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Nyt fra Sønderjydsk skak  Nummer 31 Side 2 

 

Forretningsudvalget (FU) 

i 4. hovedkreds. 

 

Formand: 

Hansjørgen Clausen 

Æblehaven 5 

6320 Egernsund 

74 44 22 98 

E,mail: majbritclausen@mail.dk 

 

Kasserer: 

Frede Andersen 

Koldingvej 6 

Gabøl 

6500 Vojens 

74 87 12 28 

E-mail: arnfeldt@post10.tele.dk 

 

Juniorleder: 

Søren Krabbenhøft 

Bakkedraget 74 

6650 Brørup 

Tlf.: 7538 4840 mobil 2084 0170 

 

Turneringsleder: 

Kurt Petersen 

Haderslevvej 44 

6760 Ribe 

75 42 32 17 

E-mail: kurt_kp@mail.tele.dk 

 

Sekretær 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 0464 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

Redaktion  

 

Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 

 

Jesper Kj. Jensen 

Neustadt 34 

D-24939 Flensborg 

0049-461-4943680 

E-mail:  jesper@onlinehome.de 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 

http://www.4hk.dk 

 

Bemærk: 

Turneringsleder Kurt Petersen har 

fået ny e-mail. 

 

Ny formand: 

 

Gråsten Skakklub – ny formand er: 

Erik Lund Petersen, 

Højlund 46, Vester Sottrup, 

6400 Sønderborg 

Telefon: 74 46 56 87 

Mobil: 30 53 97 79 

e-mail: aoferik@vahoo.dk 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
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Holdskak 

 

Kurt Petersen har udsendt en indbydelse 

til holdturneringen til samtlige klubber. 

 

Spilledatoerne bliver: 

 

Division og mesterrække følgende 

søndage: 2/11, 16/11, 7/12, 11/1, 1/2, 

29/2 og 14/3. 

 

Øvrige hold spiller ugen forud – dvs. 

ugerne: 44 – 46 – 49 – 2 – 5 – 9 og 11. 

 

Hvis man ønsker et fælles afslutnings-

stævne i mesterrækken skal en klub 

melde sig til at arrangere det. 

 

Kurt henstiller også til klubberne, at de 

kun melder begyndere til i D-rækken. 

 

I 3. division har Frem 2 trukket sig, og 

det betyder, at Aabenraa trods sidste års 

nedrykning alligevel kommer til at 

spille divisionsskak. Ribe rykkede også 

ned, men da 2.-holdet rykkede op spiller 

de også i 3. division i år. Ribe har i flere 

år klaget over at den gruppe de spillede i 

var stærkere end den de øvrige hold fra 

hovedkredsen spillede i. I år får de 

muligheden for at prøve kræfter med de 

øvrige hold fra hovedkredsen. De 2 

øvrige hold i gruppen er Tønder og 

Haderslev. Haderslev vil ligesom sidste 

år sikkert blande sig i topstriden, mens 

de øvrige 3 hold fra 4. hovedkreds, 

ligesom sidste år, nok skal kæmpe for at 

undgå nedrykning.  

Det næste, hvor jeg omtaler M-, A- og 

B-rækken skal tages med forbehold. Jeg 

har i skrivende stund ikke hørt noget om 

tilmeldinger i rækkerne, og jeg ved 

således ikke om alle hold melder sig til 

den række, som de har ret til at spille i.  

 

De forventede 8 5-mands hold i M-

rækken er de 4 fra sidste år – Alssund, 

Ribe 2, Flensborg og Haderslev 2. Des-

uden de 4 øverste fra sidste års A-række 

– Bov, Aabenraa 2, Vojens og Fribonde. 

Bov, som vandt A-rækken ret suverænt, 

må sammen med Alssund og Ribe 2 

være favoritter til at vinde rækken.  

De 2 bedste hold i rækken spiller en 

kamp med 8-mands hold om oprykning 

til 3. division. 

 

I A-rækken vil følgende så være beret-

tiget til at spille: Tønder 2, Lunderskov, 

Augustenborg, Ribe 3, Vamdrup, Grå-

sten, Alssund 2 og Løgumkloster. I 

denne rækker kan de store klubber pla-

cere stærke spillere, som bare ikke øn-

sker at spille om søndagen. Til gengæld 

har de små klubber tit et par stærke 

spillere på de første brætter. Det kan 

give nogle drabelige opgør. 

 

Der er kvalificerede hold i B-rækken, 

men den er ikke fyldt op, så mon ikke 

der også bliver næsten fri tilmelding her 

– som der er i C- og D-rækken. 
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Ribe EMT 2003. 

25. – 27. april 

 

Ribe skakklub havde fået samlet et 

meget stærkt felt til deres EMT.  

Turneringen spilles på 1 weekend, 

hvilket tiltrækker spillere langt fra, 

da der kun køres en gang – 5 partier 

på en weekend er til gengæld meget 

hårdt. 

Topgruppen bestod af 6 IM’er med et 

gennemsnitsrating på over 2400. 

Formanden for Ribe skakklub, 

Jørgen Nielsen, er stolt over det 

stærke felt. Han er også glad for, at 

det er lykkedes at samle 50 mand fra 

hele landet – nogle kom endda helt 

fra Bornholm. Han beklager dog den 

ringe tilslutning fra 4. hovedkreds. 

Ud over Ribe deltog kun 5 spillere. 

Resultatet i denne gruppe blev: 

1-3 Ole Jacobsen, Sydkysten 3 

 Klaus Berg, Helsinge  3 

 J.O.Fries Nielsen, Jetsmark 3 

4-5 Kim Pilgaard, Brønshøj      2½ 

        Steffen Pedersen, Helsinge 2½ 

6 Emil Hermansson, Rockade 1 

 

De 3 øverste slog alle Emil Hermans-

son og spillede resten remis. Ribes 

formand fortæller, at de fleste 

remisser blev spillet helt ud. Han 

fortsætter: ”Der var megen 

kampskak, og det er kun sort uheld, 

at gruppen ikke fik en vinder.” 

Jens Ove er en af de få spillere, som 

ikke bruger computer i forbindelse 

med kommentering af partier. Her er 

hans vurdering af partiet. 

  

Jens O.F. Nielsen,J (2450)  

Emil Hermansson,R (2395) 

1.¤f3 c5 2.b3 Siciliansk, nej tak, 

dertil røg der lidt for mange 

grønne ned i går. Desuden er 

Emil en stærk teoretiker. Han er 

forøvrigt sekundant for Ivanchuk! 

2...¤f6 3.¥b2 b6 [3...g6 4.¥xf6 

exf6 5.c4 ¥g7 6.¤c3 er vist blevet 

spillet af Karpov med hvid.] 4.e3 

¥b7 5.d4 Ikke overraskende har 

jeg valgt et af mine trofaste 

systemer, som jeg har scoret godt 

med - og som kan bruges i alle 

slags nødsituationer! 5...d6?! En 

unøjagtighed. Bedre e6 mod 

hvilket jeg har spillet mange 

gange. 6.c4 Normalt udelader jeg 

dette træk, men her er det godt, 

idet hvid vil have terrænovervægt. 

6...¤bd7 7.¤c3 g6 [7...e6 8.d5 

exd5 9.cxd5 med overgang til en 

Benonistilling i en dårligere 

udgave for sort.] 8.d5! Der var så 

terrænovervægten. Ved at 

skubbe d-bonden frem i sorts lejr 

skaber hvid større råderum til sig 

selv, samtidig med at sorts ind-

skrænkes. Løberen på b7 er med 

et blot statist i diagonalen b7-h1. 

8...¥g7 9.£c2 0–0 10.¥e2 e5!? 

11.e4! Nu er der opstået en slags 

tjekkisk Benoni (kendetegnet ved 

1.d4,Sf6 2.c4,c5 3.d5,e5 4.Sc3,d6 

5.e4 osv.) med en snert af 

Kongeindisk tilføjet. 11...a6!? 

Dækker feltet b5, så hvids 

springer ikke kan bruge det. På i 

stedet [11...¤h5!? 12.g3 (12.h4 

¤f4 13.¥f1) 12...f5 13.exf5 gxf5 

14.¤h4 £g5 følger irriterende 
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Sb5.] 12.g3! Dette for nogen 

måske noget mærkeligt udseende 

træk har to formål: Dels dækkes 

feltet f4 for sorts springer, men 

vigtigere, hvid lægger op til at 

presse sort på kongefløjen. Hvid 

har kontrol over dronningfløjen og 

søger nu ligeledes at styre 

kongefløjen. Det mere logisk 

udseende træk 12. 0–0 ville have 

givet sort pænt modspil efter 

f.eks. 12...Sh5! 13.Te1,f5 

14.exf5,gxf5 15.Sxe5?!,Lxe5 

16.Lxh5,Dh4 ell. 13.g3,Lh6! 

14.Lc1,Lxc1 15. Dxc1,Sdf6 med 

lige spil. Sort kan også prøve 

13...f5 på g3. F.eks. 14.exf5,gxf5 

15.Sxe5,Sxe5 16.Lxh5,f4 med fin 

kompensation for bonden. 

12...¤e8 På 12....Sh5 følger 

13.h4!. Forhindrer 13...f5 pga. 

14.Sg5. Efter 13...h6 kommer 

14.Sh2!, som tvinger sort til at 

sætte en af springerne på f6. Sort 

har herefter meget svært ved at 

finde modspil i stillingen pga. 

hvids terrænovervægt. Hvid kan 

evt. følge op med Lb2-c1–e3 

efterfulgt af Dd2. Hvid har ingen 

hastværk, men kan i ro og mag 

opbygge stillingen. 13.h4! f5?! 

Konsekvent, men alt for farligt, da 

hvid nu kan åbne sorts 

kongestilling. Nødvendigt var h5, 

hvorefter spillet igen antager en 

langsommere karakter med hvid 

som den styrende. Efter 13...h5 

er er f5 stort set en umulighed 

pga. det ubehagelige Sg5. 14.h5! 

¥c8? Efter dette på sin vis meget 

forståelige træk, løberen vil gerne 

aktiveres i diagonalen c8-h3, går 

det galt for sort.. Sidste chance 

for at holde stillingen lidt lukket 

var 14...f4!?, men hvids fordel er 

stor efter 15.hxg6,hxg6 

16.Sh4,Df6 17.Lg4 eller 16...Tf6 

17.Lg4.Mere interessant for hvid 

er endda 16.gxf4 (i stedet for 

16.Sh4) exf4 17.e5!,Sxe5 18. 

Sxe5,Lxe5 19.Dxg6+,Sg7 20.Ld3 

efterfulgt af Th8+! og Dh7mat. 

Hvis der slås med tårnet på f4 (i 

stedet for 16...exf4) kan følge 

17.Lc1! Kvalitetsofferet efter 

17...Df6 18.Lxf4,exf4 19.Tc1 er 

utilstrækkeligt for sort. 15.hxg6 

hxg6 16.¤h4 £f6 17.exf5 gxf5 

18.g4! Igen har g-bonden 

hovedrollen. Nu bliver sorts 

kongefløj totallt revet op. 

18...fxg4 [18...f4 19.¤e4 var ikke 

noget rart alternativ. Først 

heromkring gik det egentlig op for 

mig, hvor godt, jeg stod. 

Desværre var det modsat med mit 

hoved!] 19.¥xg4 Her opdagede 

jeg til min store glæde, at 

springeren på d7 ikke kunne 

flytte, da løberen på c8 hænger. 

19...¤c7 Forhindrer Le6+. 20.¤f5 

Sort er færdig. Der truer Se7+! 

eller Se4. 20...£g5 21.¤xg7! Det 

enkleste. Fjerner 

forsvarsbrikkerne omkring sorts 

konge. Både 21.Sxd6 og 21. 

Se7+,Kf7 (21...Dxe7 22Dh7+,Kf7 

23.Lh5,Kf6 24.Se4mat) 

22.Sxc8,Dxg4 23.Sxd6 vinder 

ligeledes. 21...£xg7 22.0–0–0 ¦f4 

[22...¤f6 23.¥xc8 ¦fxc8 24.¦dg1 

vinder.] 23.¥e2 Igen det 
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simpleste. [23.¥e6+ ¤xe6 

24.dxe6 ¤f6 25.¤d5 er en anden 

god variant.] 23...¦xf2 [23...¤f6 

24.¦dg1 ¥g4 25.f3!] 24.¦dg1 ¦g2 

25.¦xg2 £xg2 26.£h7+ Den 

sorte konge er klædt af til skindet. 

26...¢f8 27.¦f1+ ¢e8 28.£h5+ 

¢d8 29.£h4+ Sort bliver mat 

efter Ke8 og 30.Lh5+Jens Ove 

Fries Nielsen Computerfrit analy-

seret. 1–0 

Christian Kyndel, tidligere Ribe, nu 

Nordre, var ratingfavorit i mester 

2og vandt også gruppen med 4 af 5 

mulige. I hans parti mod Lars Wilton, 

var han uheldig, da Lars fandt en 

feberafslutning. 

 

Lars Wilton,R (2110)  

Christian Kyndel,N (2250)  

1.e4 Christian Kyndel viste på sin 

gamle hjemmebane i Ribe stor 

styrke og dominerede en stærk 

Mester 2 med opfindsomt spil. I 

sidste runde var fordelen klar nok, 

men Ribes Lars Wilton fandt et 

"verdensklasse"-forsvar! 1...c5 

2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤c3 a6 6.g3 e6 7.¥g2 £c7 8.0–

0 ¤c6 9.¤ce2 ¥e7 10.c4 ¤xd4 

11.£xd4 0–0 12.b3 b6 13.¥b2 

¥b7 14.¦fe1 ¥c6 15.¤c3 £b7 

16.£e3 ¦fe8 17.h3 b5 18.cxb5 

axb5 19.b4 ¤d7 20.¥f1 ¤b6 

21.a4 ¤xa4 22.¤xa4 ¦xa4 

23.¦ac1 ¥f8 24.¥c3 ¦c8 25.h4 

d5 26.exd5 ¥xd5 27.£f4 f6 

28.¥h3 ¦c4 29.£e3 e5 30.h5 

¥xb4 31.¥xb4 ¦axb4 32.h6 

gxh6 33.£xh6 £g7 34.£h5 £g6 

35.£d1 ¥f7 36.¥f1 ¦xc1 

37.£d8+ ¢g7 38.¦xc1 ¦b1 

39.¦c7 b4 40.£e7 b3 41.¦b7 b2 

42.£b4 Wilton har fundet et 

forbløffende forsvar, som 

Christian ikke får dirket op. 

42...e4 43.¢g2 £f5 44.¥e2 ¢g6 

45.£f8 £d5 46.¦xf7!! ¦g1+ 

47.¢xg1 b1£+ 48.¢h2 £xf7 

49.¥h5+ ½–½ 

 

Lars Wilton sluttede med 2 point på 

en 4.-5. plads, som han delte med 

Jesper K. Jensen, Fribonde. 

 I mester 3 sluttede Peter Leimand 

med 2½ point – det rakte til en 4. 

plads. 

Det lokale islæt i mester 4 bestod af 

Hans U. Christensen, Tønder og Ole 

Østergaard, Ribe. Ole sluttede med 

2½ point, men da han var en af 

gruppens højst ratede spillere, er 

50% ikke tilfredsstillende. Hans 

Ulrik var en af gruppens lavest ratede 

spillere – nogle steder over 200 i 

forskel, så hans 3½ point, som rakte 

til en 2. plads var flot. Presseomtalen 

har også været flot – 3 aviser har i 

hvert fald omtalt den. 

Jørgen Nielsen regner med en 

turnering på højeste niveau i Ribe 

igen i år 2004, derefter skrues nok 

ned for blusset og turneringen 

fortsættes uden den dyre topgruppe. 

For at dæmpe den høje remisprocent 

overvejes at afgøre pointlighed ved 

flest vundne partier.  

Hvis man vil læse mere om/se flere 

partier fra turneringen henvises til 

Ribes, Vejens og Jetsmarks 

hjemmesider. 
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Bulletin Sønderjysk EMT 2003. 

 

Den var bestemt værd at vente på!  

Jeg snakkede med Kai Bjørnskov om 

bulletinen, da jeg skrev det sidste blad, og 

han beklagede, at han ikke havde haft tid 

til at gøre bulletinen færdig. Den må også 

have taget meget lang tid at lave. 

Bulletinen er på knap 100 sider. Først er 

der en kort beskrivelse af turneringen 

klasse for klasse, og derefter følger 

partierne. Alle partierne fra de 2 

mestergrupper og basis 1 og de partier fra 

de øvrige basisklasser, der kunne skaffes, 

er med. Alle partier er velkommenterede 

– og det er altid en fornøjelse at læse 

Bjørnskovs grundige kommentarer. Hans 

enorme kendskab til åbninger og store 

forståelse for stillingerne gør det også 

lærerigt at læse. 

Jeg har valgt partiet fra 6 runde mellem 

Jesper Jensen og Carsten Krog. Hvis 

Jesper havde vundet partiet, havde han 

kun været ½ point fra Carsten inden 

sidste runde. 

 

Jesper Jensen – Carsten Krog 

Sønderjysk EMT 

Noter Kai Bjørnskov 

 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c3 ¥g7 4.¥g5 

0–0 5.¤bd2 d6 6.e4 ¤bd7 7.¥c4 e5 

8.dxe5 dxe5 I denne stilling er 

afbytningen af d-bonden ikke, som i 

kongeindisk, betænkelig, for hvid har 

stadig herredømmet over d4. 9.£e2 

£e7 I dette højvigtige parti tøjler 

Jesper sin originalitet, og selvom han 

spiller en af sine specialvarianter er 

den hvide stilling fuldstændig sund. 

10.¤f1 Vil lægge tryk på de hvide 

felter i centrum i lighed med hvids 

planer i visse varianter af spansk. 

10...¤c5 Et lille nålestik. sort krydser 

hvids plan om at erobre d5 ved at gå 

til modangreb på e4. 11.¤g3 ¤e6 

Efter at have drillet modstanderen 

genoptager hesten nu sin oprindelige 

plan. 12.0–0 ¤xg5 13.¤xg5 ¥h6! 

Ikke for trækkets styrke, men for den 

omsorg for for hver enkelt officer, som 

ligger bag. e5 kan klare sig selv, så 

løberens fremtid er på diagonalen 

h6-d2. 14.¤f3 ¥f4 15.¦fd1 ¢g7 

16.¤f1 h5 17.g3 ¥h6 Sort har 

opereret lidt på kongefløjen, og hvid 

har med sunde naturlige træk afvist 

ham, så balancen er uforstyrret. Det 

sorte bondefremstød har vundet lidt 

terræn, men det kan også vise sig at 

være en svækkelse. 18.¤e3 c6 Et 

meget nødvendigt træk! 19.¥d3 En 

indrømmelse, men e4 skal jo dækkes. 

19...¦e8 Det skal e5 også! Og sort 

har jo ansat Lg7 til andet arbejde. 

20.¤h4 ¥h3 21.b4 Et træk med 

hensigter; f.eks. at forhindre Dc5 eller 

være begyndelsen til en aktion på 

dronningefløjen 21...a5 Sort er klar 

over, at hvid ikke må få ro. På 22. b5 

kommer netop 22. -, Dc5. 22.a3 axb4 

23.axb4 ¥g4! I rette tid. Nu er 24. 

Sxg4, hxg4 farligt, da sort hurtigt får 

angreb i h-linien. 24. Sf3 efterlader 

hvid i en grim binding. 24.f3 Det 

naturlige træk, men en svækkelse. 

24...¥e6 de sorte brikker er langsomt 

kommet til at stå friere. 25.¤c4 Slår 

sort denne springer, får hvid sin flotte 

løberdiagonal fra a2-g8 tilbage, og 

Lc4 risikerer at blive en magtfaktor. 
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Sort må igen forsvare sig. 25...¤d7 

26.¤g2 ¦xa1 27.¦xa1 ¦d8 Et my-

stisk tårntræk, men det viser sig 

faktisk, at der bliver brug for tårnet i 

d-linien. Man kan kalde det intuition 

eller et ventetræk. Endelig kan man 

kalde det en invitation - trækket 

muliggør nemlig hvids fortsættelse. 

28.f4?! Båret af sejrsvilje trænger 

hvid frem i centrum og på kon-

gefløjen. 28...¥g4 Straks ind i det hul, 

som blev skabt. 29.£f1 exf4 30.gxf4 

b5 31.¤a5 31. Se3 var faktisk bedre, 

idet det er i overensstemmelse med 

hvids plan med f3-f4. Teksttrækket 

ser optisk godt ud, men de hvide 

brikkers sammenspil virker lidt 

anstrengt. 31...£f6 32.e5 £e6 

33.¥e4 Hvid er øjensynlig ovenpå, for 

hvordan skal sort dække c6. Fritz 

sværger til 33.-,Tc8 med ret lige spil, 

men efter offer af springer og løber 

for bc6 og tårn har hvid forbundne 

fribønder.... Sort er efterhånden i 

stærk tidnød og vælger da det mest 

aktive. 33...c5 En kompliceret stilling, 

hvis finesser skal udredes af 2 

spillere i tidnød. Ikke så sært, at det 

ikke lykkedes!  

 

 
 

Efter partiet var de fleste enige om, at 

34. Dxb5 havde vundet for hvid, men 

den sag er ikke klar, skønt hvid ender 

med fordel efter 34.-, Tb8, 35. Dc6, 

De7 36. Dd5, Le6 37. Dd6,Dxd6 38. 

exd6cxb4 39. Sc6, Tb6 40. cxb4, Sf6. 

Varianten viser en række af de 

giftigheder, der er i stillingen. Hvids 

bedste var 34. Sb7, men hvem får set 

alle de varianter igennem på 5 min? 

Det træk hvid spiller burde være godt 

nok.  

34.¤c6? ¦c8 35.¦a6 £b3! Andre 

træk er lige så gode, men tekst-

trækket er det mest ubehagelige, da 

det repræsenterer modangrebet i det 

øjeblik hvid er mest sårbar. 36.£e1 

cxb4 37.cxb4 ¥f3 Igen et giftigt træk: 

38. Sd4?, Db2 39. Sxf3, Tc1 og 

vinder! Hvid undviger hurtigt og 

forstærker sit tryk.  38.¦a7 ¥xe4 

39.£xe4 £d1+ Som ved ren og skær 

magi har sort formået at komme først 

med sit angreb, og nu hævner det 

aktive hvide spil sig; hans 

kongestilling har huller! 40.¢f2? 
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Sidste træk for tidskontrollen. Men 

selv efter det bedste 40. De1, Dxe1+ 

41. Sxe1 har sort stor fordel: 41.-, 

Txc6 42. Txd7, Lxf4 med en god 

bonde. 40...£d2+? I det sidste 

splitsekund! Her misser sort den klare 

gevinst med 40.-, Txc6 41. Dxc6, 

Dd4+.  Men nu er tidnøden 

efterhånden overstået, og hvid er 

efterhånden groggy. 41.¢f3 £c3+ 

42.¤e3 ¦xc6 43.¦xd7 ¦c4  

 

 
 

44.£d5 ¦xf4+ 45.¢e2 £b2+ 46.¢d3 

¦f2 0–1 

Hvis Jesper havde fundet 34. Dxb5 

og så måske vundet, så havde der 

været spænding på i 7. runde, hvor 

begge spillere i øvrigt tabte. 

Per Gallo vandt basis 2 med 5 af 6. 

Han fik faktisk 6 af 7, da følgende 

parti ikke talte med, da Ralf 

Stegelmann trak sig efter 2. runde 

p.g.a. sygdom.  

 

 

 

Ralf Stegelmann 

Per Gallo  

Sønderjysk EMT 

1.d4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.¥g5 ¥g7 4.e4 

d6 5.¥xf6 ¥xf6 6.¥e2 c6 7.¤f3 ¤d7 

8.a3 0–0 9.h4 a6 10.g4 e5 Rigtigt! 

11.g5 ¥g7 12.h5 b5 13.£d2 ¥b7 

14.hxg6 fxg6 15.b4? 

 

 
  

Hvid er bagud i udvikling, og nu har 

han ikke længere noget sted til sin 

konge. 15...exd4! Det tjener sort til 

ære, at han her indser, at afbytning i 

centrum og endda hans stærke løber 

er den hurtigste vej til sejr. 16.¤xd4 

¥xd4 17.£xd4 ¤e5 18.¦g1 a5 

19.¤a2 axb4 20.£xb4 ¤f3+ 21.¥xf3 

¦xf3 22.¤c1 ¦a4 23.£b2 ¦xe4+ 

24.¤e2 £e7 25.c3 £e5 26.¦c1 ¥c8 

27.¢d1 ¦d3+ 28.¢e1 £h2 29.£c2?? 

£xg1# 0–1 



 

Skakkalender for Sønderjydsk skak 

 

Man. 1. sep. Tønder byturnering starter 

 

Tor.25. sep. Slotsturneringen starter – se indbydelse i blad. 

 

Lør. 11. okt. Nordisk EMT for seniorer starter i Sønderborg. 

 Se nærmere i blad 30. 

 

Uge 44 Hold – øvrige rækker. 

Søn. 2 nov. Hold division og mesterrække. 

 

Uge 46 Hold – øvrige rækker. 

Søn 16. nov. Hold division og mesterrække. 

 

Man. 24. nov. Vestegnens hurtigturnering starter  

samarbejde mellem Tønder og Løgumkloster 

 

Uge 49 Hold – øvrige rækker. 

Søn 7. dec. Hold division og mesterrække. 

Man 8. dec. Julelyn i Tønder 

 

Uge 2 Hold – øvrige rækker. 

Søn. 11. jan. Hold division og mesterrække. 

 

Uge 5 Hold – øvrige rækker. 

Søn. 1. feb. Hold division og mesterrække. 

 

Uge 9 Hold – øvrige rækker. 

Søn. 29. feb. Hold division og mesterrække. 

 

Uge 11 Hold – øvrige rækker. 

Søn. 14. mar. Hold division og mesterrække. 

 

Tir 13. apr. Trekantsturneringen starter – se indbydelse i blad 32. 

 


