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SPRINGEREN 

Redaktion: Karl Posselt 

Tlf: 7454 3423 

Mail.: kpo_den@post1.tele.dk  

 

Medlemsbladet SPRINGEREN udgives af Vojens 

Skakklub og udkommer 2-3 gange årligt. 

Bladet leveres til medlemmer og interessenter.  

Artikler, beretninger og andre bidrag til bladet er 

velkomne. 

 

Indholdsfortegnelse 
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Side 9 P4-legene i Løgumkloster 
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Side 14 Løgumkloster Byturnering, SEMT 
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Vojens Skakklub 

Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens 

Klubaften: Mandage fra kl. 19.15 

Sæson: Fra slutningen af august (uge 35) og indtil 

udgangen af april. 

 

Skoleskak 

Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens 

Klubaften: Mandage fra kl. 18-19 

 

Sæson: Fra slutningen af august (uge 35) og indtil 

midten/slutningen af april. Skoleskakken holder 

pause i skoleferier. 

 

Kontingent 

Det årlige kontingent udgør: 

– Skoleskak og Juniorer (0 - 19 år) kr. 200,- 

 

– Seniorer (20 - 64 år) kr. 700,- 

– Pensionister (65+ år) kr. 600,- 

 

Medlemskab 

Vojens Skakklub er medlem af Dansk Skak 

Union, og klubbens skoleskakafdeling er medlem 

af Dansk Skole Skak. 

Kontingentet dækker medlemskab af Vojens 

Skakklub og Dansk Skak Union, henholdsvis 

Dansk Skole Skak. 

Som medlem modtager man Unionens blad 

Skakbladet eller Dansk Skole Skaks blad 

SKOLESKAK.  

 

Bestyrelse 

Formand og redaktør:  

Karl Posselt 

Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens 

Tlf. 7454 3423 eller 2392 0369  

E-mail: kpo_den@post1.tele.dk  

 

Næstformand & juniorleder: 

Morten Jessen 

Nørrevang 35, 6500 Vojens 

Tlf. 4128 3485  

E-mail:  morten.jessen@hotmail.com  

  

Kasserer: 

Palle Gejl Jørgensen 

Odinsvej 397, 6500 Vojens 

Tlf. 9710 0021  

E-mail: pallegejl@gmail.com   

 

Hjemmeside: 
http://www.vojensskakklub.dk  

 

 

mailto:kpo_den@post1.tele.dk
mailto:kpo_den@post1.tele.dk
mailto:morten.jessen@hotmail.com
mailto:pallegejl@gmail.com
http://www.vojensskakklub.dk/
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Redaktionelt 

Af Karl Posselt    

 

Du står nu med et nyt nummer 

af SPRINGEREN i hånden. 

Det sker ikke så ofte længere. 

Et trykt medlemsblad kræver 

en stor arbejdsindsats,  og 

efterhånden er man vant til at 

få nyheder langt hurtigere end 

tidligere. Derfor er der kun få 

klubber i hovedkredsen, der 

udgiver et medlemsblad regelmæssigt – som 

supplement til Nyt fra Sønderjydsk Skak fra 4. 

Hovedkreds.  Undtagelserne er Haderslev og 

Tønder, der holder både kvalitet og 

udgivelsesrytme.  Vi vil fortsat prøve at få 

SPRINGEREN ud et par gange årligt, men Vojens 

Skakklubs hjemmeside er blevet langt den 

vigtigste informationskilde om klubben og 

aktiviteterne. Den opdateres flere gange om ugen 

— hele året rundt — med skaknyheder, 

turneringsinvitationer, resultater og meget mere. 

Der er heldigvis mange, der bruger hjemmesiden.   

Den blev sluppet løs i sit nuværende design den 

01.09.2010. Siden da er den indholdsmæssigt 

blevet stærkt udbygget, og den er i de forløbne 3 

år blevet besøgt af 13.628 brugere, der har kigget 

på i alt 41.942 sider. Brugerne er ikke kun egne  

 

medlemmer. Skakspillere fra andre klubber kigger 

utvivlsomt med, og forhåbentlig er der også andre 

brugere, således at hjemmesiden på den måde er  

med til at sprede skakinformation og i sidste ende 

medvirke til at  gøre nye aspiranter interesserede i 

at være med.  

Samtidig er det naturligvis vigtigt, at Vojens-

medlemmerne bruger den, kommenterer den og 

kommer med stof til indhold og gode forslag til 

forbedringer.  

Jeg kan løfte sløret for, at den gamle hjemmeside 

om kort tid moderniseres, således at indholdet får 

en ny og mere tidssvarende indpakning. 

Teknikken bag siden fornys, den bliver lettere at 

opdatere og lettere at ændre. Jeg håber, den falder 

i god jord. Smugkig gerne på: 

http://ny.vojensskakklub.dk  

 

Når den nye hjemmeside er klar, bliver den 

naturligvis flyttet til den ”gamle”adresse – 

www.vojensskakklub.dk  

 

Dansk Skak Union har også 

fået ny hjemmeside. 
 

Den har fået den oplagte adresse www.skak.dk - 

og Unionens skakserver er så flyttet til 

www.skakserver.dk! Ud over disse oplagte 

fremskridt er indholdet blevet lettere og hurtigere 

at finde. 

Til glæde for skakhistorisk interesserede er der 

igangsat en indscanning af gamle årgange af 

Skakbladet. De vil så kunne læses på 

hjemmesiden, efterhånden som digitaliseringen 

skrider frem. De nye numre lægges løbende på 

hjemmesiden.  

http://ny.vojensskakklub.dk/
http://www.vojensskakklub.dk/
http://www.skak.dk/
http://www.skakserver.dk/
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Sæsonen 2013-14 

Af Karl Posselt 

Velkommen til en ny sæson.  

Bestyrelsen har lyttet til signalerne på 

generalforsamlingen i februar, hvor der blev 

snakket om mulighederne for at skabe variation på 

klubaftnerne. F.eks. Afveksling mellem alvorlige 

partier og mere uhøjtidelige aktiviteter. 

Undervisning i teknik og spilforståelse. Sociale 

aktiviteter, der kan få nye medlemmer til at føle 

sig hjemme i klubben, osv. 

Der er sikkert ingen nemme løsninger, idet mange 

ting er svære at få til at hænge sammen, når vi er 

forholdsvis få medlemmer og der dermed 

uvilkårligt bliver store udsving i spillestyrke, når 

der ikke er grundlag for at opdele klubturneringen 

i flere grupper. 

 

Bestyrelsen vil forsøge at iværksætte nogle 

ændringer, der forhåbentlig kan forbedre 

klublivet, så både garvede og nye medlemmer får 

maksimalt udbytte af skakaftnerne – både 

skakmæssigt og socialt. 

 

Vi vil forsøge os med lidt fælles instruktion i 

spilforståelse og teknik i begyndelsen af en 

klubaften. Det kan f.eks. være 15-20 minutters kig 

på de første træk i en åbning, mat- og 

kombinationsøvelser eller slutspil. 

Klubturneringen udsættes i så fald, så vi begynder 

ca. 19.45. 

 

Teoriundervisning med gennemgang af et parti 

eller en åbning – gerne et parti, man selv har 

spillet – kan forsøges ca. en gang om måneden. 

Det er sundt at vænne sig til at kigge på 

egne partier. Ikke mindst tabspartier kan man lære 

meget af. Det er også en mulighed f.eks. at 

invitere en mesterspiller fra en anden klub til at stå 

for teoriundervisning et par gange i løbet af 

sæsonen. 

 

For at skabe variation og mere socialt liv i 

klubben laves hul i klubturneringskalenderen til 

mere uhøjtidelige partier og turneringsformer,  

 

 

fælles kaffepause og lignende. Det betyder, at der 

så måske bliver knap så megen stilhed og ro til  

koncentration i forbindelse med ”alvorlige” 

partier, men det er forhåbentlig til at leve med for 

de fleste. 

Vi håber, medlemmerne vil være med og tage 

godt imod ændringerne og hjælpe med at føre dem 

ud i livet. 

 

 

Som det fremgår af dette gamle foto fra en 

klubaften, er det ikke kun, når man sidder over for 

sin modstander, at et skakparti kan være 

interessant. Her er både smil og alvorligt 

engagement under efterfølgende analyser. 

”Havde jeg bare spillet… i træk 17, ville jeg have 

stået til klar gevinst”.  

”Nej, det dur da slet ikke. Så kunne din 

modstander have spillet …, og hvad ville du så 

have gjort?” 
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Syd Grand Prix 

SGP 2012-13 
 

Lørdag den 27. april 2013 blev den sidste af 

sæsonens 7 SGP-stævner afviklet i Sønderborg. 

Ud fra en samlet betragtning var deltagelsen fra 

Vojens Skakklub i den forløbne sæson begrænset. 

9 deltagere i alt er pænt nok, men ingen af de 9 

har deltaget i tilstrækkeligt mange afdelinger til at 

kunne gøre sig gældende i den samlede stilling. 

Mest aktiv var Karl Posselt, der deltog i 3 

afdelinger. Resultaterne  indbragte 24 GP-points 

og en samlet 7. plads i 2. klasse.  

 

Morten endte på en 7. plads i 3. klassse efter 2 

stævner og i alt 19 GP-points. Samme placering 

opnåede Kristine Gejl Jørgensen med 15 GP-

points efter 2 stævner. Ole Harbo deltog også 2 

gange med 14 GP-points som resultat.  

 

 

 

Henning Friz debuterede i skoleskakgruppen med 

4 GP-points efter 2 stævner. De øvrige Vojens-

spillere deltog kun i 1 stævne hver. 

 

SGP 2013-14 
 

Programmet for de 7 afdelinger kan ses i tabellen. 

Der startes hver gang kl. 09.30: 

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. Disse beløb overføres til Svend Erik 

Kramer, der også har påtaget sig jobbet som 

kasserer for SGP i den kommende sæson. 

Klubberne fastsætter selv størrelsen af indskud til 

de enkelte stævner. 

Afdeling Dato Arrangør 

SGP-1 28.09.13 Springeren, 

Kolding 

SGP-2 19.10.13 Haderslev 

SGP-3 16.11.13 Fredericia 

SGP-4 28.12.13 Vojens 

SGP-5 18.01.14 Evans, Vejle 

SGP-6 15.03.14 Tønder 

SGP-7 29.03.14 Alssund 

 

Vojens Juleturnering ligger fast og afvikles hvert 

år den 28. december. Igen i 2013 indgår 

juleturneringen som 4. afdeling af SGP-serien. 

Datoen er velvalgt og næsten garant for mange 

deltagere. 



Side 6 

Springeren  –  nr. 2013:02  –  medlemsblad for Vojens Skakklub  

 

Danmarksmesterskabet 2013 

GM Davor Palo ny 

Danmarksmester ved 

DM i Påsken. 
 

Årets stærkt besatte 

landsholdsklasse leverede både spænding, hårde 

kampe og overraskelser. 

 

Ny Danmarksmester – for første gang - blev 

Davor Palo. Noget af en overraskelse og en stor 

præstation af Davor, der har holdt pause fra skak 

de seneste 5 år. Efter kun et halvt års tid tilbage i 

gamet havde han genvundet en imponerende 

spillestyrke. Slutstillingen: 

 

 

Plac. 

 

Navn 

 

Points 

1  GM Davor Palo 6½ 

2  IM Helgi Dam Ziska 6 

3  GM Lars Schandorff 5½ 

4  GM Allan Stig Rasmussen 5 

 5-7  GM Sune Berg Hansen 4½ 

5-7  IM Mads Andersen 4½ 

5-7  IM Mikkel Antonsen 4½ 

8  IM Christian Kyndel Pedersen 3½ 

9-10  GM Jens Kristiansen 2½ 

9-10  Dara Akdag 2½ 

 

Sune Berg Hansen har i de seneste 7 år været 

danmarksmester 5 gange – kun afbrudt af et par 

titler til Allan Stig Rasmussen. For en gangs skyld 

var Sune slet ikke med helt fremme i toppen, og 

man må også sige, at seniorverdensmester Jens 

Kristiansen havde svært ved at følge op på 

vinterens præstation i Grækenland. 

 

Til gengæld viste Helgi Dam Ziska fra Færøerne 

meget stor fremgang ved at besætte andenpladsen, 

og han var tæt på en stormesternorm. 

 

Lars Schandorff har i mange år holdt et højt 

niveau, og det lykkedes ham at gennemføre 

turneringen uden nederlag. Han havde chancen for  

 

 

at komme på en delt førsteplads, hvis han kunne 

besejre Davor i sidste runde. Det skete imidlertid 

ikke.  

 

Dara Akdag måtte nøjes med sidstepladsen, men 

sjovt nok var han den eneste, der magtede at 

besejre den senere danmarksmester.  
 

Kandidatklassen var også stærkt besat med i alt 28 

deltagere. Vinder – med ret til deltagelse i næste 

års landsholdsklasse – blev Jakob Aabling-

Thomsen med 5½ af 7 points. 

 

Den kun 19-årige Mads Hansen opnåede 4½ 

points i Kandidatklassen og blev dermed 

juniordanmarksmester som bedst placerede spiller 

under 20 år i Kandidatklassen. 
 

Som sædvanlig var det så som så med deltagelsen 

i Påsketurneringen fra 4. Hovedkreds. Heldigvis er 

der meget turneringsaktive folk i Gråsten, og både 

Erik Asmund, Ernst Jessen, Hanjørgen Clausen, 

Sebastian Graabæk og Jørgen Clausen 

repræsenterede hovedkredsen i Helsingør. 

Desuden spillede Rauf Murtuzov (Alssund) med i 

både en 5-runders og en 7-runders-gruppe og 

scorede i begge tilfælde 3 points. 

 

I 2014 bliver det Aalborg Skakforening og 

Skørping Skakklub, der får til opgave at arrangere 

DM-stævnet. 

 

Samme Rauf Murtuzov (nævnt ovenfor) er flyttet 

til Sønderborg med sin familie fra Aserbajdsjan. 

Han er nu medlem af Alssund Skakklub. Selv om 

han kun er 11 år, er han allerede en stærk 

mesterspiller. Det demonstrede han i 

sommerferien med 2 bemærkelsesværdige 

resultater i turneringer i udlandet: 

 

European School Chess Championship.  

Internationalt repræsenterer Rauf Aserbajdsjan, så 

det var ikke Danmark, der fik en europamester i 

skoleskak i U-11 gruppen, da Rauf Murtuzov 

vandt gruppen med suveræne 8½ af 9.  

 

Efter EM i skoleskak spillede Rauf Murtuzov med 

i Nana Aleksandria Cup i Georgien hvor han 

leverede en ratingpræstation på 2250. En ung 

mand, vi kommer til at høre mere til! 

http://www.school2013.org/index.php/en/
http://chess-results.com/tnr103172.aspx?art=2&;rd=3&lan=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://www.skak-dm.dk/index.php/nyheder-2013/162-billeder-og-video
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Kombinationsopgaver 1-6 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker og får stor fordel/vinder 
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Sponsorer 

Vojens Skakklubs sponsorer. Støt dem. De støtter os: 

 

 

 

 

 

http://www.3f.dk/
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P4-legene i Løgumkloster 

Af Karl Posselt 

13.04.2013 kl. 10-16 var der idræts- og legedag i 

og omkring Klosterhallerne. 

Arrangementet var et samarbejde mellem P4 

(Danmarks Radio) og DGI Sønderjylland, og 

blandt masser af aktivitetstilbud var også skak. 

Løgumkloster Skakklub benyttede naturligvis 

lejligheden til at gøre reklame for skakspillet med 

et gratis tilbud til alle aldersgrupper, nybegyndere 

og øvede. Det store scoop var imidlertid et besøg 

af den regerende seniorverdensmester Jens 

Kristiansen, der spillede sit livs turnering, da han i 

november 2012 – efter at have rundet de 60 år og 

være gået på efterløn – sejrede foran alle de andre 

60+ere, der stillede op i det, Jens Kristiansen selv 

lidt spøgefuldt har kaldt ”VM… for de velaflagte 

seniorer” i Kamena Vourla i Grækenland. 

Desværre var der alt for få skakinteresserede, der  

mødte op for at hilse på Jens Kristiansen. Til 

gengæld blev det et hyggeligt og afslappet møde 

med en mangeårig og inkarneret skakspiller, der 

fortalte om sit liv med skak, om analyseværktøjer 

og træningsmetoder, om møder med store 

skakspillere og rejser til turneringer rundt om i 

verden. 

Eftermiddagen sluttede med en simultanmatch, 

hvor Jens gjorde rent bord mod de fremmødte. Det 

lykkedes mig længe at gøre god modstand, og jeg 

forsøgte at holde længst ud, men måtte strække 

våben, inden Hans Valdemar Hansen fra 

Løgumkloster Skakklub som den sidste gav op. 

Der er ingen tvivl om, at de mere spektakulære 

aktiviteter ved P4-legene trak i publikum, men i 

løbet af dagen dukkede dog adskillige børn, 

forældre og bedsteforældre op i skaklokalet, der 

med fordel kunne have haft en mere central og 

synlig placering. Mange kender jo til spillet og 

reglerne og spiller lidt på tomandshånd. 

Udfordringen for det organiserede skakliv er  

 

 

fortsat at få flere til at spille i skolen, komme i 

skakklubben osv. 

 

I den forbindelse var arrangementet i 

Løgumkloster et godt initiativ og yderligere en 

brik i forsøget på at markedsføre spillet bredt. 

Hertil kommer, at alene Danmarks Radios rolle 

som medarrangør naturligvis betød en masse 

omtale i Radio Syd før, under og efter P4-legene. 

Her blev skakken bestemt ikke overset, idet der 

blev optaget 2 interviews/indslag med Vagn 

Lauritzen. De kan faktisk fortsat høres via Radio 

Syds hjemmeside. 
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Sommerferieskak 

 

 

 

 
Skak i Haderslev og Vojens - bliv bedre til at flytte  
brikker.  

Sommerferieskak for skoleelever fra 7 år.  

Forældre må også gerne være med. Husk 

tilmelding på 7454 3423 

eller 7453 2185.   

Man. d. 1. og tir. d. 2. juli 

i Vojens og ons. d. 3. og 

tors. d. 4. juli i 

Haderslev, alle dage kl. 9-15.  

(Entré: 50 kr. for 2 dage, 100 kr. for alle 4)  

 

 

Ja, sådan var oplægget til den 3. sommer med et 

samarbejde mellem Vojens Skakklub og 

Haderslev Skakklub om sommerferieskak som led 

i Haderslev Kommunes sommerferieaktiviteter for 

skolebørn.  

 

Markedsføringen var ganske omfattende - 

kommunal aktivitetsfolder, hjemmeside, 

arrangementskalender (Kultunaut/Det sker i 

Haderslev), presseomtale og direkte invitationer til 

forventet interesserede.  

 

Desværre meldte der sig kun 4 deltagere til de 2 

dage i Vojens. Flere var interesseret, men optaget 

af andre aktiviteter eller gøremål de pågældende 

dage. I betragtning af, at det er arbejdskrævende at 

gennemføre 2 hele skakdage, og at der skal være 

et vist minimumsantal børn for at de også kan lære 

af hinanden og få et sammenhold, valgte vi at 

aflyse dagene i Vojens. En enkelt af de tilmeldte 

deltog i stedet i Haderslev, mens de øvrige var 

forhindret.  

 

Ærgerligt, men initiativet har trods alt givet 

kontakt/mailadresser til skakinteresserede børn, 

der kan inviteres igen, når den nye sæson 

begynder. 

 

Der sker meget i familierne for børn i ferien – og 

godt for det.  

 

 

 

Til gengæld blev skakdagene gennemført som 

planlagt i Haderslev, hvor det endte med i alt en 

halv snes deltagere.  

 

Nogle var naturligvis ”gamle” kendinge, især fra 

Sct. Severin Skoles store og meget aktive flok af 

skoleskakspillere. Der kom dog også børn fra 

Fællesskolen Hoptrup/Marstrup/Vilstrup,  fra 

Favrdalskolen, Realskolen og en enkelt fra Gram. 

 

Styrkemæssigt gav det mening at opdele flokken. 

 

For undervisningen stod Holger Hovgård og Kai 

Bjørnskov med assistance fra Jacob Bjørnskov. 

 

Holger havde specialiseret sig i den jugoslaviske 

fortsættelse af dragevarianten i siciliansk. Der 

blev spillet og studeret en masse ”drager”. 

Derudover var der for de ældste tårnslutspil. 

 

For de yngste gav Kai undervisning i italiensk. 

Det er en fremragende begynderåbning, fordi 

trækkene er så logiske. Springeren ud før løberen, 

bønderne frem i centrum og frem, så løberne kan 

komme ud, dronningen ikke for tidligt i spil – alle 

de gode åbningsråd kan illustreres i italiensk.  

 

Torsdagen sluttede med en gang aktion-skak (i 

skoleskakkredse også kendt som Peters Hjul). 

 

Sommerferien er slut for i år, men konceptet er 

brugbart og arrangementet er værd at gentage i 

2014. 

 

 
 

 

http://www.vojensskakklub.dk/
http://www.vojensskakklub.dk/
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Medlemstal 

Dansk skak har aldrig haft så mange stormestre og 

andre spillere med stor spillestyrke som i 

øjeblikket. På eliteplan går det således ganske 

godt. Der er også mange skakklubber, hvor 

bredden og hyggeskak trives ganske godt. Men 

DSUs samlede medlemstal giver anledning til 

bekymring for fremtiden. Skakspillet skal nok 

overleve, men der er brug for, at mange flere 

lokkes ind i klublivet og får lov til at afprøve 

evnerne og se, hvor langt interessen og talentet 

rækker. 

Af et bilag til referatet fra Dansk Skak Unions 

hovedbestyrelsesmøde i Påsken fremgår, hvordan 

udviklingen i medlemstallet ser ud. 

 
HK 2009Q3  2012Q2  2013Q1 

1.      987          971        944 Storkøbenhavn 

2.      621          570        548 Syd-/NV.Sjælland mv. 

3.      440          354        364 Fyn + omliggende øer 

4.      238          223        216 Sønderjylland 

5.      411          402        405 Midtjylland 

6.      654          619        592 Århusområdet 

7.      326          272        278 Nordjylland 

8.      569          524        515 NØ-Sjælland+Bornholm 

9.      372          374        371 Vestjylland 

  4618        4309      4233 Sammentalt 

   4766        4489      4415 Iflg. Total-ark i ref. 

 

Tallene viser udviklingen i medlemstallet i de 

enkelte af DSUs hovedkredse fra 3. kvartal 2009 

til 2. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

Udover klubmedlemmer er der også et antal 

skakspillere, der er medlemmer af DSU, men ikke 

af nogen skakklub. 

 

Kigger vi på klubberne i Sønderjylland/Sydslesvig  

ser medlemstallene sådan ud – fra 2005 til 2013: 

 

Klub                  05   07   08    09  10    12   13 

1. Aabenraa       27   24    22    18   14   10   11 

2. Alssund          33  28    22    20   20   19   22 

3. Bov                30  33    28    27    31   31  33 

-. Brørup             5     -      -        -       -     -     - 

-. DS Flensborg 17    -      -        -       -     -     - 

-. Fribonde         16  11    11      7      7     -     - 

4. Gråsten           12  14    19    19    18   18  18 

5. Haderslev        41  39   33    37    37   35  34 

6. Hejls                  5   2    2       2       2    1     1 

-. Lunderskov        9    -    -        -        -    -      - 

7. Løgumkloster 12    9    8       8       8    7     7 

8. Oversø-Frørup11  12  12     11       9   10    8 

9. Ribe                 56  57  43    32      29  27   24 

10. Tønder           36  31  31    24      24   25  28 

11. Vamdrup         8    8    6      6        6     6    6 

12. Vejen            27   20  18    18      19   18  14 

13. Vojens          13    9  11     9       11   11  12 

 

i alt 4. HK      358  297  266 238  235  218   218 

Som sagt skal skakspillet nok overleve. Men 

nogle klubber er tydeligvis nødlidende og i fare 

for lukning, medmindre det lykkes at vende 

udviklingen. Det er meget opmuntrende, at Dansk 

Skole Skak med dygtighed er i stærk vækst. Det 

kan bidrage til at sikre rekruttering til 

skakklubberne på sigt. Derudover giver den 

kommende skolereform håb om, at skak – lige 

som det er højt prioriteret som redskab i 

undervisningen i andre lande – kommer til at 

spille en større rolle i den danske folkeskole. 

Indtil da et par opfordringer til alle nuværende 

medlemmer af Vojens Skakklub: 

- Se dig om i familie- og vennekreds. Er der  

  skakinteresserede, så lær dem at spille skak og  

  lok dem med i klubben 

- Vær social! Tag godt imod nye medlemmer i  

  klubben. 
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Holdturneringen 

2012-13 
 

Vojens Skakklub havde 3 hold med i turneringen. 

Medlemsgrundlaget var lidt smalt, og vi måtte da 

også opgive at stille hold i det andet stævne i C-

rækken. 

 

I det hele taget blev sæsonen 2012-13 

resultatmæssigt ikke vellykket. Efter sidste år at 

have vundet A-rækkens gruppespil, blev det i år til 

en bundplacering. I den første kamp imod Vejen 

missede Vojensholdet 1-1½ point og endte med et 

1-3-nederlag. Senere gik det endnu værre mod det 

stærke og homogene hold fra Springeren, hvor det 

kun blev til ½ point til Vojens. Heldigvis lykkedes 

det med komfortable 3-1-sejre over både Vamdrup 

og Kolding lige netop at fighte sig væk fra 

gruppens dumboplads. 

 

Alle A-holdets kampe blev spillet med samme, 

faste mandskab bestående af Mogens Larsson 

(1½), Finn Nielsen (2), Karl Posselt (1½) og Palle 

Gejl Jørgensen (2½). I parentes er angivet den 

enkeltes score i turneringen. 

 

A-rækken, gruppe 2 
Nr Hold SPR VEJ VAM VOJ KOL BP MP 

1 
Springeren 
3  

2  1½  3½  3  10 5 

2 Vejen 2  

 
1½  3  3  9½ 5 

3 Vamdrup 2½  2½  

 
1  2  8 5 

4 Vojens 1 ½  1  3  

 
3  7½ 4 

5 Kolding 2 1  1  2  1  

 
5 1 

 

I B-rækken spillede de 4 hold dobbeltrunde.  

Jævnbyrdigheden var stor, og også i denne gruppe 

blev det først i sidste runde klart, at Vojens undgik 

sidstepladsen. Undervejs var det især den ene 

kamp mod Haderslev, der gik helt galt med ½-3½ 

points. 

 

Også B-holdet var ret stabilt i fremmødet, men 

anvendte dog i alt 6 spillere. Den samlede score er 

nævnt i parentes. Ken Gejl Jørgensen (4 ), Morten 

Jessen (3), Kresten Beck (1½), Kristine Gejl 

Jørgensen (2½), Ole Harbo (1) og Pia Kindberg 

Jørgensen (0). 

 

 

 

B-rækken, gruppe 2 
Nr Hold HAD FRE VOJ KOL BP MP 

1 Haderslev 3 

 

2  

1½  

3½  

2  

1  

2½  

12½ 6 

2 Fredericia 3 

2  

2½   

1  

2  

2  

2½  

12 7 

3 Vojens 2 

½  

2  

2  

3   

3  

1½  

12 6 

4 Kolding 3 

1½  

3  

2  

1½  

1  

2½   

11½ 5 

 

 

Miniparti fra B-række- lokalopgøret den 07-01-

2013 mellem Vojens 2 og Haderslev 3. 

 

Nærmest inden Karl Ø. Jensen (Hvid) er kommet i 

gang med partiet på bræt 1 mod Ken Gejl 

Jørgensen (Sort), er det hele forbi. 

 

1. e4 c5 2. Lb5 a6 3. Le2 Sc6 4. c3 Sf6 5. Dc2 d5 

6. exd5 Dxd5 7. Lf3 De6+ 8. Se2 Se5 9. Sf4 

Sxf3+ Hovsa. Det er en dobbeltskak! Hvid opgav. 

 

 
Holdturneringskampe i Vojens 31-01-2013 

 

C-rækken er en række for junior-

/skoleskakspillere med under 1200 i rating. 

Vojens-holdet bestod af 2 søskendepar: Kristine 

Gejl Jørgensen (3½), Henning Friz (1½), Jakob 

Gejl Jørgensen (3) og Christina Friz (3). Det blev 

til sejr over Bovs andethold og over Ribe uden 

kamp. I alt 11 brætpoints ud af 20 mulige. Scoren 

står i parentes ud for spillerne.  

 

http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-6
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-9
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-4
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-6
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-3
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-1
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-8
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-9
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-3
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-5
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-1
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-5
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-4
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-8
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-3
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-5
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-12
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-3
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-6
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-11
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-8
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-1
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-11
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C-rækken, stævne 1 
Nr Hold SPR HAD TØN VOJ BOV RIB BP 

1 

Sprin-

geren 

5  

3  3  3  4  4  17 

2 

Ha-

der-

slev 4 

1  

 

2  3½  

 

4  14½ 

3 
Tøn-

der 4 
1  2  

 

2  3½  4  12½ 

4 
Vo-

jens 3 
1  ½  2  

 

3½  4  11 

5 Bov 5 0  0  ½  ½  

 

4  5 

6 
Ribe 

4 
0  0  0  0  0  

 

0 

 

Som nævnt var der til det andet stævne så mange 

afbud, at Vojens ikke var i stand til at sende et 

hold af sted. Ærgerligt og årsag til, at Vojens 

endte på gruppens sidsteplads.  

 

Holdturneringen 2013-14 
 

Holdturneringen er fælles for klubber i 4. og 5. 

Hovedkreds. Den bliver planlagt, når klubberne 

har tilmeldt sig. 

 

A- og B-rækkerne spiller på hjemmeholdets 

klubaften i ugerne  44, 46, 50, 3, 5, 8 og 10. 

 

A- og B-rækkerne spilles med 4-mandshold. Der 

bliver 4 A-rækker med indtil 6 hold i hver. 

Gruppevinderne spiller slutspil med 8-mandshold 

om oprykning til Mester 2.  

I B-rækken tilstræbes der at spille i 4 grupper á 4-

6 hold, afhængig af antal tilmeldinger.  

C-rækken (for skoleskakspillere og juniorer) med 

ratingtal under 1200, afvikles som stævner på 

lørdage. Stævne tid ca. Kl. 9.30-16.00. Der spilles 

med 4-mandshold med 25 minutters 

betænkningstid. Turneringsledelsen foreslår, at  

stævnerne spilles den 30/11-2013 og  

25/1-2014, men datoerne kan evt. ændres. 

 

 

 

Høtteskak 

Til alle medlemmer: 

Vi spiller Høtteskak for at reklamere for 

skakspillet og klubben. Derfor er det vigtigt, at du 

som medlem møder op med godt humør og er klar 

til at snakke med folk, gøre reklame for Vojens 

Skakklub - samt naturligvis at spille skak med 

alle, der har lyst. I bedste fald kan Høtteskakken 

give nye medlemmer og kammerater i klubben. 

Vi spiller Høtteskak i Rådhuscentret 25 i Vojens 

(ved Holmberg/Stine, der er sponsor for 

arrangementet). Det foregår den 24. august kl. 9-

ca. 12. 

 

Høtteskakreglerne: 

Udfordrerne finder deres modstander ved 

lodtrækning, og der er en præmie til de spillere, 

der vinder mindst 3 partier mod 3 forskellige 

spillere fra Vojens Skakklub.   

Medlemmer af Vojens Skakklub får 5 minutters 

betænkningstid, mens vore modstandere får 10 

minutter til hele partiet. 

 Udfordrerne kan vinde (højst) én præmie. 

 Klubmedlemmer kan ikke vinde noget, men har 

udsigt til en hyggelig formiddag med kvikt 

skakspil. 

 

Se også bagsiden af dette medlemsblad. 
 

http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-14
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-8
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-4
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-1
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-3
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-6
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-14
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-5
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-12
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-8
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-3
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-5
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-11
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-13
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-4
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-15
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-11
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-9
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-1
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-6
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-12
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-13
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=C1-9
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Løgumkloster Byturnering 

2013 

Vagn Lauritzen ny bymester  
 

Årets byturnering i Løgumkloster endte med en 

lille overraskelse, idet Vagn Lauritzen som 

næstlavest ratede deltager snuppede førstepladsen 

i mesterskabsgruppen. Han gennemførte uden 

tabspartier og opnåede 4 points af 5 mulige. 

Dermed tog han både den kontante førstepræmie, 

samt vandrepokalen som bymester og som bedst 

placerede Løgumklosterspiller. Til lykke! 

Andenpladsen blev delt mellem Richard Knott 

(Tønder) og Hans Valdemar Hansen 

(Løgumkloster). 

Gruppe 1: 

1. Vagn Lauritzen, Løgumkloster       4  

2-3. Richard Knott, Tønder       3½ 

2-3. Hans Valdemar Hansen, Løgumkloster 3½ 

4. Karl Posselt, Vojens        2½ 

5. Jesper Kallesen, Gråsten        1 

6. Børge Schrøder, Haderslev        ½ 

I gruppe 2 var Nis H. Madsen (Løgumkloster) helt 

suveræn med maksimum 5 points. 

Gruppe 2: 

1. Nis H. Madsen, Løgumkloster       5 

2.-4. Morten Jessen, Vojens       3 

2.-4. Jens Peter Jensen, Løgumkloster           3 

2.-4. Holger Schmidt, Løgumkloster       3 

5.-6. Erik Asmund, Gråsten       2½ 

5.-7. Karl Ø. Jensen, Haderslev       2½ 

5.-7. Kresten Beck, Vojens        2½ 

8. Karl Martin Kristensen, Løgumkloster    2 

9. Arne Juul Jørgensen, Haderslev                1 

10 Freddy Wedel, Løgumkloster                  ½ 

Blandt deltagerne fra Vojens Skakklub klarede 

Morten Jessen sig bedst med præmie og 

andenplads (på korrektion) i gruppe 2.  

 

Som sædvanlig en lille, hyggelig turnering med 

mange gengangere blandt deltagerne.  

 

 

 

Sønderjysk EMT 2013 

Den Sønderjyske EnkeltMandsTurnering blev i år 

arrangeret af Haderslev Skakklub.  

Værtsklubben stillede med 15 deltagere, der blev 

suppleret af 4 fra Vojens, 3 fra Gråsten, 2 fra 

Tønder, 2 fra Løgumkloster, 1 fra Aabenraa, 1 fra 

Alssund. Det vil sige flere end sidste år, hvor 

afstanden til Sønderborg måske afholdt potentielt 

interesserede, men færre end i 2011, hvor 31 

deltog i Vojens.  

Den store overvægt af Haderslevspillere var 

måske med til at give turneringen lidt præg af 

lokal klubturnering, og hverken under eller efter 

turneringen var pressedækning eller 

resultatformidling imponerende. Bortset fra det 

forløb turneringen fint.  

Mesterskabsgruppen var pænt besat med et 

ratinggennemsnit på 1979, og Søren Brautsch 

(Haderslev) er tilbage som sønderjysk mester 

2013. Det er en gentagelse af sejren fra 2011, 

mens Jens Nording (Alssund) var regerende 

mester fra 2012, hvor Søren Brautsch ikke deltog i 

turneringen. Den mangedobbelte mester Kai 

Bjørnskov (Haderslev) spillede en koncentreret 

turnering, der rakte til en flot andenplads i 

mesterskabsgruppen. 

 

I Basisgruppe 2 fastholdt Hansjørgen Clausen 

(Gråsten) førstepladsen med 5 points. Børge 

Schrøder (Haderslev), der stadig havde chancer 

for at nå Hansjørgen på sidste spilledag, smed 

chancen fra sig, og i stedet blev Niels Skovvart 

(Aabenraa) nr. 2 i gruppen.  

 

Basisgruppe 2 blev vundet af  Lars Jørgensen 

(Haderslev). Asbjørn Schack (Haderslev) mistede 

pusten og blev i 6. runde sat mat af Palle Gejl 

Jørgensen (Vojens). Asbjørn Schack fastholdt dog 

andenpladsen, mens korrektionsberegningen 

henviste Palle Gejl Jørgensen til 3.-pladsen.  

 

Deltagerne fra Vojens placerede sig således: 

Karl Posselt blev med 3½ points nr. 5 i 

basisgruppe 1. 

Palle Gejl Jørgensen nåede med 5 points en delt 

andenplads i basisgruppe 2. 

Morten Jessen blev med 4 points nr. 5 i basis 2. 

Ole Harbo blev med 3½ points nr. 8 i basis 2.  
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Kalender/program for Vojens Skakklub, efterår 2013 

Uge Måned Dato Dag Aktivitet 

34 aug 24. Lørdag Høtteskak ved Rådhuscentret 25 i Vojens 

35   26. Mandag Klubaften. Vi begynder med hyggeskak 

36 sep 2. Mandag Klubaften. Sidste frist for tilmelding til klubturneringen 

37   9. Mandag 1. runde i klubturneringen 

38   16. Mandag 2. runde i klubturneringen 

39   23. Mandag 3. runde i klubturneringen 

40 
 

30. Mandag Teoriaften og hængepartier 

40 okt 6. Søndag Evt. skak i Rådhuscentret i forbindelse med Centrets fødselsdag 

41  okt 7. Mandag 4. runde i klubturneringen 

42   14. Mandag Alternativ turnerings-/hyggeaften. Skoleskakken holder efterårsferie 

43   21. Mandag 5. runde i klubturneringen 

44   28. Mandag Holdturnering. Holdkampe i denne uge på hjemmeholdets klubaften 

45 nov 4. Mandag Alternativ turnerings-/hyggeaften 

46   11. Mandag Holdturnering. Holdkampe i denne uge på hjemmeholdets klubaften 

47   18. Mandag 6. runde i klubturneringen 

48   25. Mandag Teoriaften og hængepartier 

49 dec 2. Mandag 7. runde i klubturneringen 

50   9. Mandag Holdturnering. Holdkampe i denne uge på hjemmeholdets klubaften 

51   16. Mandag Juleafslutning 

52  23. Mandag Ingen skak (Lillejuleaften) 

52  28. Lørdag Vojens Juleturnering /4. afdeling af SydGrandPrix 

Der tages forbehold over for ændringer. Programmet afhænger bl.a. af tilmeldingerne til klub- og 

holdturnering. 
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Vojens Skakklub er klar til en ny sæson. Velkommen til nuværende og nye 
medlemmer! 

Første klubaften er mandag den 26. august. 

Høtteskak – lørdag den 24. august 2013, kl. ca. 9-12 

Høtteskakken holder i år flyttedag fra Vestergade til Rådhuscentret, hvor Vojens Skakklub med Holmberg 

og Stine som arrangementssponsor stiller op foran tøjforretningen i nr. 25. 

 

Høtteskak henvender sig til alle interesserede, men er især tænkt som et propagandaarrangement, hvor 

klubben søger kontakt med potentielle skakspillere på en underholdende og uhøjtidelig måde.  

Husk at møde op Høttelørdag. Jo flere medlemmer der sidder klar til at lade sig udfordre, desto større 

chancer er der for en livlig formiddag, hvor skakinteresserede spillere og tilskuere deltager i løjerne. 

Vi håber på godt vejr og livlig aktivitet ved brætterne.  

Alle medlemmer  opfordres til at deltage! Husk at tage din klub-T-eller Sweatshirt på. 

 

 

Høtteskak er sponsoreret af Holmberg og Stine. 


