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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. 
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Side 10 Matopgaver 
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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   

 
 

Fra A-række-holdkampen Gråsten 2 – Vojens 1 den 

14-11-2013 

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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Generalforsamling 2014. 
 

 

Indkaldelse til generalforsamling 2014: 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i 
Vojens Skakklub (Danmarksgade 8, 6500 Vojens) 
mandag den 24.02.2014 kl. 19.30. 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5. 
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 

10. Eventuelt 
 

 

Vojens Skakklub – formandens (KP) 
beretning 2013/14 
 
Sidste års generalforsamling blev afholdt den 
18.02.2013 med hele 9 deltagere. Morten Jessen 
og Palle Gejl Jørgensen var på valg til 
bestyrelsen. Begge blev genvalgt. Jes Evald blev 
valgt som suppleant, Mogens K. Larsson som 
revisor og Finn Nielsen som revisorsuppleant. 

Der blev således ikke foretaget udskiftninger i 
selve bestyrelsen. Det betyder, at vi har fundet en 
arbejdsform, hvor vi ikke har behov for at holde 
mange bestyrelsesmøder. Faktisk har vi kun holdt 
2 egentlige bestyrelsesmøder (13.07.2013 og 
30.11.2013) i det forløbne år – forud for start på 
sæsonen 2013-14 og forud for juleturneringen. 
Resten klarer vi ved en aftalt opgavefordeling, 
mails og det, vi kan nå at ordne i forbindelse med 
almindelige klubaftner.  

Dansk Skak Union, Hovedkredsen og Dansk 
Skole Skak 

DSU.  
Langsomt, men forhåbentlig sikkert, er der sket 
kursjusteringer i DSU ud fra en erkendelse af, at 
der må være sammenhæng mellem økonomi,  
 

 
 
medlemstal og ambitionsniveau. DSU må levere 
”value for money” i forhold til hele 
medlemskredsen – ikke kun være optaget af 
eliten. Der er gjort en indsats for at få rettet op på 
økonomien, hvor Dansk Skaksalg har haft et 
større underskud, der er bragt ud af verden. 
Hjemmesiden (www.skak.dk) er blevet 
moderniseret, og der arbejdes på at færdiggøre 
en turneringshjemmeside 
(http://turnering.skak.dk/), der giver adgang til 
turneringsinvitationer, medlemsinformation, 
ratingtal og senere også systemer til håndtering 
af turneringer (Monrad og Schweizer). 
Hovedkredsstrukturen er der ikke gjort noget ved 
fra oven, men her har vi jo indledt et praktisk 
samarbejde, der kan føre til fusion med vore 
naboer i 5. Hovedkreds.  
Beklageligvis er samarbejdet mellem DSU og 
Dansk Skole Skak ikke så godt på 
organisationsplan, som det burde være. Det er en 
skam, for det danske skakmiljø er for lille til, at vi 
har råd til at tabe borgere med skakinteresse på 
gulvet. Organiseringen af skole- og klubskak ser 
anderledes ud uden for Danmarks grænser, hvor 
der er muligheder for at hente inspiration. 
 
4. Hovedkreds.  
I 4. Hovedkreds er aktiviteten begrænset. 
Generalforsamlingen i 2013 blev afholdt i Tønder 
og forløb uden større diskussioner. 
Forretningsudvalgets sammensætning har været 
næste uændret i en del år, og de vigtigste 
aktiviteter – holdturneringen og Syd Grand Prix – 
afvikles nu i et fornuftigt samarbejde med 5. 
Hovedkreds. Sønderjysk EMT – altså turneringen, 
hvor man kæmper om det sønderjyske 
mesterskab – er ikke længere det flagskib, den 
burde være. Mere om den senere. 

Dansk Skole Skak.  
Skoleskakken har vind i sejlene i øjeblikket. Først 
og fremmest takket være dygtige organisatorer i 
Dansk Skole Skak. I  Sønderjyllandskredsen er 
der pænt gang i skak på en række skoler, men 
skoleskak rekrutterer ikke uden videre til 
organiseret klub- eller turneringsskak. Det kræver 
en indsats i hver enkelt skakklub. Lokalt har 
Lagoniskolen været med i Skolernes Skakdag – i 
2013 med 3. årgang. Desværre har det endnu 
ikke smittet af på medlemstallet i Vojens 
Skakklub.  

DSS udsender et flot medlemsblad, og det 
suppleres fra Sønderjyllandskredsens side med  
 

http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2013/07/Vedtaegter-2011-hjemmeside.pdf
http://www.skak.dk/
http://turnering.skak.dk/
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et ugebrev i skaksæsonen. Ugebrevet indeholder 
både skakstof og information til forældrene. 
 
Turneringsaktivitet  
 
Holdturneringen 2012-13 
Vojens Skakklub havde 3 hold med i turneringen 
– uden stor resultatmæssig succes. 
Juniorerne/skoleskakspillerne i C-rækken blev 
med 11 brætpoints og 5 matchpoints nr. 4 af 6 
hold i det første stævne. Til andet stævne var det 
ikke muligt at stille hold.  
 
B-holdet endte på 3.-pladsen i en gruppe med 4 
hold, hvor holdene efter en dobbeltrunde lå 
usædvanlig tæt. Haderslev vandt gruppen med 
12½ points. Fredericia og Vojens fik 12 points, 
mens Kolding lå sidst med 11½ points. 

I A-rækken lykkedes det Vojens efter en frygtelig 
start lige akkurat at undgå sidstepladsen. Det blev 
til 7½ brætpoints og 4 matchpoints og en samlet 
4.-plads i gruppen.  
 
Klubturneringen 2012-13 
Første halvdel af klubturneringen blev fint afviklet 
i efteråret 2012, mens det kneb med at få afviklet 
alle partier i foråret 2013, inden sæsonen 
sluttede. Der var dog ingen tvivl om, at Finn 
Nielsen tog klubmesterskabstitlen – man fristes til 
at sige: som sædvanligt! 
 
Blandt skoleskakspillerne blev Henning Friz en 
suveræn vinder af alle 3 afdelinger af sæsonens 
klubturnering. 
 
Sæson 2012-13 sluttede sidst i april så betids, at 
interesserede medlemmer uden videre kunne 
fortsætte mandagsskakken ved at deltage i 
Sønderjysk EMT (fra 29-04-2013), der havde 
Haderslev som arrangør. 

Løgumkloster Byturnering 2013 (5 runder) 
Der er tradition for Vojens-deltagelse i denne 
turnering. Morten Jessen sluttede på en 
præmieplads som nr. 2 i gruppe 2 med 10 
deltagere. I samme gruppe opnåede Kresten 
Beck en 7. plads med 2½ points. 
I mesterskabsgruppen endte Karl Posselt som nr. 
4 med 2½ points. 
Vagn Lauritzen var turneringsleder og blev 
desuden lidt overraskende Bymester 2013. 

Sønderjysk EMT 2013 
Turneringen er desværre i nogen grad blevet 
hovedkredsens problembarn. I 2011 arrangerede  

 
Vojens Skakklub SEMT med 31 deltagere. I 2012 
fandt turneringen sted i Sønderborg med Alssund  
som arrangør, og deltagerantallet faldt til 24. Der 
var håb om, at Haderslevs mere centrale 
beliggenhed i hovedkredsen ville lokke flere 
klubber til at deltage, men deltagerantallet steg 
kun en smule til 28, hvoraf ikke færre end 15 var 
medlemmer fra arrangørklubben. De blev 
suppleret af 4 fra Vojens, 3 fra Gråsten, 2 fra 
Tønder, 2 fra Løgumkloster, 1 fra Aabenraa og 1 
fra Alssund. Det er alt for få.  
Mesterskabsgruppen var imidlertid fint besat, og 
Søren Brautsch (Haderslev) genvandt det 
sønderjyske mesterskab. Han var også 
sønderjysk mester i 2011, mens han ikke deltog i 
turneringen i 2012. 

 
Søren Brautsch – Sønderjysk mester 2011 og 2013 

 
Fra Vojens Skakklub deltog Ole Harbo, Morten 
Jessen, Palle Gejl Jørgensen og Karl Posselt. 
Basisgruppe 2 blev vundet af Lars Jørgensen 

(Haderslev). Asbjørn Schack (Haderslev) mistede 

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

Jørgensen. Asbjørn Schack fastholdt dog 

andenpladsen, mens korrektionsberegningen 

henviste Palle Gejl Jørgensen til 3.-pladsen. 

 

I øvrigt placerede deltagerne fra Vojens 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. 

 

Den store overvægt af Haderslevspillere var 

måske med til at give turneringen lidt præg af 

lokal klubturnering, og hverken under eller efter 

turneringen var kommunikation og 

resultatformidling imponerende. Undervejs måtte 

deltagerne i Monradgruppen vente på 

rundelægning, og resultaterne fra turneringen 
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blev ikke publiceret på hovedkredsens egen 
hjemmeside. 
 
I 2014 er det Gråsten Skakklub, der skal 
arrangere Sønderjysk EMT. I 2015 foregår det 
igen i Vojens. 

SGP 2012-13.  
Udvidelsen af SGP-samarbejde med Fyn (3. 
hovedkreds) lykkedes ikke, så turneringen kom 
igen til at bestå af 7 afdelinger fordelt i 4. og 5. 
Hovedkreds.  
 
Vojens Skakklub var repræsenteret af Henning 
Friz, Christina Friz, Julie Jørgensen, Pia Kindberg 
Jørgensen, Kristine Gejl Jørgensen, Ole Harbo, 
Ken Gejl Jørgensen, Palle Gejl Jørgensen, 
Morten Jessen og Karl Posselt i én eller flere 
afdelinger. Bedste enkeltstævne-resultater var en 
2.-plads til Ken og en 3.-plads til Kristine. 
 

 
Samlede SGP-vindere fotograferet i Sønderborg april 2013 

 
SGP 2013-14. 
Sæsonens SGP-turnering følger samme koncept 
som tidligere. Der resterer endnu 2 afdelinger. 
Vojens Skakklub har indtil videre været 
antalsmæssigt sparsomt repræsenteret af Kristine 
Gejl Jørgensen, Ken Gejl Jørgensen, Martin 
Møller og Karl Posselt i én eller flere afdelinger. 
Bedste enkeltstævne-resultater er opnået af 
Martin og Karl med hver en andenplads i 
henholdvis skoleskakgruppen og 2. klasse. Martin 
har de bedste chancer for en præmieplacering i 
det samlede sæsonregnskab. Han har samlet 30 
GP-points i 3 afdelinger, og det rækker til en 
foreløbig 2.-plads. 
 
 

 
 

 
SGP i Vejle 18-01-2014 

 
Andre aktiviteter 

Sommerferieskak 2013. 
Siden 2011 har Haderslev Skoleskak samt 
Vojens Skakklub og Haderslev Skakklub i 
fællesskab arrangeret sommerferieskak med 
skakskole i henholdsvis Vojens og Haderslev. I 
2013 blev der gennemført 2 dage med 
sommerferieskak i Haderslev (10-11 deltagere), 
mens 2 andre dage – planlagt til afvikling i Vojens 
– måtte aflyses, fordi der trods kommunal 
aktivitetsfolder, hjemmeside, presseomtale og 
direkte invitationer til forventet interesserede, kun 
meldte sig 4 deltagere. Flere var interesseret, 
men optaget af andre aktiviteter eller gøremål de 
pågældende dage. Ærgerligt, men initiativet gav 
trods alt kontakt/mailadresser til 
skakinteresserede børn, som kunne inviteres 
igen, da den nye klubsæson begyndte i august 
2013. 

Ny sæson 2013-14 

Bestyrelsen forberedte den nye sæson med 
diverse markedsførings-/rekrutteringsinitiativer 
som f.eks. annoncering, pressemeddelelser, 
plakater, stof på hjemmesiden for Vojens Høtte, 
kontakt til klasselærere på Lagoniskolen og mails 
til skakspillere, der ikke p.t. er aktive i klubben. 
Desuden blev det – som foreslået  
 
på generalforsamlingen i 2013 – besluttet at gøre 
noget ved den udfordring, at vi er forholdsvis få 
medlemmer med ret stor forskel i spillestyrke, og 
at det kan være svært at gøre det attraktivt for 
nybegyndere at være med i klubben. Successen 
har dog været begrænset! 
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Høtteskak 
Det traditionelle Høtteskakarrangement foregik 
den 24. august 2013. Dog var arrangementet 
flyttet fra Vestergade til Rådhuscentret og med 
Holmberg/Stine som ny sponsor. Der blæste en 
god vind, og placeringen gav kun begrænset 
mulighed for solskin, men sidst på formiddagen 
var der dog et vist antal skakspillere og 
nysgerrige tilskuere. Selv om arrangementet ikke 
altid resulterer i nye medlemmer, er det vigtigt, at 
skakklubben gør sig synlig i byen ved enhver 
lejlighed. 
 

Høtteskak i Rådhuscentret 24-08-2013 

Holdturneringen 2013-14. 
 
Vi har i år haft tilmeldt hold i henholdsvis A- og B-
rækken. Da antallet af juniorer ved sæsonstart var 
mindre end i sidste sæson, blev der ikke tilmeldt 
et juniorhold i C-rækken. 
Resultaterne har ikke været prangende for 
Vojens´ bedste hold. I A-rækken har 5 kampe 
resulteret i 9 points og en samlet 4.-plads i 
gruppen. Værst gik det i første match med et 0-4-
nederlag til Alssund! I B-rækken spiller 4 hold en 
dobbeltrundig turnering. Vojens har opnået 10½ 
points i 5 kampe. Og ligger på 2.-pladsen inden 
sidste runde.  
 

 
A-rækken, december 2013 
Vojens 2 – Haderslev 3 (Karl Posselt – Karl Ø. Jensen) 

 
 
Simultanskak den 6. oktober 2013. 
I forbindelse med fejringen af Vojens 
Rådhuscenters fødselsdag søndag den 6. 
oktober 2013 var der blandt mange andre 
aktiviteter også simultanskak. Kai C. Bjørnskov, 
mangedobbelt sønderjysk mester i  
skak, udfordrede op til 30 skakspillere på én 
gang. Desværre var det kun en mindre flok på 8 
skakspillere, der havde lyst, mens andre nøjedes 
med at kigge på. De fleste af spillerne gjorde god 
modstand, men efter ca. 1½ times spil kunne 
resultatet gøres op. Da havde Kai C. Bjørnskov 
vundet 6 partier og spillet 2 uafgjort (remis). Det 
var Morten Jessen og Karl Posselt, der stod for 
remisserne. Formålet med arrangementet var 
først og fremmest at propagandere for skakspillet 
og lokke nogle af de mange borgere, der faktisk 
godt kan spille skak, til et besøg i skakklubben. 

Simultanskak i Rådhuscentret den 06-10-2013 
 
Vojens Juleturnering/Syd Grand Prix den 
28.12.2013. 
Det er ikke nogen tilfældighed at Vojens Skakklub 
har afholdt en julehurtigturnering i efterhånden 41 
år. Tidspunktet er simpelt hen godt. Det beviste 
deltagerantallet igen i 2013. Der mødte ganske 
imponerende 85 skakspillere op. Eneste minus 
var et betydeligt fald i antallet af deltagere i 
skoleskakgruppen i forhold til 2012. Stor tak til 
familien Gejl Jørgensen, Mogens Larsson og 
resten af bestyrelsen for praktisk hjælp til at sikre 
et vellykket arrangement med mange tilfredse 
deltagere.  

 
Vinder af Vojens Juleturnering 2013: Kim Skaaning (Evans) 
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Turneringens gruppevindere: 
Mesterklassen (17 deltagere):  
Kim Skaaning (Evans) – 5½ points 
1. Klasse (16 deltagere): 
 Mathias Kejlstrup Simonsen (Evans) - 5½ 
points2. Klasse (14 deltagere):  
Børge Schrøder (Haderslev) - 5½ points 
3. Klasse (12 deltagere):  
Max Neuendorf (Bov) og Tommy Hansen 
(Springeren) - 5½ points 
4. Klasse (15 deltagere):  
Lisa Zimmermann (Bov) - 6 points 
Skoleskakgruppen (11 deltagere):  
Donato Gutschenreiter (Bov) - 7 points!! 

Medlemmer – rekruttering 
 
I Vojens Skakklub har vi nok en selvforståelse, 
der er opbygget i de gode tider sidst i 1970-erne 
med masser af medlemmer. Det er en udfordring, 
efterhånden som klubben er blevet part i den 
almindelige medlemstilbagegang over hele 
landet. Det er lykkedes at standse tilbagegangen, 
og mange andre skakklubber er i mere akut krise 
end Vojens – eller endog i direkte 
overlevelseskamp. Men vi må ikke stille og 
tilfredse med situationen. Derfor har bestyrelsen 
fastholdt et højt aktivitetsniveau i forhold til 
medlemstallet, der i år har været på 13 DSU-
medlemmer og 5-7 skoleskakmedlemmer. 
Aktiviteterne foregår, som beretningen fortæller, 
ikke kun internt i klubben, men også i form af 
markedsføring og som turneringsarrangør. Det er 
fortsat min opfattelse, at initiativerne ikke er 
forgæves, selv om udfordringen har vist sig 
vanskeligere, end jeg har forudset. 

Skoleskak 
 
Skoleskakafdelingen har både stabile 
medlemmer, der flittigt møder op til klubaftner i 
flere sæsoner – og medlemmer, der er på 
gennemtræk. Det kræver tålmodighed at lære at 
spille skak, og den tålmodighed er det ikke alle 
børn, der har. Heldigvis lykkes det som regel at 
rekruttere nye børn i hver sæson, men som 
instruktør er det en udfordring at tilpasse 
undervisningen, så både begyndere og øvede får 
et godt udbytte. Da børn kan lære meget af 
hinanden, er det håbet, at skoleskakafdelingen 
kommer op på et lidt højere medlemstal. Der 
burde være chancer for, at Lagoniskolens 
deltagelse i Skolernes Skakdag siden 2011 på et 
eller andet tidspunkt giver flere lyst til at prøve 
kræfter med klubskak. 

 
 
Hjemmeside, medlemsblad, presse 
Det vigtigste værktøj til information om Vojens 
Skakklub – både ind- og udadtil er hjemmesiden.  
I efteråret 2013 meddelte vores Webhotel, at nye 
og hurtigere servere ville betyde, at vi burde skifte 
til et andet program at skrive hjemmesiden i. Det 
lød besværligt, men har vist sig at være en 
foræring. Vi har fået en mere moderne, funktionel 
side og en langt mere fleksibel 
vedligeholdelsesplatform. Den bruges flittigt, ikke 
kun egne medlemmer. Siden september 2013 har 
den if. det indbyggede statistikprogram haft 
svimlende 7.756 besøgende, der har kigget på til 
sammen 60.000 sider! 
 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret flere 
gange om ugen. Det er et noget større arbejde at 
samle og redigere stof til et trykt nummer af 
medlemsbladet Springeren. Derfor udkommer 
det ikke så tit. Der udsendes som udgangspunkt 
et generalforsamlingsnummer og et 
sæsonstartnummer.  
 
Skoleskakspillerne modtager et fint medlemsblad 
fra Dansk Skole Skak. Desuden får de i hver uge i 
sæsonen et ”ugebrev” med hjem. Ugebrevet er et 
initiativ af Kai C. Bjørnskov, der er formand for 
DSS-Sønderjyllandskredsen. Det er fyldt med 
skakopgaver og lærerige partier og suppleres af 
en forside tilpasset Vojens Skakklub med 
turneringsinvitationer og diverse informationer til 
skoleskakspillerne og deres forældre. 
 
Endelig benytter vi enhver lejlighed til at fodre 
lokalpressen med skakhistorier og fotos med 
henblik på at gøre offentligheden opmærksom på, 
at der spilles skak i Vojens Skakklub, Det har 
også i det forløbne år resulteret i mange 
spaltemillimeters omtale i Jydske Vestkysten og 
ugeaviserne. 
 
Lokaler  
  
Ikke alle skakklubber er begunstiget af så stabile 
lokaleforhold, som Vojens Skakklub nu i mange 
år har nydt godt af. Der er sket mange 
organisatoriske omlægninger i Haderslev 
Kommune siden kommunalreformen, men vi har 
heldigvis indtil videre kunne fastholde de samme, 
rummelige lokaler. Det betyder, at vi på ét og 
samme sted har plads nok både til klubaftner, 
turneringer, holdkampe og sommerferieskak. 
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Materiel 
 
Lige siden klubbens velmagtsdage med mange 
medlemmer har vi rigelige mængder af slidstærkt 
materiel. Efterhånden som tiderne skifter og 
skakspilleres forventninger stiger, er det blevet 
nødvendigt at kigge på en gradvis fornyelse af 
vores udstyr. Derfor besluttede bestyrelsen i 
forbindelse med juleturneringen at investere i 8 
nye elektroniske ure. Det har naturligvis betydet 
noget for klubbens årsregnskab, men vi regner 
med at kunne skaffe sponsormidler til evt. 
yderligere udskiftninger. 
 
Sponsorer 
 
I det forløbne år har vi mistet Sydbank som 
sponsor, mens Holmberg/Stine og 3F har fortsat 
med at støtte os. Det betyder meget for en lille 
forening. Tak for det! 
 
Afslutning 
 
Jeg vil slutte beretningen med at udtrykke håbet 
om, at arbejdet med at konsolidere og skabe ny 
medlemsfremgang i Vojens Skakklub må bære 
frugt. WM-matchen og en ny norsk 
verdensmester - Magnus Carlsen – har skabt stor 
medieopmærksomhed omkring skakspillet og fået 
interessen for skak i Norge til at eksplodere. Det 
ville være dejligt, om denne begejstring kunne få 
det til at dryppe lidt på skakmiljøet i Danmark. 
 
Og så vil jeg sige tak til jer alle, fordi I på hver 
jeres måde gør det hyggeligt at komme i Vojens 
Skakklub. 

/Karl Posselt – 15.02.2014. 

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

Holdturneringen 2013-14 

A-rækken, gruppe 1 
Slutstilling 

Hold Als Bov Tøn Voj Grå Had     BP MP 

Alssund 1  X 2½  3½  4 4 4 18 10 

Bov 3 1½ X 1½  3  3½  4 13½ 6 

Tønder 2 ½  2½  X 1½  3½ 3 11 6 

Vojens 1 0  1  2½ X 2 3½ 9 5 

Gråsten 2 0 ½ ½ 2 X 3½ 6½ 3 

Haderslev 3 0 0 1 ½ ½ x 2 0 

 
Vojens Skakklubs bedste hold spillede i denne 
sæson med i A-rækkens gruppe 1, der knækkede 
over på grund af et Alssund-hold, der var 
væsentligt forstærket med familien Murtuzov (søn 
og far) på de 2 øverste brætter og oprykkerne fra 
Haderslev, der fik at mærke, at der er betydelig 
styrkeforskel på B- og A-rækken. Alssund afgav 
kun 2 points i hele turneringen – Haderslev 
scorede kun 2 points i hele turneringen! Resten af 
holdene var mere jævnbyrdige. 

Vojens 1 stillede op med Mogens K. Larsson, 
Finn Nielsen, Karl Posselt og Bo Arnfeldt 
Andersen som fast mandskab. Palle Gejl 
Jørgensen var reserve i 2 runder, hvor der var 
afbud.  
 
Vojens 1 – Alssund 1 0-4 
Vojens fik i lighed med sidste sæson den værst 
tænkelige start med et 0-4-nederlag til Alssund 1. 
Finn blev på bræt 1 langsomt, men tilsyneladende 
uafvendeligt presset i defensiven af den 11-årige 
mesterspiller Rauf Murtuzov. Til sidst røg en 
kvalitet og dermed partiet. 
Bedre gik det ikke Karl på bræt 2 mod far 
Murtuzov. Da stillingen spidsede til, afgjorde 
Mubariz partiet med et officersoffer i centrum. 
Bo og Palle gjorde deres bedste mod henholdsvis 
Karsten Fyhn og Erik Holm, men points blev det 
ikke til. 

Gråsten 2 – Vojens 1 2-2 
Gråstens førstehold kæmper heroisk mod 
overmagten i mesterrækken. Andetholdet skal så 
finde spillere længere nede på styrkelisten, og 
med udgangspunkt i ratingforskelle måtte Vojens 
påtage sig favoritværdigheden. Højst 
overraskende endte kampen imidlertid 2-2. Karls 
gevinst og Bo´s remis på bræt 3 og 4 var ok, men 
overraskelserne indfandt sig på bræt 1 og 2. 
Mogens kom i sædvanlig tidnød og kunne ikke 
opnå mere end remis, og Finn tabte uventet til 
Jesper Kallesen, der som bekendt bor i Vojens, 
men spiller for Gråsten. 

Vojens 1 – Haderslev 3  3½-½ 
En ulige kamp, hvor Vojens endelig kom i gang 
med scoringen mod et overmatchet oprykkerhold 
fra nabobyen. Uden de helt store problemer var 
der sejre til Finn, Karl og Palle, mens Bo på bræt 
3 gav en remis.  

Tønder 2 – Vojens 1 1½-2½ 
Et meget jævnbyrdigt opgør, hvor Finns sejr over 
Richard Knott på bræt 2 blev afgørende for 
fordelingen af matchpoints. Øvrige 3 partier endte  

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=A2-3
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=A2-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1213/vis_enkeltres.asp?kamp=A2-1


Side 9 

Springeren  –  nr. 2014:02  –  medlemsblad for Vojens Skakklub  

 

alle remis. Det var Tønders første 
sæsonnederlag, men blev ikke det sidste, 
eftersom sidste rundes modstander var Alssund! 

Bov 3 – Vojens 1 3-1 
Der var lagt op til en på papiret ganske 
jævnbyrdig kamp, og sådan blev det også på 
bræt 1 og 2, hvor Mogens spillede remis mod 
Guido Heinemann og Finn opnåede samme 
resultat mod Dennis Schwarz. Resten var rigtig 
skidt. Bov havde 2 brødre Gutschenreiter på bræt 
3 og 4. Palle var tæt på at sætte Dorian mat, men 
glemte at flytte Dronningen i sikkerhed, da den 
blev truet. Og på bræt 3 fejlede Karl allerede i 
åbningen mod David, og nullet var meget hurtigt 
en realitet.  
Det var ikke nogen god afslutning på 
holdturneringen for førsteholdet. Omvendt var der 
heller ikke så meget at spille for i sidste runde. 
Slutresultatet blev en placering som nr. 4 af 6 
hold.  

B-rækken, gruppe 2 
Slutstilling 

Hold LØG VOJ SPR HAD BP MP 
Løgumkloster 1 

 
2 3  2½ 1½  2½ 2  13½ 8 

Vojens 2 2 1  

 
2 2½  3 2  12½ 7 

Springeren 5 1½ 2½  1½ 2  

 
2½ 2½  12½ 7 

Haderslev 4 2 1½  1 2  1½ 1½  

 
9½ 2 

 

Tabellen ser lidt mærkelig ud, men illustrerer, at 

de 4 hold spillede 2 gange mod hinanden. 

Vojensholdet spillede sæsonen med følgende 

spillerstamme: Ken Gejl Jørgensen, Kresten 

Beck, Ole Harbo og Kristine Gejl Jørgensen. 

Vojens 2 – Springeren 5 2½-1½ 

I den første kamp mod ét af Kolding-klubbens 

mange hold sikrede familien Gejl Jørgensen 

sejren med sejre til både Ken og Kristine. Solide 

Kresten spillede som ofte før remis, mens Ole 

stadig betaler nogle lærepenge, selv om der er 

sket store fremskridt med spillestyrken.    

 

 

Løgumkloster 1 – Vojens 2       3-1 

Løgumkloster har i mange år spillet i A-rækken, 

men har nu ikke længere spillerne til det. Alligevel 

er Løgumkloster, selv uden Hans Valdemar 

Hansen og Vagn Lauritzen, et erfarent hold, og 

kun Ken og Kresten på de øverste brætter kunne 

holde skansen, mens Ole og Kristine måtte se sig 

besejret af henholdsvis Jens P. Jensen og Karl 

Martin Kristensen. 

Haderslev 4 – Vojens 2 1-3 

Det er en rigtig flot og spændende satsning at 

lade dette rene juniorhold sammensat af 

talentfulde skoleskakspillere af egen 

(Bjørnskov)avl spille med i B-rækken. Holdet 

består af Asbjørn Hovgård Schack, Kasper 

Krongaard, Niels Østergaard og Oliver Iversen. 

Asbjørn fik skovlen under Ken og skaffede 

Haderslevholdet sit eneste point, mens Kresten, 

Ole og Kristine alle besejrede deres unge 

modstandere.  

Springeren 5 – Vojens 2 2-2 

I andet gennemløb blev det uafgjort mod 

Springeren. Ken og Ole spillede remis, mens 

Kresten tabte og Kristine vandt. 

Vojens 2 - Løgumkloster 1     2-2 

Denne gang fik Vojens rettet op på første rundes 

store nederlag til Løgumkloster. Med de samme 

parringer som i første omgang lykkedes det Ken 

at vinde over Scott Jensen på første bræt. Ole 

tabte, mens Kresten og Kristine holdt remis. 

Vojens 2 – Haderslev 4 2-2  

Nøjagtig de samme holdopstillinger som i første 

match mellem de 2 klubber. Ken tabte igen til 

Asbjørn Schack – på en grov fejl i en god stilling. 

Kresten og Ole vandt over henholdsvis Kasper 

Krongaard og Lasse Borring, mens Kristine 

denne gang først mistede en officer og siden blev 

sat mat med Springer og Løber af Oliver Iversen. 

Altså uafgjort 2-2 og endnu et matchpoint til det 

unge Haderslevhold. 

Lige som sidste år en gruppe med stor spænding. 

Vojens fastholder andenpladsen i kraft af 

indbyrdes kampe, men med nøjagtig samme antal 

bræt- og matchpoints som Springeren 5.  

http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-6
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-1
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-1
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-10
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-7
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-5
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-6
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-2
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-4
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-4
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-8
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-8
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-5
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-9
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1314/vis_enkeltres.asp?kamp=B2-9
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Matopgaver 1-6 

1  

2  

3  

 

 

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk 

4  

5  

6  
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Sponsorer 

 

Vojens Skakklubs sponsorer. Støt dem. De støtter os: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3f.dk/
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Vojens Skakklubs kalender for resten af sæsonen 2014 
 

 Mandag den 24. februar 2014  Generalforsamling, Handicapturnering 

 Mandag den 3. marts 2014  Teoriaften. Hængepartier, Handicapturnering 

 Mandag den 10. marts 2014  4. runde i Klubturneringen 

 Lørdag den 15. marts 2014  Syd Grand Prix hurtigturnering i Tønder 

 Mandag den 17. marts 2014  5. runde i Klubturneringen 

 Tirsdag den 18. marts 2014  Løgumkloster Byturnering, 1. runde 

 Mandag den 24. marts 2014  Teoriaften. Hængepartier, Handicapturnering 

 Lørdag den 29. marts 2014  Syd Grand Prix hurtigturnering i Sønderborg (Alssund) 

 Mandag den 31. marts 2014  6. runde i Klubturneringen 

 Lørdag den 5. april 2014  Pokalturnering for hold i Tønder 

 Mandag den 7. april 2014  7. runde i Klubturneringen 

 Tirsdag den 8. april 2014  Løgumkloster Byturnering, 2. runde 

 Mandag den 14. april 2014  Teoriaften. Hængepartier, Handicapturnering 

 Tirsdag den 15. april 2014  Påskelynturnering i Løgumkloster 

 Mandag den 21. april 2014  2. Påskedag. Ingen skak 

 Tirsdag den 22. april 2014  Løgumkloster Byturnering, 3. runde 

 Mandag den 28. april 2014  Sæsonafslutning i Vojens Skakklub. Tilmelding til Sønderjysk   
 EMT 

 Tirsdag den 6. maj 2014  Løgumkloster Byturnering, 4. runde 

 Fredag den 9. maj 2014  Sønderjysk EMT i Gråsten – 1. runde 

 Lørdag den 10. maj 2014  Sønderjysk EMT i Gråsten – 2.-3. runde 

 Søndag den 11. maj 2014 Sønderjysk EMT i Gråsten – 4.-5. runde 

 Tirsdag den 13. maj 2014  Løgumkloster Byturnering, 5. runde 

Ret til ændringer forbeholdes. 


