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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 

 

 

Dette nummer. 

 

Efter holdturneringen prøver jeg at 

være morsom. Jeg har lavet en hu-

mørspalte. 

 

Formandsmødet 

 

Dagsorden til formandsmødet den 14. 

februar bliver sendt til formændene ca. 

1 måned før mødet. 

Jeg håber, at der på mødet bliver be-

sluttet noget, så informationerne bliver 

bedre. Jeg mangler både oplysninger 

om, hvad der sker, og referater om 

hvad der er sket. 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
http://www.4hk.dk/
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Hvad sker der ? 

 

Hvad sker der egentlig i sønderjysk 

skak i øjeblikket ?  

 

Hvis man skal kigge i dette nummer af 

bladet, så er der det næste halve år 2 

hurtigturneringer og 2 turneringer med 

normal betænkningstid – den ene er 

endda det sønderjyske mesterskab. 

Det hjælper heller ikke at kigge på 

hovedkredsens hjemmeside, der står 

ikke mere. 

Der er 2 referater fra turneringer det 

sidste halve år – den ene en junior-

turnering, og den anden NM for se-

niorer. Desuden omtales kort 2 andre 

turneringer.  

 

Sker der ikke mere i hovedkredsen ? 

 

Der er et par hurtigturneringer, som jeg 

ikke har fået indbydelse til tidsnok, og 

så er der alle de interne turneringer i 

klubberne, som jeg ikke hører noget 

om. Klubber med hjemmeside omtaler 

dem der. 

 

Hvad kan jeg deltage i, hvis jeg ønsker 

at spille skak i hovedkredsen med 

normal betænkningstid mod spillere 

fra andre klubber ? 

 

Det er egentlig ret nemt.  

Hvis jeg vil spille på hverdagsaftener, 

så spiller jeg i efteråret. Enten den 

åbne byturnering i Tønder eller 

Slotsturneringen i Åbenrå og Gråsten.  

Hvis jeg hellere vil spille en weekend, 

så spiller jeg om foråret – enten Søn-

derjysk EMT eller Ribe EMT. Vi må 

så håbe jeg vil spille mere end et parti 

om dagen. 

 

Turneringsarrangørerne jubler over 

mange deltagere ! 

 

Nej tværtimod.  

I Ribe klager de over manglende op-

bakning fra sønderjyske spillere, og 

truer med at aflyse deres EMT, hvis 

der ikke kommer flere. 

Broder Petersen klager over, at kun 5 

sønderjyske klubber sendte spillere til 

Nordisk Mesterskab for seniorer. 

Begge turneringer har været annon-

ceret.  

 

Hvad gør vi ? 

 

Vi må tage os sammen. Vi skal alle 

deltage i flere turneringer, ellers ender 

al aktivitet i hovedkredsen. 

Turneringsarrangørerne skal gøre mere 

opmærksomme på sig selv: Annoncér, 

skriv referat til bladet og overvej at 

åbne turneringerne for spillere fra 

andre klubber. 
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FU-møde  4 HK d 23/8  2003 

 

1. Velkomst: Hansjørgen byder 

velkommen.  
 

2. Referat fra forige møde: Hansjørgen 

har talt med webmaster om at sørge for at 

hjemmesiden er opdateret mm. Der har 

været en forbedring, og det ser ud til at 

siden er iorden nu. Det aktuelle 

medlemstal og adresseliste opdateres 

løbende af kassereren. Næste 

formandsmøde fastsættes til 14/2- 2004 

kl. 9.30. Hansjørgen fortæller at der i 

Gråsten skakklub er udpeget 2 

medlemmer til koordinering af 

skoleskakken. Ribe har igennem flere år 

kørt skoleskak i klubregi, dette er 

foregået på hverdagsaftener uden for 

almindelig klubaften.  
 

3. Hansjørgen har deltaget ved 

hovedbestyrelsesmødet i DSU. Vi talte 

lidt om de væsentlige emner der har været 

til behandling, blandt andet Knock out 

system i landsholdsklassen og afgift i 

divisionsturneringen. 

Kontingentforhøjelse til DSU bliver på 

40 kr. pr medlem pr. år. Der er indført en 

ratingafgift på 50 kr. Pr hold i 

hovedkredsturneringen. 

Det skal nævnes at Frede A Andersen, fra 

Vojens Skakklub, har fået tildelt Dansk 

Skak Unions hæderstegn 2003. 

Dansk Skakklub Oversø Frørup har fået 

tildelt Dansk Skak Unions initiativ-

præmie 2003. 
 

4. Økonomi: Frede gennemgik regn-

skabets forskellige poster. 

 

5. Holdturneringen Kurt fortæller at der 

er sendt invitationer til ud klubberne om 

deltagelse i Holdturneringen 2004. 

I D-rækken bør der kun være ungdoms-

spillere i begynderstadiet. Vi vil komme 

med et konkret forslag til formandsmødet 

i februar. 

Samarbejdet med 5. HK om fælles tur-

nering ser ikke ud til at kunne blive til 

noget. 

Kurt har revideret turneringsreglementet 

for at få det tilpasset med vedtagne 

ændringer for afvikling af holdturne-

ringen. Vi har gennemgået ændringerne 

og godkendt dem. 
 

6. Pokalturneringen for 4 mands hold 

kører godt. Spillerne har stor fornøjelse af 

at deltage, Tønder Skakklub bakker godt 

op om arrangementet. Frede vil gerne af 

med posten som leder af 

pokalturneringen. Er der nogen der har 

lyst til at overtage!! 
 

7. DSU har besluttet at rate 

holdturneringen Dette vil gælde for 

turneringen 2004 – 2005. 
 

8. Junior Skak DM ser ikke ud til at 

blive til noget.  
 

9. Sønderjysk Skak har modtaget en an-

søgning økonomisk støtte til juniorskak 

på Frøslev Efterskole. Vi har tidligere 

støttet dem, men finder ikke grundlag i 

denne omgang. Frede synes at et 

bestyrelsesmedlem fra Sønderjysk Skak, 

bør komme og vise vores støtte og 

interresse, ved de af klubberne der har 

arrangementer hvor hovedkredsens 

spillere kan deltage.  



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 32 Side - 5 - 

 

Holdturneringen. 

 

Alle de sønderjyske hold er samlet i 

samme 3. division, og her skete det ud-

sædvanlige, at et hold trak sig efter 2 

runder. Søndersø havde ikke kunnet stille 

fuldt hold i de første 2 runder og tabt stort 

til Tønder og Haderslev. Lidt surt for de 2 

hold, mest for Haderslev, som kørte turen 

til Odense. 

På grund af den udsatte kamp er stillin-

gen i rækken lidt uklar, men de søn-

derjyske hold har alle gjort det fornuftigt. 

 

Stillingen ( (2) = 2 spillede kampe): 

1. Ribe  14½ 

2. Aabenraa  13½ 

3. Frem (Odense) 13 

4. Haderslev (2) 9½ 

5. Nyborg (2)  7½ 

6. Tønder (2)  7 

7. Springeren (Kolding) 7 

 

I mesterrækken havde man håbet på 8 

hold, da man skar antallet af spillere på 

hvert hold ned til 5. Desværre deltager 

kun 7 hold i rækken, så derfor roder 

stillingen også her. I sidste nummer 

gjorde jeg Bov til gruppens favorit, fulgt 

af Ribe og Alssund. Denne forudsigelse 

holder indtil videre stik, da de 3 hold 

fører gruppen. Favoritterne fra Bov er 

med 2 klare sejre kommet fint fra start. 

Alssund er med 2 sejre og en uafgjort 

(mod Ribe) i spidsen. Sidste rundes 4½ 

mod Gråsten gav godt på kontoen. Ribe 

er efter første rundes store nederlag mod 

Bov kommet i gang. 

 

 

Stillingen ( (2) = 2 spillede kampe): 

1. Alssund  10 

2. Bov (2)    7½ 

3. Ribe 2    7 

4. Haderslev 2    6 

5. Flensborg (2)   5½ 

6. Fribonde (2)   4½ 

7. Gråsten    4½ 

 

Der blev ikke, som forventet, lavet en A-

række og en B-række, men derimod en A-

række nord og en A-række syd. 

 

I Nordrækken har 5 hold lagt sig foran. 

Stillingen: 

1. Ribe 3  10 

2. Vejen    9½ 

3. Ribe 4    9 

4. Løgumkloster   8½ 

5. Vamdrup   8½ 

6. Vojens    5½ 

7. Lunderskov   4½ 

8. Aabenraa 3   4½ 

 

I Sydrækken er 2 hold stukket af. Det er 

Aabenraa 2 og Flensborg 2. De 2 holds 

møde i 5. runde kan nemt afgøre gruppen. 

Jeg mangler et resultat, men her er 

stillingen: 

1. Aabenraa 2  11½ 

2. Flensborg 2  10½ 

3. Augustenborg   7½ 

4. Bov 2    6½ 

5. Tønder 2     6 

6. Gråsten 2    5½ 

7. Oversø-Frørup (2)   4 

8. Alssund 2 (2)   3½ 

 

I C-rækken har 2 hold spillet 2 kampe, 2 

hold har spillet 1 kamp, og Ribe 5 har slet 
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ikke spillet endnu. Selv om alt er rodet, så 

kan det konstanteres, at Haderslev 3 har 

lagt sig i spidsen med 9 point (af 10 

mulige) 

Stillingen ( (X) = X spillede kampe): 

1. Haderslev 3 (2) 9 

2. Alssund 3 (2) 3 

3. Fribonde 2 (1) 2 

4. Tønder 3 (1) 1 

5. Ribe 5 (0)  0 

 

D-rækken, som er vores junior begyn-

derrække bærer præg af Oves tropper fra 

Bov. Halvdelen af holdene kommer fra 

Bov skakklubs store juniorafdeling. 

Frøslevlejrens store juniorer kommer 

endda også fra Bov kommune.  

Stillingen ( (3) = 3 spillede kampe): 

1. Ribe 6 (3)  23½ 

2. Bov 4 (3)  19 

3. Frøslevlejren 13 

4. Nordals skoleskak 12 

5. Tønder junior 11½ 

6. Bov 3    8½ 

7. Bov 5    2½ 

8. Bov 6    0 

 

Humor i skak. 

 

Åbningsteori: 

I dette blad skal vi beskæftige os lidt med 

åbningsteori. Den første åbning vi tager 

op er Århusåbningen: 

1. e4, e5 2. Dh5, Ke7 3. Dxe5 + mat. 

Der arbejdes intenst med at finde en 

forbedring af sorts 2. træk. 

 

Bonde på 8. række. 

Vi ved alle, når en bonde når 8. række, så 

kan den forvandles til en hvilken som 

helst officer – undtaget en konge. 

 
Hvid trækker og sætter mat i 1 træk. 

 

Rokaderegler: 

Reglerne siger, at man må rokere hvis 

hverken tårn eller konge har været trukket 

– rokaden foregår ved at kongen bevæger 

sig 2 felter mod tårnet, som så springer 

over kongen. 

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk: 

 
 

Løsninger til begge opgaver finder du på 

bagsiden under kalenderen. 
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NM for seniorer 

11.-19.oktober 2003 

IM Svein Johannesen (N) nordisk 

senior mester 

Frank Petersen. 

 

1½ år efter at Henning Jakobsen fra 

Augustenborg under DM i Greve spurgte, 

om man ikke kunne få NM for Seniorer 

til Danmark, var det en realitet. 

 

Ca. et års planlægning med månedlige 

møder fra januar frem til oktober gjorde, 

at vi som arrangører kun kom ud for få 

forudsete ting. Fx da Per Ofstad, Norge, 

kom på hospitalet efter runde 2 og 

derefter udgik af turneringen.  

 

Glædeligvis hoppede schweizerkniven fra 

Sønderborg, Broder Petersen, ind og 

spillede i øvrigt en rigtig fin turnering.  

Småt men godt. 28 deltagere til et Nor-

disk Mesterskab for Seniorer er i un-

derkanten, men dog sammenligneligt med 

de to tidligere mesterskaber i Karlstad (S) 

og Fredrikstad (N) med henholdsvis 26 

og 44 deltagere. Det var således 3.gang 

NM for seniorer blev afholdt.  

 

Det var forventeligt, at en placering i et 

udkantsområde som Sønderborg ville 

koste deltagere, men vi forsøgte at 

kompensere for dette ved at tilbyde 

udflugter til Dybbøl, Danfoss og 

Flensborg. Det lykkedes at få repræ-

sentanter fra Island, Finland, Sverige og 

Norge.   

 

Sønderborg har en del at byde på, her-

under masser af spændende industri som 

Erik Mouridsen, officiel repræsentant for 

DSU, påpegede i åbningstalen 

d.11.oktober. Sønderborgs borgmester 

A.P.Hansen holdt også en lille tale, og 

kom netop fra åbningen af en ny 

børnehave hvor støjniveauet var 140 dB. 

Derfor var skakstævnet denne dag særligt 

velkomment for ham. Formand for 

Nordisk Skak Forbunds seniorkomite, Per 

Ofstad, der selv var deltager i 

turneringen, havde et særligt budskab: 

”Kære DSU, I bør få en senior-organi-

sation på benene.” Det norske skakfor-

bund har en sådan, og er godt repræ-

senteret ved seniorstævner rundt i Eu-

ropa,  både individuelt og på holdplan. 

Budskabet blev udvidet til at omfatte 

flere lande, idet ingen andre nordiske 

lande har en selvstændig senior-organi-

sation. Broder Petersen, formand for 

Skakklubben Alssund, gik som medar-

rangør på stolen og takkede Nordisk Skak 

Forbund  

 

for tildelingen af stævnet. Lørdag aften 

blev der afholdt reception med vitser og 

norsk skaksang. 

 

Svein Johannesen vandt sikkert med 7½ 

point af 9, hele 1½ points forspring foran 

nr 2 Jørgen Hvenekilde. 3.pladsen deltes 

mellem tre spillere, nemlig Bjørn 

Laursen, Evans, FM Erling Kristiansen, 

Oslo Sjakkselskap (N) og Derik Lardot, 

OSS (SF), alle 6 point. Nævnes skal også 

den lokale Bent Nielson fra Skakklubben 

Alssund, der med en seedning som nr. 20 

endte på en 13.plads med 4½ point og en 

ratinggevinst i omegnen af de 100. En 
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ratingpræmie i kategorien bedst mellem 

1200 og 1499 gik til Ernst J. Jessen, 

Alssund, med 4½ point. 

 

Mesterskabet blev afholdt på Quality 

Hotel i Sønderborg i en stor og lys kon-

ferencesal. Vi havde en del sponsorer, 

hvoraf de største var Danfoss A/S, Linak 

A/S og Sønderborg Kommune.  

 

Broder Petersen har her udført et enormt 

arbejde. Fra skaksiden har Dansk Skak 

Union, Sønderjydsk Skak og Nordisk 

Skak Forbund støttet. Der udkom i alt fire 

bulletiner, hvor alle mesterskabets partier 

i øvrigt er indeholdt. Bulletinerne kan 

hentes på www.seniorskak.dk.  

 

Turneringsleder var IA Vagn Lauritzen, 

der med vanligt overblik ledte slagets 

gang. Før vi går over og ser på et enkelt 

udvalgt parti, skal her lyde en tak til Ove 

Christensen, Henning Jakobsen, Frede A. 

Andersen, Broder Petersen og Vagn 

Lauritzen for deres store og pålidelige 

indsatser før og under turneringen. Også 

tak til Michael Nielsen, der stod for 

internet-delen. Hjemmesiden havde i 

øvrigt knap 3500 besøgende. 

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

Frank sendte også nogle partier fra tur-

neringen, men han skal ikke have skylden 

for eventuelle fejl i kommentarerne – dem 

har jeg lavet.  

Når man bruger nordisk turneringssy-

stem, stiller man alle spillere op i ra-

tingrækkefølge. Nummer 1 møder så 

første mand under midten i første runde. 

Vores egen Godtfred Sloth Jensen var 

placeret her, så han var så (u)heldig at 

møde turneringsfavoritten IM S. 

Johannsen i første runde. Det er ikke hver 

dag man møder en IM’er, så Godtfred har 

sikkert hygget sig. 

 

 IM S. Johannsen,N  

Godtfred Sloth Jensen,A [A05] 

 

1.¤f3 ¤f6 2.b3 g6 3.¥b2 ¥g7 4.e4 

0–0 5.d3 d6 6.g3 e5 7.¥g2 c6 8.0–0 

¤a6 9.¦e1 ¤c5 10.h3 £c7 11.a4 a5 

12.¤bd2 ¦e8 13.¤c4 ¥e6 14.¤g5 

¥xc4 15.bxc4 Sort har fået en svag 

bonde i b-linien, som han dojer med 

resten af partiet. 15...h6 16.¤f3 ¦ad8 

17.¤d2 ¤e6 18.¤f1 ¢h7 19.¤e3 

£b6 20.¥c3 £a7 21.£d2 ¦a8 22.h4 

h5 23.£c1 b6 24.¥h3 £e7 25.£d1 

¦ab8 26.¤g2 ¤d7 27.¥d2 ¤df8 

28.¦a2 ¢g8 29.¥e3 £d8 30.f4 Mens 

sort holder øje med b6 åbner hvid 

den anden fløj. 30...exf4 31.gxf4 ¥f6 

32.¥f2 ¤g7 33.d4 b5 34.axb5 cxb5 

35.e5 Hvid udnytter flot sin bonde-

majoritet og terrænovervægt i cen-

trum. 35...dxe5 36.fxe5 ¥e7 37.c5 

£c7 38.¤f4 £d8 39.¤g2 £c7 

40.£f3 ¦bd8 41.¤f4 ¤fe6 42.¤d5 

¦xd5!? Bedste chance for aktivt 

modspil, og Sloth vil ikke bare mases 

ud over kanten. 43.£xd5 ¤f4 44.£f3 

¤xh3+ 45.£xh3 ¤e6 46.¦aa1 £d8 

47.¦ad1 d-bonden truer med at gå 

frem. 47.....¤f4 48.£g3 ¤d5  

Nu blev d-bonden blokeret, men....
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49.e6 Straks den ene bonde er 

blokeret, støder den næste frem. Sort 

får aldrig tid til at aktivere sine 

fribønder. 49...¦f8 50.¦e5 ¤f6 51.d5 

¤g4 52.d6 ¤xe5 53.£xe5 ¥f6 

54.£g3 fxe6 55.c6 ¦f7 56.¢h2 e5 

57.d7 ¦g7 58.£b3+ ¢h8 59.£e6 g5 

60.¦d6 ¥e7 61.£h6+ ¦h7  

 

 

 

62.c7 Slut - f.eks. 62. -, Dxc7 63. 

d8-D+, Lxd8 64. Df8+mat 1–0 

 

Ernst Jessen,Alsund 

Erik Asmund,Gråsten 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¤c6 4.a3 a6 

5.d3 h6 6.h3 e6 7.¤c3 ¤f6 8.¥f4 b5 

9.¥a2 ¥e7 10.0–0 0–0 11.¦e1 ¥b7 

12.e5 ¤h7 Det var bedre at slå, nu er 

hesten placeret lidt afsides. 13.exd6 

¥xd6 14.¥xd6 £xd6 15.¤e4 £e7 

16.£e2 ¦fe8?  16...¤f6 Med gode 

muligheder for en befriende afbytning. 

17.£e3 ¤d4 18.¤xd4 ¥xe4?  

18...cxd4 19.£xd4 ¤g5 Giver lidt 

chancer for bonden - der skal hele 

tiden holdes øje med løberen på den 

lange diagonal mod kongen. 19.dxe4 

Hvid vælger den sikre variant, men 

Fritz ville vælge den sjove.  19.¤xe6 

¥xg2 20.£g3 fxe6 21.¦xe6 £xe6 

22.¥xe6+ ¦xe6 23.¢xg2+- 19...cxd4 

20.£xd4 ¦ad8 21.£e3 £c7 22.c3 

¦e7 23.¦ad1 ¦ed7 24.¥b3 ¦xd1 

25.¦xd1 ¦xd1+ 26.¥xd1 e5 27.£d3 

Efter tårnafbytningen spiller hvid slut-

spillet meget præcist, og naturligvis 

skal dronningen ind i den åbne linie. 

27...f6 28.¥b3+ ¢h8 29.£d5 £c8 

30.c4 ¤f8 Først nu får sort sin 

fejlplacerede springer i spil, men det 

er alt for sent. 31.c5 ¤d7 32.£e6 

£d8 32...£xc5 33.£g8# 33.£d5 £c8 

34.c6 ¤b8 35.c7 ¤d7 35...£xc7 

36.£g8# 36.£d6 £e8 37.¥f7 1–0 
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Skakturnering 

FRØSLEV OPEN 2003 

Uffe Leisner 

 

Lørdag d. 15/11 afholdtes for sjette 

gang vores store skakturnering 

FRØSLEV OPEN! 

 

28 unge mennesker troppede op til mø-

det og kampene med skakbrikkerne, 

brættets 64 felter og urets tikken! 

 

Den yngste skakspiller var 8 år gammel, 

mens de ældste af skolens gamle elever 

efterhånden var blevet 20 år – 

aldersspredningen var altså ganske stor!  

Ove Christensen fra Bov Skoleskak 

mønstrede hele 9 unge skakspillere. En 

flot markering af det imponerende ung-

domsarbejde, Ove yder for unge men-

nesker og skakken i Bov.  

 

Frøslevlejrens Efterskoles nuværende 

og tidligere skakelever tegnede sig for 

lidt over halvdelen af feltet. Samtidig 

benyttede en stor del af skolens gamle 

elever turneringen til at gense skolen og 

ikke mindst de mange gamle eftersko-

lekammerater. 

 

Frøslevlejrens Efterskole har gennem de 

sidste 6 skoleår undervist skak. Eleverne 

har kunnet vælge skak på skoleskemaet, 

og anstrengelserne har givet en del 

succes.  

 

Således har skolens skakhold gennem 

de sidste tre sæsoner vundet Sønder-

jyllands d-række. Desuden er en del 

elever begyndt i ”rigtige” skakklubber 

efter tiden på Frøslevlejrens Efterskole. 

En del af dem har udviklet sig til dyg-

tige skakspillere. Andre har lært et spil 

for livet! 

 

Dagen startede traditionen tro med en 

stor simultanforestilling, hvor alle del-

tagere dystede mod en stærk spiller. Den 

dygtige skakspiller var en af skolens 

tidligere skakelever, Per Gallo, der nu 

her fem år efter tiden på Frøslevlejrens 

Efterskole har udviklet sig til en dygtig 

spiller på højt niveau.  

Det viste sig at være hård kamp på alle 

brætter – og der var rigtig god modstand 

fra ungdommen! Per vandt sluttelig 

opgøret med 15 – 8.  

 

Det lykkedes Palle Petersen, Åbenrå, og 

Esben Hansen, Frøslevlejrens Efterskole 

(FLE) at besejre mesteren, mens Ove 

Christensens Bov-tropper: Silas Bonde, 

Nico Christensen, Rene Carstensen, 

Jonas Scherdin, Kevin Dill, Martin 

Petersen alle fik remis/uafgjort. Også 

Bjarke Petersen, Åbenrå, Niels 

Underbjerg, Åbenrå, Mikkel Bruun, 

Allan Hansen, FLE, Morten T. Ras-

mussen, FLE, og Malene Eskildsen, 

FLE, spillede remis. De øvrige måtte 

efter god modstand ned med nakken.  

 

Efter simultan og en tiltrængt frokost 

spilledes hovedturneringen:  
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Resultater. 

Mesterskabsgruppen 

1. Morten Thor Rasmussen, FLE 8 af 9 

2. Morten Toft Holm, FLE       7 

3. Palle Pedersen, Åbenrå …..7 

 

Gruppe 2 

Gruppen blev domineret af Ove Chris-

tensens tropper og Bov Skakklub, men 

også andre forsøgte at spille med. 

1. Nico Christensen, Bov 8 

2. Jonas Scherdin, Bov 7½ 

3. Rene Carstensen, Bov 7 

 

Parti. 

 

Her er det sidste afgørende parti mellem 

Morten Thor Rasmussen, Frøslevlejrens 

Efterskole har hvid mod Palle Petersen, 

Åbenrå. 

 

Vi springer åbningen over. Det var 

skandinavisk. Palle byttede af i håbet 

om at vinde slutspillet over Morten, 

men sidstnævnte var lidt mere inde i 

sagerne. 

 

Morten står til 1160 i rating, lærte at 

spille skak for et år siden og er i dag 

meget over de 1160 – hvad mon det skal 

blive til? 

 

Efter 31 træk opstod denne stilling med 

hvid i trækket. Morten kommenterer. 

 
 

31.b4 f5? De sorte bønder kommer 

for langt frem. Hvis de ikke allerede 

er for langt fremme? Sort forsøger 

ubekymret at spille på gevinst, men 

stillingen er nok max remis for ham. 

32.c4 h5 33.g3 g4 34.h4! Hvid 

bevarer oppositionen. Det handler 

om tempo. 34...f4 35.a4 a5 36.b5 f3 

Hvid er hele tiden et træk foran. sort 

vil helst ikke trække. 37.¢e3 ¢d6 

Sort kan ikke holde d4 dækket. Jeg 

bryder langsomt men sikkert gen-

nem sorts terræn. 38.¢d4 ¢e6 

39.c5 bxc5+ Eneste træk. Hvis sort 

ikke slår på c5, kan hvid vælge at 

spille efter planen Kd5 fulgt af c6. 

40.¢xc5 ¢d7 41.¢d5 Kb6 vinder 

også, faktisk meget nemt, men jeg 

var fokuseret på min oprindelige 

plan. 41...b6 42.¢e5 ¢c7 43.¢e6 

¢b7 44.¢d7 ¢b8 45.¢c6 ¢a7 

46.¢c7 ¢a8 47.¢xb6 Resten er 

unødvendigt. 1-0 
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Parti fra Ribe EMT 2003 

Hans Ulrik har kommenteret sit parti 

mod Klaus Brandt på Tønders 

hjemmeside. Partiet blev spillet i 2. 

runde i Ribe EMT. Hans Ulrik har sort.  

1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4 4. Lf4 

Lb4+ 5. Sd2 Også muligt er 5. Sc3 , 

men 5... Lxc3+ 6. bxc3 Sc6 7. Sf3 De7 

8. Dd5 Da3 er OK for Sort.  

5... Sc6 6. Sgf3 De7 7. a3 Sgxe5 8. 

Sxe5 8. axb4?? Sd3#  

8... Sxe5 9. e3 Lxd2+ 10. Dxd2 d6 11. 

Le2 O-O 12. O-O a5!? 

Minoritetsangreb på dronningefløjen er 

tematisk i Budapester-gambit, så det 

forsøger jeg at imødegå.  

13. Dc3 b6 14. b4 Sg6 15. Lg3 Lb7 

16. Tac1 f5!? 17. Tfe1 axb4 18. axb4 

Ta2?! Ikke nogen decideret fejl, men 

bestemt ikke godt i lyset af Hvids 

næste træk. 18... Sh4?! 19. Lf1 Sg6 20. 

c5 er tempotab. Relativt bedst er 18... 

Dg5! , hvor 19. c5 nu kan imødegås 

med  

19... f4! 19. c5! Kh8 20. cxd6 cxd6 21. 

Dc7 Tc8! bedste træk. 22. Dxe7 Sxe7 

23. Lxd6 Txe2!? I praksis bedste 

chance. 24. Txc8+?!  

Uanset hvad computere måtte sige, er 

dette OK for Sort - partifortsættelsen 

påviser (forhåbentligt) dette. 24. Lxe7 

Txe1+ 25. Txe1 Kg8 med lille fordel 

til Hvid er relativ bedst.  

24... Sxc8 25. Txe2 Sxd6 26. Td2 Se8 

27. b5 Kg8 28. Td8 Kf8 29. Tb8 Ld5 

30. Txb6 Ke7 31. Tb8 Sd6 32. b6 

Kd7 33. Th8 h6 34. Th7?! Tårnet 

bliver slet og ret fanget.  

34... Se8 35. Kf1 Kc6 36. Th8 Lf7 37. 

Tf8 Lg6 38. Ke2 Kxb6 39. Kf3 Kc6 

40. Kf4 Kd6 41. Txf5 Lxf5 42. Kxf5 - 

og Hvid har 2 bønder for officeren. 

Hvorvidt Sort bør vinde eller Hvid bør 

holde remis, tør jeg ikke svare på! I 

partiet forsøger Sort sig dog med ge-

vinst - og med succes.  

42... Ke7 43. Kg6 Kf8 44. e4 Sf6 45. 

f3 Sg8 46. e5 Se7+ 47. Kh5 Kf7 48. f4 

Sf5 49. Kg4 Håndledstrækket 49. g4?? 

falder på 49... g6#  

49... g6 50. h4 h5+!? 51. Kh3?? Hvid 

holder remis med det paradoksale 51. 

Kg5! Sg7 52. Kh6 Se6 53. g3 Sc5 54. 

Kh7!= Remis! Sort er fastlåst alt i 

mens Hvids konge "cykler" mellem h6 

og h7. Holder springeren ikke kontrol 

over e6 spiller Hvid e-bonden frem, og 

kontrollen over g6 mistes.  

51... Se3 52. g3 Ikke bedre er 52. Kg3 

Ke6 53. Kf3 Sf5 54. g3 Sg7 55. Ke4 

Se8 pointen - Hvid er i træktvang! 56. 

Kf3 Kf5  

52... Ke6 Hvid kan intet stille op mod 

den Sorte konges indtrængen.  

53. Kh2 Kf5 54. Kg1 Kg4 55. Kf2 Sf5 

56. Kg2 56. e6 går heller ikke pga. 

56... Sxg3! 57. e7 Se4+ 58. Kg2 Sf6  

56... Sxg3 57. e6 Sf5 58. Kh2 Kxf4 

59. Kh3 Ke5 - og Hvid havde fået nok.  

0-1  
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Temaaften i Bov 

 

Den 6. oktober var der temaaften i Bov 

skakklub. Uffe Leisner underholdt, og 

derfor var det også ham, som bestemte 

aftenens tema. En af Uffes kæpheste er, at 

skak skal være sjov – der skal ske noget – 

ellers taber vi de unge.  

En spændende åbning er derfor, ifølge 

Uffe, kongeindisk, hvor man kan være 

sikker på, at der sker noget.  

Uffe gennemgik herefter kort de for-

skellige hovedvarianter i kongeindisk. 

Han forklarede også, at planer og ideer i 

åbninger er nemmere at huske, end 

konkrete varianter. Planen i kongeindisk 

er normalt, at hvid angriber på 

dronningefløjen, mens sort slår til på 

kongefløjen. Derefter ser man hvem der 

kommer først. 

Herefter viste han os følgende parti, som 

er spillet i ”Den Nordiske K-skak-

landskamp”. Partiet var aspirant til årets 

parti i 94 eller 95. 

 

Bjørn Minge,N - Uffe Leisner,DK 

Uffe Leisner 

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.c4 d6 4.¤c3 ¤f6 

5.¤f3 0–0 6.¥e2 e5 7.0–0 ¤c6 8.d5 

¤e7 9.¥g5 En smule atypisk. 9...¤d7 

10.¤d2 f5 11.f3 h6 12.¥h4 ¤f6 

13.¥f2 c5 Blokerer foreløbig på 

dronningefløjen og giver startskuddet 

til en offensiv på kongefløjen. 14.a3?! 

Yderst tvivlsomt. Som partiet forløber, 

må det være hvids bedste chance at 

spille dxc6 e.p. for hurtigst muligt at få 

åbnet sorts stilling. 14...f4 15.b4 b6 

16.bxc5 bxc5 17.£c2 g5 18.¦fb1 g4 

19.¦b2 g3! Den bedste gennem-

brudsmulighed. 20.hxg3 fxg3 

21.¥xg3 ¤g6 22.¦ab1 ¤h5 23.¥e1 

¤gf4 24.¥f1 £g5  

 

 
 

25.¢h2! Forhindrer Sg3! 25...¥f6 Her 

havde jeg taget hensyn til det 

tilsyneladende stærke Sb5. 26.¤b5 

¥e7 27.¤c7 Ser tilsyneladende 

afgørende ud tårnet er fanget 

 

 
......men! 27...¢h8! Eneste træk der 

forhindrer Sxa8. 28.g4 I starten 
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troede jeg det var selvmord, men i 

virkeligheden er det det bedste 

forsvar.  28.¤xa8 ¦g8 29.¦b8 ( 

29.¤b3 ¤g3 30.¥xg3 £xg3+ 31.¢g1 

( 31.¢h1 £h4+ 32.¢g1 ¤h3+ 

33.¢h1 ¤g5+ 34.¢g1 ¤xf3#) 

31...¥g5 Truslen Sh3+ efterfulgt af 

Lf4 er altafgørende.) 29...¤g3 

30.¦xc8 £h4+ 31.¢g1 £h1+ 32.¢f2 

¥h4!! 33.¦xg8+ ¢xg8 34.¦b8+ ¢g7 

35.¦b7+ ¢f6 36.¢e3 £g1+ 37.¥f2 

¤f5+ 38.exf5 £xf2+ 39.¢e4 £d4# 

28...¦g8 Hvis hvid nu spiller 29. 

Sxa8, så spiller jeg Sf6 med truslen 

Lxg4. - F.eks.  29.¤xa8 ¤f6 30.¢h1 

¥xg4 31.fxg4 Hvis hvid ikke slår 

løberen, spiller sort blot løberen 

tilbage på c8 og truer mat på g1. 

31...£xg4 32.¤f3 £xf3+ 33.¥g2 ¦xg2 

34.£xg2 ¤xg2 35.¦xg2 £xe4 36.¦c1 

¤g4µ 29.£b3! 29...¤f6! Truer Lxg4 - 

f.eks. 30.¤xa8 ¥xg4 31.fxg4 ¤xg4+ 

og hvid er totalt fortabt.  

 

 
 

30.¢h1! Uhyggeligt stærkt for-

svarstræk, da det forhindrer en taktisk 

fortsættelse med slag på g4. 

Springeren er i stand til at vandre til f3 

og herfra dække de kritiske felter på 

h4, h2 og g1. Egentlig skulle man tro 

at sort nu er på den, og at hvid har 

reddet sig, da Ta8 stadig er i slag, og 

der er ingen "rusk" i slag på g4. Men 

her findes alligevel et i al 

beskedenhed ganske genialt træk. 

Inden Kh1 var jeg faktisk så småt 

begyndt at fejre triumfen, men 

nordmanden forsvarede sig flot. Det 

føltes unægtelig som om han hele 

tiden kunne hive uanede ressourcer 

ud af mørket. Jeg regnede her 

gentagende gange på slag på g4, 

som hver gang strandede på det 

irriterende Sd2-f3, dækket af dron-

ningen på b3. Det var bestemt en 

oplevelse af de store, da ideen med 

sorts næste træk langsomt åben-

barede sig 

 

 
 

30...¦b8!! Trækket fortjener de 

sjældne 2 udråbstegn, da tårnet ikke 

kan slås og tilmed bevarer gnisten i 
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stillingen. 31.£xb8 ¤xg4 32.fxg4 

£xg4 33.¤f3 £xf3+ 34.¥g2 ¦xg2 

35.£xc8+ ¦g8+ Det er unægteligt 

besynderligt, at det endelige gen-

nembrud på kongefløjen skal indledes 

af et træk på dronningefløjen.  

31.£c3  ¦xb2 32.¦xb2 h5 Det 

utrolige er, at sluttelig er det den 

positionelle losning, der sejrer på 

bekostning af de utallige taktiske 

forviklinger og smukke kombinationer, 

der dukkede op undervejs i 

analyserne og desværre aldrig så 

dagens lys på brættet, men alligevel 

fik lov til at at trylle en smule i selve 

partiet. 33.¤b3 hxg4 34.¦h2+ ¢g7 

35.¥h4 £g6 36.¤a5 Hvid kunne 

have forsøgt med 36. Sxc5, men det 

ændrer intet efter 36. -, g3. 36...g3 0–

1 

 

Temaaftenen sluttede med en snak om 

computeres betydning for skak. Uffe 

spurgte Svend Erik Kramer (flere gange 

DM i k-skak) om computerne var ved at 

sende taktiske åbninger, som kongeindisk 

ud i mørket og erstatte dem med mere 

positionelle åbninger indenfor K-

skakken. Svend Erik kunne for eget 

vedkommende svare bekræftende. 

Samtalen fortsatte med computeres be-

tydning i nærskakken, hvor stærke 

spillere bruger dem i forberedelsen, hvor 

computerne renser taktiske stillinger for 

muligheder. Det er bl.a. også derfor 

hængepartier er afskaffet. 

Springeren rundt. 

 

En af de sjove skakopgaver, man har 

stillet sig er: Kan det lade sig gøre, at 

hesten rammer alle felter en gang og 

lander hvor den startede ? 

 Man har sat computere i gang med at 

finde løsningen, og her er et af svarene. 

 
Sd4 – b3 – a1 – c2 – b4 – a2 – c1 – d3 – 

e1 – g2 – h4 – f3 – g1 – h3 – f5 – e2 – g3 

– h1 – f2 – e4 – d2 – b1 – a3 – c4 – b2 – 

a4 – c3 – d1 – e3 – f1 – h2 – g4 – e5 – g6 

– h8 – f7 – g5 – h7 – f8 – e6 – d8 – b7 – 

a5 – c6 – b8 – a6 – c5 – d7 – b6 – a8 – c7 

– d5 – e7 – g8 – h6 – f5 – g7 – h5 – f6 – 

e8 – d6 – c8 – a7 – b5. 

Fra b5 kan den starte turen forfra fra d4. 

Springeren brugte naturligvis 64 træk for 

at ramme alle felter. 

Erstat springeren med et tårn (på d4). 

Hvor få træk skal du bruge for at få tårnet 

til at passere eller lande på samtlige 

felter, så det slutter på d4 igen ? 

Løsning i næste nummer af bladet. 
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Sønderjysk Mesterskab år 2004 

 

På vegne af 4. hovedkreds inviterer Gråsten Skakklub herved til åben 

7 runders koordineret enkeltmandsturnering om Det Sønderjyske 

Mesterskab. 
 

Spilledage: Søndagene 18.1, 8.2., 22.2. samt lørdag 6.3. 2004. 

Tidspunkter:Søndagene (dobbeltrunder) kl. 9.00 – 14.00 og kl. 14.15 

– 19.15. 

Lørdag kl. 13.00 – 18.00 med efterfølgende præmieoverrækkelse. 

Turneringsform: 8-mandsgrupper alle-mod-alle. Dog evt. øverste og 

nederste gruppe som Monrad, afhængig af tilmeldingen. ELO-rates 

hvis muligt. Veteranklasse (over 55 år) søges oprettet. 

Spillested: Gråsten Skole, Degnevænget 2, Gråsten. 

Turneringen afvikles i røgfrie lokaler. 

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, der ½ time + opsparet tid til 

resten af partiet. 
 

Præmier:1. præmie i Mester1 kr. 2.000, 2. præmie kr. 1.000. 

Øvrige klasser: 1. præmie kr. 600, 2. præmie kr. 300. 

Bedst placerede spiller fra 4. HK vinder titlen som Sønderjysk Mester 

og Vandrepokal samt et kontantbeløb gradueret efter placering i 

turneringen 1. 

Indskud: Seniorer kr. 130. Juniorer og pensionister kr. 100. 

Begyndere kr. 50. Betales første spilledag. 
 

Forplejning: På stedet vil der kunne købes kaffe, te, øl og vand samt 

pølser og franskbrød med ost/pålæg. Alt til rimelige priser. 
 

Tilmelding: Senest 19. december 2003 til Erik Lund-Petersen, 

Højlund 46, V.Sottrup, 6400 Sønderborg. 

Telefon 74 46 56 87 eller 30 53 97 79. 

Email: aoferik@yahoo.dk. 

Gerne klubvis med angivelse af navn, rating, fødselsdag/-år og evt. 

ønske om deltagelse i veteranklassen. 

                                                           
1 Præmierne i mesterklassen kan ændres afhængig af den Sønderjyske Mester placering, idet Hovedkredsens regler er følgende: 

Vinderen i mesterklassen er garanteret en præmie på mindst kr. 2.000 uanset han/hun kommer fra 4.HK eller ej. 

Hvis den Sønderjyske Mester bliver nr. 2 er præmien til den Sønderjyske Mester kr. 1.500 samt pokalen. 

Hvis den Sønderjyske Mester bliver nr. 3 er præmien til den Sønderjyske Mester kr. 1.000 samt pokalen. 

Hvis den Sønderjyske Mester kommer udenfor præmierækken er præmien kr. 500 samt pokalen. 

mailto:aoferik@yahoo.dk


Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 32 Side - 17 - 

 

Ribe Weekend EMT 

 

 

Ribe Skakklub inviterer hermed til 5-runders weekendturnering med store 

præmier - i dagene 16-17-18. april 2004 umiddelbart efter DM.  

 

Turneringen har de seneste år været en af de stærkest besatte i det sydlige Jylland. 

I  2003 deltog seks IMer.  ELO-rating, hvis muligt. 

 

Tid: Fredag kl. 19-24. Lørdag kl. 10-15 og 16-21. Søndag kl. 9-14 og 15-20. 

 

Sted: Bispegades Skole - midt i Ribe. Spillelokalerne er røgfri - der kan ryges på 

gangene. 

 

Betænkningstid: 40 træk i 2 timer og ½ time til resten af partiet. 

 

Klasser: Der spilles i 6-mands grupper efter rating. Nederste gruppe Monrad. 

 

Indskud: 130 kr. 

 

Præmier: M1: 4000/1000 kr. M2: 800/400 kr. Øvrige grupper: 500/200 kr. 

 

Tilmelding: Helst klubvis, gerne skriftligt til Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14, 

6760 Ribe, tlf. 75423115. E-mail: jn14@stofanet.dk 

 

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 5/4-2004 (der er påske). 

 

Jørgen Nielsen, Ribe, skriver i mailen, som fulgte med indbydelsen: 

 

Bestyrelsen har netop vedtaget, at vi i 2004-udgaven af Ribe EMT forhøjer 

præmierne ganske betydeligt. Vi kan sagtens "købe" en stærk øverste gruppe, 

men vort helt store problem er, at kun 4-5 spillere fra 4. HK spiller med i vores 

turnering. Hvis vi ikke får større opbakning i hovedkredsen, lader vi turneringen 

dø ud, for vi kan ikke på lang sigt hente sponsorkroner som i de seneste år. 

ALTSÅ: uden massiv opbakning fra 4HK - INGEN Ribe EMT fremover! 
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Indlæg fra formanden om fremtiden og skak. 

  

Vi ser lige et øjeblik på holdturneringen. Den er kommet godt i gang, men vi 
kunne da godt have tænkt os lidt mere opbakning fra klubberne med et par 
flere hold. Som noget nyt kan vi fra næste sæson få vores holdturnering 
ratet, og vi er i FU kommet til den beslutning, at vi går ind for at rate 
holdturneringen fra sæson 2004 - 2005. 
Det kommer til at koste 50 kr. pr. hold i omkostninger til rating 
kartoteksføreren. Det giver os muligheder for at øge vores ratingtal og mere 
intense kampe, en god fornyelse. Det kommer, som et forslag til 
Generalforsamlingen.   
Junior hold DM gik godt. Vi havde en fornøjelig weekend med mange intense 
kampe. Som noget nyt inden for juniorerne, har vi i FU besluttet at lave et 
juniorstævne, hvor de bliver opdelt i årgang. I samarbejde med skoleskakken 
har vi besluttet at lave dette stævne i Vojens lørdag den 15. maj. Det bliver 
for alle skakspillere under 20 år, både klubspillere og skoleskakspillere. Med 
dette tiltag kan vi måske få flere skoleskakspillere i klubberne og vi kan også 
på den baggrund udtage et stærkere hold til Junior hold DM. 
Her til sidst vil jeg gerne rose nogen. Dem der stod som stævneledere ved 
Nordisk mesterskaber for seniorer i Sønderborg fra den 11/10 - 19/10 2003. 
Med jeres ihærdige indsats for skakken på det område, blev det et 
overordentlig godt stævne. Jeg vil sige tak til Frank Petersen Aabenraa, til 
Frede Andersen Vojens, til Ove Christensen Bov, til Broder Petersen 
Alssund, til Henning Jakobsen Augustenborg og Vagn Lauritzen 
Løgumkloster. TAK for et vellykket og godt udført stævne. 
 Her til sidst vil jeg sige at Gråsten skakklub er godt igang med det 
Sønderjydske mesterskab i skak som starter den 18/1 2004 så meld jer til en 
god turnering.. 
  

                Jeg Ønsker Alle En Rigtig God Jul Samt Et Godt Nytår 
  

                           Med venlig hilsen  
                      Formanden for Sønderjydsk skak 4hk. 
                          Hansjørgen Clausen. 
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Den 10. Trekantturnering April 2003.  

 

8 runder hurtigskak. 20 min/spiller/parti 

 

Spilletid og  –sted:  13/4 kl.  19.00 menighedshuset i Sønderborg. 

 15/4 kl. 19.00 Ahlmannsparken i Gråsten. 

 20/4 kl.  19.00 menighedshuset i Sønderborg. 

 

Indskud: Klubspillere 60 kr. og ikke-klubspillere 30 kr. betales første aften. 

 

Tilmelding:  Henning Jacobsen, Augustenborg skakklub 74 47 40 34 

 Broder Petersen, Alssund skakklub 74 42 64 11 

 

Suveræne vindere. 

 

Tønder byturnering.  

 

Jens Chr. Lund gik igennem turneringen med lutter sejre. Selv om Tønders 

byturnering ikke har samme styrke, som for bare 10 år siden, så er det altid meget 

svært at vinde alle partier.  

Kaj E. Larsen blev nummer 2, med 4 point, så han var hele 3 point efter. 

Gruppe 2 blev vundet af Nis P. Jollmann med 6 point og Erik Damholdt med 5½ 

point. Stortalentet Nikolaj Holm fik en pæn ratingfremgang, da han scorede dobbelt 

så mange point, som det var forventet. Han fik 3 point. 

 

Slotsturneringen. 

 

Turneringen foregår som et samarbejde mellem Aabenraa og Gråsten, og man spiller 

på skift i byerne. Her var det den tidligere hovedkredsformand Frank Petersen, som 

lavede et helt stakit. I de 7 partier var han vist kun i tabsfare en gang. Det var mod 

Kim Czepluch, men selvom Frank stod dårligst og var i kraftig tidnød, så vandt han 

alligevel. I resten af partierne vandt Frank suverænt.  

Helge Andersen blev nummer 2 med 5½ point. 

John T. Sørensen lå efter 5 runder fremme med 4½ point, men nederlag til Frank og 

Helge i de 2 sidste runder, betød at han måtte nøjes med 3. pladsen. 



 

Skakkalender for Sønderjydsk skak 

 

Søn. 28. dec. Julelyn i Vojens. Start kl. 9.00. 

  Tilmeld senest 20. dec. Hos Frede Andersen 74 87 12 28. 

 

Uge 2  Hold – øvrige rækker. 

Søn. 11. jan. Hold division og mesterrække. 

 

Søn. 18 feb. Sønderjysk EMT starter – se indbydelse i bladet. 

Uge 5  Hold – øvrige rækker. 

Søn. 1. feb. Hold division og mesterrække. 

 

Lør. 14. feb. Formandsmøde kl. 13.00 

 

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 bladet. 

 

16. – 18. apr.  Ribe EMT – se indbydelse i bladet. 

 

 

 

 

Løsning til humøropgaver. 

1. b8-sort springer.  

Hvem sagde, at man skal forvandle til en officer af samme farve ? 

 

1. e8-T, Kxg1 2. 0-0-0-0 + mat.  

Verdens længste rokade. Hverken kongen eller tårnet har været trukket og ingen 

felter mellem dem er truet. Kongen går 2 skridt mod tårnet – til e3 og tårnet hopper 

over – til e2. 

 


