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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 

 

Karsten Fyhn 

 

 E-mail: kfyhn@tiscali.dk 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 

 

http://www.4hk.dk 

 

 

Dette nummer. 

 

Endelig er sønderjysk EMT blevet 

afgjort. Der blev spillet helt igennem, 

da de indledende endte 1-1 måtte der 

lynomkamp til inden Kai Bjørnskov 

trak det længste strå. Partierne er i 

dette blad.  

 

Det meddeles, at Kurt Petersen efter 

mange års tro indsats trækker sig fra 

posten, som turneringsleder. Den skal 

genbesættes ved generalforsamlingen 

den 12. februar. 

 

Dagsorden til generalforsamlingen er 

på næste side. 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
mailto:kfyhn@tiscali.dk
http://www.4hk.dk/
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GENERALFORSAMLING  2005 

   

Sønderjydsk skak 4 hovedkreds indkalder hermed til formandsmøde lørdag 

den 12/ 2 2005 kl. 13.00 på  Rødekro  i Rødekro. 

 

Dagsorden: 

 

         1. Valg af dirigent. 

         2. Formandens beretning. 

         3. Godkendelse af formandens beretning. 

         4. Kassereren aflægger regnskab. 

         5. Drøftelse og godkendelse af regnskab og budget. 

         6. Holdturnering. 

         7. Pokalturnering. 

         8. Indkomne forslag. 

         9. Valg: 

             På valg er: 

           a. Formanden  Hansjørgen Clausen. 

           b. Søren Krabbenhøft. 

           c. valg for et år Kurt Petersen  vil gerne holde i fu. 

           d. Suppleant til FU. 

           e. Revisor. 

           f. Revisor suppleant 

         10. Fastsættelse af kontigent. 

         11. Sønderjydsk EMT. 

         12. Junior arbejde. 

         13. Eventuelt. 

   

 Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde 

senest 15. januar. 

  

Beretningerne fra formanden og regnskab vil blive udsendt 14 dage før. 

  

                          Vel mødt  

             Formanden Hansjørgen Clausen. 
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Omkamp om Sønderjysk EMT 2004 

 

Det Sønderjyske mesterskab 2004 

sluttede med, at Kai Bjørnskov, Ha-

derslev og Lars Wilton, Ribe sluttede helt 

lige, som de bedst placerede fra 4. 

hovedkreds. Derfor skulle der omkamp 

til. På grund af travlhed kunne de først 

spille efter sommerferien.  

De spillede efter følgende regler: 

2 partier med normal betænkningstid. 

Hvis stillingen var lige, skulle der spilles 

2 lynpartier. Hvis stillingen stadig var 

lige spilles et lynparti, hvor hvid har 6 

min og skal vinde, mens sort har 5 min, 

og sort vinder i tilfælde af remis. 

  

Ribe, den 19.10.2004, 1. matchparti 

 

Kai Bjørnskov, Haderslev ½ 

Lars Wilton Pedersen, Ribe ½ 

Noter af Kai Bjørnskov 

1. e2-e4, Sg8-f6 2. e4-e5, Sf6-d5 3. d2-

d4, d7-d6 4. c2-c4, Sd5-b6 Her fik jeg 

pludselig fornemmelsen af at være ved at 

løbe ind i en hjemmeforberedelse. Der 

findes en del grimme varianter med c7-c5 

(-c4), som jeg heller ikke kendte godt nok 

for mange år siden.. Jeg valgte derfor i 

dette vigtige parti en lidt blød, men 

absolut sikker og spillelig variant. 5. 

e5xd6, c7xd6 Det mest aktive. Efter 5.-, 

exd6 risikerer det at blive meget kedeligt! 

6. Sg1–f3, g7-g6 7. Sb1–c3, Lf8-g7 8. 

Lf1–e2, 0–0 9. 0–0, Sb8-c6 10. Lc1–e3, 

Lc8-g4 Begge spillere har udviklet sig 

logisk. Nu må hvid lige bruge tid på at 

dække c4. 11. b2-b3,  

 
 

d6-d5 Sådan må sort spille her. Lars går i 

mange stormestres fodspor. Vi så efter 

partiet på 11. -, e5. Lars frygtede 

varianten 12. dxe5, dxe5 13. Dxd8, Tfxd8 

14. Lxb6 med ødelagt sort bondestilling, 

men sort  har nærmest fordel p.gr.a. 

muligheden for aktivt spil. 11.-, e5 12. 

Sxe5 virker ikke p.gr.a.  12.-, dxe5 13. 

Lxg4, exd4 med officersgevinst, men 

12.Tac1 er udmærket. Også 12. d5 med 

overgang til en anden stilllingstype er 

godt for hvid. 12. c4-c5 Hermed har hvid 

terrænfordel og en farlig bondemajoritet 

på dronningefløjen. Men sort er i stand til 

at lægge et overraskende stort tryk på d4! 

12.-, Sb6-c8 13. Ta1–c1 Her står tårnet 

ideelt - dækker Sc3 og kan eventuelt 

støtte kandidaten på c5. Spilleligt var 13. 

b4, Sxb4 14. Db3, a5 15. a3, Sc6 16. 

Sxd5 med lige spil. 13.-, e7-e6 13.-, e5 

14. dxe5, Sxe5 15. Sxd5 er forhastet. 14. 

Sf3-e1 Sandsynligvis stillingens bedste 

træk. Hvids plan er afbytninger og slut-

spil med bondemajoriteten. Til alt uheld 

kommer han på vildspor senere i partiet! 



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 35 Side - 5 - 

 

14. Se5, Sxe5 15. Lxg4, Sc6 giver ingen 

fordel, men snarere småproblemer med 

d4. 14.-, Lg4xe2 15. Sc3xe2, Sc8-e7 På 

vej mod f5, der er et superfelt til 

springeren. 16. Dd1–d2  

 

 
 

Stillingen er helt lige, men den hvide 

stilling vel en smule mere bekvem. 

Teksttrækket antyder muligheden b3-b4 

og angreb på dronningefløjen. Det be-

slutter sort sig til at imødegå omgående. 

16.-, b7-b5 16.-, Sf5 17. g4, Sxe3 18. 

Dxe3, Dh4 19 h3, e5 ville pludselig sætte 

liv i partiet! Men hvid kan selvfølgelig 

bare spille 17. Sf3 og fortsætte med at 

spille på dronningefløjen. 17. -, cxb6 e.p. 

ville være at imødekomme sort.  Hvid kan 

nu hygge sig med sin garderede fribonde, 

der vil være et kolossalt aktiv i et slutspil. 

Han benytter nu straks muligheden for at 

afbytte sorts stærke løber med sin egen 

dårlige. 17. Le3-h6, Lg7xh6 18. Dd2xh6, 

Se7-f5 Udfaldet 18. -, Da5 bringer ikke 

noget. 19. Dh6-d2, h7-h5 Sorts stolthed 

er nu springerstillingen på f5, som han 

straks beskytter. 20. Se1–f3 På samme 

måde dækker hvid sin basis på d4. Sort 

ville nu mest logisk spille 20. -, Df6 og 

fortsætte med at lægge tryk på d4. Da han 

forsømmer det, kommer hvid let i fordel. 

20.-, b5-b4 21. Sf3-e5! Bygger på, at 21. 

-, Sfxd4 22. Sxd4, Sxe4 23. f4, Sg4 24. 

Dxb4 er klart fordelagtigt for  hvid, der 

får c-bonden aktiveret og flere brikker i 

spil. 21.-, Sf5-e7 ! Også sort er 

situationen voksen og holder sig pænt i 

skindet. 22. f2-f4 Befæster e5 og 

forbereder måske et angreb på konge-

fløjen. Trækkets fornemste egenskab er 

imidlertid, at det stækker ethvert sort 

modangreb i centrum. 22-, a7-a5 23. g2-

g4 ? En svær fejlvurdering. Hvids fordel 

består i den garderede c-bonde og hans 

dominans i centrum. Dronningefløjen er i 

realiteten ufarlig og kunne i værste fald 

for sort bare bruges til afbytning, 

hvorefter hvids statiske fordel afgør. Nu 

får sort fint modspil.Hvid burde lade sort 

komme på dronningefløjen og vente tiden 

af. Hans fordel er af statisk art, medens 

sorts er mere flygtig. 23.-, h5xg4 24. 

Se5xg4, Se7-f5 25. Sg4-e5, Ta8-c8 26. 

Se5xc6, Tc8xc6 27. Se2-g3, Dd8-f6 28. 

Sg3xf5, Df6xf5 De seneste træk har været 

letforståelige. Hvid har et sikkert greb om 

de sorte felter, hvad der lige tillader ham 

at holde stillingen, skønt h-linien falder i 

sorts hænder og Df5 står kanongodt. 29. 

Tf1–f3, Kg8-g7 30. Tf3-g3, Tf8-h8 31. 

Tc1–f1 Her enedes man om remis, da 

begge spillere havde meget lidt tilbage, 

og stillingen iøvrigt let kører død, f.eks. 

31.-, Th4 32. De3, Tc8 33. Tg5, Df6 34. 

Tf2, Th8 35. Dd2 og hverken sort eller 

hvid kan komme videre.  
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Ribe, den 2.11.2004, 2. matchparti 

 

Lars Wilton 

Kai Bjørnskov  

Noter[Kai Bjørnskov 

1.g3 ¤f6 2.f4 d5 3.¥g2 c5 4.¤f3 

¤c6 5.0–0 g6 6.d3 ¥g7 7.¤c3 0–0 

8.e4 dxe4 9.dxe4 £xd1 10.¦xd1 

  

 
 

e5 Et ikke helt nemt trak, selv om det 

ser naturligt ud. Sort prisgiver feltet 

d5, men blokerer samtidig Lg2's 

virkefelt. 11.¦e1 Dette træk er under 

mistanke. Hvorfor forlade en åben 

linie? Naturligt var 11. Le3 11...¥e6 

12.¥e3 b6 Et lidt forhastet udfald, 

som giver sort overtaget. 13.¤g5 [ 

13.¦ad1 ¦ad8 14.¤xe5 ¤xe5 15.fxe5 

¦xd1 16.¦xd1 ¤g4 17.¥f4 ¥xe5 forer 

til lige spil] 13...¥c4 [ 13...¤g4 14.f5 

¤xe3 15.¦xe3 ¥h6 Var stærkere og 

havde umiddeltbart givet sort fordel.] 

14.¤d5 Hvid indser, at bade 14. Tad1 

og 14. b3 er lette at imødegå og 

sætter fut i fejemøjet!  

 

 
 

14...¦ad8 [ Overforsigtigt 14...¤xd5 

15.exd5 ¤b4 vinder mindst en bonde 

uden særligt modspil] 15.¤xf6+ ¥xf6 

16.c3 så er partiet lige igen. 16...¥g7 

17.f5 gxf5 18.exf5 ¤e7 19.¥e4 f6 

20.b3 ¥d3 21.¥xd3 ¦xd3 22.¤e6 

¦c8 23.g4 ¤d5 24.¢f2 ¤xc3 

25.¦ac1  
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¤d5 [ Nøjagtigt og godt var 25...c4! 

26.¦cd1 e4 Tidnøden klemmer, og 

sort forsøger at skramme hvid!] 

26.¦cd1 e4 27.¥d2 Det lykkes! Men 

nu skal sort spille [ 27.¦xd3 exd3 

28.¦d1 var hvid i fordel.] 27...c4 med 

afgørende fordel, da de sorte brikker 

trænger ind i stillingen. Men ak - min 

snu modstander tilbød her remis, og 

med ca. 1 minut tilbage på klokken 

accepterede jeg tænderskærende. ½–

½ 

 

Så var der dømt lynskak. Her er 

Kais vurdering af partierne: 

Første parti gik efter at have bølget 

voldsomt frem og tilbage, til mig på 

tid! Andet parti vandt Lars efter et 

uhyrligt spændende parti, hvor jeg var 

tvunget til at ofre officerer for 

kongeangreb, efter at jeg dog i 

kamptumlen havde overset en mat i 1 

træk. 

 

Så stod det lige igen. Og det hele 

skulle afgøres ved "sudden death" - 6 

minutter til hvid, der til gengæld skulle 

vinde, og 5 minutter til sort, der ved 

remis ville vinde mesterskabet. 

I en slags dragevariant ofrede jeg 

med sort kvaliteten for bonde, aktivt 

spil og en bedre bondestilling. Det er 

som regel OK, men i lynskak er det 

bedre end OK, da manden med tårnet 

helst skal have initiativet for at 

udnytte tårnets kraft. Således også 

her - jeg vandt en bonde mere, 

hvorefter Lars ofrede kvaliteten 

tilbage for at få lidt spil. Så fik vi det 

hele rodet godt sammen igen, men de 

2 bønder var mere, end hvid kunne 

magte, og efter god underholdning ( 

Ribe-tilskuernes udsagn) kunne jeg 

omsider hjemføre sejren. 

 

Tillykke Kai. 

 

Herfra skal lyde et stort tillykke 

med mesterskabet, og det er slet 

ikke første gang Kai hjemfører 

mesterskabet. 

Kai har vundet mesterskabet 12 

gange, og er klart den spiller, som 

har vundet det sønderjyske 

mesterskab flest gange. 
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HOLD DM 2004 FOR JUNIORER. 

 

I år blev det spændende, vi gjorde hvad vi 

kunne for at få de stærkeste med, men 

med afbud fra 4 af de 5 stærkeste i 

kredsen, var det blevet et dårligere hold 

end i 2003.  

 

Holdet bestod af Rasmus Lund Petersen 

Gråsten 1701, Jesper Andersen Haderslev 

1539, Jesper B Nissen Vejen 1252, Espen 

Thomsen Aabenraa 1250, Morten Toft 

Holm Løgumkloster 1248, Morten Jessen 

Vojens 1203,, Jakob Ebberhard, 

Aabenraa 1187, og Jørgen Clausen 

Gråsten 1021, som kadet under 1100 i 

rating fordi vi ingen pige havde med i år. 

 

Dette hold havde det næstlaveste rating-

gennemsnit, og alligevel gjorde de en god 

figur, og endte ikke på sidstepladsen. 

Havde vi haft de 4 stærke spillere med, 

kunne vi nok være kommet i top 4.  

 

Vi startede fredag og kørte i en lejet bus 

fra Sønderborg, og ankom til Tjele 

Efterskole ved Randers kl. 17,50. Jeg 

samlede dem alle op undervejs, og Jesper 

og vores Juniorleder Søren fra Vejen kom 

med på Lunderskov station kl. 19,25 og 

så tog vi motorvejen fra Kolding til 

Randers med en pause undervejs hvor vi 

fik sodavand.  

 

Vi var i Tjele kl. 21.05 og blev indlogeret 

i en rød bygning hvor vi fik 5 værelser 

med 2 på hvert værelse.  

Kl. 10.30 havde vi ledermøde og lod-

trækning om, hvem vi skulle møde i før-

ste runde, og det blev 7 hk. Vi skulle kun 

spille 7 runder, fordi 8 hovedkreds havde 

meldt helt fra for andet år i træk. Vi fik 

udleveret vores T-shirt. 

 

Lørdag morgen fik vi morgenkaffe kl. 

8.45 og startede kampen mod 7. HK kl. 

9.30. Vi startede med at tabe knebent med 

4,5-3,5 mod 7 hk., som var et af de hold 

vi havde flest chancer for at slå. I 2 runde 

tabte vi til 1. hk. 7,5–0,5 men så i 3 runde 

kom overraskelsen vi vandt over 5 hk. 2-

6 nu var vi kommet på pointtavlen med 2 

matchpoint og kom lige pludselig op på 6 

pladsen, som vi holdt hele dagen, fordi 5. 

og 7. hk. også tabte resten af dagen.  

I 4. runde mødte vi 6 hk., som vi tabte til 

med 7–1 her vandt Jørgen på 10 år.  

I 5 runde mødte vi 3 hk., Fyn, som vi 

også tabte 7 – 1 til.  

 

Det var lørdagens kampe alt i alt en god 

indsats af alle mand, og med lidt held 

havde vi haft nogle flere point på tavlen.  

 

Efter aftensmaden blev der spillet 

bordtennis i gymnastiksalen, mens andre 

spillede lynskak. Her blev Rasmus Lund 

Petersen en flot nr. 2 ud af 24 deltagere. 

Både ledere og spillere kunne deltage. 

Rasmus tabte kun til Arild Rimestad med 

over 2100 i rating i finalen. Flot klaret, da 

der var flere mesterspillere med. Der var 

også nogen, som så Olsenbanden film i 

film rummet. 

 

Vi gik til ro ca. kl. 24.00. Søndag stod vi 

op kl. 7.30, for vi skulle have pakket og 

gjort rent.  

 

Vi startede første runde kl. 9.15 mod 2. 
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hk. Vi tabte 5,5–2,5, men Jørgen på 8 

bræt vandt over den nykårede dan-

marksmester ved pige DM., den 12 årige 

Emilie Ellegård Christensen med 1246 i 

rating, godt klaret. Men 5 hk. rykkede 

forbi os. De fik 4–4 mod 3 hk, og havde 

tidligere vundet over 7. hk.  

I sidste runde tabte vi til 9 hk. med 7,5 – 

0,5. Rasmus på bræt 1 fik remis. 

 

Alt i alt synes vi, Søren Krabbenhøft og 

undertegnede, at vi klarede os godt. Vi 

blev ikke sidst, vi blev nr. 7 og fik 2 

matchpoint, som vi ikke har fået i mange 

år.  

Vinderen i år blev 6 hk. Nr. 2 blev 1 hk., 

og nr. 3 blev 3 hk.  

Topscorer på vores hold blev lidt over-

raskende Jørgen Clausen på 10 år med 

3,5 point ud af 7 - 50 %. Nr. 2 blev 

Rasmus Lund Petersen med 2,5 point, og 

nr. 3 blev Jakob Eberhard også med 2,5 

point. Morten Jessen fik 2 point  begge 

Jespere fik 1,5 point Morten T. Holm fik 

1 point og Esben Thomsen fik kun 0,5 

point. Alle fik point med hjem. Vi fik ialt 

15 brætpoint og 2 match-point.  

 

Alt i alt en god præstation, som vi kan 

være bekendte. Vi tog fra Tjele efter 

middagen kl. 13.00. Alle var hjemme ca. 

kl. 16.15., og alle synes at have haft en 

god oplevelse og tur.  

Vi håber i Sønderjydsk skak, at det kan 

blive lidt bedre næste år med nogle lidt 

stærkere spillere. 

 

Venlig hilsen Sønderjydsk skak, 4hk. 

Juniorlederen og formanden Søren 

Krabbenhøft og Hansjørgen Clausen  

 

Rasmus Lund Petersen fik følgende flotte 

remis i sidste runde. Rasmus har et 

ratingtal på 1701 og Mikkel har 500 mere 

– nemlig 2201. 

 

Rasmus Lund-Petersen 

Nikolaj Mikkelsen  
 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 c6 4.e3 ¤f6 

5.¤c3 ¤bd7 6.£c2 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.0–0 

e5 9.e4 exd4 10.¤xd4 dxc4 11.¥xc4 

¤b6 12.£d3 en fejl, som giver sort 

muligheden for en smart kombi, som 

giver ham fordel. 

 

 
 

¥xh2+ 13.¢xh2 ¤g4+ 14.¢g1 ¤e5 

15.£g3 ¤bxc4 16.¦d1 £e7 17.b3 ¤b6 

18.a4 ¦d8 19.a5 takket være energisk 

spil har Rasmus fået fordelen. 19....,c5 

19. Sbd7 20. Sf5, Df6 (Df8, 21 La3) 21. 

Lg5 er helt umuligt. 20.axb6 cxd4 

21.¤d5 ¦xd5 22.exd5 ¥f5 23.¥f4 ¤g6 

24.bxa7 d3 Mikkel tilbyder remis, som 

Rasmus modtager, selv om han står klart 

bedst. Respekten for de 500 ekstra 

ratingpoint er rigtig stor – man ved hvad 

man har. 
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Hold 

 

Efter ”opfindelsen” af Skakligaen spiller 

Haderslevs førstehold i 1. division. 

Skakligaen er en fornyelse af divisions-

skakken i Danmark, men der er da rester 

tilbage fra 1962, hvor divisionsskakken 

blev indført i Danmark. En af de gode 

gamle rester fra starten er Kai Bjørnskov. 

Han har spillet divisionsskak hvert år, 

siden turneringen startede. Da han 

sjældent mister en kamp, er han nok den 

spiller i Danmark, som har spillet flest 

divisionskampe. 

Haderslev har lidt skuffende lagt fra land 

med 3 nederlag. Haderslev ligger på 6. 

pladsen med 9 point, men bliver sikkert 

overhalet af Viborg, når den udsatte kamp 

mellem Viborg og Århus spilles. 

 

I 2. division finder vi 4 hold fra vores 

hovedkreds. De spiller mod 4 fynske 

hold. De forventede oprykkere kommer 

fra Fyn – enten Læseforeningen eller 

Sydøstfyn. De sønderjyske hold skal nok 

kæmpe for ikke at rykke ned. Det ser godt 

ud for Ribe (14 point og en 3. plads), 

Bov (13 point og en 4. plads) og Tønder 

(12 point og en 5. plads). Det ser til 

gengæld rigtig skidt ud for Aabenraa (5½ 

point og en 8. plads), som skal have 

mange point mod Nyborg i næste kamp, 

hvis de ikke skal rykke ned. 

 

I mesterrækken er Haderslev 2 startet 

med 2 gange 5-0. Det er gået ud over 

Gråsten og Fribonden. Nu skulle man tro, 

at 2 gange 5-0 gav en suveræn før-

steplads, men det er ikke tilfældet. Ribe 2 

har 12 point – godt nok for 3 runder og 

Alssund har 8½ point for 2 runder. 

Opgøret mellem Ribe og Haderslev 

kommer den næste runde. Den 16/1 går 

det løs i Ribe. Her er bræt 1 i opgøret 

mellem Haderslev 2 og Fribonde 

Flensborg: 

 

Eshan El Nasser, Fribonde 

Ole Trøst Poulsen, Haderslev  

Partiet og noter er klippet i 

Haderslevs klubblad Bondefangeren. 

 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 

5.¤f3 0–0 6.¥d3 ¤c6 7.a3 e5 8.d5 ¤e7 

9.¥g5 Tempotab, da løberen ikke har 

noget ærinde her. 9...h6 10.¥d2 ¥d7 

Mere direkte er 10.... Se8, for at fort-

sætte med f5 eller 10....c6 for at angribe 

centrum fra toppen. 11.£c1 ¢h7 12.h3 

Hvid afslører sin plan - kongeangreb og 

lang rokade. 12...¤fg8 13.g4 f5 14.exf5 

gxf5 15.gxf5 ¥xf5 16.¥xf5+ ¤xf5 Efter 

disse mere eller mindre tvungne afbyt-

ninger er stillingen lige. Man har dog en 

fornemmelse af, at sort har nemmere 

ved at bringe sine brikker godt i spil. 

17.£c2 ¢h8 18.0–0–0 a6 Her spilder sort 

tiden! Givet var efter hvids lange rokade, 

c6, der åbner enten b- eller c-linien. Nu 

får hvid tid til at komme i gang. 19.¦dg1 

£d7 20.¦g4 Hvorfor forære sort et 

tempo - Tg2 og dublering af tårnene 

virker mere naturligt. Det hvide angreb 

skal tages alvorligt. 20...¤f6 21.¦g6 Her 

forstår man det bedre - trækket skal 

lokke sort til 21....Se7 21...¤e7 Det er 

altid fristende at udføre et træk, der 

indeholder en trussel. Her havde 

21.....b5 eller 21.....Tae8 i følge Fritz 

været bedre. Men sort har gættet hvids 

hensigter og lægger selv en fælde.  
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22.¦xg7 Dette kvalitetsoffer ser fristende 

ud. Alligevel var 22. Sh4, der udnytter, at 

sorts springer har flyttet sig bedre, og 

bevarer faktisk hvids fordel. Feltet g6 er 

blødt. 22...¢xg7 23.¦g1+ ¢h8 24.¥xh6 

¦g8 Sort forsvarer sig med naturlige 

træk. Efter tårnafbytning er der ikke 

meget tilbage af hvids angreb. 25.¤g5? 

  

 
Hvids pointe. Der truer mat på f7. Sort 

har et særdeles effektivt forsvar klar. 

Hvis hvid havde set sorts næste træk, 

havde han nok ladet sig nøje med 25. 

Lg5 og visse chancer, selv om sort står 

bedst. 25...¤f5 Av! Lh6 står i slag, så 

hvids fortsættelse er nødvendig, hvis han 

ikke bare vil give løberen. 26.¤f7+ £xf7 

27.¦xg8+ ¤xg8 Det havde hvid sikkert 

overset. Nu er Sf5 dækket og sort er et 

tårn foran. Resten er spil til et mål, og 

havde det ikke været i en holdkamp, så 

havde Eshan sikkert opgivet før. 28.¥g5 

¤d4 29.£e4 £h7 30.£xh7+ ¢xh7 

31.¤e4 ¦f8 32.¢d2 ¤f3+ 33.¢e3 ¤xg5 

34.¤xg5+ ¢g6 35.¤e6 ¦f7 36.f3 ¤e7 

37.¤d8 ¦h7 38.¤xb7 ¦xh3 39.b4 ¤f5+ 

40.¢e4 ¦h4+ 41.¢d3 ¦f4 42.a4 ¦xf3+ 

43.¢d2 ¤d4 44.c5 dxc5 45.¤xc5 ¤b3+ 

46.¢e2 ¤xc5 47.¢xf3 ¤xa4 48.¢e4 

¢f6 49.¢d3 ¢e7 50.¢c4 ¢d6 51.¢b3 

¤b6 52.b5 axb5 53.¢b4 ¢xd5 54.¢xb5 

e4 0–1 

 

Stillingen (antal spillede kampe): 

Ribe 2  12    (3) 

Haderslev 2  10    

(2) 

Alssund    8½ (2) 

Flensborg     8½ (3) 

Løgumkloster    2½ 

(3) 

Fribonde    2    (3) 

Gråsten    1½ (2) 

 

I A-rækken er 3 hold gået i udbrud. Det 

er Ribe 3, Bov 2 og Augustenborg. Det er 

nok blandt disse hold, at oprykkeren til 

M-rækken skal findes, men er der nogen 

af disse hold, som magter at stille med et 

søndagshold (mere)? 
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Stillingen i A-rækken: 

Ribe 3  13½ 

Bov 2  12 

Augustenborg 11½ 

Vejen    9 

Vamdrup    6 

Flensborg 2   3 

Ribe 4    2½ 

Alssund 2    2½ 

 

I B-rækken lagde Haderslev 3 ud med 2 

gange 5-0. Haderslev klubblad ”Bon-

defangeren” har en tradition for, at man 

bringer samtlige partier fra et opgør, når 

et hold fra Haderslev vinder med 

maksimum. Fire 5-0 sejre gav et meget 

stort nummer af ”Bondefangeren”. 

 

Kai Lauridsen, Lunderskov 

Morten Olstrup, Haderslev 

 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 d6 4.h3 e6 

5.d3 ¤f6 6.¤c3 a6 7.a4 ¥e7 8.¥e3? 

 

 
 

 En fejl, som de fleste af os har lavet før. 

Der er langt fra d6 til gaflen på d4 og d5 

er godt garderet. Desuden har sort flyttet 

d-bonden, og man flytter nødig bonden 2 

gange i åbningen. 8...d5 9.exd5 exd5 

10.¥a2 d4 11.¤e2 dxe3 12.fxe3 

Officeren er væk, men hvid prøver at få 

det bedste ud af fejlen. Åben tårnlinie og 

bondeovervægt i centrum. 12...¤d5 

13.£d2 ¥e6 14.0–0 ¤c7 Sort prøver at 

få byttet hvids bedste brik, løberen på 

a2. 15.c4 Når hvid ikke bytter løberne af, 

så må planen være d2-d4 med erobring 

af centrum. 15...0–0 16.¤f4 ¥f6 17.¦ae1 

¦e8 18.¥b1 ¤e5 Sort vil naturligvis 

gerne bytte, og springeren trykker på c4, 

så hvid ikke kan spille d4. 19.b3 £d7 

20.¤h5 ¤xf3+ 21.¦xf3 ¥e5 22.£f2 g6 

Selv om hvid kan få afbyttet den 

sortfeltede løber, så kan han ikke udnytte 

de svage sorte felter omkring sorts 

konge. 23.¤f6+ ¥xf6 24.¦xf6 £e7 Et 

snedigt træk, som hvid ikke 

gennemskuer. 25.¦f1  

 

 
 

¥f5 26.£h4 26.¦xf5 gxf5 27.£xf5 Er 

bedre, da det giver lidt angreb for kva-

liteten. 26...£xe3+ 27.¢h1 £d4 Så er 

det slut - hvids bedste er afbytningen af 

damerne. 28.£g5 ¤e6 0–1 
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I C-rækken er der kun 6 hold. Der er 

spillet 2 runder og de 3 øverste hold i 

programmet har vundet begge kampe, og 

de 3 nederste har tabt begge kampe. 

Det giver følgende stilling, inden de 3 

sidste runder, hvor top møder top og bund 

møder bund: 

Haderslev 4  7½ 

Ribe 5  7½ 

Bov 3  7 

Tønder 4  3 

Tønder 3  2½ 

Vejen 2  2½ 

 

I D-rækken er stillingen kaotisk, idet 

nogle hold har spillet 4 kampe, mens 

andre ikke har spillet nogen. Derfor 

bringes stillingen ikke. Der har dels været 

dramatik på brætterne men i særdeleshed 

udenfor brætterne.  

 

På hovedkredsmødet for næsten 1 år 

siden var der forslag om at sætte en ra-

tinggrænse eller en aldersgrænse for 

deltagelse i D-rækken. Jeg var en af de 

personer, som talte for, at man ikke skulle 

bruge en ratinggrænse, da det kunne 

afspærre en ny spiller fra at spille – hvis 

han ikke var stærk nok til klubbens 

almindelige hold, selv om han lige var 

over ratingrænsen. Man ville ikke lave en 

aldersgrænse, da der jo findes voksne 

begyndere.  

Konklusionen på mødet er for de fleste, at 

D-rækken er en begynderrække, og derfor 

henstiller turneringsleder Kurt Petersen 

til, at man kun tilmelder begyndere i D-

rækken. 

Ribe stillede til kampen mod Bov 5 med 

Knud Jespersen (1778) og Hans E. 

Leimand (1663) på bræt 1 og 2.  

 

Ifølge Ribe efter reglerne – Knud Jes-

persen var med som juniorspiller og Hans 

E. Leimand, som spillende chauffør.  

Det gav en heftig debat på 4.HK’s 

hjemmeside.  

Jeg bad om en uddybende kommentar 

fra begge klubber.  

 

Bov henviste mig til Ove Christensens 

indlæg på hovedkredsens hjemmeside: 

Afvikling af D-rækken  

I indbydelsen til holdturneringen i D-

rækken, anmoder TL at man kun tilmel-

der begyndere/skoleskakspillere. 

Trods dette havde vi besøg af Ribe 6 som 

stiller med bl.a. Knud Jespersen (1778) 

og senior Hans E Leimand (1663), selv 

om Ribe Skakklub har 14 begyndere på 

styrkelisten, 

Det har tidligere været nævnt fra min 

side, men dengang mente Jørgen Nielsen 

bl.a. at Knud gerne ville være sammen 

med sine kammerater, - Hvad så med alle 

de andre begyndere??? - 

Hans E Leimand mente, vi blot kunne 

tage en officer ud af spillet, men det er jo 

ikke dette som fremmer aktiviteterne i 

kredsen. 

Vi tager stærkt afstand fra Ribes måde at 

stille hold på, vi ved godt at der skal 2 

biler til, når man spiller med 5-

mandshold, men mener der må være råd 

til det, når man modtager tilskud fra 

kommunen. 

Såfremt der ikke sker ændringer, er vi af 

den opfattelse, at vi næste sæson ikke vil 
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deltage i holdturneringen, men 

udelukkende koncentrere os om skole-

skakken, og dermed også mange ud-

meldinger af kredsen. 

 

Svaret fra Ribe kom på E-mail fra 

formanden Jørgen Nielsen:  

Ribe Skakklub fastholder, at det er sør-

geligt, at skakfolk i vores område har 

behov for at udtrykke sig om andet 

skakfolk i så groft et sprogbrug. Ribes D-

hold stiller op efter principper, som det 

blev forfægtet på Formandsmødet 14/2-

04. 

Man kan være enig/uenig, men man bør 

udtrykke sig høfligt. 

 

Jeg har set kommentarer fra andre 

klubber med hold i D-rækken, og de 

støtter Bov. 

 

Turneringsleder Kurt Petersen siger: 

”Ingen regler er brudt, men ideen med D-

rækken, som begynderrække, er væk.” 

Han fortsætter: ”Når man ikke kan lave 

turneringen uden regler, så er vi nødt til 

at lave nogen, også selv om nogen 

kommer i klemme.” 

Han barsler med et forslag til nye regler i 

D-rækken. Jeg har fået lov til at løfte 

sløret for forslaget: 

Man ændrer antallet af spillere til 4 eller 

6, så er problemet med at vælge mellem 

en spillende chauffør eller 2 biler løst. 

En ratinggrænse på 1200 vil gøre det til 

en begynderrække. 

En aldersgrænse på 20 vil gøre det til en 

juniorturnering. 

Desuden kunne han tænke sig at afvikle 

rækken som stævner og dermed flytte 

spilledagen til lørdag eller søndag. 

 

En masse gode ideer, som nok skal give 

en del debat på hovedkredsmødet.  

 

Min vurdering er: Ribe har ikke over-

trådt nogen regler, for der findes ingen!  

Hensigten med D-rækken, har de dog 

ikke efterlevet.  

Det betyder, at man nu bliver nødt til at 

lave klare regler. Det kan i værste fald 

betyde at en juniorspiller på 1201 ikke 

kan deltage på klubbens hold i D-rækken, 

men han er måske heller ikke er stærk 

nok til klubbens øvrige hold, og han kan 

således ikke spille. En voksen 

nybegynder skal deltage på et af klubbens 

andre hold, hvor han sikkert taber 

samtlige partier.  

Det er i forvejen svært for klubberne at få 

nye medlemmer, men nu bliver det 

sværere at holde på dem, hvis de taber 

samtlige partier i sæsonen.  
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Godtfred underholder. 

 

Godtfred Sloth Jensen skriver: 

”Ærede Redaktør! 

Da du har søgt partier, og hvis det gælder 

endnu, henvender jeg mig endnu engang. 

Men det er blevet sværere for hvert år, 

når man har rundet de 80 år og nu er 82.” 

 

Til spørgsmålet, om jeg søger partier og 

andet stof, kan jeg kun svare: ”Ja” – og 

opfordre alle til at sende noget ind.  

Det er for lidt, når mine hovedkilder er 2 

lokale skakblade, Internettet og en mand 

på 82.  

 

Godtfred fortæller videre, at det var et 

svært parti, og at han ikke finder nogen 

fejl i partiet, før 43. -, Lf5? helt til sidst i 

tidnøden. Den skulle have været til d5. 

Han fortæller også, at starten havde været 

kaotisk. De spillede med 2 timer pr. 

spiller til partiet. Da de havde spillet i ca. 

3 timer viste uret, at de havde brugt en 

time hver. Godtfred undrer sig, for det er 

første gang i hans lange karriere, at begge 

ure har tabt tid. Han har tit prøvet, at det 

ene ur taber tid. De blev enige om at få et 

nyt ur, og spille færdig med en time til 

hver. 

 

Godtfred Sloth Jensen,Aabenraa 

Bent Bojsen,Gråsten 

Slotsturneringen, 2004 

 
1.d4 e6 2.e4 c5 3.c3 cxd4 4.cxd4 b6 

5.¤c3 ¥b7 6.a3 d6 7.¤f3 ¥e7 8.¥d3 

¤d7 9.0–0 ¤gf6 10.¥f4 ¤h5 11.¥e3 

¤hf6 12.¦e1 0–0 13.¦c1 a6 14.£e2 ¦e8 

15.h3 b5 16.¥f4 £b6 17.¦cd1 ¦ad8 

18.¥e3 £c7 19.¦c1 £b8 20.b4 £a8 

21.¥f4 ¤h5 22.¥h2 Efter at have hoppet 

mellem e3 og f4 finder løberen ned til h2 

22...¤b6 23.¦c2 ¤f6 Den har også brugt 

mange kræfter mellem f6 og h5. 24.¤d2 

¥f8 25.f4 Optisk ser hvids stilling god ud, 

med dominans af centrum og mulighed 

for at aktivere løberne efter et 

bondefremstød, men er der de store 

muligheder ? 25...g6 26.¤b3 £a7 

27.£f2 ¥g7 28.¢h1 ¤bd7 29.e5 dxe5 

30.fxe5 ¤d5 31.¤e4 ¦f8 32.¤d6 ¥a8 

Den gode løber skal naturligvis ikke 

byttes af. 33.¤c5 ¤xc5 34.¦xc5 £d7 

35.¥e4 f5 36.exf6 ¦xf6 37.£c2 ¦df8 

38.¥e5 ¦f1+ 39.¦xf1 ¦xf1+ 40.¢h2 

¥xe5+ 41.dxe5 ¤e3 42.£e2 Her vinder 

42. Tc8+ ¥xe4 43.£xe3 ¥f5? En stor fejl 

i tidnøden.  43...¥d5 (Diagram efter 

43....Ld5) 

 

 
 

Her spørger Godtfred: "Kan hvid vinde?" 

Det er et spørgsmål til læserne, og 

Godtfred udlover en lille præmie til de 

rette løsninger. Min hurtige variant viser 

remis, men måske kan du finde noget! 

44.£h6 ¦f2 45.¦c8+ £xc8 46.¤xc8 

¦xg2+ 47.¢h1 ¦g3+ 48.¢h2= 44.£h6! 

1–0 
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Godtfred er en tålmodig mand. Han 

havde følgende partiafslutning i bladet 

(nr. 7 fra februar 1998). Han udlovede 

dengang en præmie, men der kom ingen 

løsninger. Nu prøver vi igen. Partiet blev 

spillet for mange år siden. Henning 

Jacobsen har hvid, og Godtfred har sort. 

Godtfred er havnet i følgende håbløse 

stilling: 

 

 
 
Han spiller på Hennings tidnød: 

1...£a3 2.£xc8+ ¢h7  

I tidnøden griber Henning fat om tårnet 

og rørt brik skal flyttes.  

Henning burde have spillet 3.£g8+ ¢xg8 

4.c8£+ og med tårnet dækket vinder 

hvid let. 

 
 

Henning spillede 3.¦f1 og han troede 

sikkert han havde greb om det vigtige felt 

f2, men Godtfred vandt nemt efter £c5+ 

4.¢h1 ¤f2+ Her opgav Henning, men 

afslutningen kunne have været: 5.¢g1  

5.¦xf2 £c1+ 6.¦f1 £xf1# 5...¤h3+ 

6.¢h1 £g1+ 7.¦xg1 ¤f2#  

 

Præmiespørgsmålet lyder: Henning har 

rørt tårnet, som skal flyttes. Hvor skal 

tårnet flyttes hen, for at hvid ikke taber ? 

 

Herlig opgave, som gør det svært at bruge 

skakcomputer. Fritz finder hurtigt 

3.£g8+ ¢xg8 4.c8£+, og jeg arbejder i 

øjeblikket med at lære ”ham” om rørt 

brik. 

 

Løsninger kan sendes til bladet, som så 

videresender dem eller sendes direkte til 

Godtfred. 
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Tommy Olesen,Aabenraa 

Godtfred Sloth Jensen,Aabenraa 

 
Baseret på Godtfreds noter. 

1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.g3 ¤c6 4.¥g2 g6 

5.d3 ¥g7 6.f4 ¤f6 7.¤f3 0–0 8.0–0 a6 

9.¢h1 e6 10.¤h4! £c7 11.¥e3 ¤d7 

12.f5 ¤ce5 13.¦b1 ¦b8 14.£d2 b5 

15.¥h6 b4 16.¥xg7 ¢xg7 17.¤d1 ¥b7 

18.c3 bxc3 19.bxc3 ¤c6 [ 19...¥xe4 

Godtfred havde set den, men synes den 

var for let. 20.¦xb8 ¥xg2+ 21.¤xg2 ¦xb8 

Lidt problemer for sort, men han har en 

bonde.] 20.£f4 ¤ce5 21.¤f2 £d8 Truer 

g5 22.¤f3 exf5 23.exf5 ¥xf3 24.¥xf3 

¦xb1 25.¦xb1 £a5 26.¦f1 £xa2 

27.¤e4! ¤xf3 28.¦xf3 ¤e5 29.f6+ ¢h8 

30.£h6 ¦g8 31.¤g5 Godtfred spørger: 

"Nu er sort vel helt færdig?"  

 

 
 

31...£b1+ 32.¢g2 £c2+ 33.¢h3 [ 

33.¦f2?? £xf2+ 34.¢xf2 ¤g4+ 35.¢f3 

¤xh6–+] 33...£xh2+ 34.¢xh2 ¤g4+ 

35.¢h3 ¤xh6 Dækker matten på f7. 

36.¦f4 ¦e8 37.¦h4  

 

 
 

¤f5? [ 37...¦e5 og sort har løst 

problemerne.] 38.¦xh7+ ¢g8 39.g4!  

"Er sort nu færdig?", spørger Godtfred.  

 

 
 

Han var, og fandt ikke det bedste 

træk og spillede 60 træk, før han 

opgav. Han konstaterer: "Man kan 

lege lidt for meget med ilden, og køre 

sig selv mat eller træt!"Han spørger 

læserne, om de kan finde løsningen. 

Ellers står den på side 19. 
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Sønderjydsk Mesterskab år 2005 

 

På vegne af 4. Hovedkreds inviterer Alssund Skakklub herved til åben 7 runders 

koordineret EMT om det Sønderjydske Mesterskab. 

Turneringen afvikles i røgfri lokaler. 

Spilledage:  Søndagene 23/1 - 13/2 - 27/2 samt lørdag d. 19/3 2005 

Tidspunkter:  Søndage (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 Monrad, afhængig af tilmeldingen.  

 Elo-rates hvis muligt.Veteran-klasse (over 55 år) søges oprettet. 

Spillested: Sønderskovskolen, Grundtvigsallé 100, 6400 Sønderborg 

Betænkningstid:  2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af 

partiet. 

Præmier:  1. præmie i Mester 1 kr. 2.000. 2. præmie kr. 1.000. 

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

dannes en monradgruppe er 3. ræmien 150 kr. 

Bedst placerede spiller fra 4. HK vinder titlen Sønderjydsk Mester + 

vandrepokal samt et kontant beløb gradueret efter placering i 

turneringen.*)  

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

 Betales 1. spilledag.  

Forplejning:  På stedet kan købes kaffe, te, øl og vand samt pølser og franskbrød 

med pålæg/ost, alt til rimelige priser. 

Tilmelding:  Senest 15/1 2005 til Karsten Fyhn, Ahlmannvej 50, 1 th,  

6400 Sønderborg (tlf. 74 49 02 24)  

eller  på e-mail: kfyhn@tiscali.dk  

Helst klubvis og gerne per mail med angivelse af navn, rating, 

fødselsdag/år og evt. ønske om deltagelse i veteranklassen. 

 

 
*) Præmierne i mesterklassen kan ændres afhængig af den Sønderjydske Mesters placering, idet 

Hovedkredsens regler er følgende: 

a) Vinderen i mesterklassen er garanteret en præmie på mindst kr. 2.000 uanset om han/hun kom-

mer fra 4. HK eller ej. b) Hvis den Sønderjydske Mester bliver nr. 2 er præmien til den Sønder-

jydske Mester kr. 1.500 samt pokalen. c) Hvis den Sønderjydske Mester bliver nr. 3 er præmien til 

den Sønderjydske Mester kr. 1.000 samt pokalen. d) Hvis den Sønderjydske Mester kommer 

udenfor præmierækken er præmien kr. 500 samt pokalen. 
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Følgende har jeg klippet i Haderslevs 

klubblad ”Bondefangeren” 

 

Fælder. 

 

Bent Larsen skriver i en af sine lærebø-

ger, at en fælde uden madding, er langt 

farligere end den, hvor man kan nå at 

fatte mistanke. Man kunne tilføje: 

”Endnu værre er de, hvor fælden er 

kombineret med et mindre farligere, men 

tydeligere angreb.” 

I det følgende har sort lige spillet Dc6 og 

angriber tydeligvis a-bonden. Hvid 

fortsatte med 33. b5 og overså sorts ho-

vedtrussel. Hvad var hovedtruslen? 

 

 
 

Hovedtruslen er 33…..Dh1+, efterfulgt af 

34. Kxh1, Sxf2+ og 35…..Sxd3 med 

gevinststilling. Claus Mogensen overså 

det smarte træk, som Kai Bjørnskov fik 

lov til at udføre. 

Fra samme blad har jeg også klippet 

følgende: 

 

Hvid trækker og sætter mat i 4 træk. 

 

 
 

Materielt er stillingen lige, og selvom sort 

er presset klart i defensiven synes alt 

dækket. Men synet bedrager, hvid har et 

effektivt murbrækkertræk. 

 

1.£b7+!! ¤xb7 2.¤c6+ ¢a8 3.axb7+ 

¢xb7 4.¦xa7#  

 

 

Løsningen på Sloths opgave fra s. 17. 

 

39...¦e3+ 40.¢h2  40.¢g2 ¦g3+ 

41.¢f2 ¦xg4 og hvid taber en officer. 

40...¦g3 41.gxf5 ¦xg5 42.fxg6 ¦xg6 

43.¦h4 ¦xf6 Sort bør vinde med 2 

bønder i overskud. 1–0 

Synd Godtfred ikke fandt viste afslut-

ning, det havde været en flot 

afslutning  på et spændende parti. 

 



 

Skakkalender for Sønderjydsk skak 

 

Forår 2005: 

 

Uge 2 Holdskak A + B + C + D-rækkerne 

16. januar Division + mesterrække 

23. januar Sønderjysk EMT 1. og 2. runde Indbydelse i dette blad. 

 

Uge 5 Holdskak A + B + C + D-rækkerne 

6. februar Division + mesterrække 

12. februar Generalforsamling 

13. februar  Sønderjysk EMT 3. og 4. runde 

27. februar Sønderjysk EMT 5. og 6. runde 

 

Uge 9 Holdskak A + B + D-rækkerne 

6. marts Division + mesterrække 

Uge 10 Holdskak A + B + C + D-rækkerne 

13. marts Division + mesterrække 

19. marts  Sønderjysk EMT 7. runde  

22. marts  Påskelyn i Løgumkloster 

31. marts Trekantsturnering 1.-3. runde i Gråsten 

 

1.-3. april Ribe Weekend EMT 

5. april Trekantsturnering 4.-6. runde i Sønderborg 

5. april Løgumkloster Byturnering 1. runde. 

7. april Trekantsturnering 7.-8. runde i Gråsten 

12. april Løgumkloster Byturnering 2. runde. 

19. april Løgumkloster Byturnering 3. runde. 

26. april Løgumkloster Byturnering 4. runde. 

 

3. maj Løgumkloster Byturnering 5. runde. 

 


