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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. 

 

Der er sket meget, som er omtalt i 

dette nummer: 

- Holdturneringen er afsluttet 

- Sønderjysk mesterskab er 

afholdt 

- Formandsmødet er afholdt 

 

Efter deadline afholdes og omhandles 

i næste nummer: 

- Ribe EMT  

- Pokalturneringen 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
http://www.4hk.dk/
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Initiativprisen 

 
Ribe skakklub får i år initiativprisen for deres gode ungdomsarbejde og 
for det aktive klubliv i landsdelens største klub. 
Klubben afholder også landsdelens største E.M.T. - nemlig Ribe 
weekend E.M.T.  
  

 
 
 

Af forskellige årsager uddeles ingen hæderstegn i 4. hovedkreds i år. 

 

 

 

 

Broder Petersen 70 år. 

 

Broder Petersen, Alssund skakklub, fyldte 70 år den 9. februar.  

Herfra skal der lyde et stort tillykke. 

Broder er et kendt ansigt overalt i hovedkredsen, hvor han flittigt deltager i 

turneringer. Broder er altid i godt humør, et typisk svar, når man spørger ham, 

hvordan det går er: ”Det går godt, for jeg tillader ikke det går skidt.” 

Broder har i mange år været formand for Alssund skakklub og revisor for vores 

hovedkreds. Han har også arrangeret et utal af turneringer – senest var han en af 

de bærende kræfter ved Nordisk Seniormesterskab. 

Hvis Broder ikke tidligere havde fået hæderstegnet i 4. hovedkreds, så havde 

det været oplagt at give ham det i år.  
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FU-møde 10.01.2004 

Herman S Petersen forkortet af red. 

 

Beretning: Der har været et indlæg i 

hovedkredsens blad, om hvad sker der i 

hovedkredsen. Artiklen stiller en masse 

spørgsmål, hvem føler sig truffet. Den er 

skrevet meget tvetydig. Herman S 

Petersen fortæller at flere af Ribe 

Skakklubs medlemmer ikke kunne forstå 

den, eller opfattede den som negativ.  

Skal 4.HK gå mere aktiv ind i den daglige 

med arrangering af turneringer.  

 

Fra Vagn Lauritsen i Løgum Kloster er 

der kommet en forespørgsel på om vi i 4 

hovekreds kunne tænke os at arrangere 

DM 2004 i samarbejde med ham. Vagn 

vil blive kontaktet, for at komme med et 

mere detaljeret projekt. Vi vil så tage 

stilling til om 4. hovedkreds kan gå med i 

projektet, når der foreligger noget mere 

konkret. Der er enighed om at forsøge at 

få DM 2005, idet der er bedre tid til at 

skaffe nødvendige sponsorer. For at give 

skakspillerne gode forhold at spille 

under, er det nødvendig med et budget på 

ca. 60.000 kr. 

 

Forretningsudvalget gennemgår regn-

skabet, og fastlægger hvordan det skal 

præsenteres på formandsmødet i Rødekro 

(14 februar). Der er en af klubberne der er 

kommet i restance til Sønderjydsk Skak, 

og Hansjørgen tager kontakt til klubben 

for at høre hvad årsagen er. 

 

Frede Andersen har fundet et andet sted 

til at få trykket vores publikationer, 

hvilket gør at kredsen for en mindre 

udgift til denne post. Ved udsendelse af 

kontingentopkrævning til klubberne har 

der været problemer med hvem der er 

junior, senior, æresmedlemmer mm. Efter 

opmærksomhed på dette forhold, er det 

forhåbentlig rettet. 

 

Budget for 2004/2005 er opsat og vil 

blive fremlagt til formandsmødet. 

 

Følgende klubber har bedt om støtte til 

skakarrangementer: 

 

Ribe Skakklub. Her støttes med 2000kr. 

Frøslevlejrens Efterskole. Her støttes med 

1000kr. 

 

Bov Skakklub. Her støttes med 1000kr 

DSU`s støtteordning ”Til ungdomsar-

bejde til fremme af skakinitiativ” vil blive 

søgt til at dække 50% af støtten til Bov 

Skakklub. 

 

Holdturneringen er i gang. FU anbefaler 

at der fortsat spilles i 5-mandsgrupper; 

selv om den ønskede virkning med flere 

deltagende hold ikke er gået i opfyldelse. 

 

Tønder Skakklub er blevet opfordret til at 

arrangere Pokalturneringsstævnet, 

klubben har haft dette stævne i nogle år 

og vil gerne igen. Der vil blive udsendt 

invitationer til klubformændene. 

 

Dagsorden til formandsmødet er fastsat. 

 

Der afholdes et juniorstævne i Vojens den 

15 maj 2004. 
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Formandsmødet i Sønderjydsk Skak 

14.02.04 

Herman S Petersen fork. red. 

 

Formandens beretning. Hansjørgen 

Clausen henviser til den skrevne beret-

ning og går ud fra alle har læst den. 

Og tilføjer at DM2004 afholdes af  Køge 

skakklub efter de nye regler fra DSU. 

Ingen bemærkninger til beretningen i 

øvrigt. Beretningen vedtages. 

 

Regnskab. Frede Andersen forelægger  

regnskab, der er revideret og godkendt af 

revisorer. 

Der er en god balance i regnskabet. 

Budgettet er specifiseret som en selv-

stændig kolonne i regnskabet.  

Svend Kramer vil gerne vide hvorfor 

holdturneringen skal give så stort et 

overskud. Frede svarer, at der ikke er 

noget forkert i stor overskud i holdtur-

neringen: de enkelte præmier til enkelt-

spillere kan blive så stor en udgift, at 

overskuddet forsvinder. Desuden bud-

getterer vi med større udgifter til arran-

gementer, så her skal pengene bruges. 

Frank Petersen tilføjer, at han husker 

tider hvor der var røde tal i regnskabet, 

og er glad for at der er penge tilovers. Og 

de ekstra kontingenter der er opkrævet 

har alt i alt givet en bedre økonomi for 

foreningen. Frede supplerer: der skal 

være plads i økonomien til støtte af 

relevante arrangementer. Kurt Petersen 

siger, at udgifterne i forbindelse med 

holdturneringen har medført så store 

udgifter, at der i visse perioder har været 

underskud.  

Frede Andersen omtaler at den støtte der 

gives til initiativer i hovedkredsen vil 

lægge beslag på ca. 5000,- kr. (støtte til 

Ribe EMT, Bov skakklubs ung-

domsarbejde og tilskud til Frøslev ef-

terskoles ungdomsarbejde). 

Regnskabet godkendes af forsamlingen. 

 

Budget:  

Frede kommenterer de enkelte poster: 

På grund af færre forventede medlemmer 

er kontingentet reduceret en smule. 

Pokalturneringen afvikles med balance. 

Udgifterne til hjemmesiden er fastlagt. 

Gaver er et skud!!! 

Der er ingen spørgsmål til budgettet og 

vedtages af forsamlingen. 

 

Holdturneringen: 

Kurt Petersen fortæller, at der ikke er de 

store problemer i afviklingen af tur-

neringen. Og der kun opstod et enkelt 

problem da et hold udeblev fra en runde. 

Det var Oversø Frørup som skulle møde 

Ribe. Men holdet fra Ribe var flinke og 

gik med til en runde en anden dag. 

Der skal ændringer til i D-rækken. Som 

det er nu er der alt for mange stærke 

spillere på nogle hold, og det er øde-

læggende for de øvrige hold. D-rækken er 

fortrinsvis beregnet for juniorspillere og 

dette er ikke tilgodeset med de nu-

værende regler. Der skal begrænsninger 

på hvem der kan deltage i D-rækken. 

 

Vagn Lauridsen spørger: hvorfor er 

turneringen ikke tilrettelagt således, at 

klubber der deltager med flere hold i 

samme gruppe, møder hinanden i første 

runde.  

Kurt svarer at det desværre var en svipser 
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fra hans side. 

Uwe Hansen spørger om hvor mange 

kampe en spiller må deltage i på en 

sæson. De regler der er gældende for 

Sønderjydsk Skak er ret klare på det 

område og er beskrevet i den folder der 

udleveres i forbindelse med start af 

holdturneringen. Skillelinien er helt klar: 

Divisionskampe er for sig og 

hovedkredskampe er for sig.  Altså; der 

kan spilles 7 divisionskampe og 10 i alt i 

de øvrige rækker, alt afhængig af antallet 

af runder.(Det er to forskellige 

turnereinger.)  

Vedrørende D-rækken er der fra Svend E 

Kramer følgende bemærkning: 

Ratingtallet bør nok være højere, og 18 år 

som maksimum, for hvem der kan 

deltage. 

Helge Andersen: De stærkeste junior-

spillere bliver herved udelukket. Er det, 

det vi vil?  

Vagn Lauridsen: Stærke juniorer deltager 

oftest på stærkere hold. Aldersbe-

grænsningen på 20 år vil være at fore-

trække.  

Frank Petersen repeterer regler for D-

rækken, og tilføjer at der ikke er for stive 

regler.  

Jørgen Nielsen mener at det er uheldigt at 

de juniorer der dagligt spiller ikke kan 

være på D-holdet på grund af for stor 

ratingtal.  

Kurt Petersen: Der har været megen kritik 

på Frøslev deltagelse med mange stærke 

spillere. 

 

Dirigenten prøver at opsummere: Der er 

to punkter 1) ratinggrænse og 2) al-

dersgrænse. 

 

Ved en afstemning er der flertal for, at 

der ingen ratinggrænse, og ingen al-

dersgrænse skal være i D-rækken. 

 

Ved afstemning blev der vedtaget at rate 

A, B, C – rækken. Det koster 50 kr. pr. 

hold. 

 

På et spørgsmål om størrelsen på ind-

skuddet for deltagelse med D-hold, svarer 

Frede Andersen: Da det er begyn-

derspillere er det for at hjælpe de klubber 

med mange unge spillere.   

 

Frank Petersen vil gerne vide hvordan 

den økonomiske balance er. Betaling for 

deltagelse skal fortsat være et krav, men 

et ½ gebyr er ok.  

Frede Andersen: Der er et lille overskud i 

D-rækken  

 

Erik Asmund: Bliver der ikke en for stor 

lyst til at tilmelde sig i den billige række.   

Svar: Da det er op og nedrykninger fra de 

øvrige der afgør hvor holdene er placeret 

er der ingen mulighed. 

Erik Asmund: Klubberne bør bruge 

energi på at udvikle juniorer, og ½ pris 

for D-rækken er OK. 

Ved en afstemning blev det således 

vedtaget at der skal være ½ takst for 

tilmelding af hold i D-rækken. 

 

Allan Hye savner nogle stævner hvor den 

intense stemning i forbindelse med 

afslutningen af holdturneringen er. Han 

refererer til tidligere tider hvor afslut-

ningen på sæsonen var et fælles stævne.  

Kurt Petersen: Der er nogle faktorer der 
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gør at der ikke mere afholdes disse 

stævner: hjemmebanefordel forsvinder 

for nogle af holdene, kørsel og lignende 

giver anledning til problemer. Og vigtigst 

af alt: der er for få klubber der melder sig 

til afvikling af sådan et stævne.  

 

Vagn Lauridsen: Hvad med et samlet 

fælles stævne for hele 4.hovedkreds, bare 

en enkelt gang. Man kunne jo spørge om 

nogle klubber var interesseret. 

 

Pokalturneringen:  

Rudolf Mach fortæller at et forkert 

postnummer giver problemer for mod-

tagelse af post. Det må ændres i adres-

selisten ved kassereren. 

Frede Andersen: De 6 begynderhold var 

jo den bærende faktor for denne 

turnering. Der må kunne findes nogle 

flere hold for denne turnering. For-

mændene opfordres hermed til at arbejde 

for at der kommer flere deltagende hold. 

Broder Petersen: Vi deltog i Tønder og 

Nyborg og ønsker at komme igen. Det 

havde været en god oplevelse. 

Frank Petersen: Det er den eneste tur-

nering hvor alle 4 HK. medlemmer på 

tværs deltager hvilket er meget positivt. 

Jørgen Nielsen: Det er helt klart en god 

oplevelse for spillerne at være med. 

 

Foreningsbladet: 

Helge Andersen ønsker et lidt større i 

tilstrømning af artikler og andet der bør 

have interesse for Sønderjydsk Skak  

Send noget mere, jeg kan forarbejde det 

meste elektronisk baseret, eller bare et 

ganske almindeligt brev. Vi må have 

nogle flere indlæg i bladet. Send nogle 

partier som man synes var særlig spæn-

dende, gerne med kommentar.  

 

Hjemmesiden: 

Vores webmaster dur simpelthen ikke lød 

der fra salen. Vi kan ikke være tjent med 

at siden ikke bliver opdateret i rimelig 

omfang. Kan vi ikke udskifte webmaster 

med en ny.  

Broder Petersen: vi har manden (Karsten 

Fyn) og han har lyst til at løfte opgaven. 

Frede Andersen: Denne mulighed vil vi 

gøre brug af. 

 

Valg: 

På valg er  

a. Kurt Petersen 

b. Herman S Petersen 

c. Frede Andersen 

Alle3 genvælges. 

d. til suppleant vælges Uwe Hansen 

e. til revisorer vælges Broder Petersen og 

Claus Mogensen 

f. til revisorsupleant vælges Gert Jønk 

 

Kontingent: 

Frede Andersen fortæller at kontingentet 

ikke vil stige ud over 20.- kr pr. kvartal til 

DSU  

Godkendes af forsamlingen. 

 

Sønderjydsk EMT: 

Turneringen afvikles i år af Gråsten 

skakklub. I 2005 har Alssund denne 

turnering. Efter en forespørgsel iblandt de 

fremmødte tilbyder Vojens skakklub at 

tage turneringen i 2006 

 

DM i skak: 

Da det var svært at finde en klub til af-
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vikling af DM i skak i år undersøgtes 

muligheden for at Sønderjysk skak kunne 

stå for arrangementet. Men Køge 

skakklub var også interesseret og fik så 

DM i 2004. 

Vagn Lauridsen: DSU har prøvet at få 

lagt et nyt niveau for afvikling af DM. 

Greve havde lavet et DM der var under al 

kritik. Jørgen Nielsen: De kaotiske 

forhold i Greve har været årsag til at 

begrænse tilgangen og skabe et højere 

niveau. 

Hvis 4 hovedkreds skulle binde an med et 

sådant arrangement bør det ligge i en 

større by. Der er behov for et spillested 

med plads til 350 – 400 deltagere. Der er 

brug for så mange hjælpere til praktiske 

gøremål at det vil kræve at flere klubber 

går sammen om arrangementet.  Uwe 

Hansen: Åbenrå Skakklub vil gerne stå 

for den organisatoriske del, men ikke for 

sponsorkrav.  Erik Asmund: Ved 

sponsorering skal der søges på 

landsdækkende firmaer, og ikke på lokale 

firmaer.  

 

Vedtægtsændringer: 

Forretningsudvalget havde planlagt nogle 

vedtægtsændringer, men de blev udskudt. 

Det viste sig at den vedtægt 

forretningsudvalget var i besiddelse af 

var en forældet udgave 

 

Forslag fra Gråsten skakklub: 

Angående Sønderjysk enkeltmandstur-

nering 2004 Ovennævnte turnering var på 

klubbens ekstraordinære generalfor-

samling den 8. januar 2004 genstand for 

en debat, der efterfølgende udmøntede sig 

i denne skrivelse. 

Årsagen er, at vi i kraft af vores værts-

skab til turneringen har indhøstet en 

række bemærkninger og ændringsforslag. 

Vi har modtaget en hel del henvendelser 

omkring afviklingsformen med to runder 

samme dag, hvilket har afstedkommet, at 

der er enkelte, som har fravalgt 

turneringen 

Vores forslag skal lyde, at der til næste 

års SEMT bliver kigget på, hvorledes 4. 

HK ønsker, at SEMT bliver afviklet. 

Som konsekvens af ovennævnte forslag 

mener vi også, at turneringen bliver 

henført til 4, HK`s ansvarsområde. Det 

betyder, at det er 4. HK, som afvikler 

turneringen med evt. hjælp af en eller 

flere klubber.  

En naturlig følge heraf betyder det også, 

at 4. HK udover det økonomiske tilskud, 

der allerede gives til den klub, der 

afvikler turneringen, er ansvarlig for, at 

der er et tilstrækkeligt ”sponsorkorps” 

med økonomiske midler til rådighed for 

den/de klub(ber), der vil forestå SEMT. 

Afslutningsvis kan vi som en sidebe-

mærkning nævnte, at vi er stærkt util-

fredse med den manglende dækning af 

turneringen på vores hjemmeside 

www.4hk.dk, idet der alene har været tale 

om inputs fra os selv desuagtet 

webmasteren i god tid er blevet be-

kendtgjort med vores turnering. 

Henvendelsen blev læst op og fulgt op 

med en opfordring til FU om at finde en 

landsdelsdækkende sponsor. 

Vedrørende tilslutning til SEMT har Kurt 

Petersen følgende bemærkning: Der er 

generelt ikke så stor tilslutning til SEMT, 

det ligger på ca. 50 deltagere. 

Helge Andersen: En konklusion på de-

http://www.4hk.dk/
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batten, må være at de enkelte klubber 

afgør om der skal være sponsor på. 

 

Eventuelt: 

De gældende nyfundne vedtægter vil 

blive tilsendt formændene, sammen med 

påtænkte ændringer. 

Dette vil blive gjort i god tid før næste 

samling. 

Vagn Lauridsen: På hjemmesiden kan der 

godt fortælles om forslag til ændringer. 

Og så en opfordring: Lad nu være med at 

lave vedtægterne for stramme, det er godt 

med lidt spillerum. 

Der er forslag om at kalde denne for-

samlings møde for generalforsamling og 

ikke formandsmøde, som er ret mis-

visende idet dette er en generalforsam-

ling. Der er ingen indvendinger herimod, 

så det bliver sådan fremover. 

Frede Andersen: Allan Hye bør tage en 

tak med til Bjørnskov. Vi kan for en la-

vere pris udsende vores publikationer. 

Dette skyldes at 4. HK kan få trykket til 

en væsentlig billiger pris end tidligere, 

ved hans hjælp. 

 

Fra forskellige hjemmesider. 

 

Efter mange års pause kunne vi endelig 

afholde den 12. hurtigskak- Forårstur-

nering i Oversø-Frørup. 

Med 24 tilmeldinger spillede vi 5 runder i 

4 grupper af 6 skakspillere.  

Det var især spillerne fra Tønder, der 

satte deres præg på turneringen. De 

"bortførte" 3 ud af 4 pokaler: 

Mesterklasse:  

1. Niels Falsig 4 pkt. (Tønder)  

2. Jan Cristensen 3 pkt. (Odysseus)  

B1: 1. Erik Damholdt 3,5 pkt. (Tønder)  

      2. H-J. Clausen 3,5 pkt. (Gråsten)  

B2: 1. Nikolaj Holm 4,5 pkt. (Tønder)  

      2. Walter Bornhöft 4 pkt. (DSOF)  

B3: 1. Sascha Thomsen 4,5 pkt. (u.kl.)  

      2. Keld Schaadt 3,5 pkt. (Hejls) 

Alt i alt havde vi en rigtig hyggelig dag 

her i Oversø og vi håber på at få endnu 

flere tilmeldinger til næste år. 

 

Mvh. Per Dammann 

 

Godtfred vandt trekantturnering. 

Den ældste var også den bedste, da su-

perveteranen Godtfred Sloth Jensen fra 

Aabenraa gik til tops i Trekantsturne-

ringen med 6,5 pts. af 8 foran Hans 

Valdemar Hansen fra Løgumkloster med 

6 pts. 3.-4. præmierne blev delt mellem 

de 2 Gråsten spillere Rasmus  Petersen og 

Bent Bojsen med 4,5 pts. 

Basis 1 gik også til Aabenraa da talentet 

Mads Sørensen vandt basis 1 med 6 pts. 

foran 3 spillere som delte 2.-4. 

præmierne. Det er Morten Helms, Als-

sund, Hansjørgen Clausen, Gråsten og E. 

J. Jessen, Alssund med 5,5 pts. 

Basis 2 gik til endnu en superveteran da 

Knud Erik Gottschalk fra Alssund vandt 

med 7 pts. foran et ungt talent fra Nordals 

Skoleskak Dennis Høj med 6 pts. 3. 

præmien gik til Nikolaj Hansen, Alssund 

med 5,5 pts. mens 4. præmien blev delt 

mellem Susan Clausen, Gråsten og 

Michael Nielsen, Alssund med 5 pts. 
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Fra glemmebogen. 

 

Jeg brugte juleferien til at kigge i de 

gamle gemmer, og få smidt de ting ud, 

som jeg ikke skal bruge mere. Jeg støder 

ind i et parti fra Godtfred, som jeg var 

overbevist om, jeg havde brugt, men, jeg 

tjekkede min database og alle numre af 

”Nyt fra Hovedkredsen” og kunne ikke 

finde partiet. 

Jeg undskylder meget overfor alle, men 

specielt Godtfred, at partiet ikke kommer 

i før nu – jeg ved ikke engang hvornår det 

er spillet, men det er fra en holdkamp står 

der. 

 

Ib Andersen, Augustenborg 

Godtfred Sloth Jensen, Aabenraa 
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bedre. 13.e5 ¤d7 14.¤a4! ¦b8 

15.c4! ¦d8 16.£c2 £a5?? 17.a3!! 

Nu er gode råd dyre, dronningen er i 

fare. 17...¤f8! 18.¦fd1 ¦d7!! 19.b4 

£d8 20.¤c5 ¥xc5 Næsten tvunget. 

21.¥xc5 ¥b7 22.¦d2! Hvid har helt 

overtaget spillet. 22...¦a8 23.£c3 

¤g6 24.g3 ¤e7 25.¦ad1! g6 26.£d4 

Her siger jeg til Ib, som er en meget 

flink fyr: "Det er kattens leg med 

musen." Ib svarer så: "Ja, det er bare, 

hvem der er musen." Det er 

selvfølgelig jeg, som sort. 26...¤f5 

27.£f2 h5 28.¦g1 ¤e7 29.g4 hxg4 

30.¦xg4 ¤f5 31.h4 dxc4 32.¦xd7 

£xd7 33.¦g1 £d8 34.h5 ¢g7 

35.¦g5 £d3 36.£g2? ¤h4!  

 

 
 

37.hxg6 fxg6? [ 37...¤xg2 38.gxf7+ 

¢h7 ( 38...¢xf7?? 39.¥h5+ £g6 

40.¥xg6++-) 39.¦h5+ ¢g7 

40.¦g5+=;  37...f6 38.exf6+ ¢xf6 

39.¥e4 ¤xg2 40.¥xd3 ¤xf4 41.g7 

¦g8 42.¥h7 ¦xg7 43.¦xg7 ¢xg7³] 

38.¥e4 ¤xg2 39.¦xg6+ ¢h7 

40.¥xd3 ¤xf4 41.¦xe6+ cxd3 

42.¦e7+ ¢g6 Nu kan hvid ikke 

forhindre en sort dronning, på grund 

af den hvide springer, der har faret 

fredløs rundt. "Hvorfor vandt hvid ikke 

med den store overmagt?" spurgte Ib 

bagefter. 0–1 
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Sønderjydsk EMT 

 

Hver gang man til sin alder føjer et år, 

en større betydning et venskab får. 

Et venskab med jer spreder varme omkring,  

se det hører med til de større ting. 

 

Godtfred Sloth Jensen havde ovenstående 

vers med. Det blev sunget i forbindelse 

med præmieoverrækkelsen. Godtfred 

havde sin violin med og spillede til. Han 

spillede også når folk hentede deres 

præmier, og dem var der mange af. Ud 

over de sædvanlige til nummer 1 og 2, 

havde man indført en skønhedspræmie i 

hver klasse – og en trøstepræmie til 

nummer sidst i hver klasse. Både vinder 

og taber af et skønhedsparti fik 

skønhedspræmie, for som der blev sagt: 

”Der skal 2 til et godt parti skak.” 

 

I basis 5 var der kun 7 spillere. Der var 

ikke megen spænding i gruppen, idet 

Espen Thomsen, Aabenraa vandt sine 5 

første partier, og kun afgav et halvt point 

i sidste runde, hvor førstepladsen med 5½ 

point af 6 var sikker. Jørgen S. Elley blev 

en lige så sikker toer med 4½ point, og 

han fik skønhedspræmien sammen med 

Niels Bo Wilhelmsen for følgende parti: 

 

Jørgen S. Elley 

Niels Bo Wilhelmsen 

 

1.e4 e5 2.f4 Kongegambit spændende 

åbning, som ikke længere bruges ret 

meget mellem stormestre. 2...¤c6 

3.¤f3 ¥c5 4.¥c4 f6? Jeg har spillet 

kongegambit i flere år - hvis sort ikke vil 

spille de skarpe teorivarianter med exf4,  

 

så skal d6 spilles. 5.c3 ¤ge7 6.d4 Nu 

tager hvid magten over centrum - nu er 6. 

-, exd4 nødvendigt. 6...¥d6 7.fxe5 Sort 

er helt færdig - hvilket hvid tålmodigt og 

smukt udnytter. 7...fxe5 8.0–0 b6  

 

 
 

9.¤g5 ¦f8 10.¦xf8+ ¢xf8 11. 

¤xh7+ ¢e8 12.£h5+ g6 13.¤f6+ 

¢f8 14.¥h6# 1–0 

 

Basis 4 blev også spillet med kun 7 

mand, idet en spiller udgik. Det blev en 

rigtig kampgruppe – ingen remisser. 

Spænding til det sidste, idet 2 spillere 

delte førstepladsen inden sidste runde. 
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Her vandt Jørn Bertelsen, Gråsten over 

Jacob Bjørnskov, Haderslev. Det betød 

Jørn Bertelsen vandt gruppen med 5 point 

af 6 foran Jakob Bjørnskov og Uwe 

Graumann, Flensborg – begge med 4 

point. Skønhedspræmien gik til Uwe 

Graumann og Jakob Eberhardt. 

 

Jakob Eberhardt-Uwe Graumann 

 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.¥f4 c6 4.e3 ¥f5 

5.¥e2 e6 6.0–0 ¥d6 7.¥xd6 £xd6 

8.¤bd2 0–0 9.c4 ¤bd7 10.¦c1 ¦ac8 

11.£b3 £b8 12.¥d3 ¥xd3 13.£xd3 

h6 14.h3 Ingen af de 2 spillere har 

virket særlig interesseret i at genere den 

anden, men nu skifter spillet karakter. 

14...e5 15.cxd5 ¤xd5 16.¤c4 exd4 

17.¤xd4 ¤e5 18.¤xe5 £xe5 

19.¦fe1 ¤f6 20.¦c3 ¦cd8 21.¦ec1 

¦d5 22.£e2?  

 

 
 

¦fd8  22...¦xd4 vinder en officer, da 

damen hænger efter slag. 23.¦c4 ¦xd4! 

Nu ser han det. 24.¦xd4 ¦xd4 25.f4 

£e4 26.¦e1 ¦d7 27.g4 £d3 28.£f3 

¤e4 29.g5 Med en officer bagud prøver 

hvid desperat, men stillingen bliver bare 

værre. 29...hxg5 30.fxg5 ¤xg5 

31.£g3 ¤e4 32.£g4 ¤f6  32...¦d6 

33.£c8+ ¢h7 34.£f5+ ¦g6+ 35.¢h2 

£d2+ og hvid er helt færdig. 33.£g5 

£g6 34.£xg6 fxg6 35.e4 ¦e7 Hvid 

skal ingen chancer have - først 

afbytningen af damer - så blokade af 

hvids eneste mulighed for modspil. 

36.e5 ¤d5 37.¢g2 ¢f7 38.¢g3 ¢e6 

39.¢g4 ¦f7 Efter kongens overtagelse 

af blokaden kommer tårnet igen i spil. 

40.¢g5 ¤f4 41.h4 ¦f5+ 42.¢g4 ¤d3 

43.¦d1 ¤xe5+ 43...¤f2+ 44.¢g3 

¤xd1 Vinder lettere. 44.¢g3 ¤d7 

45.¦e1+ ¦e5 46.¦g1 ¦f5 47.¢h3 

¢f6 48.¦d1 ¢e6 49.¦e1+ ¤e5 Sort 

har de sidste træk spillet lidt planløst, 

men med sit næste træk, gør hvid det 

nemt for ham. 50.¦e3 ¦f3+ 51.¦xf3 

¤xf3 0–1 

 

I basis 3 var der deling på 1. – 2. pladsen, 

idet både Carsten Borchert, Alssund og 

Erik Asmund, Gråsten sluttede med 5½ 

point af 7. Nummer 3 med 4½ point 

finder vi Hansjørgen Clausen, med 4½ 

point. 

 

Erik Asmund og Ralf Stegelmann fik 

skønhedspræmien for følgende parti: 

 

Erik Asmund - Ralf Stegelmann 

 

1.e4 d6 2.d4 g6 3.b3 ¥g7 4.¥b2 c6 

5.¤f3 £c7 6.h3 ¤f6 7.¥d3 b6 8.c4 

Hvid har en behagelig stilling med 

terrænovervægt. 8...0–0 9.0–0 ¦e8 

10.¤c3 ¥b7 11.£c2 e5 12.¤e2 



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 33 Side - 13 - 

 

¤bd7 13.¤g3 ¦e7 14.¦fe1 a6 15.a4 

c5 16.d5 a5 Det må være forkert at 

lukke damefløjen, når hvid hurtigt kan 

komme til angreb på kongefløjen. 

17.¥c1 £d8 18.¤h2 £f8 19.¦a2 ¥h6 

20.¥e3 ¤b8  20...¥xe3 21.¦xe3 og 

det tager tid inden angrebet kommer. Nu 

erobrer hvid diagonalen c1–h6 21.£c1 

¥xe3 22.£xe3 ¥c8 23.f4 ¦aa7 

24.¦f2 £g7 25.f5 ¦e8 26.¥e2 ¤a6 

27.h4 ¤b4 Det ligner et flot felt til 

krikken, men desværre for sort gør den 

ingen gavn. Nu mangler den bare i 

forsvaret. 28.¥d1 ¢h8 29.h5 29.¦ef1 

¦f8 30.fxg6 fxg6 31.¥g4 ¥xg4 

32.¤xg4 ¦af7 33.¤h6 ¦d7 34.£g5± 

29...gxf5 Jeg havde forsøgt g5 og h6 i et 

forsøg på at lukke stillingen. 30.h6 Den 

bonde bliver afgørende! 30...£f8 

31.¤xf5 ¥xf5 32.¦xf5 ¤g8 33.¤g4 

f6 34.¦ef1 ¦f7 35.£h3 ¤a6 Tilbage 

fra den "flotte" position, men desværre 

for sent. 36.£h4 ¤b8 37.¤xf6 ¦xf6 

38.¦xf6 ¤xf6 39.¦xf6 £e7 

  

 
 

40.¦e6! Flot set - afgør straks. 

40...£xe6 40...£xh4 41.¦xe8#;  

40...£f7 41.¦xe8+ £xe8 42.£f6+ 

¢g8 43.£g7# 41.dxe6 1–0 

 

Knud Jespersen, Ribe vandt basis 2 med 

5 point. 3 sejre og 4 remisser. Daniel 

Munksgaard, Esbjerg blev nummer 2 med 

4½ point. Han fik også skønhedspræmien 

sammen med Øjvind Hansen. 

 

D. Munksgaard-Øjvind Hansen 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e2 e6 7.0–0 ¥e7 

8.¥e3 0–0 9.f4 £c7 10.¥f3 ¤c6 

11.a3 ¥d7 12.£d2 ¦ac8 13.¦ad1 

¤a5 14.¥e2 ¤c4 15.¥xc4 £xc4 

16.h3 ¦fd8 17.£f2 ¥e8 18.e5 Det 

virker forkert at åbne for sorts tårn og 

bytte bonden af. 18...dxe5 19.fxe5 

¤d5 Nu ser vi det taktiske - den åbne og 

stærkt besatte linie ned mod kongen. 

20.¤xd5 ¦xd5 Har sort løst sine 

problemer? Han har løberparret, solid 

bondestruktur og truer med at vinde hvids 

centrumsbonde. 21.¦d3 £a4 Der truede 

fælt Tc3.  
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22.¤f5! Nej – sorts problemer er på 

ingen måde løst, efter dette smarte 

springertræk har sort store problemer. 

22...¥f8 22...¦xd3 23.¤xe7+ ¢f8 

24.¤xc8 ¦d8 25.¤d6+- 23.¦xd5 

exd5  

 
 

24.e6! ¦c7  24...fxe6 25.¤h6+ gxh6 

26.£xf8#;  24...f6 25.e7± 25.£g3 

Truer tårnet. 25...£c6 26.exf7+ ¥xf7 

27.¤h6+ ¢h8 28.¤xf7+ ¢g8 

29.¤h6+ 1–0 

 

Alssunds mesterrækkehold vandt basis 1. 

De 3 Alssundspillere blev placeret på de 

3 første pladser. Kim Czepluch vandt 

med 5½ point, og Bo Rossen og Karsten 

Fyhn delte 2.-3.-pladsen med 4½ point. 

Hans Valdemar Hansen og Jan 

Rosenberg fik skønhedspræmien. Partiet 

tog åbenbart hårdt på Hans Valdemar. 

Efter partiet, som blev spillet i 4 runde, 

førte han gruppen med 3½ point, men 

tabte sine 3 sidste partier. 

 

 

 

Hans V. Hansen-Jan Rosenberg 

 

1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.¤f3 dxe5 4.e4 

Stillingen kan også opstå efter afslået 

kongegambit. 4...¥c5 5.¥c4 ¤f6 6.d3 

¤c6 7.¥g5 £d6 Spildt træk, når sort 2 

træk senere alligevel spiller h6. 8.¦f1 

¥g4 9.c3 h6 10.¥xf6 £xf6 11.¤bd2 

£e7 12.£b3 0–0–0 13.¥d5 ¤a5 

14.£a4 ¥b6 15.b4 ¥d7 16.£c2 ¤c6 

17. ¤c4 efterfulgt af a4 og a5 giver ikke 

sort muligheden for at flygte med 

løberen. 17.a4 ¥e3 18.¤c4 ¥f4 19.g3 

¥g5 20.b5 f5 20...¤b8 21.¤fxe5 

¦hf8 22.¦xf7 ¦xf7 23.¤xf7 ¦f8 Den 

variant er ikke sjov for sort, så han 

vælger en mere aktiv plan. 21.bxc6 

bxc6 Løberen kan jo ikke slippe væk, så 

officeren er hjemme igen. Hans 

Valdermar er bare ligeglad med løberen, 

for han går vanen tro efter kongen. 

22.£b3 cxd5 23.¦b1 ¥xa4  

 

 
24.£b7+ Det er ikke længere et spil om 

løbere! 24...¢d7 25.¤cxe5+ ¢e8 

26.£a6 £a3 Hvid vinder også i 

følgende variant, men det er en fejl at 
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fjerne dronningen fra forsvaret. 26...¥d7 

27.£g6+ ¢f8 28.¤xg5 hxg5 

29.¤xd7+ £xd7 30.¦xf5+ ¢g8 

31.¦xd5 27.£g6+ ¢e7 28.£f7+ ¢d6 

29.£xd5+ ¢e7 30.£f7+ Opgivet. Der 

kunne følge 30.¢d6, ¤c4+ og 

31.....¤xa3 - hvis man ikke lige ser den 

mat i yderligere 5 træk, som Fritz 

naturligvis opdager. 

Mesterklassen fik en sjov slutning. 

Vinderen af gruppen blev John Rendboe 

med 6 point, men da han er medlem af 

Århus Skakklub, kan han ikke blive 

Sønderjysk Mester. Han blev dog hædret 

som gruppevinder og fik sin præmie. 

Nummer 2 i gruppen blev Lars Hansen 

med 5 point. Han kan heller ikke blive 

Sønderjysk Mester, da han er medlem af 

SK 68. På 3. – 4.- pladsen kommer Kai 

Bjørnskov, Haderslev og Lars Wilton, 

Ribe med 4 point. De 2 skal spille 

omkamp om mesterskabet. Den bliver 

dog først spillet til sommer, så mere om 

den i næste blad. 

Skønhedspartiet i denne gruppe gik til 

Kai Bjørnskov og Helge Andersen. 

Helge Andersen- Kai Bjørnskov  

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¤f3 

b6 5.¥g5 h6 6.¥xf6 6.¥h4 Er bedre, 

men jeg byttede et par åbninger. 6...£xf6 

7.e4 ¥b7 8.¥d3 Buen er spændt for 

hårdt, hvilket Kai flot udnytter. 8...c5 

9.a3  9.e5 £f4 10.0–0 ¥xf3 11.£xf3 

£xf3 12.gxf3 ¥xc3 13.bxc3 ¤c6 

14.¥e4 cxd4 15.¥xc6 dxc6 16.cxd4 

¦d8 17.¦ad1 ¢e7 Sort har en klar 

fordel. 9...cxd4 10.¤xd4 ¥xc3+ 

11.bxc3 0–0 12.0–0 Sort har fordel. 

12...¤a6 13.f4 ¤c5 14.e5 £e7 

15.¤b5 ¥c6 16.¤d6 

 
 

 f5! Først lukkes for modspilschancer i 

diagonalen. 17.¦a2 ¤b7 Så byttes hvids 

bedst placerede brik. 18.¤xb7 ¥xb7 

19.¥e2 ¦ac8 20.¦d2 £c5+ 21.¢h1 

¥c6 22.¥f3 ¦f7 23.¥xc6 £xc6 

24.¦d4 Her troede jeg på chancerne for 

modspil mod den sorte bonde på d7. 

24...¦c7 25.¦f3 £c5 26.£a4 Dækker 

a3 og angriber d7, 

 
 

 men svækker kongefløjen. 26...g5! 

27.g3 27.¦g3 Varianten viser nogle af 
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hvids problemer. 27...¢f8 28.fxg5 

£xe5 29.¦d1 hxg5 30.¦xg5 ¦h7 

31.h3 £e3 32.¦g6 ¢f7 27...£c6 

28.£xc6 ¦xc6 29.¦fd3 ¦c7 30.¢g2 

¢f8 31.fxg5 Det ville nok være bedre at 

fortsætte kongevandringen - trækket 

svækker e5. 31...hxg5 32.g4 ¢e8 

33.¦h3 ¦c5 34.¦h8+ ¢e7 35.¦a8? 

Jeg så kun på 35....¦xe5 36. ¦xa7 

efterfulgt af ¦b7 35...¦a5 36.c5 bxc5 

37.¦d3 ¦xa3 38.¦c8 ¦a2+ 39.¢g1 f4 

40.¦f3 ¦f8 41.¦xc5 41.¦xf8 ¢xf8 

42.h4 gxh4 43.¦xf4+ ¢g7 44.g5 a5 

45.¦xh4 a4 Er også håbløst for hvid. 

41...¦b8 42.¦f2 ¦a1+ 43.¢g2 ¦bb1 

44.¦c4 ¦g1+ 45.¢f3 ¦ae1 46.¦a2 

¦xe5 47.¦xa7 ¦d1 48.¦cc7 ¦e3+ 

49.¢f2 ¦d2+ 50.¢f1 f3 51.¦ab7 

¦ee2 0–1 

 

Hovedkredsformandens parti i sidste 

runde bragte ham på 3. pladsen: 

 

Hansjørgen Clausen - Alan S. Jensen 

 

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥g4 4.c4 

dxc4 5.¥xc4 e6 6.£a4+ £d7 7.¥b5 

c6 8.¤e5 £c7 9.¥d3 ¤bd7 10.¤xg4 

¤xg4 11.h3 ¤gf6 12.¤c3 ¥e7 13.e4 

Efter en lidt passiv start, begynder hvid at 

røre på sig. 13...¤b6 14.£c2 h6 

15.¥e3 0–0 16.0–0 ¦ad8 17.¤e2 

¤bd7 18.¥f4 e5 19.¥g3 ¥d6 

20.dxe5 ¤xe5 21.¥xe5 ¥xe5 22.f4? 

£b6+ 22...¥xb2 23.£xb2 ¦xd3 Koster 

en bonde. 23.¢h1 ¥d4 24.e5 ¤d5 

25.¦f3 ¤b4 26.£c4 c5  26...¤xd3 

27.¦xd3 £xb2 28.¦c1 £xe2 29.¦xd4 

£xc4 30.¦cxc4 ¦fe8 31.¢g1 ¢f8 Sort 

har en klar fordel på grund af sin ekstra 

bonde. 27.¦b1 £c6 28.a3 ¤a6 

28...¤xd3 Er bedre og langt det mest 

naturlige træk. 29.¤g3 ¦d7 30.¥e4 

£e6 31.£b5 g6 32.f5! Sort har placeret 

flere brikker uheldigt, og nu ruller hvids 

angreb. 32...£e7 33.fxg6 fxg6 

34.¦xf8+ ¢xf8 35.¦f1+ ¢g7 

36.¥xg6! Godt set! 36...¢xg6 37.¦f6+ 

¢h7 37...£xf6 38.exf6 ¦f7 Er håbløst, 

men er faktisk bedre end teksttrækket. 

38.£d3+ ¢h8 38...¢g8 39.£g6+ 

¢h8 40.¤f5 £d8 41.£xh6+ ¢g8 

42.£g5+ ¢h8 43.¦h6+] 39.¦xh6+ 

¢g8 40.£g6+ £g7 41.£e8+ £f8 

42.¦h8+! ¢xh8 43.£xf8+ ¢h7 

44.£f5+ Nu ryger tårnet og sort opgiver. 

Fritz siger iøvrigt også, at der er mat i 6. 

1–0 
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Holdskak. 

 

3. division. 

Alle sønderjyske hold var placeret i 

samme række, og det gik godt. 

Haderslev vandt rækken og rykkede op. 

Haderslevs eneste svipser var mod 

Tønder – resten af deres kampe vandt de. 

Den ene sejr var endda på 7½-½ - det gik 

ud over Aabenraa.  

Nummer 2 i rækken blev Ribe og Tønder 

sluttede på 3. pladsen. Trods det store 

nederlag sluttede Aabenraa på 5. pladsen, 

og endda kun ½ point fra 4. pladsen. 

1. Haderslev  31 

2. Ribe  28½ 

3. Tønder  24 

4. Nyborg  23 

5. Aabenraa   22½ 

6. Frem  21½ 

7. Springeren (Kolding) 17½ 

8. Søndersø     0 

Søndersø kunne ikke stille med mere end 

5 mand i de første 2 runder, og valgte 

derefter at trække sig. 

De 3 nederste rykker ned. 

 

M-rækken. 

Det nye var 5-mandshold. Flere klubber 

havde påpeget, at de ikke havde folk nok 

til 8-mandshold, så 5-mands hold var at 

foretrække. Alligevel stillede kun 7 hold 

til start! 

Bov skakklub var storfavoritter. Bovs 

ratingsnit var de fleste gange højere end 

modstanderens førstebræt. Haderslev 2, 

 Ribe 2 og Alssund skulle kæmpe om 

andenpladsen, som ville give en knald 

eller fald kamp på 8 brætter mod nummer 

1. 

Bov klarede forventningspresset og 

scorede 4¼ af 5 i snit. Alssund blev 

nummer 2 og fik retten til opryknings-

kampen, som beskrives senere i bladet. 

1. Bov  25½ 

2. Alssund  18 

3. Haderslev 2  16 

4. Ribe 2  14½ 

5. Fribonde  12 

6. Flensborg  10½ 

7. Gråsten    8½ 

Den interne Flensborg duel blev vundet 

af Fribonde, som fik 1½ point mere – det 

betyder meget for spillerne i de 2 klubber. 

 

A-række nord. 

I stedet for at lave en A- og en B-række 

lavede man 2 A-rækker. Ved juletid 

havde 5 hold lagt sig i spidsen, men kun 2 

formåede at holde tempoet. De 2 hold var 

Løgumkloster og Ribe 3. De 2 hold 

sluttede 5 point foran nærmeste 

konkurrent. Løgumkloster sluttede ½ 

point foran Ribe, og vinder dermed 

rækken. 

1. Løgumkloster 23½ 

2. Ribe 3  23 

3. Vamdrup  18 

3. Vejen  18 

5. Ribe 4  15½ 

6. Vojens  14½ 

7.Lunderskov  14 

8. Aabenraa 3  13½ 
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A-række syd. 

Efter 3 runder havde 2 hold lagt sig i 

spidsen. Jeg skrev i nummer 32 at det 

indbyrdes opgør i 5. runde kunne afgøre 

rækken. Her vandt Aabenraa 2 med 5-0 

over Flensborg 2, og så var række afgjort. 

Aabenraa 2 fortsatte tempoet og vandt 

rækken med 6½ points forspring. 

Flensborg var også rystet i runden efter 

det store nederlag, og her tabte de til 

Alssund 2. 

1. Aabenraa 2  26½ 

2. Bov 2  20 

3. Augustenborg 19½ 

4. Alssund 2  19½ 

5. Flensborg 2  18½ 

6. Tønder 2  17½ 

7. Gråsten 2  10 

8. Oversø-Frørup   8½ 

 

C-rækken. 

De unge fra Haderslev 3 formåede i kun 4 

runder at skaffe sig et forspring på 7 

point. De scorede 18 af 20 og blev med 

90% turneringens bedste. 

1. Haderslev 3  18 

2. Alssund 3  11 

3. Fribonde 2  11 

4. Ribe 5    8½ 

5. Tønder 3    1½ 

 

Det er uhyggeligt at se, at de store 

klubber, som Haderslev, Tønder, Aa-

benraa og Alssund kun har 3 hold hver 

med i holdturneringen. De store klubber 

har altså kun 15-18 spillere, som spiller 

holdskak. Tønder har dog et hold mere, 

som spiller i juniorrækken. 

 

 

D-rækken. 

Junior/nybegynder? 

Denne række har givet anledning til 

mange diskussioner. Skal man have en 

aldersgrænse? Det kunne måske udelukke 

Frøslevlejrens hold, som består af elever, 

som er ældre en de fleste andre i rækken. 

Frøslevlejren plejer at vinde rækken, og 

kan være en tårn i øjet på nogle af lederne 

med væsentligt yngre spillere.  

En ratinggrænse har også været omtalt. 

Den vil betyde, at voksne nybegyndere 

kan starte i rækken. Den ville også be-

tyde, at en stærk juniorspillere ikke kan 

være sammen med de øvrige juniorer, 

men skal spille blandt de voksne. 

Både ratinggrænse og aldersgrænse blev 

stemt ned ved formandsmødet i februar. 

 

Har du den gode ide – måske en 

kombination af begge, så kom med den. 

 

Halvdelen af rækkens hold kom fra Bov. 

Ribe og Bov er dermed de eneste klubber, 

som stiller med 6 hold.  

Rækken blev igen vundet af Frøslevlej-

rens hold, som gik gennem turneringen 

uden nederlag. 

1. Frøslevlejren 60 

2. Tønder junior 48½ 

3. Ribe 6  46½ 

4. Bov 3  45 

5. Nordals skoleskak 36½ 

6. Bov 4  28 

7. Bov 5  10½ 

8. Bov 6    8 
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Partier fra holdkampene. 

 

Det første parti er fra Haderslevs kamp 

mod Aabenraa, som Haderslev vandt 

med 7½-½. Partiet med noter er klippet i 

Bondefangeren. 

 

Carsten Andersen, Aabenraa - 

Carsten Hansen, Haderslev 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.¤f3 I 

afbytningsvarianten i fransk er ¤e2 

som regel bedre, da feltet f4 har stor 

betydning. 4...¥d6 5.¥d3 ¤e7 6.h3 

¤d7 7.c3 ¤f6 8.£c2 c6 9.¥g5 

Trækket ser godt nok ud, men hvorfor 

rokerer hvid ikke. 9...¤g6 10.¤bd2 

£e7+ Her kommer straffen: Hvid får 

sin rokade ødelagt. 11.¢d1 [ 11.¥e3 

Ser ikke rart ud. 11. ¢f1 kan spilles.] 

11...¤f4 Typisk for Carsten. Han 

sikrer sig ikke ved at rokere, men 

komplicerer spillet. 12.¦e1 ¥e6 

13.¥xf4 ¥xf4 14.¥f5 Hvids plan er at 

give sort en svag efternoler på e6. 

14...0–0 15.g3 ¥c7 Ikke helt præcist. [ 

15...¥xd2 16.¢xd2 ¦ae8 Hvis nu. 

17.¥xe6 ¤e4+ 18.¢c1 £xe6 Med 

stor fordel.] 16.¥xe6 fxe6 17.¤g5 

Hvid fik sin vilje, og den sorte bonde 

på e6 er dødsdømt - sorts dame står 

heller ikke for sikkert. 17...h6 

18.¤xe6 ¦ae8 Her har sort besluttet 

sig, ellers havde han spillet ¦fe8. Men 

der er ikke tvivl om, at hvid står bedst.  

 
 

19.¤f3 At dette træk er en 

unøjagtighed er virkelig ikke let at se. 

Godt var 19. ¦e3. Nu går resten 

forbavsende nok næsten af sig selv. 

19...£xe6 20.¦xe6 ¦xe6 21.£f5 ¦e7 

22.£d3 [ 22.¤h4 Et lumsk træk. 

22...¤e4 23.¤g6 Med ideen. 

23...¦xf5 24.¤xe7+ Med klar fordel til 

hvid.] 22...¤e4 23.£e3 ¦ef7 Ak nu 

hævner hvids manglende udvikling 

sig. 24.¢e2 Det bedste. [ 24.¤d2 

¤xd2 og hvid taber mere materiale.] 

24...¦xf3 25.£xf3 ¦xf3 26.¢xf3 ¢f7 

Resten er teknik. 27.¢g4 ¤xf2+ 

28.¢f3 ¤xh3 29.¦f1 ¤g5+ 30.¢e3+ 

¢e7 31.g4 ¤e6 32.b3 ¥f4+ 33.¦xf4 

¤xf4 34.¢xf4 ¢f6 35.c4 b5 36.c5 b4 

37.¢f3 ¢g5 38.¢g3 g6 39.¢f3 h5 

40.gxh5 gxh5 0–1 
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De næste 2 partier er fra C-rækken, 

hvor Haderslev også viste stilen: 

 

Jakob Bjørnskov, Haderslev - Jan 

Zimmermann, Alssund 

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 

4.¤xd4 e6 5.¤c3 ¥b4 6.¤b3 ¤ge7 

7.¥d2 0–0 8.¥d3 d5 9.a3 ¥xc3 

10.¥xc3 d4 11.¥d2 ¤g6 12.f4 e5 

13.f5 ¤f4 14.£f3 [ 14.¥xf4 exf4 15.0–

0 og hvid står bedst.] 14...¤xd3+ 

15.cxd3 £f6 Et træk, som direkte 

opfordrer hvid til angreb. 16.h4 h6 

Endnu et mål at gå efter. 17.g4 g5? 

Panik! 18.hxg5 hxg5 19.£h3 ¦e8  

 
 

20.¥xg5! Opgivet - efter 20....£g7 

21. f6 taber sort dronningen eller går 

mat. 1–0 

 

Yderligere et parti fra Haderslevs 

suveræne hold i C-rækken: 

 

Knud Erik Gottschalk,Alssund - 

Jan Fogh,Haderslev 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¤f3 d5 Den 

moderne udgave i kongegambit - før 

spillede man g5. 4.e5 ¤e7 5.d4 ¤g6 

6.¥d3 ¤c6 7.¥xg6 hxg6 8.¥xf4 

¥b4+ 9.c3 ¥a5 10.0–0 ¥g4 11.£d3 

¥f5 12.£e3 £e7 13.a3 0–0–0 14.b4 

¥b6 15.¤bd2 f6 16.¦ae1 Her burde 

hvid have spillet 16. a4 med truslen 

a5 og dermed en åbning af en 

tårnlinie ned mod kongen. Når man 

spiller kongegambit, så skal man 

angribe. 16...¦he8 Det ser lidt 

mystisk ud, når man flytter tårnet væk 

fra den åbne linie mod kongen. 

17.¤b3 a6 18.¢h1 £e6 19.¤c5 

¥xc5 20.dxc5 Jeg havde pr. refleks 

slået med den anden bonde, så jeg 

havde haft den åbne linie ned mod 

kongen. 20...¦e7 21.¤d4 ¤xd4 

22.cxd4 ¥e4 Nu er stillingen lige - 

hvilket de uligefarvede løbere 

bidrager til. 23.h3 ¦h8 Endelig - et 

tårn i den åbne linie. 24.£c3??  

 
¦xh3+! Det koster dronningen. g-

bonden er bundet og 25. £xh3, 

£xh3+ 26. ¢g1, £xg2++ 0–1 
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Parti fra holdkamp. 

 

Partiet er fra opgøret mellem Tønder 

og Bov. det er spillet den i Bov 

mellem klubbernes 2.-hold. Kampen 

endte 3½-1½ til hjemmeholdet fra 

Bov. 

Modstanderne i partiet er et par 

gamle rutinerede spillere, men de går 

til hinanden, som et par skole-

skakspillere. Partiet er ikke fejlfrit, 

men utroligt underholdende.  

Det blev vist i Bov, under en gen-

nemgang af holdpartier. Svend Erik 

Kramer stod for gennemgangen og 

har skrevet kommentarer til. 

 

Gonde Hansen , Tønder 

Knud Engsnap, Bov 

 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤d4?! En 

kendt åbningsfidus, men trækket er 

kun godt hvis hvid spiller 4.¤xe5?  

4.¤xd4 exd4 5.d3² 4...£g5 5.¥xf7+ 

5.¤xf7?? £xg2 6.¦f1 £xe4+ 7.¥e2 

¤f3# 5...¢e7 6.£h5? 

  

 

Bør tabe straks 6.¤c3 £xe5 7.¥c4µ 

er forholdsvis bedst for hvid, men 

naturligvis ikke helt godt 6...£xh5?! 

Kun det næstbedste [ 6...£xg2! 7.¦f1 

( 7.£h4+ g5!–+) 7...£xe4+ 8.¢d1 

£xc2+ 9.¢e1 £xc1+ 10.£d1 ¤c2+ 

11.¢e2–+ og hvid kan opgive som 

påvist af Bo Jensen i analyserne lige 

efter partiets afslutning.] 7.¥xh5 

¤xc2+ 8.¢d1 ¤xa1 9.b3?!  9.¤f7 

¤f6 10.¤xh8 ¤xh5 11.d4µ Havde 

været en lidt bedre mulighed for hvid 

9...d6?!  9...g6 10.¥e2 d6 Er den 

rigtige trækfølge for sort 10.¤f7 ¤f6 

11.¥b2? 11.¤xh8 ¤xh5 12.¥b2 

¤xb3 13.axb3 ¥e6 og vi er tilbage i 

partifortsættelsen, men teksttrækket 

giver sort en gylden mulighed for at 

komme afgørende foran i materiale. 

11...¤xh5?! 11...¦g8! 12.¥f3 ¤xb3 

13.axb3 ¢xf7–+ og sort er et helt tårn 

foran! 12.¤xh8 ¤xb3 13.axb3 ¥e6 

14.¢c2 ¢d7 15.g3 ¥e7 16.f4 ¦xh8 

17.f5 ¥f7 18.g4 ¤f6 19.g5 
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19...¤e8? Sort forsømmer at bryde 

den hvide bondekæde med Sxe4, nu 

bliver han i stedet alt for passiv og 

giver hvid mulighed for at komme 

tilbage i partiet. [ 19...¤xe4! 20.¥xg7 

¦g8 21.f6 ¤xg5 22.¦g1 ¤e6–+] 20.h4 

¥h5 21.d4 ¦f8 [ 21...¥f3! 22.¦e1 d5–

+] 22.¤d2 b5 23.¦a1 d5! Et ganske 

snedigt træk 24.¦f1 [ 24.¦xa7 dxe4 

25.¤xe4 ¦xf5–+] 24...¥g4 25.¦f4 ¥h5 

26.e5  

 

 
 

26...c5? Sort forpasser muligheden 

for at vinde en bonde med Txf5!, samt 

at forenkle stillingen med 

tårnafbytning.  [ 26...¦xf5! 27.¦xf5 

¥g6] 27.¤f1 c4 28.¤g3 cxb3+ 

29.¢xb3 ¥d1+ 30.¢c3 b4+ 31.¢d2 

¥b3 32.¤h5 a5 33.f6 gxf6 34.gxf6 

¥xf6 Teksttrækket er for så vidt 

udmærket, selv om der ingen reel 

grund er til at give officeren tilbage, 

men da sort bevarer gevinststillingen 

er det OK! [ 34...¥d8 35.¦f3 ¥c4 

36.¦g3 a4–+] 35.exf6 ¤xf6?? Dette 

er imidlertid helt galt, den isolerede 

bonde på f6 udgør ingen reel fare, 

slet ikke når sort har flere officerer i 

nærheden end hvid.   [ 35...¤d6! 

Havde været det rigtige, springeren 

truer både med at gå til e4 og c4. 

Hvid har næppe noget godt forsvar 

her.  ] 36.¤xf6+ ¢e6??  

 

 
 

Burde koste partiet.  [ 36...¢e7 

37.¤h5 ¦c8 38.¦f2 a4–+ og sort bør 

stadig vinde! ] 37.¤h5? Men hvid er 

åbenbart også mærket af dette svære 

og kræftetærende parti, så han ser 

ikke chancen for at tage hele pointet 

med 37. Sxd5!! [ 37.¤xd5!! ¦xf4 ( 

37...¦c8 38.¤e3±) 38.¤xf4+±] 

37...¦c8 38.¤g7+ ¢e7 [ 38...¢d7 

39.¦f7+ ¢d6 40.¢e3 ¦c2 41.¤e8+ 

¢e6 42.¦f2 ¦xf2 43.¢xf2 ¢e7 

44.¤c7 ¥c4 45.¤a8 a4 og sort har 

stadig gevinstchancer. ] 39.¤f5+ ¢e6 

40.¤g7+ og man enedes om remis! 

½–½ 
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Fra sidste nummer. 

 

Først må jeg lige beklage en fejl. Jeg 

stolede ukritisk på min kilde, som var 

Svend Novrups gode bog: ”Skak på 

tværs” da jeg i sidste nummer – under 

”Humor i skak” præsenterede følgende 

diagram: 

 

 
 

Udfordringen var: hvid trækker og 

sætter mat i 1 træk. Det kan ikke lade 

sig gøre.  

Erstat den sorte springer med et sort 

tårn, så virker spøgen. Mat i et træk! 

Løsning: 

1. b7-b8 sort springer og mat. 

Jeg håber ikke fejlen har ødelagt 

nattesøvnen for nogen. 

Jeg har ikke selv opdaget flere fejl, og 

jeg håber, at få at vide når jeg laver 

nogen, så de kan blive rettet. 

I en anden opgave gælder det om at få 

et tårn på d4 til at komme over alle 

felter på et skakbræt i så få træk, som 

muligt – her er løsningen: 

 

 
 

Novrup skriver: Opgaven kan løses i 

16 træk. De færreste vil have fundet 

løsninger med under 17 træk, så 

klarede du det, er det fornemt. 

 

Svend Novrup kommer vidt omkring i 

sin bog. Han kommer ind på skak i 

sproget, humor, historie etc. 

 

Der er også et par sider med citater, her 

er et par stykker: 

 

GM Salo Flohr: 

Skak kan, som kærlighed, angribe dig i 

hvilken som helst alder. 

 

GM Hans Ree: 

Skak er så smukt, at det er rimeligt at 

øsle sit liv væk på det. 



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 33 Bagsiden 

 

 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer. 

 

 

 

 
 


