efter nogle års medlemskab i Aabenraa 

Skakklub. Velkommen hjem! 

 

Sammenfattende status for beretningsåret 

På mange måder har det været et godt år. Me-

get er lykkedes, og jeg tror, at alle medlem-

mer har fået mulighed for at spille skak på det 

aktivitetsniveau, I har haft lyst til. 

 

Den absolut væsentligste opgave – at hverve 

mange nye medlemmer – er imidlertid ikke 

lykkedes i tilstrækkelig grad. Jeg synes ikke, 

det skyldes manglende indsats fra bestyrel-

sen. Opgaven er vanskelig, men det kan ikke 

nytte at give op, og grøden i skoleskakken 

giver anledning til behersket optimisme. 

 

Jeg vil slutte med at takke vore sponsorer – 

3F, Holmberg/Stine og Sydbank. Desuden de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt 

samarbejde. En særlig tak til Lissi og Pia, der 

på hver deres måde yder et bidrag til at gøre 

det hyggeligt at komme i Vojens Skakklub. 

 

/Karl Posselt – 18.02.2012. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sydbank.dk/
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 Vojens Skakklub – DSU medlemmer – februar 2012.  

 Navn Adressen Fødselsdag Telefon E-mail 

 

1 

 

Godtfred 

Sloth Jensen  

 

Østervang 11 

B, 6630 Rød-

ding  

 

25-08-1922  

 

5331 9232  

 

2 Frede Arn-

feldt Ander-

sen  

Koldingvej 

130, Gabøl,  

6500 Vojens  

24-09-1933  74871228 

   

arnfeldt@post10.tele.dk  

3 Kresten Beck  Sindetvej 4, 

6534 Ager-

skov  

30-06-1934  74669969   

4 Palle Gejl Jør-

gensen  

Odinsvej 397, 

6500 Vojens  

25-01-1941  97100021  pallegejl@gmail.com  

5 Mogens 

Kirchner 

Larsson  

Thorsager 8, 

6500 Vojen  

23-08-1945  74540025  kirchner@webspeed.dk  

6 Finn E. Niel-

sen  

Møllebakken 

40, Skryds-

trup,  

6500 Vojens  

03-08-1946  74590701   

7 Karl Posselt  Skjoldsvænge 

6, 6500 Vo-

jens  

22-10-1951  74543423  kpo_den@post1.tele.dk  

8 Ken Gejl Jør-

gensen  

Vesterled 2,  

Skrydstrup,  

6500 Vojens  

12-04-1965  74591391  tr.3f.fmt@gmail.com  

9 Senaid Zahi-

rovic  

Bygmarksvej 

39, Skryds-

trup,  

6500 Vojens  

25-09-1973  60387966   

10 Morten Jessen  Nørrevang 35, 

6500 Vojens  

17-11-1984  4128 3485  morten.jessen@hotmail.com  

11 Kristine Gejl 

Jørgensen  

Vesterled 2,  

Skrydstrup,  

6500 Vojens  

16-08-1996  6464 6891  tr.3f.fmt@gmail.com  

mailto:arnfeldt@post10.tele.dk
mailto:pallegejl@gmail.com
mailto:kirchner@webspeed.dk
mailto:kpo_den@post1.tele.dk
mailto:tr.3f.fmt@gmail.com
mailto:morten.jessen@hotmail.com
mailto:tr.3f.fmt@gmail.com
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Vojens Skakklub - Juniormedlemmer –  

Dansk Skole Skak – februar 2012.  

 Navn Adressen Fødselsdag Telefon E-mail 

1 Jonas Emil Sil-

ver Schmidt  

Vojensvej 14, 

Over Jerstal, 

6500 Vojens  

1997  74547864   

2 Rene Hother 

Nielsen  

Østerager 6A 

Jegerup, 6500 

Vojens  

03-11-1997  74738063   

3 Arnica Stella 

Schmidt  

Vojensvej 14, 

Over Jerstal, 

6500 Vojens  

18-11-1998  74647864   

4 Thorbjørn Møl-

ler  

Ungdomsskole-

vej 9, 6500 Vo-

jens  

12-10-1999  22888647  Thorbjoern9@live.dk  

5 Jakob Gejl Jør-

gensen  

Vesterled 2, 

Skrydstrup, 

6500 Vojens  

21-07-1999  64646891   

6 Oliver Rasmus-

sen  

Allegade 14, 

6500 Vojens  

30-10-2000  74590165     

7 Asbjørn Schack  Rosenbakken 

16, 6100 Ha-

derslev  

22-02-2002  74531002  holgerhougaard@yahoo.dk  

8 Stephanie Han-

sen  

Odinsvej 465, 

6500 Vojens  

06-04-2002  20927854   

9 Julie Gejl Jør-

gensen  

Vesterled 2, 

Skrydstrup, 

6500 Vojens  

08-05-2002  64646891   

10 Niels Øster-

gaard  

Parkvej 7, 6100 

Haderslev  

21-08-2002  74531618   

11 Rasmus Jepsen  Over Jerstalvej 

26, 6500 Vo-

jens  

01-10-2003  74542168   

12 Mads Tue Pe-

tersen  

Spætmejsevej 

2, 6500 Vojens  

09-12-2003  32594321   

mailto:Thorbjoern9@live.dk
mailto:holgerhougaard@yahoo.dk
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Springeren bringer her 2 partier fra 

holdturneringens A-række, hvor sid-

ste runde blev afviklet som samlet 

stævne i Vojens.  

 
Jørgen Svendsen,Kolding 2 - Kar-

sten,Pedersen, Springeren 3 

Holdturneringen 2011–12, A-rækken 

gruppe Vojens (5), 23.01.2012 

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

g6 5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 d6 7.¥e2 ¤f6 

8.£d2 0–0 [Her foreslår Fritz, at hvid og-

så rokerer kort.] 9.f3 ¥d7 10.0–0–0 [Hvids 

lange rokade ser risikabel ud. Her kunne 

sort straks spille Da5] 10 .a6  [Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er det vel ret klart, at begge spillere 

hurtigst muligt skal bestorme modstan-

derens kongestilling. Hvem kommer 

forst.] 

 

11.g4 b5 12.h4 b4 [Nu må Springeren 

flytte sig, og det sorte angreb kommer nu 

med tempo.] 

13.¤d5 £a5 [En overraskelse?! Hvid kan 

slå Springeren på c6. Hvis sort slår igen 

med Løberen hænger bonden på e7 med 

skak, og hvid kan slå Loeberen på c6. 

Men sort har andre planer!] 14.¤xc6 

£xa2 [Ups! Mattruslen på a1 skal re 

 

spekteres, men  man kan vel lige nuppe 

e7 med skak?!] 15.¤cxe7+ ¢h8 16.£e1 

[Det logiske træk ville vel være Dxb4. 

Men den hvide Konge er ved at være på 

skideren.] ¤xd5 [Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her foreslår Fritz Ld4 for at dække b2. 

Det koster Springeren på e7, men fort-

sættelsen er meget værre.] 

 

17.¤xd5 £xb2+ 18.¢d2 ¥c3+ 19.¤xc3 

bxc3+ 20.¢d3 ¥b5+ 21.¢d4 £b4+ 

22.¢d5 ¦fe8 23.¥d4+ ¢g8 24.£xc3 

£xc3 25.¥xb5 [En grov fejl, der straks 

bliver straffet. Men efter Lxc3 koster det 

den hvide loeber på e2, og så er partiet 

alligevel afgjort til sorts fordel.] 
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Ved samme afslutningsstævne mødte Vojens 

Vamdrup, og det gik ikke så godt. Vamdrup 

vandt med 2½-1½, men for Vojens var de 1½ 

points lige akkurat nok til at holde førsteplad-

sen i gruppen—og dermed kvalificere sig til 

en kamp om oprykning til Mesterrækken. 

 

Det var Finn, der skaffede det hele point i 

dette parti: 

 

Hans Chr. Baagøe,Vamdrup 1 - Finn 

E. Nielsen,Vojens 1 

Holdturneringen 2011–12, A-rækken 

gruppe Vojens (5), 23.01.2012 

 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.a3 d5 4.cxd5 exd5 

5.h3 ¥d6 6.¥g5 h6 7.¥xf6 £xf6 8.e3 c6 

9.£f3 ¤d7 10.¥d3 0–0 11.£xf6 ¤xf6 

12.¤f3 ¦e8 13.0–0 g5 14.g4 ¤e4 

15.¥xe4 dxe4 16.¤fd2 f5 [Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort lægger ikke skjul på sine hensigter. 

Der er heller ingen vej tilbage, og selv om 

sorts Konge står ubeskyttet tilbage, er det 

netop sorts udviklingsforspring, der gør, 

at det uden loebere vil vare længe, inden 

hvid kan nærme sig den sorte Konge.] 

 

17.gxf5 ¥xf5 18.¢g2 ¦ad8 19.¤c3 ¥c7 

20.b4 a5 21.f3 exf3+ 22.¦xf3 ¥g6  

23.¤c4 axb4 24.axb4 ¦a8 25.¦xa8 

¦xa8  

26.e4 b5 27.¦f6 [Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan diskutere, hvor meget sort har 

fået ud af anstrengelserne, men Finn 

spiller fint resten af partiet.] 

 

27...¥e8 28.¤d6 ¥xd6 29.¦xd6 ¦a3 

30.¤e2 ¦a2 31.¦d8 ¢f8 32.¢f1 ¢e7 

33.¦b8 ¥d7 34.d5 cxd5 35.exd5 ¥xh3+ 

36.¢e1 ¥d7 37.¦h8 ¦b2 38.¦xh6 ¦xb4 

39.d6+ ¢f7 40.¤c3 ¢g7 41.¦h2 ¦d4 

42.¦d2 ¦xd2 [Sort stoler på, at merbon-

den er nok til sejren, og han får ret.] 

43.¢xd2 ¢f7 44.¤e4 g4 45.¢c3 ¥c6 

46.¤g3 ¢e6 47.¢b4 ¢xd6 48.¤f5+ ¢

e5 49.¤g3 ¢f4 50.¤e2+ ¢e3 51.¤g3 ¢

f3 

0–1 
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Sønderjysk EMT 2012 
Er godt i gang. 

 

Desværre er både det samlede delta-

gerantal og antallet af mesterspillere 

igen faldet, så turneringen kan kom-

me under pres for overlevelse. 

 

I år er der 24 deltagere. 11 fra Als-

sund, 6 fra Gråsten, 2 fra Aabenraa, 2 

fra Vojens, 1 fra Haderslev, 1 fra Lø-

gumkloster og 1 fra Tønder.  

Fra Vojens Skakklub deltager Morten 

Jessen og Karl Posselt.  

Der spilles alle mod alle i 3 grupper.  

 

Efter de første 3 runder har Helge 

Andersen (Tønder) lagt sig alene i 

spidsen med 3 af 3. Nærmeste forføl-

ger er Jens Nording (Alssund) og—

mere overraskende—Bent Bojsen 

(Gråsten) med hver 2½ points.  

 

I basis 1 fører Erik Asmund (Gråsten) 

med 3, men har spillet 4 runder.  Uwe 

Hansen (Aabenraa) og Karl Posselt 

(Vojens) har 2 af 3. 

 

I Basis 2 fører Scott Jensen (Alssund) 

med 2½. Morten har foreløbig scoret 

3 halve og ligger på 5.-pladsen. 

 

Resultater og partier kan følges på 

Skakklubben Alssunds hjemmeside. 

Se partier fra turneringen på de næste 

sider. 

Her er et par  partier fra Sønderjysk 

EMT 2012. 

 

Bojsen,Bent (1794) - Peter-

sen,Erik Holm (1674) [C34] 
SEMT 2012, Mestergruppen - Sønder-

borg (3), 07.02.2012 

 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 ¤c6 4.d4 d6 

5.¥xf4 ¥e7 6.¥b5 ¥d7 7.0–0 a6 8.¥e2 

¥g4 9.h3 ¥h5 10.c4 Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid står fint i centrum og mangler kun 

få træk for at fuldende sin udvikling. Sort 

må snart til at finde på noget.  

 

10...¥f6 11.¥e3 ¤ge7 12.¤c3 0–0 

13.g4 £d7 Diagramm  
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Nu stiger spændingen, men hvid modta-

ger ikke den tilbudte loeber på h5.  

 

14.¤h2 ¥g6 15.£d2 ¤c8 Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu tager det alt for lang tid at få denne 

Springer bragt i spil igen. Så hvid skrider 

straks til handling.  

 

16.¦xf6 gxf6 17.¤d5 £e6 18.¦f1 ¤b6 

19.¤xf6+ ¢h8 20.d5 £e5 21.dxc6 

¥xe4  

 

Nu truer der mat på g3, men hvid finder 

den helt rigtige dækning.  

 

22.¤h5 f6 23.¥d4  

 

Så er det ikke sjovt mere, og sort vælger 

at kaste håndklædet  ringen. 1–0 

 

—— 

 

Fyhn,Karsten (1771) - Ander-

sen,Helge (2032) [B32] 
SEMT 2012, Mestergruppen - Soender-

borg (3), 07.02.2012 

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

e5 5.¤b5 a6 6.¤d6+ ¥xd6 7.£xd6 £f6 

8.£xf6 

 

Mest almindeligt er det at trække Damen 

tilbage til d1. 8...¤xf6 Sort har begge 

Springere ude på brættet og truer allere-

de den hvide bonde på e4. 9.¤c3 d5 

10.exd5 ¤b4 11.¥d3 ¤fxd5 12.¤xd5 

¤xd5 13.¥d2 0–0 14.0–0 ¥d7 15.¦fe1 

¦fe8 16.¥e4 ¥c6 17.c4 ¤e7 18.¥c3 

¥xe4 19.¦xe4 f6 20.¦d1 ¦ed8 21.¦ee1 

¤c6 22.f3 ¢f7 23.¢f2 ¢e6 24.¦xd8 

¦xd8 25.f4 ¢f5 26.fxe5 ¤xe5 27.¥xe5 

fxe5 28.¢e3 ¦d4 29.¦f1+ ¦f4 30.¦xf4+ 

exf4+ 31.¢f3 Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ser stillingen lige og remisagtig ud. 

Men den kræver noejagtigt spil, og sort 

har bragt sin Konge i en god, fremskudt 

position - på den floej, hvor han har 

bondemajoriteten. Hvid har sværere ved 

at tilspille sig en fribonde på dronninge-

fløjen.  

31...g5 32.b4 g4+  

Det går ikke for hvid. Han må ikke tillade 

denne fremmarch. I løbet af ganske få 

træk bliver han trængt afgoerende i de-

fensiven.  

33.¢e2 ¢e4 34.h3 h5 35.hxg4 hxg4 

36.c5 ¢d4 37.a3 ¢c3 38.¢d1 ¢b3 

39.¢d2 ¢xa3 40.¢c3 f3 41.gxf3 gxf3  

0–1 

—— 
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Kallesen,Jesper (1472) - Pos-

selt,Karl (1584) [B01] 
SEMT 2012, Basis 1 Sønderborg (3), 

07.02.2012 

 

1.e4 d5 2.exd5 ¤f6 3.¥c4 [Det enkleste 

(og bedste) er nu Sxd5, men sort forsø-

ger i stedet at skaffe sig et udviklingsfor-

spring for bonden.] 

 

3...c6 4.dxc6 ¤xc6 5.¤c3 ¥f5 6.d3 e6 

[Jeg fortroed siden dette træk. Det er vist 

korrekt nok, men jeg ville gerne have for-

soegt straks e5.] 

 

7.¤ge2 ¥c5 8.¥e3 ¥xe3 9.fxe3 £b6 

[Truer med at vinde bonden tilbage, men 

hvid kan godt dække både e3 og b2.] 

 

10.£c1 ¤g4 11.d4 [Dette forsvarstræk 

kunne 6.- e5 have forhindret.] 

 

11...0–0 12.a3 ¦ac8 [Truer straks Sxd4, 

fordi Loeberen på c4 står udækket.] 

 

13.b3 ¤e7 14.e4 ¥g6 15.£g5 ¤f6 16.e5 

¤fd5 17.¤xd5 ¤xd5 18.£d2 

[Dronningen skal dække c2, men sort 

forsoeger naturligvis at fastholde det tryk, 

der som minimum skal genetablere mae-

riel ligestilling.] 

 

18...£d8 19.0–0 ¥xc2 [Diagramm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Så lykkedes det at få bonden  tilbage. 

Skulle hvid finde på at slå igen med 

Dronningen, foelger b5! med officersge-

vinst.] 

 

20.¦ac1 ¥g6 21.¥xd5 £xd5 22.£e3 

¦fd8 23.¤f4 £e4 24.£f2 ¦c2 [Sorts loe-

berdiagonal er god og kan bruges til lidt 

af hvert.] 

 

25.¦xc2 £xc2 26.£f3 ¥e4 27.£e3 ¦c8 

28.¤e2 [Hvid finder gode forsvarstræk. 

Nu truer 29. Tc1!] 

 

28...£d3 29.£f4 ¥g6 30.¦c1 ¦xc1+ 

31.£xc1 [Og læseren har forhåbentlig 

set, at den hvide Springer er forgiftet på 

grund af 32. Dc8++.] 

 

31...£c2 32.£xc2 ¥xc2 [Så har vi et lige 

slutspil, hvor man kan lære fordele og 

ulemper ved Springer og Loeber.] 

 

33.b4 ¥d3= 34.¤f4 ¥c4 35.¢f2 ¢f8 

36.¢e3 ¥d5 37.h4 h6 38.¢d3 g5 

39.hxg5 hxg5 40.¤xd5 exd5 41.g4 ¢e7 

42.b5 ¢d7 43.¢c3 ¢c7 44.¢b4 ¢b6 

45.a4 a5+ 46.bxa6 bxa6 47.a5+ ¢c6 

48.¢a4     ½–½ 

 

[Så går partiet i stå. Den hvide Konge 

kan gå frem og tilbage mellem a4 og b4. 

Den sorte mellem c6 og b7.] 

 

—— 
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Kombinationsopgaver Hvid trækker og vinder 


