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Det er aldrig for tidligt at begynde at spille skak 

 
Generalforsamling i Vojens 
Skakklub 

Der afholdes ordinær generalforsamling 
mandag den 18.02.2013 kl. 19.30 i 
klublokalet, Danmarksgade 8, Vojens. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.  
3. Drøftelse og godkendelse af formandens 
beretning.  
4. Aflæggelse af regnskab  
5. Drøftelse og godkendelse af regnskab  
6. Næste års arbejde  
7. Indkomne forslag  
8. Næste års budget, herunder fastsættelse 
af kontingent  
9. Valg.  
I lige år vælges formand, 1 
bestyrelsessuppleant og 1 revisor  
I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 
suppleant og 1 revisorsuppleant Valgene 
gælder for 2 år.  
10. Eventuelt. 
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Vojens Skakklub – formandens 
(KP) beretning 2012/13 
 
Sidste års generalforsamling blev afholdt den 
20.02.2012 med 5 deltagere. Der blev ikke 
foretaget udskiftninger i bestyrelsen, og det er 
nok årsagen til, at vi faktisk kun har holdt 2 
egentlige bestyrelsesmøder (13.08.2012 og 
06.12.2012) i det forløbne år – forud for start 
på sæsonen 2012-13 og forud for 
juleturneringen. Det er sikkert for få, men ind 
imellem bestyrelsesmøderne snakker vi jo 
sammen i forbindelse med klubaftener og via 
mail. Eftersom vi kun er 3 
bestyrelsesmedlemmer til at deles om 
opgaverne, er der nok at se til med driften, 
selv om Vojens Skakklub ikke er nogen stor 
forening i medlemsmæssig henseende. 

Formandsberetningen er opbygget dels 
kronologisk, dels temamæssigt. 

Samarbejdet med DSU og Hovedkredsen 

og DSS 

Vi sender stadig en meget stor part af 
kontingentindtægten videre til vores 
landsorganisation Dansk Skak Union. 
Tidligere års hyppige og store 
kontingentstigninger er afløst af større 
erkendelse af, at ambitionsniveauet ikke kan 
være helt uafhængigt at medlemstallet og at 
problemer med økonomien ikke altid bør 
løses alene ved kontingentstigninger. 
Organisationen virker ikke voldsomt idérig 
eller handlekraftig og har ikke haft held til at 
finde en effektiv reaktion på 
medlemstilbagegangen. På den måde 
afspejler DSU (medlems)krisen og ansvaret 
for fællesskabet i de lokale klubber. 
Senest har DSU åbnet en ny hjemmeside, 
der virker som en klar forbedring. Den gør det 
lettere at finde relevante oplysninger og at 
følge med i DSUs arbejde.  
 
Det regionale samarbejde i 4. Hovedkreds er 
naturligvis også præget af, at klubskak ikke 
har medvind i øjeblikket og at medlemstallet 
falder samtidigt med, at gennemsnitsalderen i 
klubberne stiger – men der bliver dog gjort en 
indsats.  
Hovedkredsens generalforsamling 2012 blev 
afholdt sidst i februar i Vojens, og 
hovedpunkterne var drøftelse af Sønderjysk  

 
EMT og holdturneringen.  
 
For SEMTs vedkommende var 
deltagerantallet igen faldet efter en lille 
stigning i 2011. Det skal blive spændende at 
se, om Haderslev Skakklub som arrangør i 
2013 både kan tiltrække mange deltagere og 
etablere en stærk mesterklasse. Jeg tror, at 
tidspunktet med start den 29. april er det 
rigtige. 
 
M.h.t. holdturneringen blev der for sæsonen 
2012-13 lagt op til, at den skulle køre i 
samarbejde med 3. og 5. Hovedkreds og at 
dette samarbejde så på sigt skulle kunne 
udvikle sig til en sammenlægning af flere 
hovedkredse. Denne udvikling blev imidlertid 
sat på stand by, da 3. HK senere ganske 
overraskende trak sig fra 
holdturneringsfællesskabet. På 
hovedkredsgeneralforsamlingen lykkedes det 
at få valgt en ny holdturneringsleder (Svend 
Erik Kramer). 
Hovedkredsen udsender fortsat 
medlemsbladet Nyt fra Sønderjysk Skak med 
Helge Andersen som mangeårig redaktør. 
På hovedkredsgeneralforsamlingen i 2012 
skete desuden det glædelige, at Vojens 
Skakklub blev indstillet til en initiativpræmie 
som kvittering for et godt pr-arbejde. 
Præmien blev senere overrakt i forbindelse 
med DSUs delegeretmøde i Påsken.  
 
En tredje samarbejdspartner er Dansk Skole 
Skak (DSS), hvor vore skoleskakafdelings 
spillere er medlemmer. M.h.t. mediedækning 
og rekruttering til skakspillet er det i DSS, det 
sker. Arbejdet på landsplan er fantastisk, og 
bestyrelsen i den lokale DSS-afdeling – 
Sønderjyllandskredsen – forsøger efter 
bedste evne at bidrage til det børne- og 
ungdomsarbejde, der er helt afgørende for 
skakspillets fremtid. Skolernes Skakdag er 
efter få år blevet et fantastisk synligt indslag, 
og til næste år forventes dagen at blive et 
tilbud til samtlige skoler i hele landet. Lokalt 
har Lagoniskolen været med de seneste år, 
og jeg håber, at det efterhånden vil smitte af 
på medlemstallet i Vojens Skakklub. Blot skal 
vi vide, at de skakspillende børn ikke 
automatisk melder sig ind i klubben. Vi må 
også gøre en indsats for at lokke dem ind. 
Sidste år valgte Lagoniskolen 7.-8. årgang 
som deltagere i Skolernes Skakdag. Det har 
ikke kunnet spores her i klubben, nok især  
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fordi der var tale om aldersgrupper, der i vid 
udstrækning har valgt andre fritidsinteresser. 
I år er skakundervisningen rettet mod 3. 
klasserne. Det giver os bedre chancer for at 
tiltrække børnene. 
DSS udsender et flot medlemsblad, og det 
suppleres fra Sønderjyllandskredsens side 
med et ugebrev i skaksæsonen. Ugebrevet 
indeholder både skakstof og information til 
forældrene. 
 
Turneringsaktivitet  
 
Holdturneringen 2011-12 
Vojens Skakklub havde 3 hold med i 
turneringen – med gennemgående gode 
resultater til følge. 
Juniorerne/skoleskakspillerne i C-rækken 
kunne ikke stille op i stærkeste opstilling ved 
de 2 stævner, og efter en flot tredieplads i 1. 
stævne, sluttede holdet på en samlet 4.-plads 
i rækken. 
 
B-holdet lå godt, men måtte til sidst bøje sig 
over for Tønder 2. 

I A-rækken blev det til sejr, men i den 
efterfølgende oprykningskamp med et 8-
mandshold imod Bov sluttede festen – med et 
klart 2-6 nederlag. 
Holdturneringen forløb fornuftigt, selv om der 
opstod betydelige tekniske problemer med 
det edb-system, der ellers skulle lette 
turneringslederens arbejde. 
 
Sønderjysk EMT 2012 
 
Turneringen om det sønderjyske mesterskab 
blev arrangeret af Alssund i perioden 
17.01.2012 - 20.03.2012. Efter en stigning til 
31 deltagere i 2011 var deltagerantallet igen 
faldet – til 24 – og ratinggennemsnittet i 
mesterskabsklassen var kun 1853. Ny 
sønderjysk mester blev Jens Nording fra 
arrrangørklubben. Fra Vojens deltog Morten 
Jessen og Karl Posselt. Morten blev nr. 3 i 
Basisgruppe 2 med 4 points. Karl fik en delt 
2.-plads i Basisgruppe 1 med 5 points. 
 
Løgumkloster Byturnering 2012 (5 runder) 
 
Her deltog 3 spillere fra Vojens Skakklub. 
Kresten Beck besatte en delt 5.-7. plads med 
2 points i basisgruppen. I samme gruppe blev 
Morten Jessen nr. 2-4 med 2½ points. 

 
I mesterskabsgruppen opnåede Karl Posselt 
en delt 3.-5.-plads med 2 points. 

Syd Grand Prix 2011-12 

I alt 13 spillere fra Vojens Skakklub deltog i 
mindst én afdeling af SGP, der blev afviklet 
med 7 stævner fordelt over hele sæsonen. 2 
spillere klarede sig så godt og deltog i så 
mange afdelinger, at de kunne spille en rolle i 
den samlede præmiestilling. 
Flest deltagere var med i skoleskakgruppen, 
hvor Thorbjørn Møller var flittig og deltog i 5 
turneringer. Det blev til en samlet 4.-plads 
med 44 GP-points. Næstbedst var Asbjørn 
Schack, der opnåede 24 GP-points i sin 
første sæson. Øvrige deltagere i 
skoleskakgruppen var Julie og Jakob Gejl 
Jørgensen, Mads Petersen, Rasmus Jepsen, 
Rene Hother, Arnica og Jonas Emil Schmidt. 
Morten Jessen opnåede en samlet 2.-plads i 
4. klasse med 45 GP-points scoret i bare 3 
afdelinger. 
Ken Gejl Jørgensen med i en enkelt SGP-
afdeling uden sædvanlig 
hurtigturneringssucces. Palle Gejl Jørgensen 
klarede en samlet score på 18 GP-points 
efter deltagelse i 3 afdelinger. 
Karl Posselt deltog kun i en enkelt afdeling og 
scorede 7 GP-points. 
 
Klubturneringen 2011-12 

Klubturneringen for skoleskakspillerne blev 
delt i 2 grupper efter spillestyrke. Frafald i 
løbet af sæsonen gjorde det umuligt at få 
afviklet alle partierne. Thorbjørn Møller var 
utvivlsomt den stærkeste skoleskakspiller, 
selv om Asbjørn Schack gjorde store 
fremskridt i sæsonens løb og i andet 
gennemløb faktisk besejrede Thorbjørn i 
deres indbyrdes parti. 

I seniorgruppen vendte Finn Nielsen efter en 
lidt tøvende start tilbage i rollen som 
stærkeste deltager i klubturneringen – tæt 
forfulgt af Karl Posselt. 

Sæsonafslutning 2011-12 

For skoleskakspillerne sluttede sæsonen den 
16.04.2012, mens seniorerne fortsatte til den 
30.04.2012, hvor der blev sluttet af med 
lynturnering og kaffebord. Finn Nielsen vandt 
aftenens turnering foran Mogens K. Larsson. 
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Andre aktiviteter 

Sommerferieskak 

Haderslev Skoleskak samt Vojens Skakklub 
og Haderslev Skakklub arrangerede i 
fællesskab 4 dage (kl. 9-15) med skakskole i 
henholdsvis Vojens og Haderslev. I alt 12 
deltagere, men heraf beklageligvis kun en 
enkelt fra Vojens Skakklubs 
dækningsområde. Der skal fortsat fokus på 
markedsføringen af sommerferieaktiviteterne 
for skoleelever for at sikre bedre tilslutning, 
også til nicheaktiviteter som skak. Jeg  har på 
arrangørernes vegne indsendt en evaluering 
til Haderslev Kommune og skrevet en artikel 
til Springeren, Bondefangeren og Nyt fra 
Sønderjysk Skak. Selv om vi kunne ønske os 
flere deltagere og nye medlemmer i 
kølvandet på initiativet, er det nødvendigt at 
arbejde stædigt og langsigtet med sådanne 
aktiviteter for at rekruttere nye skakspillere. 

Sports- og aktivitetsdag 
 
Med et langt tilløb arrangerede en række 
foreninger i samarbejde med Haderslev 
Kommune en sports- og aktivitetsdag den 18. 
august 2012 ved Vojens Hallerne. I 
forbindelse med de indledende manøvrer i 
2011 udarbejdede skakklubberne i Haderslev 
og Vojens et fælles forslag til en skakstand. 
Siden voksede arrangementet til noget meget 
ambitiøst også i organisatorisk og 
arbejdsmæssig henseende, og vi valgte at 
fravælge deltagelsen og i stedet bruge 
kræfterne på andre ting. Arrangementet bliver 
muligvis gentaget i 2014.  
 
Høtteskak 
 
Høtteskakarrangementet den 25. august 
2012 blev gennemført som tidligere år 
sponsoreret af Sydbank. Vi har forsøgt 
mange initiativer for at skaffe flere 
medlemmer og sætter vores lid til, at det 
lange, seje træk giver pote. I 2012 var vejret 
ikke med os, og publikumstilstrømningen på 
gågaden var begrænset. Ikke desto mindre 
lykkedes det faktisk at rekruttere flere nye 
medlemmer til klubben i den nye sæson. 
Desuden har vi haft besøg af et par ”boblere”, 
der måske senere bliver klar til at melde sig 
ind. 
 
 

 
I forbindelse med Sydbanks flytning til  
Rådhuscentret må det forventes, at 
Høtteskakken flytter med. Det er svært at 
sige, hvilke konsekvenser, det vil få. 

Sæsonen 2012-13 

Umiddelbart efter Høtten begyndte den nye 
sæson. Den blev desværre præget af 2 
dødsfald i medlemskredsen inden for en 
måned. Nekrologer over Frede Andersen og 
Godtfred Sloth Jensen er bragt i Skakbladet. 
 
Forud for sæsonstarten blev der indrykket en 
annonce i Ugeavisen MidtSyd og desuden 
udsendt en pressemeddelelse til lokalpressen 
i håb om at tiltrække nye medlemmer. 
Sammen med Høttearrangementet lykkedes 
det faktisk at skaffe nye skakspillere i klubben 
– både i skoleskak- og i seniorafdelingen. 
Velkommen! Tilgangen var ikke stor i antal, 
men pæn i procenter. Desværre var frafaldet i 
skoleskakafdelingen større end tilgangen. Det 
er bittert, men også noget, vi er nødt til at 
acceptere som et vilkår. Det er ikke alle børn, 
der har den tålmodighed, det kræver at blive 
god til at spille skak, og der er mange andre 
tilbud om fritidsaktiviteter. 
 
Medlemmer 

Vi er p.t. 12 DSU-medlemmer og 5-6 
skoleskakspillere. Vi har desuden haft 
skakinteresserede på besøg nogle gange, 
men uden så stabilt fremmøde, at der har 
været grundlag for medlemskab i første 
omgang. 
Udover de omtalte offentlige arrangementer, 
der først og fremmest skal give omtale og 
rekruttere interesserede er der sendt 
breve/opfordringer potentielle 
medlemskandidater i Vojens og omegn.  
 
Simultan i Rådhuscentret i Vojens har i nogle 
år været en tradition i forbindelse med 
Rådhuscentrets fødselsdag, der afholdes en 
søndag i begyndelsen af skolernes 
efterårsferie (uge 42). I år kiksede 
kommunikationen med de  
 
nye folk i centerforeningen. Arrangementet 
blev rykket en uge frem uden vores viden, og 
da det blev annonceret, var det uden skak på 
programmet.  
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Holdturnering 2012-13 
 
Det lykkedes igen i den nye sæson at stille 
med 3 hold i henholdsvis A-, B- og C-rækken. 
Det er ikke gået alt for godt for A-holdet, der 
lige nøjagtigt har undgået sidstepladsen i 
gruppen. I B-rækken er der stor spænding til 
det sidste, og C-rækken færdigspilles først i 
slutningen af marts. So nævnt tidligere i 
beretningen sprang 3. Hovedkreds i sidste 
øjeblik fra det planlagte samarbejde om 
holdturneringen. 
  
SGP 2012-13.  
Grand Prix-serien af hurtigturneringer var 
tænkt udvidet med en afdeling på Fyn, så der 
skulle spilles i alt 8 afdelinger. 3. afdeling var 
henlagt til Ejby, men på grund af få 
tilmeldinger (16 deltagere) blev stævnet 
aflyst. Der er formentlig flere årsager til de få 
tilmeldinger. Markedsføringen kunne have 
været mere intensiv, og stævnet faldt 
tidsmæssigt sammen med DM i skoleskak i 
Odense. Aflysningen betyder, at SGP-serien 
igen i denne sæson kommer til at bestå af 7 
hurtigturneringer placeret forskellige steder i 
4. og 5. Hovedkreds. 
Der har hidtil ikke været så mange deltagere 
fra Vojens som i sidste sæson. 
 
Vojens Juleturnering 2012 
Juleturneringen var igen 4. afdeling af SGP-
serien. Der har været spille hurtigskak i 
Vojens uafbrudt i 40 år! 
Igen i 2012 var der mange deltagere – i alt 82 
– fra nær og fjern. 
Der er meget praktisk arbejde ved et sådant 
arrangement, og selv om bestyrelsens 
medlemmer og Palles kone efterhånden har 
erfaring med arrangementet, var det 
kærkomment, at Mogens Larsson gav en stor 
hånd med. Turneringen forløb fint, og mange 
deltagere vender heldigvis tilbage år efter år.  
 
Hjemmeside, medlemsblad, presse 
Det vigtigste værktøj til information om 
Vojens Skakklub – både ind- og udadtil er 
hjemmesiden. Her kan man efterhånden finde 
rigtig meget indhold. Ikke alle medlemmer 
bruger den lige meget, men det kan 
dokumenteres, at den bliver brugt – også af 
skakinteresserede uden for klubben.  
 
 

 
Hjemmesiden er konstant opdateret, mens  
det kniber noget mere med at få skrevet og 
trykt medlemsbladet Springeren. Det 
eksisterer stadig, men vi har kun kræfter til at 
udsende det et par gange i løbet af året. 
 
Til skoleskakspillerne er der desuden 
information via et ugebrev. Hovedparten af 
stoffet leveres af Kai Bjørnskov, men forsiden 
tilrettes efter Vojens-forhold. 
 
Udover disse informationskanaler er der god 
dækning af begivenheder i skakklubben i 
lokalpressen, når vi forsyner den med stof og 
fotos.  
 
Lokaler og materiel  
Vi har et godt samarbejde med Haderslev 
Kommune. I forbindelse med en høring 
vedrørende Folkeoplysningspolitikken har vi 
understreget behovet for gode lokaler og så 
lidt bureaukrati som muligt. 
Det er værdifuldt at have de samme, 
rummelige lokaler til rådighed år efter år. Det 
betyder, at vi har plads nok både til klubaftner 
og til turneringer, holdkampe og lignende. 

Vi har de senere år ikke investeret meget i 
nyt skakmateriel, men nyder godt af, at 
Vojens Skakklub har en fortid med et meget 
højere medlemstal. Men på sigt håber vi 
naturligvis på flere medIemmer og er i så fald 
klar til at investere. 
 
Afslutning 
Selv om Vojens Skakklub ikke er nogen stor 
klub, har vi fastholdt et højt aktivitetsniveau i 
beretningsåret. I bestyrelsen har vi fortsat 
stor opmærksomhed på den væsentligste 
opgave – at hverve nye medlemmer – og 
dermed konsolidere klubben. Set i et bredere 
perspektiv må vi også håbe på, at vore 
naboklubber overlever, så vi også i fremtiden 
har nogen at spille imod.  
 
Der er mange Vojens-borgere, der kan spille 
skak. Det er fortsat mit håb, at vi kan 
mobilisere nogle af dem og trække dem ind i 
klublivet, men ellers er det klart, at det er fra 
skoleskakafdelingen, generationsskiftet skal 
komme. Den grøde, der er i skoleskakken 
giver grund til optimisme. 

Jeg vil slutte med at takke vore sponsorer – 
3F, Holmberg/Stine og Sydbank. Desuden de  
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øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt  
samarbejde. En særlig tak til Mogens for 
hjælp under juleturneringen og til Lissi og Pia, 
der på hver deres måde yder et bidrag til at 
gøre det hyggeligt at komme i Vojens 
Skakklub. 

/Karl Posselt – 10.02.2013. 

---------------------------------------- 

 

 

 

 

------------------------------------ 

Holdturneringen 2012-13 

A-rækken, gruppe 2 
Slutstilling 

Hold SP VE VAM VOJ KOL BP MP 
Springeren  X 2  1½  3½  3  10 5 

Vejen 1 2  X 1½  3  3  9½ 5 

Vamdrup 1 2½  2½  X 1  2  8 5 

Vojens 1 ½  1  3  X 3 7½ 4 

Kolding 2 1  1  2  1 X 5 1 

 
Vojens Skakklubs bedste hold har i denne 
sæson været svækket betydeligt i forhold til 
sidste år, hvor Godtfred Sloth Jensen og 
Senaid Zahirovic spillede henholdsvis 2. og 4. 
bræt. I sæsonen 2011-12 blev holdet 
gruppevinder, men tabte derefter den første 
oprykningskamp klart til Bov. 
I år har den faste besætning været Mogens 
K. Larsson, Finn Nielsen, Karl Posselt og 
Palle Gejl Jørgensen. På papiret stadig et 
hold, der burde have den nødvendige erfaring 
til at klare sig i A-rækken. 

 Et stærkt og homogent Springeren-hold og et 
frivilligt nedrykket mesterrækkehold fra Vejen 
viste sig imidlertid at være en større mundfuld 
end forventet, og sammenlagt lykkedes det 
kun Vojens at undgå sidstepladsen ved at slå 
Kolding i sidste runde. 

 
Første runde Vejen 1 – Vojens 1, 
23.10.2012 
Gruppen bestod af kun 5 hold, og Vojens fik 
en frygtelig start i Vejen. Det så egentlig 
ganske fornuftigt ud efter Palles remis imod 
hurtigtrækkeren Refik Milkic. Mogens var ikke 
i fare, Finn lader sig sjældent nedspille, og 
Karl fik gang i et massivt kongeangreb, der 
burde have afgjort partiet. Det gik imidlertid 
ganske anderledes. Karl greb – helt 
uforståeligt – forkert i et afgørende øjeblik, 
hvorefter Søren Krabbenhøft slog kontra og 
fik en afgørende kvalitet samt en 
generalafbytning, der efterlod Karl helt uden  
 
modspil til sidst. Uha! Samtidig pressede 
Sebastian Løbner stille og roligt Finn tilbage 
på brættet, indtil det kostede afgørende  
materiel og dermed partiet. Mogens fik sin 
remis mod Kim Broksø, men 3-1 var en 
rædselsfuld start. 

Anden runde 
Her var Vojens oversidder. 

Tredje runde Vojens 1 – Vamdrup 1, 
26.11.2012 
Meget bedre gik det heldigvis i anden runde, 
hvor Vojens var på hjemmebane imod 
Vamdrup. I sidste sæson kneb det gevaldigt 
mod selvsamme Vamdrup-hold, der dog 
måtte undvære Holger Larsen på 
førstebrættet denne gang.  

Det betød, at Mogens uden større besvær 
sejrede over Erling Lynggaard. Både Finn og 
Karl spillede remis mod henholdsvis Hans 
Chr. Baagøe og Chr. Kjær – alt i alt lidt i 
underkanten i forhold til partiernes forløb.  
Men da Palle på 4. bræt i et drabeligt parti, 
der kunne være gået til Vamdrups side, vandt 
over Aage Munksgaard sluttede aftenen med 
en sikker Vojens-sejr på 3-1. Så var vi 
kommet op på hesten igen! 

Fjerde runde Springeren 3 – Vojens 1, 
08.01.2013 
Denne gang var Vojens oppe mod et stabilt 
spillende hold fra Skakklubben Springeren, 
der er én af de efterhånden få store klubber, 
der er tilbage på disse kanter. Og vi kom 
sandelig ned på jorden igen! På 4. bræt 
mistede Palle en officer til Henrik Artmann, 
men kæmpede længe godt for at holde 
stillingen. Det lykkedes dog ikke i længden, 
og han måtte strække våben. Karl kom mod  
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Dan Sörensson ud af åbningsfasen med en 
merbonde, men spillede derefter måske ikke 
sine kort helt rigtigt. Stille og roligt arbejdede 
Dan sig tilbage, fik til sidst overtaget og 
sikrede sig hele pointet. På 2. bræt spillede 
både Hans Paulsen og Finn ret forsigtigt. 
Hans var meget tæt på at få overtaget, men 
en kombination med en familieskak med en 
Springer gav Finn en bonde tilbage, og det 
var nok til ½ point. På bræt  1 tilbød Karsten 
Foli remis adskillige gange, men Mogens 
valgte at spille videre uden at have synlig 
fordel. Til sidst endte han i tidnød og fandt 
ikke tilbage til den sikre remis. Alt i alt et 
katastrofalt nederlag på ½-3½. Av, av, av. 

 
Femte runde Vojens 1 – Kolding 2, 
21.01.2013 
Sidste runde i gruppen blev afviklet som 
samlet stævne i Vojens, og med hjemmebane  
skulle Vojens så forsøge at komme væk fra 
en kedelig sidsteplads. 

Grundlaget for en sejr blev lagt, da Kolding 
dagen før meddelte, at de kun kunne stille 
med 3 mand. Det var nu ikke, fordi dette 
gratis point blev afgørende, idet Finn og Karl 
vandt deres partier forholdsvis let over langt 
lavere ratede modstandere. Derimod bød 
Koldings førstebræt, Bjørn Olsen, god 
modstand, og han endte med at besejre 
Mogens, så sejren blev på 3-1. 

 

Mogens Larsson, Vojens – Bjørn Olsen, Kolding 

 
 
 

 
B-rækken, gruppe 2 
Slutstilling 

Hold BP MP 
Haderslev 3 12½ 6 

Fredericia 3 12 7 

Vojens 2 12 6 

Kolding 3 11½ 5 

 
Vojens 2 spillede i B-rækken, og 6 spillere 
har været med i sæsonens kampe. Det drejer 
sig om Ken Gejl Jørgensen, Morten Jessen, 
Kresten Beck, Kristine Jørgensen, Ole Harbo 
og Pia Kindberg Jørgensen. Kun 4 hold var 
med i gruppen. Derfor blev der spillet 
dobbeltrundigt. 

Første runde Haderslev 3 – Vojens 2, 
22.10.2012 
Også for B-rækkeholdet blev det en slem 
premiere på årets turnering. Holdet løb ind i 
en slem øretæve hos naboerne i Haderslev.  
 
Især Ken og Morten på bræt 1 og 2 svigtede 
fælt mod Karl Ø. Jensen og John Fog. 
Kresten holdt remis mod Arne Juul 
Jørgensen, mens Kristine kom galt af sted  
mod det unge talent, Asbjørn Hovgård 
Schack, som vi kender så godt fra sidste 
sæsons deltagelse i skoleskakken i Vojens. 
Samlet resultat ½-3½. Det var simpelt hen 
ikke godt nok. 

Anden runde Kolding 3 – Vojens 2, 
15.11.2012 
Lidt bedre gik det i næste kamp i Kolding, 
selv om Vojens stillede med 2 
turneringsdebutanter. 
På bræt 1 spillede Ken remis mod Christian 
Anker Møller, mens Morten skuffende tabte til 
Per Lykke Porsgaard. På bræt 3 imponerede 
Ole Harbo med en sejr i sin debut i 
holdturneringen. For Pia, der er i gang med 
sin første sæson i skakklubben, var der ikke 
så meget at sige til nederlaget imod John 
Raunholt. Samlet resultat 2½-1½. 

Tredje runde Vojens 2 – Fredericia 3, 
26.11.2012 
Denne aften spillede Vojens sig ind i 
turneringen igen med en sikker 3-1-sejr. 
Halve point til Ken og Kresten, og sejre til 
Morten og Kristine. 
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Fjerde runde Vojens 2 – Haderslev 3, 
07.01.2013 
Returmatchen mod Haderslev så ud til at 
skulle blive den revanche, Vojens havde 
håbet på. Ken slog Karl Ø. Jensen i en 
miniature, hvor partiet var afgjort efter 9 træk! 
Kresten spillede igen uafgjort mod Arne Juul 
Jørgensen, og Kristine tog remis mod Curt 
Bruhn. I sidste parti stod Morten til klar 
gevinst mod John Fog, men gav så pludselig 
John mulighed for angreb på kongestillingen 
med Springer og Dronning, mens Mortens 
brikker stod langt væk. Partiet endte med 
matsætning og tab i stedet for gevinst. 
Slutstillingen på 2-2 kunne Haderslev være 
bedst tilfreds med. 

Femte runde Vojens 2 – Kolding 3, 
21.01.2013 
Til denne runde i Vojens kunne Kolding kun 
stille med 3 mand. Kristine fik derfor et gratis 
point.  
Kresten tabte til John Raunholt, men Ken og 
Morten vandt over henholdsvis Christian 
Anker Møller og Per Lykke Porsgaard. 3-1 
var et udmærket resultat. 

 
Sjette runde Fredericia 3 – Vojens 2, 
11.02.2013 
Efter 5. runde var der utrolig stor 
jævnbyrdighed i gruppen. Alle hold havde 10 
brætpoints, og sidste runde blev derfor for 
alle holdene afgørende for den indbyrdes 
placering. 

For Vojens blev resultatet 2-2 efter sejre til 
Ken og Morten, mens Kresten og Ole Harbo 
tabte. 
De øvrige kampe var også jævnbyrdige, men 
det endte med en førsteplads til Haderslev og 
en tredieplads til Vojens. 

Holdturneringsstævne 21-01-2013 

 

 
C-rækken 
C-rækken er for skoleskakspillere og juniores. 
Vojens Skakklub har 1 hold med, og 
turneringen afvikles i 2 stævner. Det første 
blev spillet i Tønder den 01.12.2012. 

Hold SP
R 

HA
D 

TØ
N 

V
OJ 

BO
V 

RI
B 

B
P 

M
P 

Springe
ren 5 

X 3  3  3  4  4  17 10 

Hadersl
ev 4 

1  X 2  3½  4 4  

14
½ 

7 

Tønder 
4 

1  2  X 2  3½  4  

12
½ 

6 

Vojens 
3 

1  ½  2  X 3½  4  11 5 

Bov 5 0  0  ½  ½  X 4  5 2 

Ribe 4 0  0  0  0  0  X 0 0 

 

C-række-stævne i Tønder 01-12-2012 
Vojens-holdet bestående af: 
1. Kristine Jørgensen, 2. Henning Friz,  
3. Jakob Gejl Jørgensen, 4. Christina Friz 

 
Første runde Vojens 3 – Haderslev 4,  ½-
3½ 
Haderslev stillede med et meget stærkt hold 
med basis på Sct. Severin Skole, og i første 
var det kun Kristine, der var i stand til at yde 
passende modstand. Det blev til  remis mod 
Asbjørn Schack. De andre 3 tabte deres 
kampe. 

Anden runde Tønder 4 – Vojens 3, 2-2 
I anden runde gik det meget bedre. Ganske 
vist har Tønder et par rutinerede brødre 
Lorenzen på de øverste brætter. Dem kunne 
Kristine og Henning ikke klare, men til 
gengæld vandt både Jakob og Christina. Det  
sidste var meget imponerende, da Christina 
kun har spillet i ganske kort tid.  
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 C-række-stævne i Tønder 01-12-2012 
Christina får en fin sejr i matchen mod Tønder 

Tredje runde Vojens 3 – Springeren 5, 1-3 
Springeren er også meget stærke på 
juniorområdet i kraft af velfungerende 
skoleskak på Sct. Michaels Skole. På holdet 
var bl.a. søskendeparret Tiziano og Catarina 
Wul Micalizio. 
Det lykkedes dog Kristine at redde æren ved 
at besejre Sverre Gejl på førstebrættet. De 
øvrige partier blev alle vundet af Springeren. 

Fjerde runde Bov 5 – Vojens 3, ½-3½ 
Bov stillede ikke med klubbens allerbedste 
juniorspillere og var kun 3 mand til start. Det 
gav Vojens en gylden mulighed for sejr. 
Christina vandt uden kamp, og Kristine og 
Jakob vandt også  deres partier. Henning 
kunne ikke finde gevinsten mod Sebastian 
Greve, men måtte nøjes med remis. 

Femte runde Vojens 3 – Ribe 4, 4-0 
Sidste runde var ikke så spændende, idet 
Ribe havde været nødt til at sende afbud til 
stævnet, fordi de ikke kunne stille hold. 

Status er altså en foreløbig 4.- plads til 
Vojens. 
C-rækken afgøres ved et nyt stævne hos 
Skakklubben Springeren den 23.03.2013. 

 

 

Parti fra holdturneringen 

A-rækken, gruppe 2 
Karl Posselt, Vojens – Søren Krabbenhøft, 
Vejen 
Spillet i Vejen den 23.10.2012 

1. f4 d5 2. Sf3 Sc6 3. d4 Sf6 4. e3 Lf5 5. c3 
a6 6. Ld3 Lxd3 7. Dxd3 e6 8. O-O Ld6 9. 
Sbd2 O-O 10. Se5 Se7 11. Tf3 Se7  
(Trækket overraskede mig. Springeren står 
nu meget solidt på e5 og normalt ville jeg 
spille 11. Sd2-f3 for om muligt at få den 
ekstra Springer til e5 efter afbytning. Jeg 
vurderer, at Sørens brikker står lidt upraktisk 
på kongefløjen og ser derfor en chance i at få 
tårnet i spil via g- eller h-linien. Jeg kan godt 
forudse, at Søren vil tage initiativet på 
Dronningefløjen med c5, men jeg regner med 
at komme først). 
11. - c5 12. De2 Tc8 13. Th3 cxd4 14. exd4 
Sc6 15. g4  
 
(Meningen med 12. De2. Hvis jeg nu også får 
jaget Springeren på f6 væk fra forsvaret, 
begynder kongeangrebet at tage form, 
selvom et fremstød med g-bonden ikke er 
risikofrit). 
15. - Sd7 16. Sdf3 Sdxe5 17. fxe5 Le7 18. 
Dd3  
(En mattrussel, der er til at få øje på. Den kan 
dog godt dækkes).  
18. - h6?  
(Det var en overraskelse. Mere naturligt var 
g6). 
19. Lxh6 f5  
(Det ville ikke være klogt af Søren at slå 
Løberen).  
20. exf6 Lxf6 21. Lf4  
(Ikke det bedste træk. Her kunne evt. spilles 
21. Sg5! Lxg5 22. Lxg7 Lh4 23. Lxf8 Kxf8 
med klar hvid fordel). 
21. - Kf7 22. Te1  
(Bedre at løbe linen ud med 22. g5).  
22. - Th8 23. Txh8 Dxh8 24. g5 Le7 25. g6+ 
Kf8 26. Sg5 Dh4  
 
(Faktisk en ubehagelig 3-dobbelt trussel mod 
hvids Tårn, Løber og Springer. Godt, at jeg 
har en mellemskak, der redder Springeren og 
dækker løberen). 
27. Sxe6+ Kg8 28. Dg3  
(Måske mere sikkert at spille 28. Lg3?! Men 
hvis jeg får byttet Dronninger, bliver de 2 
merbønder afgørende, så derfor…). 
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28. - Dh5  
(Et lumsk træk, hvor jeg desværre ikke får 
garderet mig imod 29. – Lh4). 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+p+-vl-zp-' 
6p+n+N+P+& 
5+-+p+-+q% 
4-+-zP-vL-+$ 
3+-zP-+-wQ-# 
2PzP-+-+-zP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 
 

29. Le5?? (Her kunne sagtens spilles f.eks. 
29. Dg2 i stedet). 
 
29. - Lh4! 30. Sxg7 Lxg3 31. Sxh5 Lxe1 32. 
Sf6+ Kg7 33. Sxd5+ Sxe5 34. dxe5 Lh4 35. 
Kg2 Te8 36. Kh3 Ld8 (og jeg opgav den 
ulige kamp) 0-1. 

En meget ubehagelig – forhåbentlig også 

lærerig – oplevelse således at lade sejren 

glide sig af hænde. 

------------------------------------------------------------ 

Parti fra holdturneringen 

B-rækken, gruppe 2 
Morten Jessen, Vojens 2 - Per Lykke 
Porsgaard, Kolding 3 
Spillet i Vojens den 21.01.2013 
 
1. c4 c5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sc3 Sc6 5. 
d3 d6 6. Sf3 Sf6 7. O-O O-O 8. a3 a6 9. Tb1 
Tb8 10. b4  
(Irriterende, at modstanderen bare aber efter. 
Hertil har sort blot gentaget hvids træk. Det 
kan han i øvrigt godt if. Teoribøgerne!).  
10. - cxb4 11. axb4 b5 12. c5  
(Hvid skaffer sig terrænfordel). 
12. - d5 13. d4 Lf5 14. Tb2 Te8 15. Se5 
Sxe5 16. dxe5 Sg4 17. Sxd5 e6 18. Se3 
Lxe5 19. Td2 Df6  
 

XABCDEFGHY 
8-tr-+r+k+( 
7+-+-+p+p' 
6p+-+pwqp+& 
5+pzP-vll+-% 
4-zP-+-+n+$ 
3+-+-sN-zP-# 
2-+-tRPzPLzP" 
1+-vLQ+RmK-! 
xabcdefghy 
(Diagramstillingen er nøglestillingen i partiet. 
Hvid har en fribonde på c-linien, men sort 
kontrollerer den sorte diagonal a1-h8 og kan 
hurtigt true fribonden bagfra, hvis b4 falder – 
f.eks. 20.- Lc3. Derfor er det vigtigt at finde 
den rigtige fortsættelse). 
 
20. Sxg4!  
 
(Morten har set, at den sorte løber på f5 står 
rigtig skidt).  
20. - Lxg4 21. f3 Tbd8 22. Txd8 Txd8 23. 
Db3 Lh5  
(Her kan Løberen fanges med g4, men det er 
ikke behageligt at få sorts Dronning til h4, så 
længe der også står en Løber på e5 og peger 
ind i hvids Kongestilling. Derfor finder Morten 
en anden gevinstmetode). 
24. Da2 Lc3 25. Dxa6 Dd4+ 26. e3 Dxb4 27. 
 
c6 Dd6 28. Dxb5  
(Herfra spiller partiet næsten sig selv). 
28. - Tc8 29. g4!  
(Så er tiden inde til at høste materiale). 
29. - Tb8 30. Dc4 Le5 31. gxh5 Lxh2+ 32. 
Kh1 Dg3 33. c7 Tc8 34. Dg4 Dxc7 35. hxg6 
hxg6 36. f4  
(Hovsa. Der røg en Løber mere. Så slutter 
festen). 
36. - Kf8 37. Kxh2 1-0. 
--------------------------------------------------------- 
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