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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. 

 

Junior-/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: posseltkarl@gmail.com  

 

Næstformand: 

Ole Harbo 

Ringgade 21, Maugstrup, 6500 Vojens 

Tlf.: 7459 0550 

E-mail: olemaria@mail.dk       

  

Kasserer: 

Palle Gejl Jørgensen 

Odinsvej 397, 6500 Vojens 

Tlf. 9710 0021  

E-mail: pallegejl@gmail.com   
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Indkaldelse til generalforsamling 
2015: 
 
Der indkaldes til generalforsamling i Vojens 
Skakklub (Danmarksgade 8, 6500 Vojens) 
Mandag den 23. februar 2015 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 Valgene  
    gælder for 2 år.  
    Ole Harbo og Palle Gejl Jørgensen er på valg.     
    Der skal desuden vælges en  
    bestyrelsessuppleant (i stedet for Jes Evald) og  
    en revisorsuppleant (vakant).  
10. Eventuelt. 

 

 
Formandens beretning 2014-15 
 
Beretningen dækker perioden siden sidste 
generalforsamling den 24-02-2014, hvor 10 
deltagere var et fint fremmøde sammenholdt 
med klubbens samlede medlemstal. 
Beretningen er også en slags sammenfatning 
af skakåret og indgår på den måde som 
grundlag for klubbens historie. 
 

 
 

 
På generalforsamlingen i 2014 blev Ole Harbo 
valgt til bestyrelsen, der består af Ole 
(næstformand), Palle Gejl Jørgensen (kasserer) 
og Karl Posselt (formand). Vi har holdt 3 
bestyrelsesmøder og klaret resten ved at 
snakke sammen på klubaftner eller udveksle 
mails. 
 
Hæderstegn. 
Efter indstilling fra 4. Hovedkreds modtog Karl 
Posselt i forbindelse med Dansk Skak Unions 
delegeretmøde i Påsken DSUs hæderstegn. 
 
Syd Grand Prix 2013-14 
Deltagelsen fra Vojens Skakklub var beskeden i 
SGP-sæsonen, men Kristine og Ken Gejl 
Jørgensen, Morten Jessen, Martin Møller og 
Karl Posselt deltog i én eller flere afdelinger. 
Martin og Karl deltog i flere stævner og scorede 
GP-points, der rakte til en 2.-plads til Martin i 
skoleskakgruppen og en 3.-plads til Karl i 2. 
klasse. 
 

 
 
Sønderjysk EMT 2014 
SEMT blev i 2014 arrangeret af Gråsten 
Skakklub som en 5 runders weekendturnering. 
Der var kun 18 deltagere. Fra Vojens Skakklub 
deltog Karl Posselt, der klarede sig glimrende i 
Basisgruppe 1 med 3½ points og uden 
nederlag. Årets sønderjyske EMT rummede 
flere gode historier til pressen: Det sønderjyske 
mesterskab blev vundet af Rauf Murtozov 
(Alssund), der netop var fyldt 12 år – og de 
eneste 2 piger, der deltog i turneringen, 
scorede præmie i deres gruppe! 
 
Løgumkloster Bymesterskab 2014  
Her var Vojens Skakklub fint repræsenteret - 
med varierende resultater. 
Karl Posselt blev næstsidst i øverste gruppe.  
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Morten Jessen scorede 3½ points og præmie i 
gruppe 2. I gruppe 3 fik Martin Møller og Ole 
Harbo hver 3 points, mens Kresten Beck kom 
lige efter med 2½. Det var Martins første 
koordinerede turnering! 
Bymester blev Børge Schrøder (Haderslev). 
 

 
 
Holdturneringen 2013-14 
Med familien Murtuzov (søn og far) på bræt 1 
og 2 smadrede Alssund alt og alle i A-rækken. 
Det gik i første runde ud over Vojens, der løb 
ind i et 0-4-nederlag. Vojens var heller ikke 
overbevisende i resten af kampene, men 
sluttede dog som nr. 4 af 6 hold i gruppen. 
 
I B-rækken var der kun 4 hold i gruppen. Der 
blev spillet med returkampe, og 
jævnbyrdigheden var meget stor. Vojens led 
kun et enkelt knebent nederlag og sluttede på 
en delt 2.-3.-plads. 
 

 
 
Klubturneringen 2013-14. 
Selv om et par af os i mange år har forsøgt at 
kaste lidt grus i maskineriet, ender det altid 
med, at Finn Nielsen bliver klubmester. Således 
også i den forløbne sæson. Det er 
beundringsværdigt, at 
Finn er i stand til at 
bevare koncentrationen i 
alle partier. Det er netop 
den egenskab, der gør 
ham til en rigtig god 
skakspiller – og sikrer  

 
ham mesterskabet år efter år – således altså 
også i sæsonen 2013-14.  
 
Sommerferie – skakpause, eller...? 

 
 
Sommerferieskak – aflyst! 
Skakklubberne i Haderslev og Vojens har i flere 
år samarbejdet om et tilbud til skoleskakspillere 
i sommerferien. I 2014 var tilbuddet flyttet hen 
til sidste del af skolernes sommerferie med 
”heldagsarrangementer” i perioden 4.-7. 
august, fordelt med 2 dage i hver klub.  
Tilbuddet om skaktræning blev fint omtalt i 
lokalpressen, men desværre var der så få, der 
meldte sig, at vi måtte aflyse.  
 
Dansk Skak Unions skaklejr på Skanderup 
Efterskole. 
Den traditionelle sommer-skaklejr var i 2014 
flyttet fra Tjele til Skanderup Efterskole. Den 
foregik i uge 27 med fin tilslutning (106 
deltagere). Fra Vojens Skakklub deltog Martin 
Møller. 
 

 
 
Ny sæson 2014-15. 
Længe før en ny sæson kan begynde, er 
bestyrelsen i gang med forberedelserne. Der 
skal bestilles lokale, gøres status over materiel, 
laves aftaler med sponsorer, skrives til 
potentielle (nye eller tidligere) medlemmer, 
annonceres - og arrangeres Høtteskak, der i 
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mange år har været startskuddet til en ny 
sæson. Første almindelige klubaften i sæsonen 
2014-15 var mandag den 25. august. 
 
Høtteskak i sol og regn. 
Pr. april 2014 overdrog skakklubbens 
mangeårige sponsor Preben Holmberg sin 
forretning til en ny indehaver. Butikken hedder 
nu Stine & Holmberg / Tøj & Sko, og det 
lykkedes heldigvis uden problemer at få en 
tilsvarende aftale med den nye indehaver, så 
Høtteskakken kunne fortsætte i Rådhuscentret. 
 
Årets Høttefest i Vojens var ikke just 
begunstiget af godt tørvejr. Det lykkedes dog at 
afvikle Høtteskak den 23. august som 
propagandaarrangement med en del sol 
imellem kraftige regnbyger. Det lykkedes også 
at skabe kontakt til skakinteresserede. Benny 
Christensen (Toftlund) blev suveræn 
Høttemester, og han er heldigvis siden blevet et 
aktivt klubmedlem. 
 

 
 
Medlemsstatus ved sæsonstart 
Tilgang og afgang går nogenlunde lige op, og 
Vojens Skakklub har i denne sæson 13 DSU-
medlemmer og ca. 4 skoleskakelever. Ved 
sæsonstarten blev der bl.a. lagt flyers i 
postkassen hos et par hundrede børnefamilier i 
Vojens og omliggende byer, men det har ikke 
rykket noget. Ambitionen er fortsat at blive flere, 
men det har vist sig at være en vanskelig 
opgave at få det til at lykkes. Planen er dog ikke 
opgivet! 
 
Klubaften på Sommersted Asylcenter. 
8 medlemmer fra Vojens Skakklub flyttede 
mandag den 29-09-2014 fra det sædvanlige  

 
klublokale til Sommersted Asylcenter. 10 sæt 
bræt og brikker var medbragt, og der blev 
spillet en masse skakpartier. En god og 
anderledes aften. De fleste af asylansøgerne er  
sendt videre til de kommuner, der fremover skal 
huse dem, så vi kan ikke forvente, at 
arrangementet vil give nye medlemmer i Vojens 
Skakklub.  
 

 
 
Sønderjyske mesterskaber i skoleskak 2014. 
blev spillet på Sct. Severin Skole i Haderslev. 
Der var tilmeldt deltagere i 4 aldersgrupper, 
men med kun 10 deltagere i alt (!), blev der 
spillet alle-mod-alle i én gruppe. Fra Vojens 
deltog Liam Steemann og Martin Møller. 
For Liam var det debut i en ekstern turnering og 
svære betingelser mod ældre og langt mere 
erfarne modstandere, mens Martin var den 
ældste deltager og gjorde rent bord med 9 
points af 9 mulige! Martin blev dermed 
sønderjysk mester og deltog efterfølgende i DM 
i Ollerup med en score på 3 points og en 
placering som nr. 14 i B-gruppen. 
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Vojens Juleturnering 2014. 
Vojens Juleturnering, der også indgår som 4. 
afdeling af Syd Grand Prix, må siges at være et 
stabilt arrangement, der foreløbigt har fundet 
sted i 42 år. Nu med en helt fast placering den 
28. december hvert år. Igen i 2014-udgaven var 
der masser af deltagere (83), herunder også et 
pænt antal skoleskakspillere, der gerne skulle 
være med til at sikre turneringens fremtid. 
Det er arbejdskrævende at være arrangør, og 
jeg takker alle hjælpere for en fremragende 
indsats. Samtidig betyder det, at turneringen 
ikke har mange lokale deltagere. I år var Martin 
Møller eneste Vojens-deltager. Mestergruppen 
blev lidt overraskende vundet af Robert Schütz 
(Ribe Skakklub). 
 

 
 
Syd Grand Prix 2014-15 
Indtil videre har Ole Harbo, Gagik Sahakian, 
Martin Møller og Karl Posselt deltaget i ét eller 
flere af sæsonens SGP-stævner. Martin er 
rykket op i 4. klasse og ligger som nr. 6 i den 
samlede stilling med mulighed for at avancere, 
hvis ham kommer med i mindst én af de 
resterende SGP-afdelinger i henholdsvis 
Esbjerg og Bov. 
 

 
 

 
Handicapturneringen 2014-15. 
Den interne Handicapturnering i Vojens 
Skakklub går ud på at tildele stærke spillere 
kortere betænkningstid end de knap så stærke. 
Den er tænkt som ekstra konkurrence og 
pauseskak, når der er tid til overs på en 
klubaften. Det er anden sæson, vi forsøger os 
med dette initiativ, og der er stor forskel på, 
hvor aktive de enkelte medlemmer er m.h.t. at 
få spillet. Det skyldes nok især, at de fleste 
klubaftner er udfyldt af klubturnering, 
holdturnering eller lynturneringer.  
 
Hverdag i klubben. 
Der har i den igangværende sæson været en 
god stemning og et yderst stabilt fremmøde. 
Enkelte medlemmer deltager ikke i 
klubturneringen, men i efteråret var der 8 
deltagere og i foråret 2015 er vi 9. Runderne 
afvikles planmæssigt, og det største problem 
er, at der er ret stor styrkeforskel, når vi er for få 
til at splitte klubturneringen op i flere grupper.  
Vores 2 hold i holdturneringen har ikke haft 
problemer med mandskab og i 12 kampe har 
der kun været et enkelt afbud. Igen i år har vi 
forsøgt med en kort partigennemgang eller en 
opgave som indledning til klubaftenen, og det 
er som regel lykkedes at skabe interesse. 
 

 
 
Lokaler 
Haderslev Kommune stiller gode lokaleforhold 
til rådighed for klubben her i Danmarksgade. Et 
lille hår i suppen er, at der er totalt 
alkoholforbud i lokalerne, så man ikke længere 
kan nyde en enkelt øl i løbet af en klubaften. 
Det må vi leve med.  
 
Klubbiblioteket – Skak i teorien. 
Det har længe været planen at lave en oversigt 
over den skaklitteratur, der findes i Vojens 
Skakklub og hos medlemmer, der er villige til at 
låne bøgerne ud til andre interesserede. Nu er 
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en foreløbig liste blevet en realitet. Den 
indeholder både hard-core teoribøger om  
åbningsspil, midtspil og slutspil – og  
hyggelæsning i form af skakhistorie og 
biografier. Listen er offentliggjort på 
hjemmesiden. Den vil blive suppleret, hvis flere 
medlemmer melder ind med skakbøger, de ejer 
og er villige til at låne ud.  
 
Markedsføring og rekruttering. 
I.f.t. Vojens Skakklubs størrelse har vi et højt 
aktivitetsniveau som arrangører. Det koster 
kræfter, og hvis vi skal fastholde niveauet og 
udvikle klublivet yderligere, er det nødvendigt, 
at vi bliver flere medlemmer. Vi gør meget ud af 
og lykkes fint med at være synlige i 
lokalpressen. Dette pr-arbejde, satsning på 
vedligeholdelse af en levende hjemmeside og 
andre tilsvarende initiativer har både til formål 
at skabe interesse for skak og naturligvis i 
sidste ende at rekruttere nye skakspillere til 
klubben. At denne indsats endnu ikke har båret 
frugt efter fortjeneste, skal ikke få os til at 

opgive. Skak er i fremgang som 
publikumsunderholdning – tænk f.eks. på 
mediedækningen af VM-matchen og en 
daglig skakspalte i landsdækkende aviser. 
 
På de interne linjer sker informationen via 
hjemmeside, Skakbladet fra DSU, 2-3 årlige 
udgivelser af medlemsbladet SPRINGEREN - 
og til skoleskakspillerne et Ugebrev samt 
medlemsbladet Skoleskak. 
 
Hjemmesiden www.vojens.dk er i øvrigt 
udvidet med skak-undervisningssider med 
videoer om åbnings-, slutspil, taktik og 
kombinationer m.m. De findes under 
Skoleskak/undervisning, men andre end 
skoleskakspillere må gerne kigge med! 
 
Dansk Skak Union, 4. Hovedkreds og Dansk 
Skole skak.  
DSU. Vores landsorganisation Dansk Skak 
Union kan ikke alene skabe fremgang i 
skakmiljøet. Det skal klubberne hjælpe med. 
Men unionen kan støtte klubberne i arbejdet, og 
det er i årets løb sket med en videreudvikling af 
www.turnering.skak.dk – en hjemmeside, der 
samler en lang række services for klubberne. 
Her kan man finde en oversigt over klubber og 
medlemmer, ratingtal, turneringsinvitationer og  

 
–resultater, systemer til administration af 
turneringer osv.  
 
DSS. Dansk Skoleskaks Sønderjyllandskreds 
har netop (18-02-2015) holdt ekstraordinær 
generalforsamling i Haderslev. Anledningen 
var, at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har 
trukket sin økonomiske støtte til Dansk 
Skoleskak (DSS) i 2014 med den begrundelse, 
at medlemsdemokratiet ikke afspejles 
tilstrækkelig tydeligt i DSS´ vedtægter. I håb om 
igen at gøre sig fortjent til DUF-tilskud har DSS 
derfor udarbejdet forslag til nye 
standardvedtægter, der skal til godkendelse i 
amtskredsene. De fremmødte drøftede 
vedtægtsforslaget, men fandt, at forslaget på 
enkelte punkter er sprogligt uklart og 
mangelfuldt. Der lægges derfor op til endnu en 
ekstraordinær generalforsamling, når 
vedtægtsforslaget er mere gennemarbejdet. 
Ved samme lejlighed vil der så skulle tages 
stilling til amtskredsens fremtid. 
 
4. Hovedkreds. Dansk Skak Union er inddelt i 
hovedkredse, hvor 4. HK dækker Sønderjylland 
+ Ribe. Vi er p.t. 12 klubber (med i alt 208 
medlemmer) i hovedkredsen, der holdt 
generalforsamling i Vojens den 21-02-2015. 
Den vedtægtsbestemte dagsorden var lang, 
men generalforsamlingen forløb fredeligt i 
énstemmighed om beslutningerne, og den blev 
gennemført på 2 timer. Den væsentligste sag 
på dagsordenen var et oplæg til fusion med 5. 
Hovedkreds. De seneste års udmærkede 
samarbejde om de 2 hovedkredses 
væsentligste aktiviteter – holdturneringen og 
Syd Grand Prix – har gødet jorden for en 
fusion. 
Der var tilslutning til, at der arbejdes videre med 
afklaring af udeståender i forhold til en 
sammenlægning af de 2 hovedkredse til én. På 
enkelte punkter skal vilkårene for 
sammenlægningen også afstemmes med 
Dansk Skak Union. Der forudses ikke de store 
sten på vejen, og hvis man på den kommende 
generalforsamling i 5. Hovedkreds (21-03-
2015) på samme måde er indstillet på fusion, 
foreslås en fælles slagplan, hvorefter der på 
samme tid og sted afholdes ekstraordinære 
generalforsamlinger i de 2 hovedkredse. Her 
skal der tages stilling til et forslag til vedtægter 
for én samlet hovedkreds. Hvis begge  
 

http://www.vojens.dk/
http://www.turnering.skak.dk/
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generalforsamlinger kan godkende 
fusionsgrundlaget, fortsættes umiddelbart 
samme dag med en fælles “stiftende” 
generalforsamling i den nye fælles hovedkreds. 
Søren Krabbenhøft (Vejen) blev genvalgt til 
Forretningsudvalget og Karl Posselt blev 
nyvalgt i stedet for Kai Bjørnskov, der ikke 
genopstillede, men som fik stor ros og tak for 
sin indsats som hovedkredsformand. 
 
På det konstituerende FU-møde blev Karl 
Posselt (Vojens) valgt som 
hovedkredsformand. På de andre poster skete 
ingen ændringer ved konstitueringen. 

Sønderjysk EMT 2015 i Vojens.  
Vojens Skakklub har påtaget sig en stor 
ekstraopgave i denne sæson med at arrangere 
turneringen om det sønderjyske mesterskab. 
Det sker i forlængelse af vores egen sæson her 
i klublokalet og på mandage som sædvanligt. 
Det betyder, at vores skaksæson i år reelt 
fortsætter til og med den 13. juni 2015. 
 
Derudover regner jeg med, at vi i den 
kommende sæson vil fortsætte med de 
nuværende aktiviteter – og fortsat satse på at 
blive lidt flere… 
 
Sponsorer. 
Vojens Skakklub har god sponsoropbakning fra 
3F og Stine & Holmberg / Tøj & Sko. Det 
betyder meget for en lille forening. Tak for det! 
 
Afslutning. 
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til 
jer alle, fordi I på hver jeres måde gør det 
hyggeligt at komme i Vojens Skakklub. 
 

/Karl Posselt – 22.02.2015. 

 
 

 

 

 
Holdturneringen 2014-15 
Vojens Skakklub har 2 hold med i sæsonens 
holdturnering i Dansk Skak Unions 4.-5. 
Hovedkreds. Førsteholdet i A-rækken og 
andetholdet i B-rækken. 
Samtlige hold- og individuelle resultater bringes 
her i SPRINGEREN. 
 

A-rækken, gruppe 1 

A Alssund 2 Vojens 1 28-10-14 

1 Morten Helms  -  Mogens K. Larsson  ½-½ 
 

2 Kiril Tzvetanov  -  Finn Nielsen  0-1 

3 Broder Petersen  -  Karl Posselt  ½-½ 
 

4 Arne Petersen  -  Benny Christensen  0-1 
 

    
1-3 

 
 

En aften i oktober drog Mogens, Finn, Benny 
og Karl til Sønderborg Menighedshus, hvor 
Skakklubben Alssund har haft klublokaler i en 
menneskealder. I Menighedshuset blev vi 
imidlertid mødt af en større flok mennesker, der 
så helt uforstående ud, da vi spurgte efter 
skakklubben! Det skabte naturligvis en vis 
panik i den mørke aften. Vi kørte til 
Augustenborg i håb om at finde skakspillere 
der, men opdagede, at vi i stedet havde fundet 
formandens privatadresse. Hurtigt tilbage i 
Sønderborg fandt vi med nogen forsinkelse 
skaklokalet på 2. sal i Menighedshuset, og selv 
om urene var sat i gang og vi var mindst 20 
minutter bagud i tid, faldt der ro over nerverne, 
og vi kom i gang med at spille skak. 
Resultatet af kampen blev fint. Karl var lidt i 
knibe, men holdt sammen på tropperne og 
tilbød remis. Mogens mente nok, at han burde 
have fået lidt mere ud af stillingen, men en sejr 
på 3-1 var en god begyndelse på 
holdturneringen. 
 

A Vojens 1 Tønder 2 
17-11-

14  

1 Mogens K. Larsson  -  Niels Chr. Nielsen  1-0 

2 Finn Nielsen  -  Harald Eis  1-0 

3 Karl Posselt  -  Jens Carl Pedersen  ½-½ 

4 Benny Christensen  -  Adis Heremic  1-0 

    
3½-½ 

 

2. runde på hjemmebane mod Tønders 
andethold blev dramatisk på en anden måde. 
På bræt 1 fik Niels Chr. Nielsen hjerteflimmer 
og måtte desværre opgive at spille videre,  
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næsten inden partiet var gået i gang. Finns 
modstander spillede unøjagtigt i en 
ellers ret lige stilling, hvorefter Finn pludselig fik  
let ved at trække det længste strå. Bennys 
modstander var en ung skoleskakspiller, der 
prøvede at angribe med alle midler, men med 
Bennys besindige modspil løb han snart ind i 
uoverstigelige vanskeligheder, og pointet endte 
i Vojens. Karl kom galt af sted og mistede en 
kvalitet, men fik alligevel modspil og ”skræmte” 
Jens Carl til at tage imod et remistilbud. Alt i alt 
en knusende sejr over et Tønderhold, der har 
haft det svært i år. 
 

 
 

A Vojens 1 Ribe 2 
15-12-

14 

1 Mogens K. Larsson  -  Peder Pharsen  ½-½ 
 

2 Finn Nielsen  -  Simon D. Ladefoged  0-1 
 

3 Karl Posselt  -  Jørgen V. Stavnager  ½-½ 
 

4 Benny Christensen  -  Hermann S. Petersen  1-0 
 

    
2-2 

 
 

Ribe rykkede sidste år ned fra divisionen, men 
har mange gode skakspillere både til et 
mesterrækkehold og altså dette hold i A-
rækken. Det blev en større mundfuld for 
Vojens, og efter kampen måtte vi være tilfredse 
med det uafgjorte resultat. Finn mødte op efter 
at have sovet meget dårligt og blev helt 
usædvanligt spillet ud af banen af den unge 
Simon Ladefoged. Mogens fik heller ikke på 
noget tidspunkt gevinstchancer, og Karl tilbød 
remis i en stilling, hvor det helt sikkert var 
modstanderen, der havde de største chancer. 
Benny var lidt længe om at sikre sig fordele, 
men pludselig var der ikke længere tvivl om 
resultatet. 
 

 

A Vojens 1 Haderslev 3 12-01-15 

1 Mogens K. Larsson  -  
René Baarup-
Christensen  

½-½ 

2 Finn Nielsen  -  Lars Jørgensen  ½-½ 

3 Karl Posselt  -  Michael Iversen  1-0 

4 Benny Christensen  -  Anders Fuglsang  0-1 

    
2-2 

 

Haderslev stillede op med et hold af spillere, 
Vojens aldrig har mødt tidligere. På papiret 
tegnede det til et sikkert Vojens-overtag, men 
på brættet blev det en overordentlig jævnbyrdig 
forestilling. Finn havde chancen undervejs, men 
fandt ikke den afgørende vej til gevinst. Mogens 
brugte som sædvanlig for megen tid i 
midtspillet, og da han efter bondeforvandling i  
princippet havde gevinststilling, var tiden så 
fremskreden, at det var absolut nødvendigt at 
acceptere remis. Karl mødte Michael Iversen, 
der stammer fra Vojens og som ung var 
medlem af Vojens Skakklub. Nu er han som 
voksen vendt tilbage til området, og både han 
og sønnen Oliver er medlemmer i Haderslev.  
Det blev et jævnbyrdigt parti, hvor Michael hele 
tiden fandt fornuftige træk og til sidst fik 
overtaget med en god Springer mod en dårlig 
Løber. I et gunstigt øjeblik ofrede Karl til 
Michaels overraskelse en kvalitet og fik et par 
bønder til gengæld, og efter en længere 
Kongevandring og yderligere bondegevinst 
kunne Karl sikre sig hele pointet. 
På bræt 4 havde Benny overtaget og styrede 
mod en sejr, da han pludselig traf et forkert 
valg, der kostede en let officer. Denne misére 
lod Anders Fuglsang ham ikke slippe ud af, og 
således sikrede Haderslev sig overraskende et 
uafgjort matchresultat. 
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A Løgumkloster 
 

Vojens 1 

1 Vagn Lauritzen  -  Mogens K. Larsson  0-1 

2 Scot Wolfgang Jensen  -  Finn Nielsen  0-1 

3 Holger Schmidt  -  Karl Posselt  0-1 

4 Jens Peter Jensen  -  Benny Christensen  0-1 

 
27-01-15 

  
0-4 

 

Sidste års oprykkere fra Løgumkloster har 
mistet spillere i toppen og har haft store 
problemer med at klare sig i A-rækken i år. 
Styrkeforskellen viste sig på alle 4 brætter, og 
Vojens-spillerne kørte uden vanskeligheder en 
sikker og stor sejr hjem denne aften i Øster 
Højst. 
 

A Bov 3 Vojens 1 
  

1 Claus Maegaard Nielsen  -  Mogens K. Larsson  ½-½ 

2 Steen Jensen  -  Finn Nielsen  ½-½ 

3 A. C. Petersen  -  Karl Posselt  ½-½ 

4 Verner Frede Schrøder  -  Benny Christensen  0-1 

 
16-02-15 

  
1½-2½ 

 

I sæsonen 2013-14 led Vojens et grimt 1-3-
nederlag i Bov, så det var med en vis 
spænding, vi drog af sted. I år mødte vi 
imidlertid et helt andet Bov-hold, og det gik 
meget bedre. Det blev til en smal sejr, der dog 
ikke på nogen måde var overbevisende. 
Mogens udnyttede ikke sine gevinstchancer, og 
Finn tilbød sin modstander remis i en lige 
stilling. Karl måtte kæmpe for remissen efter at 
have sat en bonde til. Det lykkedes heldigvis at 
holde alle linjer lukket efter at have placeret et 
hvidt tårn på f6. Dermed var afgørelsen 
overladt til Benny, der i åbningen havde ofret 
en officer for 2 bønder. Efterhånden som 
Verner Schrøder fik udviklet sine brikker, så 
Bennys forehavende sværere og sværere ud, 
men efter en grov fejl røg det ene af Verners 
tårne, derefter yderlige en bonde, og så ville 
han ikke mere. Dermed blev det 2½-1½ til 
Vojens. 
 

 
 

I sidste runde, der spilles som samlet stævne i 
Vojens den 2. marts, skal Vojens møde 
Gråsten.  
Stillingen inden sidste runde i A-rækken, 
gruppe 1: 
 

Nr Hold BP MP 

1 Ribe 2  18½ 11 

2 Vojens 1  17 10 

3 Gråsten 2  13½ 6 

4 Bov 3  12½ 7 

5 Haderslev 3  11½ 4 

6 Tønder 2  8 5 

7 Løgumkloster  5½ 2 

8 Alssund 2  5 1 

 

B-rækken, gruppe 2 
 
Kun 4 hold har været med i denne gruppe, og 
derfor har alle spillet 2 kampe mod de andre 
hold i gruppen. 
 

B Vojens 2 Springeren 5  
 

1 Bo A. Andersen  -  Per Møller Jensen  0-1 

2 Morten Jessen  -  Bjarne Leth  ½-½ 

3 Kresten Beck  -  Arne Jepsen  ½-½ 

4 Ole Harbo  -  Søren Torben Jensen  0-1 

 
27-10-14 

  
1-3 

 

Den store Kolding-klubs 5.-hold kom 
overraskende let til sejren i holdturneringens 
første runde. Bo kom ikke rigtigt i gang, og på 
bræt 3 kunne Kresten ikke være utilfreds med, 
at modstanderen accepterede remis i en 
materielt set lige stilling med gevinstchancer. 
 

B Haderslev 5 Vojens 2 
 

1 Asbjørn Hovgaard Schack  -  Bo Arnfeldt Andersen  ½-½ 

2 David Hedegaard  -  Morten Jessen  0-1 

3 Oliver Iversen  -  Kresten Beck  1-0 

4 Lasse Borring Petersen  -  Ole Harbo  ½-½ 

 
17-11-14 

  
2-2 

 

Haderslev 5 er et juniorhold med David 
Hedegaard som eneste undtagelse. Det er 
talentfulde skoleskakspillere, der nu er 
medlemmer af Haderslev Skakklub, og de er 
også ved at have turneringserfaring. Det 
uafgjorte resultat var der ikke noget at sige til.  
Både Bo og Morten gjorde det godt, og Ole  
kom på scoringstavlen med ½ point. 
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B Ribe 3 Vojens 2 

1 Per Andersen  -  Bo Arnfeldt Andersen  0-1 
 

2 Tobias Simon Lindgaard  -  Kresten Beck  1-0 
 

3 Hermann Steen Petersen  -  Ole Harbo  ½-½ 
 

4 Ulrik Germundsson  -  Gagik Sahakian  1-0 
 

 
16-12-14 

  
2½-1½ 

 
 

Et på papiret stærkere Ribe-hold sikrede sig en 
smal sejr, men Bo´s sejr og Oles remis mod 
Hermann, der dagen før havde været 4.-bræt 
på Ribes A-række-hold var absolut godkendt! 
Der var afbud fra Morten, så kampen bød på 
debut til Gagik. 
 

B Springeren 5 
 

Vojens 2 

1 Per Møller Jensen  -  Bo Arnfeldt Andersen  1-0 

2 Bjarne Leth  -  Morten Jessen  0-1 

3 Søren Torben Jensen  -  Kresten Beck  ½-½ 

4 Jonas Mølgaard Sørensen  -  Ole Harbo  1-0 

 
13-01-15 

  
2½-1½ 

 

Denne gang gik det en anelse bedre mod 
Springeren end i første gennemløb. Morten 
vandt denne gang over Bjarne, mens Bo og Ole 
igen måtte strække våben til sidst. 
 

B Vojens 2 Haderslev 5   

1 Bo Arnfeldt Andersen  -  Asbjørn Hovgaard Schack  ½-½ 

2 Morten Jessen  -  David Hedegaard  1-0 

3 Kresten Beck  -  Lasse Borring Petersen  ½-½ 

4 Ole Harbo  -  Rune Holmann  1-0 

 
26-01-15 

  
3-1 

 

Vojens stillede i returkampen med samme 
mandskab som sidst, mens Haderslev havde 
måttet skifte ud på en enkelt post. Måske blev 
det udslagsgivende. I hvert fald endte det 
denne gang med en god Vojenssejr. Ole har 
svært ved at spille fejlfrit i et helt parti, men 
denne gang fik han lov til at smage sejrens 
sødme! 
 

B Vojens 2 Ribe 3 
  

1 Bo Arnfeldt Andersen  -  Per Andersen  0-1 
 

2 Morten Jessen  -  Tobias Simon Lindgaard  1-0 
 

3 Kresten Beck  -  Hermann Steen Petersen  0-1 
 

4 Ole Harbo  -  Ulrik Germundsson  0-1 
 

 
16-02-15 

  
1-3 

 
 

 
 

 
I løbet af sæsonen har Ribe skilt sig ud som 
suverænt tophold i gruppen, og Vojens var klart 
overmatchet i sidste runde, hvor kun Morten var 
i stand til at byde fjenden trods. 
 
Dermed er holdturneringen afsluttet for B-
holdet, der med let skuffende resultater imod 
Springeren måtte se sig henvist til 3.-pladsen, 
mens Haderslevs unge hold  nok skal vende 
stærkt tilbage til næste år. 
 

Slutstillingen i B-rækken gruppe 2: 
 

Nr Hold BP MP 

1 Ribe 3  18 11 

2 Springeren 5  11½ 7 

3 Vojens 2  10 3 

4 Haderslev 5  8½ 3 

 

 

Partier fra Holdturneringen 
 
Hvid: Finn Nielsen, Vojens 1 
Sort: Harald Eis, Tønder 2 [B00] 
Holdturneringen, A-rækken, bræt 2 Vojens 
(2), 17.11.2014 
 
1.e4 b6 2.Sf3 Lb7 3.Sc3 g6 4.Lc4 Lg7 5.d4 d6 
6.Le3 Sf6 7.Dd3 0–0 8.h3 d5 9.exd5 Sxd5 
10.Sxd5 Lxd5 11.Db3 Lxf3 12.gxf3 Sc6 13.0–
0–0 Sa5 14.Db4 Sxc4 15.Dxc4 e6 16.h4 h5 
17.Lg5 Dc8 18.Lf4 c6 19.Le5 Td8 20.Lxg7 
Kxg7  
[Fritz (Stockfish) har stort set gennem hele det 
hidtidige partiforløb vurderet hvid til at stå i 
underkanten. Efter afbytning af Løberen på g7 
nærmer vi os gevinststilling (defineret som en 
fordel, der svarer til lidt mere end en bonde) for 
sort. Partiet går videre således]: 
 
21.Dc3 Td5 22.Thg1 Dc7 23.De3 Tad8 24.c4 
Tf5  
[Sorts stilling er stadig fordelagtig, så længe der 
er officerer på brættet og et par svage hvide 
bønder. Finn prøver at forenkle spillet ved 
afbytning].  
 
25.Tg5 Df4 26.Txf5 Dxf5 27.De4 
 

Diagramstillingen efter 27. De4: 
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http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400476&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100500400&ktonr=5531
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401064&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100500783&ktonr=5531
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400852&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100102668&ktonr=5531
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401617&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400476&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=103111576&ktonr=4411
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401064&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401549&ktonr=4411
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400852&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401627&ktonr=4411
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401617&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401655&ktonr=4411
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400476&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400328&ktonr=4419
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401064&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=102100849&ktonr=4419
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400852&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400355&ktonr=4419
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100401617&ktonr=4429
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/list_spiller_resultat_2x.asp?find=100400373&ktonr=4419
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/hold_spillere_tabel.asp?find=4419&holdnr=46&flag=J
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/hold_spillere_tabel.asp?find=5531&holdnr=30&flag=J
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/hold_spillere_tabel.asp?find=4429&holdnr=19&flag=J
http://www.holdskaksyd.dk/holdarkiv/hld1415/hold_spillere_tabel.asp?find=4411&holdnr=55&flag=J
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XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-+( 
7zp-+-+pmk-' 
6-zpp+p+p+& 
5+-+-+q+p% 
4-+PzPQ+-zP$ 
3+-+-+P+-# 
2PzP-+-zP-+" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

 
[Det er et remistilbud, men sort undslår sig 
med]:  
27. - Df6 28.Td3 Td6 29.Kc2 c5 30.d5 De7 
 
[Sort spiller passivt og mister langsomt 
initiativet og fordelen].  
 
31.f4 [Et listigt træk, der tilsyneladende lader 
bonden på h4 stå udækket, men på 31. - Dxh4 
følger naturligvis 32. De5+ med Tårngevinst].  
 
31. - Kf8 32.De5  
[Hvid har taget téten. Nu truer mat på h8!] 
 
32. - f6 33.De4 exd5 34.Dxe7+ Kxe7 35.cxd5 
Kf7  
[Ikke det bedste. Her burde sort straks spille b5. 
Efter Kf7 har hvid udlignet]. 
 
36.Kc3 Td7 37.Kc4 [Derfor burde sort have 
spillet b5. Nu må det forberedes med]: 
 
37. - a6,  
[men det er for sent, efter af den hvide Konge 
er trængt så langt frem i stillingen. Hvid har 
allerede på nuværende tidspunkt 
gevinststilling].   
 
38.a4 Tc7? [Det er helt galt. Nu er enden nær. 
Partiet fortsatte med] 39.d6 Td7 40.Kd5 c4 
41.Te3 b5 42.Kc6!, [hvorefter Harald Eis 
opgav]. 
1–0 
 
Et stille, men illustrativt parti. 
 

 

Ole Harbo,Vojens 2 

Rune Holmann,Haderslev 5 [B07] 
Holdturneringen 2014–15, B-rækken, bræt 4 

Vojens (5), 26.01.2015 

 

 
 
1.c4 d6 2.Sc3 e5 3.e4 Sf6 4.h3 Le6 5.b3 c6 
6.Sf3 Da5 7.b4 Dxb4 8.Tb1 Da5 9.Db3 b6 
10.d3 Sbd7 11.Ld2 [truer 12. Sd5]   
11. - Sc5 12.Dc2 [Så truer hvid igen med at 
flytte Springeren og true den sorte Dronning]. 
12. - b5? [Det løser ikke problemet]. 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvl-tr( 
7zp-+-+pzpp' 
6-+pzplsn-+& 
5wqpsn-zp-+-% 
4-+P+P+-+$ 
3+-sNP+N+P# 
2P+QvL-zPP+" 
1+R+-mKL+R! 
xabcdefghy 

Stillingen efter 12. – b5 

 

13.Sxb5! Da4?  
[Så hurtigt kan man tabe et skakparti]. 
14.Dxa4 Sxa4 15.Sc7+ Kd8 16.Sxa8 d5 
17.Tb8+ Ke7 18.exd5 Sd7 19.Tb7 cxd5 20.cxd5 
Sac5 21.Txa7 Lxd5 22.Sxe5 Lxa8 23.Sxd7 
Sxd7 24.Txa8 
1–0 
 

En vigtig sejr for Ole, der i holdturneringen har 
scoret et point mindre end forventet. Det er kun 
blevet til 2 points i 6 kampe. 
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Senior DM 2015 
 
Der blev fuldt hus med 50 deltagere i Senior 
DM 2015 i Randers den 7.-13. februar . 34 
spillere i +65 klassen og 16 spillere i +50 
klassen.  

Turneringen blev spillet i Helligåndshuset – et 
sted med masser af historie og atmosfære, og 
Randers Skakklub havde lagt sig selen og 
leverede meget fine forhold for spillerne.

Spillesalen (foto: thv) 

Den tidligere verdensmester i k-skak, FM Jørn 
Sloth (Nordre), var forsvarende mester, og han 
lagde sig i spidsen i 65+ gruppen fra start til 
slut. Det begyndte med 4 ettaller på stribe og 
derefter kørte han DM i hus med 3 remisser i 
de sidste runder. 

 

 

Nyd her Jørn Sloths spektakulære afslutning 
mod FM Bent Sørensen 

XABCDEFGHY 
8L+-+-+k+( 
7zp-+-+pvl-' 
6-+-+lsnpzp& 
5+p+-+-+q% 
4-+-vL-+-+$ 
3+P+R+P+-# 
2P+-+p+PzP" 
1+-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

I diagramstillingen følger: 
25. - Sg4! 26.fxg4 Lxd4+ 27.Txd4 Dc5 28.Txc5 
e1D#  Sådan!    0-1 
 
 

I +50 gruppen, der blev 
spillet for første gang i 
Dansk Skak Unions 
historie, havde vi knyttet 
store forventninger til 
lokale Søren Brautsch  
(Haderslev Skakklub). Han 
er tidligere 
landsholdsklassespiller og 

var ratingfavorit. I 5. runde løb Søren imidlertid 
ind i nederlag til den senere Danmarksmester 
Per Stentebjerg-Hansen (Frem), der spillede en 
meget fin turnering. 

 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=22512&groupId=657&curtab=tour-table
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Sponsorer 

 

Vojens Skakklubs sponsorer. Støt dem. De støtter os: 
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Aktivitetskalender for Vojens Skakklub, forår 2015. 
Der tages forbehold over for ændringer. En udvidet kalender kan ses på www.vojensskakklub.dk  

På hjemmesiden vil kalenderen blive ajourført med supplerende skakaktiviteter i løbet af sæsonen. 

 
 

Dato/år 

 

Aktivitet 

Mandag den 16. februar 2015 Holdturneringen, A-rækken kl. 19.15: 

Vojens 1 spiller ude mod Bov 3  

Holdturneringen, B-rækken kl. 19: 

Vojens 2 spiller hjemmekamp mod Ribe 3 – men kampen 

spilles i Haderslev! (Samlet gruppestævne) 

Mandag den 23. februar 2015 Generalforsamling, Handicapturnering 

Mandag den 2. marts 2015 Holdturneringen, A-rækken kl. 19: 

Vojens 1 spiller udekamp mod Gråsten 2 – men kampen 

afvikles i Vojens! (samlet gruppestævne) 

Mandag den 9. marts 2015 4. runde i Klubturneringen 

Mandag den 16. marts 2015 5. runde i Klubturneringen 

Mandag den 23. marts 2015 Teoriaften. Hængepartier, Handicapturnering 

Mandag den 30. marts 2015 6. runde i Klubturneringen 

Mandag den 6. april 2015 2. Påskedag. Ingen skak 

Mandag den 13. april 2015 7. runde i Klubturneringen 

Mandag den 20. april 2015 Klubaften. Hængepartier. Sæsonafslutning  

Mandag den 27. april 2015 Sønderjysk EMT, 1. runde. SEMT spilles i år i Vojens 

Mandag den 4. maj 2015 Sønderjysk EMT. 2. runde 

Mandag den 11. maj 2015 Sønderjysk EMT. 3. runde 

Mandag den 18. maj 2015 Sønderjysk EMT. 4. runde 

Mandag den 25. maj 2015 2. Pinsedag. Ingen skak 

Mandag den 1. juni 2015 Sønderjysk EMT. 5. runde 

Mandag den 8. juni 2015 Sønderjysk EMT. 6. runde 

Lørdag den 13. juni 2015 Sønderjysk EMT. 7. runde og afslutning 

 

http://www.vojensskakklub.dk/
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Kombinationsopgaver 1-6 

1. Hvid trækker og vinder 

 
 

2. Hvid trækker og vinder

 
 

3. Hvid trækker og vinder 

 

 

 

4. Hvid trækker og sætter mat 

 

5. Hvid trækker og sætter mat

 

 

6. Hvid trækker og sætter mat

 


