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Nyt fra Sønderjydsk skak  Nummer 36 Side 2 

 

Forretningsudvalget (FU) 

i 4. hovedkreds. 

 

Formand: 

Hansjørgen Clausen 

Æblehaven 5 

6320 Egernsund 

74 44 22 98 

E,mail: majbritclausen@mail.dk 

 

Kasserer: 

Frede Andersen 

Koldingvej 6 

Gabøl 

6500 Vojens 

74 87 12 28 

E-mail: arnfeldt@post10.tele.dk 

 

Juniorleder: 

Søren Krabbenhøft 

Bakkedraget 74 

6650 Brørup 

Tlf.: 7538 4840 mobil 2084 0170 

 

Turneringsleder: 

Kurt Petersen 

Haderslevvej 44 

6760 Ribe 

75 42 32 17 

E-mail: kurt_kp@mail.tele.dk 

 

Sekretær 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 0464 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

Redaktion  

 

Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 

 

Karsten Fyhn 

 

 E-mail: kfyhn@tiscali.dk 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 

 

http://www.4hk.dk 

 

 

Dette nummer. 

 

Jeg vidste tidligt, at jeg ville få travlt 

omkring udgivelsen af dette nummer, 

og jeg bad om lidt hjælp. Frede 

Andersen sprang til, og hjalp med flere 

sider. Jeg siger mange tak for hjælpen. 

Jeg siger også mange tak til de bi-

dragydere, som der har været til dette 

nummer af bladet. Når man ser på de 

personer, som har bidraget, kan man 

se, at der er mange gengangere fra 

tidligere numre.  

Jeg ville ønske, at flere nye sendte 

noget til bladet. Jeg ønsker selvfølgelig 

også, at de gamle fortsætter med at 

skrive, så jeg får stof fra både gamle og 

nye. 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
mailto:kfyhn@tiscali.dk
http://www.4hk.dk/
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Generalforsamling i Sønderjysk Skak. 

(4. HK)  2005 

Ref. Herman Petersen – fork. red. 

 

Mødet holdes i Rødekro Lørdag den 12. 

februar kl. 13.00  

12 klubber er mødt. Der er 19 deltagere 

heraf 5 FU medlemmer 

 

Hansjørgen Clausen byder velkommen til 

generalforsamling og leder valg af 

dirigent. 

 

Valg af dirigent. Her vælges Niels Falsig 

fra Tønder skakklub 

 

Formandens beretning 2005. 

For det første vil jeg gerne ønske jer alle 

et godt nytår håber på et godt Skakår 

2005. 

Jeg vil starte med udgangspunkt i det 

Sønderjydske mesterskab 2004. Januar til 

marts i Gråsten, som blev en fremragende 

turnering med 54 deltagere. Vinder blev 

John Rendboe Århus og Sønderjydsk 

mester blev Kaj Bjørnskov Haderslev 

efter omkamp med Lars Wilton Ribe. 

Sønderjydsk mesterskab er kommet i 

gang i år i Sønderborg med 26 deltagere. 

Lidt for lidt men måske bedre næste år i 

Vojens 2006. Andre E.M.T. kører fint her 

i kredsen så som Løgumkloster 

byturnering Gråsten – Aabenraa 

Slotsturnering og mange mere. Ribe 

EMT. var igen den største EMT. i kred-

sen jeg deltog selv og deltager i år igen i 

den stærke turnering flot kører med 

succes og med over 80 deltager flot Ribe. 

Også har der været nogle gode 

hurtigturneringer i kredsen. Vojens 

juleturnering er en særlig turnering med 

mange gode spillere + god morgen musik 

fra Godtfred Slot Jensen på sin violin. 

Også de andre, som i Oversø Frørup, 

Flensborg, Haderslev, Løgumkloster og 

andre steder. 

Holdturneringen kører nogenlunde fint i 

2004 hvor Bov rykkede op, efter omkamp 

med Alssund, til 2 division, vi har dermed 

5 divisions hold Haderslev i 1 division og 

Bov, Tønder, Aabenraa og Ribe i 2 

division. Meget flot i sæson 2004 – 2005. 

I DSU er der jo kommet ændringer i 

holdturneringen og de er ved at komme 

på plads nu så vi i dag har skakligaen, 2 1 

divisioner og 4 2 divisioner.  

Som noget nyt i kredsen har vi holdt 2 

stk. SJGP. Turneringer for Juniorer og 

sidste år med skoleskakspillere med 

succes. Vi har haft et Juniorhold med til 

hold DM på Tjele med god ballast og fint 

spil. 

Jeg har været med til samtlige FU og 

DSU møder i 2004. 

 

Intiativprisen går i år til TØNDER 

SKAKKLUB. 

 

Hæderstegn går til FRANK PETERSEN, 

Aabenraa skakklub. 

Helge Andersen kører hovedkreds bladet 

fint, synes jeg, og jeg prøver selv at få så 

meget med som muligt. Andre klubber 

må godt sætte noget i. Det gør det lidt 

nemmere for Helge men en stor tak til 

Helge for hans arbejde. 

Hjemmesiden køre fint under Kasten 

Fyhn, han gør hvad han kan for at få den 

til at køre op to date. En fin tak Karsten 

Fyhn for hans arbejde. 
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Her til slut vil jeg sige tak til godt sam-

arbejde i FU og med hovedkredsens 

klubber og ønske et fortsat godt år 2005. 

 

Kommentarer til beretningen. 

 

Erik Asmund: Formanden anslår op-

timistiske toner i sin beretning, men er 

det nu også så godt, hvis vi ser på det 

igangværende SEMT med det forholds-

vise lave deltagerantal. De andre turne-

ringer er der heller ikke noget prangende 

over. Det bør kunne gøres bedre.  

 

FU: Der er nogle andre turneringer i 

gang, som er mere attraktive. (Slotstur-

nering og Ribe EMT blandt andet) 

 

Vagn Lauritsen mangler nogle kom-

mentarer til et samarbejde imellem 4.og 

5. HK, og henviser til en artikel i skak-

bladet.  

 

Formand: Vi har behandlet emnet i FU 

og afviser at et mere indgående samar-

bejde skal finde sted. Ud over vi kunne 

have spillet noget holdturnering med 

kredsen, men vi har ikke samme turne-

ringstidsplan.  

Beretningen godkendes. 

 

Kassereren aflægger regnskab: 

Frede Andersen gennemgår regnskab 

Regnskabet godkendes efter et par 

spørgsmål. 

 

Holdturnering: 

Kurt Petersen: Det kører fint i øjeblikket, 

der kæmper 4 hold om oprykning til 

næste division. 

For mesterrækken gælder det specielle, at 

der skal spilles oprykningskamp imellem 

de vindende hold i mesterrækken, dette 

gøres 20/3 2005  

Oprykningskamp fra mesterrække til 

division spilles imellem det vindende 

hold fra 4. og  5. HK denne kamp finder 

sted 10/4 2005. Denne oprykningskamp 

er nødvendig på grund af ændringer i 

divisionsturneringen. 

I A-rækken er der flere hold der kan 

vinde 1. pladsen. 

B-rækken  er ret uafklaret. 

I C-rækken er det tæt i toppen. 

I D-rækken her er der nogle udsatte 

kampe og er ikke med i opgørelsen. 

 

Mikkel Stephensen: Det ville være fint 

hvis holdturneringen kunne tilrettelæg-

ges, således at klubber med flere hold i 

turneringen, havde hjemmekampe på 

samme aften.  

Kurt Petersen: Jeg har prøvet, men det er 

ikke altid muligt at opfylde sådanne 

ønsker. 

 

Erik Asmund: Kurt, du klarer det fint, 

med de problemer der har været i D-

rækken. Det vil være fint at have præcise 

regler nedskrevet. 

 

Mikkel Stephensen: Det kunne være 

dejligt med stævne til sidste runde i 

holdturneringen. 

Kurt Petersen: Det vil jeg også fore-

trække, men klubberne er ikke rigtig med 

på ideen. Er der stemning for det; kan 

stævner i sidste runde gennemføres, men 

det kræver at der er nogle klubber der 

melder ud og kan afvikle sidste runde for 
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en gruppe. Ved en vejledende afstemning 

var der 7 af 24 stemmer for at genindføre 

stævner i sidste runde. 

 

Pokalturnering: 

Frede Andersen: Det er dejligt at arbejde 

sammen med Niels Falsig og hans 

hjælpere i Tønder. Stævneform er en god 

måde at afvikle pokalturneringen på. Ved 

afsluttende stævne har der været et ønske 

fra spillestedet om, at der ikke finder 

egen forplejning sted, og dette har ført til 

et forslag om at udlevere spisebilletter til 

deltagerne, mod en reduktion af 

præmiestørrelserne.  

 

Mikkel Stephensen: Der er rimelig hårde 

hold i D-rækken, der er stor spredning i 

styrken, kunne der ikke gøres noget ved 

det. 

 

Kurt Petersen: Vi har nok ikke mange 

klubber med spillere nok til at danne hold 

i bredderækken. 

 

Niels Falsig: Det bør være muligt at stille 

med rent juniorhold. 

 

Frede Andersen: Det er jo muligt at lave 

rene juniorhold og vinde og derefter 

deltage i Nyborg hvor modstanden, så er 

større. 

 

Indkomne forslag: 

Forslag om regelændring i D-rækken:  

 

Kurt Petersen: Vi havde det oppe og 

vende sidste år på Formandsmødet, og jeg 

udsendte nogle retningslinier. I FU kan vi 

anbefale forslaget, dog med en ændring af 

deltagerantal til 4 (praktisk ved 

transport). 

 

Sven Kramer: Jeg går stærkt ind for 

nogle faste regler i D-rækken. 

 

Claus : Jeg kan godt støtte forslaget fra 

Ove Christensen. 

Erik Asmund: D-rækken skulle være en 

udviklingsgruppe, og ikke for de meget 

dygtige skakspillere. 

Afstemning om antal deltagere, her var 

der 14 stemmer for 4 mandshold. 

D-rækken afvikles som stævne om lør-

dagen, således vedtaget med 14 stemmer. 

Ratinggrænse: Der var flest stemmer for 

1200 

Aldersgrænse: Der må kun deltage ju-

niorer. 

Der opstilles en styrkeliste for D-rækken 

(juniorer) og den kan ændres en gang i 

perioden. 

 

Mikkel Stephensen: Vi overså at be-

tænkningstiden nedsættes til 30 min. 

Dirigenten sætter betænkningstiden til 

afstemning. 30 min. i D-rækken vedtages. 

 

Kontingent:  

Hvis klubberne vil have nogle flere tilbud 

fra Sønderjysk skak, må vi have en 

kontingentstigning. 

Holdningen er dog, at fastholde det nu-

værende niveau, og se på kassebehold-

ningen til næste år. 

 

Sønderjysk Enkeltmands Turnering: 

SEMT 2005 er godt i gang, men der er 

ikke særlig stor deltagerantal (26). De 

fleste kommer fra de nærliggende klub-
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ber. Vi må have set på hvorfor delta-

gerantallet er så lavt.  

Der opstod en livlig debat om ændring af 

afviklingen af  SEMT. Der var forslag om 

at flytte turneringen til Vojens, at flytte 

spilletidspunktet til August/September, 

afvikling af første runde lokalt, kunne 

fredag være en spilledag, større præmier.  

Det ender med, at der på opfordring af 

Carsten Borchert, (Alsund skakklub) 

dannes en gruppe, der skal fremkomme 

med et oplæg til en ny struktur for SEMT.  

 

Frede Andersen: Vi kan sikkert i FU 

blive enige om at øge præmiestørrelserne. 

Løgum Kloster skakklub afholder SEMT 

2007. 

Udvalget får følgende deltagere: Carsten 

Borchert, Mikkel Stephensen, Søren 

Krabbenhøft (FU-medlem) og Niels 

Falsig lover at der også vil være en 

deltager fra Tønder Skakklub.  

 

Juniorarbejde: 

Søren Krabbenhøft: Vi har taget be-

slutning om at Sønderjysk grand prix 

(SGP) vil blive afviklet igen i år, og det 

kommer til at finde sted i Vojens. 

Vi har deltaget med et hold i Tjele, og 

blev 2 sidst, hvilket er en forbedring til 

tidligere.  

 

Jørgen Asmund: Ved et skoleskak-

stævne i Odense klarede de sønderjyske 

spillere sig godt. Det var en god ople-

velse at være med. 

 

Mikkel Stephensen: Det kunne være en 

god ide at have nogle højtratede spillere 

til at kikke på skoleskakspillernes partier 

og komme med kommentarer.  

Der er ikke så mange skoler hvor der er 

organiseret skoleskak, derfor er det 

nødvendig at de enkelte skakklubber 

tager sig af, at lære de unge at spille skak. 

 

Eventuelt: 

 

Frede Andersen: Der er udsendt noget 

statistik omkring medlemstal, og det ser 

ud til at det kniber med at holde på ju-

niorer. 

 

Hansjørgen Clausen: Vi indstiller Frank 

Petersen til hæderstegn for hans indsats 

for Sønderjysk skak. Og Tønder 

Skakklub til initiativpræmien. 

En stor tak til Kurt Petersen for hans 

arbejde med at lede holdturneringen og 

hans deltagelse i Sønderjysk skak for-

retningsudvalg. 

 

Broder Pedersen: Skakhåndbogen er 

ikke ajourført med adresser og telefon-

numre. 

 

Frede Andersen: Der er ingenting opnået 

ved at sende oplysninger om ændringer til 

DSU idet der ikke kan rettes undervejs, 

der udsendes ikke rettelsesblade til 

skakhåndbogen om adresseændringer.        
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Dødsfald: Frederik Schmidt, Bov 

skakklub er afgået ved døden. 

 

Bov Skakklubs grand old man og 

æresmedlem Frederik Schmidt døde 

nytårsdag – 84 år gammel. 

 

Frederik Schmidt lærte at spille skak i 

en forholdvis sen alder som 28-årig, 

og han yndede selv at forælle, hvordan 

det gik til. En kollega på politi-

stationen i Padborg, hvor han var sta-

tioneret, tog ham i 1948 med til en 

international skakturnering i Flens-

borg, og her oplevede Schmidt  på 

nært hold partiet mellem Jens Ene-

voldsen og den russiske stormester 

Bogoljubow. Partiet gjorde stort ind-

tryk på Schmidt, og han glemte aldrig 

den intense spænding - en spænding 

han selv skulle komme til at opleve 

under sine mange kampe som aktiv.  

Men selv om han kom sent i gang, 

blev han alligevel en ganske habil 

skakspiller og var i sine bedste år en af 

klubbens stærkeste spillere. 

 

Frederik Schmidt var en ivrig og god 

historiefortæller, og hans yndlingshi-

storie var hans første parti med den 

dengang kun 12-årige Curt Hansen. 

Den granvoksne Frederik Schmidt 

løftede ham spøgefuldt i vejret og 

sagde – Sådan en bette èn kan jeg da 

sagtens banke! – Ja, men ikke i skak!  

Svarede knægten, og han fik ret. 

 

 

 

 

Men det blev ikke som spiller, men 

derimod som organisationsmand, at  

Frederik Schmidt kom til at betyde 

mest for skaklivet i Bov Kommune. 

Først som formand for Padborg 

Skakklub fra 1960 og som sådan fak-

tisk frem til 1978, og var endvidere i 

den periode en af drivkræfterne bag 

Bov Sogns Skakklub, en slags para-

plyorganisation for skakklubberne i 

Kruså og Padborg, som derved i årene 

1961-70 kunne stille med fælles hold i 

turneringen. 

 

Dette samarbejde sluttede til Frederik 

Schmidts store fortrydelse i 1970, men 

blev på initiativ af denne genoptaget i 

1978, hvor man denne gang tog det 

fulde skridt og nedlagde de 2 

moderklubber og dannede en klub, 

Bov Skakklub, med Frederik Schmidt 

som den første formand, hvilket han 

var frem til 1984. 

 

Frederik Schmidts største glæde og 

succes som skakleder var imidlertid da 

holdet fra Frøslev-Padborg Skole, som 

han var træner og leder for, i 1969 

sentationelt vandt DM i skoleskak. 

 

Bov Skakklub og skakspillet har 

mistet en forbilledlig og utrættelig 

forkæmper. 
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Holdturnering 2004 / 05 

Af Frede A. Andersen 

 

1. division. 

1. Aalborg  36½ 

2. Nørresundby 34½ 

3. Aarhus  31 

4. Jetsmark  27½ 

5. Viborg  27 

6. 1968-2  25½ 

7. Skolerne-2  22 

8. Haderslev  20 

 Haderslev spillede uafgjort mod Aarhus, 

som jo fik en 3. plads, viser at de der er 

mere i dem end placeringen viser. 

 

2. Division 

1. Læseforeningen-1 43½ 

2. Sydøstfyn 37½ 

3. Ribe  33 

4. Nyborg  26½ 

5. Bov-1  26 

6. Tønder  25½ 

7. Læseforeningen-2 18½ 

8. Aabenraa 12½ 

Ribe klarede en 3. plads og var samti-dig 

eneste hold der kunne byde de 2 øverste 

reel modstand. Aabenraa må sige farvel 

til 2. division. 

  

M-rækken. 

1. Haderslev-2 24½ 

2. Alssund  18½ 

3. Flensborg 16½ 

4. Ribe 2  16½ 

5. Fribonde 13 

6. Gråsten  10 

7. Løgumkloster    6 

  

A-rækken. 

  

1. Ribe-3  23½ 

2. Bov-2  23 

3. Augustenborg 22½ 

4. Vamdrup 19½ 

5. Vejen  18 

6. Flensborg-2 15½ 

7. Alssund-2 10½ 

8. Ribe-4  7½ 

 1½ point er spændet mellem de 3 første, 

så det er på marginalerne, at Ribe fik 1. 

pladsen, til gengæld kla-rede de også 

sidstepladsen. 

 

B-rækken. 

Efter 1. runde havde Haderslevs 3. hold  

lagt sig i spidsen og der blev de. 2. 

pladsen var der derimod 4 bejlere til, men 

Fribonde-2 fik den ved at besejre Tønder 

overbevisende. 

1. Haderslev-3 28 

2. Fribonde-2 21 

3. Tønder-2 20½ 

4. Vojens  19½ 

5. Gråsten 2 18½ 

6. Lunderskov 16 

7. Oversö-Frörup   9½ 

8. Aabenraa-2   7 

 

C-rækken. 

1. Haderslev-4 18½ 

2. Bov-3  15 

3. Vejen-2  12½ 

4. Ribe-5  11½ 

5. Tønder 3 10 

6. Tønder-4  7½ 

 

 Også her var Haderslev i spidsen fra 1. 

runde. 2. pladsen var ligeså sikker for 

Bovs 3. hold 
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D-rækken. 

1. Nordals Skoleskak 47½ 

2. Bov-4  40½ 

3. Ribe 6  40 

4. Tønder Junior 29 

5. Bov-5  23½ 

6. Frøslevlejren 20 

7. Bov-6     9½ 

  

Her blev det Nordals Skoleskak der løb 

med sejren, medens Bovs 4. hold blev nr. 

2 med ½ point ned til 3. pladsen Ribes 6. 

hold. 

Næste sæson bliver måske mere interes-

sant, da de på generalforsamlingen 

vedtagne ændringer måske kan give en 

anden sammensætning af holdene og 

måske endda flere af slagsen. 

Ændringerne er at der kun skal være 4 

mand på et hold og max. ratingtal 1300, 

samtidig vil kampene så vidt muligt blive 

afholdt i stævneform, hvilket måske også 

vil gøre det til lidt af en oplevelse for de 

reelle begyndere.  

I de netop afsluttede turnering ser det på 

papiret ud til at det har været rimeligt 

jævnbyrdigt, når der ses bort fra Bovs 6. 

hold, men når holdstørrel-sen nu 

nedsættes til 4 mand kunne det lykkes at 

der blev et par hold mere i bunden. Det er 

jo først og fremmest for dem at gruppen 

er oprettet Man skulle måske overveje om 

de 2 øverste i gruppen skulle rykke op i 

C-rækken? 

 

Topscorere. 

Haderslevs 4-hold i C-rækken blev med 

Jeppe Christensen 5 af 5, eneste med 

max point der har spillet alle kampe, 

Der var her udover mange stærke 

præstationer. 

Mesterrækken Haderslev her klarede 

både Anders Munch og Chr. N. Andersen 

5½ af 6. 

A-rækken. Her præsterede Bovs Kym 

Grunau og Augustenborgs Bent 

Vesterlund begge 6 af 7. 

B-rækken her er det igen Haderslev hvor 

Ole Wrang og Mikkel Stephensen klarede 

6 af 7. 

C-rækken her lavede Bovs John E. Balle 

4 af 5, mens Henning Hansen fra Vejen 

scorede 4 af 4, trist at han ikke var med i 

en enkelt kamp, så havde der måske 

vanket en topscorepræmie. 

D-rækken her er der rigtig mange gode 

præstationer Jonas Scherdin fra Bov 11½ 

af 12, Dennis Høj fra Nordals og Niels 

Bruunsgaard fra Ribe 11 af 12, for blot at 

nævne nogle af dem. 

 

Hvid: Thomas Kliemek Fribonde 

Sort: Palle Gejl Jørgensen, Vojens  
Holdturnering 2004–05 i Vojens  

B-Række 2. runde 

1.d4 d5 2.c4 ¤f6 3.cxd5 £xd5 

4.¤c3 £d8 5.e4 e6 6.¥g5 ¥e7 

7.¥b5+ c6 8.¥a4 b5 9.¥c2 ¤bd7 

10.¤f3 h6 11.¥f4 ¥b7 Forsigtig spil 

fra min side i åbningen, belært af 

smertelige erfaringer. Nu lysner 

stillingen sig lidt for mig. 12.a3 ¦c8 

13.b4 ¤b6 14.¥b3 a6 15.h3 ¤bd7 

16.e5 ¤d5 Jeg har længe ventet på 

at han skulle komme frem med enten 

e5 eller d5, så jeg kunne komme i 

gang. Forbereder fremstød på f-

linien. 17.¥d2 0–0 18.0–0 f6 19.¦e1 f5 

20.¤h2 £e8 Forhindrer Dh5 med 
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efterfølgende tryk på min kongestilling 

21.¤xd5 cxd5 22.f4 £g6 23.£f3 

¤b6 24.¦ac1 ¤c4 25.¥xc4 ¦xc4 

26.¦xc4 bxc4 En herlig fribonde 

27.¦e3 ¦c8 28.£g3 £h5 29.£f3 £e8 

30.£d1 ¥c6 31.g4 £g6 32.¦g3 h5 

33.¦g2 fxg4 34.hxg4 h4 35.£f3 £e4 

36.£xe4 dxe4 En ny herlig fribonde 

37.g5 e3 
XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+-+-vl-zp-' 
6p+l+p+-+& 
5+-+-zP-zP-% 
4-zPpzP-zP-zp$ 
3zP-+-zp-+-# 
2-+-vL-+RsN" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Enten officer eller kvalitet. 38.¥xe3 

¥xg2 39.¢xg2 c3 40.¥c1 c2 41.¢h3 

¦c4 42.¤f3 ¥d8 43.¢xh4 g6 

Blokerer for kongen, og bonderov 

truer.Hvid opgav. Kommentarer af 

Palle 0–1 

 

EFTERLYSNING 

Af Frede A. Andersen 

 

Nye ideer for at gøre holdturneringen 

mere brugervenlig. 

 

Når jeg skriver sådan er det bl.a. fordi at 

jeg ikke er helt tilfreds med den til-

slutning der er, jeg fører en detaljeret 

statistik over hvor mange deltagere og 

hold vi mønstrer hvert år helt tilbage fra 

sæsonen 81-82, den viser at deltagelsen 

varierer fra 60% deltagelse i 82-83 til 

42% i 99-00, i denne sæson er vi på 55% 

medlemmer der deltager. 

 

Jeg tror at de helt lange afstande er en af 

årsagerne og vil gerne slå et slag for at 

afvikle en del af kampene i stævneform.  

 

Man kunne f. eks. afvikle alle ugens 

kampe (altså alle grupper) samme sted og 

tidspunkt, eller gøre det samme inden for 

de enkelte grupper.  

 

Det ville klippe toppen af de lange kø-

reafstande og samtidig kunne man jo få 

en masse skak at se når man var færdig 

med sit parti, man venter jo alligevel efter 

at chaufføren bliver færdig og han er 

næsten altid sidste mand. Hjemme-

banefordelen ligger jo kun i at man 

slipper for at køre, så der er for mig at se 

ingen gode grunde til at skippe stæv-

nemodellen.  

 

Et problem vil jo være at det ikke er alle 

klubber der har mulighed for at huse så 

mange spillere, i øjeblikket har vi 5 

grupper, hvilket ville give 25 partier pr 

gang.  

 

Vælger man i stedet at afvikle inden for 

de enkelte grupper bliver det max. 35 

partier pr stævne. Det kunne blive en 

oplevelse, men er nok for stor en 

mundfuld, så stævnerne skal nok deles 

over 2 dage (i øjeblikket er der jo 

holdkampe 5 dage om ugen) således at 

man kun skal huse en 16-17 partier, det 

vil de fleste kunne klare. 
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Statistik vedrørende holdturneringen. 

Frede A. Andersen 

 

Jeg har forsøgt at anskueliggøre medlemsinteressen med et diagram over 

tilslutningen til holdturneringen, som i kan se var der et dyk i tilslutningen ved 

årtusindskiftet, jeg tror nu ikke at det var årsagen, det er mere irriterende at der også 

er et dyk i denne sæson, der er 2 færre hold så vi har lov til at håbe at det er et 

forbigående problem. 
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Min overbevisning er at der er større medlemsinteresse end diagrammet viser og er 

derfor overbevist om at gør vi lidt mere for at stille med flere hold, så er deltagerne 

også klar til at deltage. Jeg har overværet mange turneringer og altid gået derfra med 

et klart indtryk af at langt de fleste var der for at spille skak, ikke kun for at vinde. 

Når vi udsender tilmeldingsskemaerne til næste sæson, er der måske mange 

medlemmer der allerede har tilmeldt sig nogle af de mange aktivitetstilbud der er, og 

så er det faktisk ved at være for sent at få holdturneringen stoppet ind i kalenderen. 

Jeg vil derfor anbefale at vi ved sæsonafslutningen gør alle opmærksomme på at 

spilleugerne ligger fast, det giver jo da et fingerpeg om hvornår de skal være 

forsigtige med at love sig væk, så vil vi til gengæld gøre alt for at få spilleskemaerne 

offentliggjort så tidligt som overhovedet muligt. 

 

I øjeblikket er der 9 klubber der spiller om mandagen, 7 om tirsdagen, 2 om 

torsdagen og en enkelt om fredagen. I vil ved at studere skemaerne fra i år omtrent 

kunne regne de dage ud hvor de enkelte spillere vil kunne komme til at spille. Altså 

gør en indsats for at få flere hold stablet på benene.    
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Jens Christian Leimand  

Sønderjydsk mester! 

Af Karsten Fyhn, Alssund 

 

Skakklubben Alssund var i år værter for 

det Sønderjydske mesterskab. Desværre 

kom der ikke så mange spillere som hå-

bet. Kun 26 spillere deltog, heraf langt de 

fleste fra Alssund og Gråsten. Men vi 

blev enige om, at det var værst for dem 

som ikke kom, da de derved gik glip af en 

god oplevelse! 

 

Arrangementet blev i det hele taget 

vellykket, med hyggen i højsædet. 

Der var kun 2 mesterspillere med i tur-

nerignen og dermed var det fra starten 

klart, at Christian Leimand og Peter 

Leimand var de 2 storfavoritter. Den 3. 

højst ratede spiller Peter Elkjær Larsen 

ville dog ikke give sig uden kamp og 

blandede sig i den grad i kampen om 

mesterskabet, at han en overgang lignede 

en ny mester, men i sidste runde kom 

Peter Leimand broder Christian til hjælp. 

 

Den øverste gruppe kom til at hedde basis 

1, da de kun 2 deltagende mesterspillere 

ikke kunne få gennemsnit ratingen 

trukket over 1900. Gruppen blev præget 

af mange interessante partier og allerede i 

første runde skete den første store 

overraskelse, da Kim Czepluch vandt 

over Peter Leimand, i et parti hvor Peter 

længe lignede en vinder. Men Kim fik 

opstillet en mat fælde, som Peter faldt i. 

Dermed blev det til en overraskende 

gevinst til Kim. 

 

I 2. runde fortsatte Kim med 

overraskelserne med remis mod Christian 

Leimand, og Kim lignede uventet en 

kandidat til titlen. Efter den første 

spilledag var det dog Peter Elkjær Larsen 

der tog føringen efter ventede sejre over 

Bent Bojsen og Sten-Olof Jansson. 2. 

rundes overraskelse var Rasmus Lund 

Petersens sejr over Karsten Fyhn. Et flot 

parti af Rasmus. 

 

I 3. runde vand Christian over Peter i 

Leimand brødrenes indbyrdes favorit 

opgør. Dermed var Peter Leimand defi-

nitivt ude af mesterskabskampen.  

 

I 4. runde vandt den førende Peter Elkjær 

Larsen topopgøret mod Kim Czepluch.  

 

Hermed var det klart at mesterskabet stod 

mellem Peter Elkjær og Christian. De 2 

mødtes indbyrdes i 5. runde. Det blev et 

dramatisk parti, hvor Peter Elkjær havde 

fordel men ikke kunne vinde slutspillet, 

så det endte remis. Dermed var 

mesterskabet stadig helt åbent.  

 

Inden sidste runde førte Peter Elkjær 

Larsen et halvt points foran Christian 

Leimand. Christian vandt som ventet i 

sidste runde over Sten-Olof, så dermed 

var det op til partiet mellem Peter Elkjær 

Larsen og Peter Leimand at afgøre 

mesterskabet. 

 

 I et dramatisk parti, som blev det sidst 

afsluttede i årets turnering, vandt Peter 

Leimand til sidst og dermed blev 

Christian Leimand Sønderjydsk mester. 
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I Basis 2 var en jævnbyrdig gruppe med 

mange lange kamppartier. Ernst J. Jessen 

var rating favorit, men allerede i første 

runde tabte han til Jan Erik Zimmermann. 

Jan tabte dog i næste runde til Hansjørgen 

Clausen, som dermed tog føringen i 

gruppen efter 1. dag.  

 

For Ernst og Jan blev det de eneste 

nederlag i turneringen og da Hansjørgen 

blev stoppet af nederlag i 4. runde til 

Morten Helms og nederlag i 5. runde til 

Ernst, så delte Ernst og Jan 1. pladsen 

inden sidste runde og da de begge vandt 

deres sidste parti, delte de 1. pladsen 

foran Hansjørgen Clausen som blev nr. 3. 

 

Basis 3 blev i høj grad domineret af 

spillere fra Gråsten. Efter de første 2 

runder delte Jørgen Clausen og Jørn 

Bertelsen første pladsen sammen med 

Esben Thomsen fra Aabenraa. Herefter 

tog Susan Clausen over, og med 5 sejre i 

træk fra 2. til og med 6. runde førte Susan 

inden sidste runde. Fra baghjul kom også 

Rold Zömbick fra Tønder. Efter at have 

tabt de 2 første runder, vandt han de 

næste 4 og i sidste runde slog han så 

Susan. Dermed endte Rolf og Susan på en 

delt 2. plads. Turneringsvinder blev 

rating favoritten Jørn Bertelsen, som førte 

efter 4 runder men i 5. tabte til Susan 

Clausen. Men Jørn kom igen og 

overhalede Susan på målstregen. 4. 

pladsen blev delt mellem Jørgen Clausen 

og Esben Thomsen, som begge viste spil, 

der lover godt for fremtiden, når 

stabiliteten bliver lidt større. 

 

 

Turneringen blev afviklet i en god at-

mosfære, under hyggelige forhold, og jeg 

tror alle deltagere fik en god oplevelse. I 

Alssund ser vi tilbage på et vellykket 

arrangement, og så håber vi, at der 

kommer mange flere spillere til næste år i 

Vojens. 

 

Flensborg Bymesterskab! 

Af Svend Erik Kramer, Bov 

 

Flensborg Bymesterskab arrangeres på 

skift af de 2 danske klubber, Fribonde og 

Dansk Skakklub Flensborg (DSF) samt 

den tyske klub Flensburger Schachklub 

von 1876 (FSK). 

 

I år var/er den tyske klub arrangør for 

turneringen, som jeg har deltaget i 2 

gange før. I 2000/01 vandt jeg turnerin-

gen foran Jesper K. Jensen, Fribonde og 

sidste år blev jeg nr. 2 efter Artur 

Kevorkov, FSK . 

 

Flensborg oplever i disse år et sandt 

skakboom, efter at det skakmæssige ni-

veau  i ganske mange år har været for-

holdsvis lavt for en by af denne størrelse. 

Således spiller i denne sæson såvel 

Carsten Høi som Ole Jacobsen 

holdkampe for den tyske klub FSK, som 

har store ambitioner om et avancement til 

de højere tyske rækker.   

 

Årets bymesterskab har stort set samlet 

alle de bedste spillere i Flensborg og 

omegn, hvorfor jeg lod mig overtale til at 

deltage endnu engang. 

 

Turneringen spilles i år med et efter 
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danske forhold noget uvant deltagerantal, 

12-mand i øverste gruppe, alle mod alle – 

noget af en mammutturnering. 

 

Favoritter var nok de seneste års vindere 

Artur Kevorkov (2174),  Jesper K. Jensen 

(2155),  Andreas Schütte (2078) og jeg 

(SEK) regnede desuden også selv med at 

kunne spille med om sejren. Outsiderne 

var nok Wilhelm Brinkmann (2010) og 

Jan-Hendrik Lorenzen (1954), medens de 

resterende 6 nok skulle være 

prügelknaben, men de har alle et ratingtal 

mellem 1762 og 1841, og sådanne folk 

vinder man jo ikke bare sådan over. 

 

Turneringen blev dog desværre ret hurtigt 

noget decimeret, i det hele 3 spillere er 

udtrådt af turneringen. Brinkmann kom  

desværre slet ikke til at spille, da meget 

alvorlig sygdom i den nærmeste familie 

tvang ham til trække sig inden start. 

Cernenko, FSK (1826) trak sig efter 2 

runder og de 2 sidste års vinder Artur 

Kevorkov trak sig efter nedennævnte 

nederlag i 3. runde til mig.   

For mine chancer i turneringen var det 

meget uheldigt, i det jeg i 1. runde havde 

tabt til en godt spillende Jan-Hendrik 

Lorenzen og derfor godt kunne bruge en 

sejr over en af de øvrige favoritter. 

 

I skrivende stund (30.3.2005) er der 

spillet 6 af de 9 runder og forhånds fa-

voritterne har skilt sig ud. Andreas 

Schütte, Jesper K. Jensen og Svend Erik 

Kramer har alle 4 af 5, men de 3 

indbyrdes opgør resterer i de 3 sidste 

runder – på FSK`s hjemmeside 

www.flensburger-schachklub.de kan 

turneringen følges.  

 

Sidste år havde jeg tabt til Artur Ke-

vorkov i næstsidste runde ved i klar 

fordelagtig position at sætte et tårn di-

rekte i slag, så jeg var rigtig sat op til 

partiet i 3. runde, men det skulle hurtigt 

vise sig, at han mærkeligt nok var noget 

mere nervøs, end jeg var.   

  

Svend Erik Kramer, 

Artur Kevorkov.  

Flensborg bymesterskab 2004-05 

Noter Svend Erik Kramer 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4 En 

meget moderne variant af det franske 

forsvar. Men efter min mening er de 

mere klassiske træk Sf6 eller direkte 

c5 bedre. Efter teksttrækket får hvid 

et meget behageligt spil og de hvide 

træk giver stort set sig selv, mens 

sort har bøvlet med at holde balancen 

-  fin variant for hvid. 4.¤xe4 ¤f6?! 

Ikke sorts beddste træk, at 

foretrække er Sd7 eller sågar Ld7 er 

bedre. 5.¤xf6+ £xf6 Alternativet er 

ikke bedre [ 5...gxf6 6.¤f3 b6 7.¥f4 

¥b7 8.¥b5+ c6 9.¥d3 ¥d6 10.¥g3 

£c7 11.£e2 ¤d7²] 6.¤f3 h6 7.¥d3 

¤c6 8.0–0 ¥d7 9.c3 ¥d6 10.¦e1² [ 

eller 10.¤d2 £h4 11.g3 £e7 12.b4²] 

10...0–0 11.b4 ¤e7?? En grov fejl på 

dette niveau, nu kommer den sorte 

dronning i yderste fare. [ 11...a6 

12.£e2 ¦fd8 13.¤e5± var bedre, men 

hvid står allerede klart bedst.]  

 

 

http://www.flensburger-schachklub.de/
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12.¤e5! ¦ad8 13.¤g4 ¥xh2+ det 

bedste ellers ryger dronningen. [ 

13...£h4 14.g3 £h3 15.¥f1 ¥a4 ( 

15...£h5 16.¤f6++-) 16.£f3 ¥c6 

17.d5 ¥xd5 18.£d1 £xf1+ 19.¦xf1+-] 

14.¤xh2 [ 14.¢xh2 £h4+ 15.¢g1 

¤d5 16.¥d2 ¥c6 17.b5 ¥d7 18.¤e5 

er også godt] Senest her burde sort 

nok have opgivet. Nu er resten teknik.  

14...¤d5 15.¥d2 ¦fe8 16.¤g4 £e7 

17.¤e5 f6 18.¤xd7 ¦xd7 19.¥g6 

¦ed8 20.¥f5 ¦d6 21.£e2 ¦e8 

22.£h5 c6 23.£g6 ¢f8 24.£h7 exf5 

25.¦xe7 ¤xe7 26.¦e1 ¦dd8 

27.¦xe7! ¢xe7 28.£xg7+ ¢e6 

29.£xb7 ¦c8 30.¥xh6 ¢d5 31.£f7+ 

¢e4 32.£c4 f4 33.¢f1 ¦h8 34.d5+ 

¢f5 35.£xf4+ ¢g6 36.dxc6 ¦ce8 

37.c7 ¦xh6 38.£g4+ ¢f7 39.£d7+ 

¦e7 40.£xe7+ Sort opgav og 

undskyldte, at han ikke havde opgivet 

noget før! 1–0 

 

 

 

 

Vesteregnens Hurtigmesterskab. 

Vagn Lauritzen 

Traditionen tro afviklede Tønder og 

Løgumkloster Skakklubber Vesteregnens 

Hurtigmesterskab i november, december 

og januar. 

I år deltog 22 spillere, dog anvendte 2 af 

disse "stand-in" i nogle af runderne, så 

der ialt var 24 af klubbernes medlemmer, 

der fik spillet. 

Nr 1 og 2 i de 4 indledende grupper 

kvalificerede sig til finalegruppe 1, nr. 3 

og 4 til finalegruppe 2 og de resterende 6 

til finalegruppe 3. 

 

Finalegruppe 1 kom på denne måde til at 

bestå af Leif Bregnedal, Kaj Elkjær 

Larsen, Hans Valdemar Hansen, Niels 

Falsig, Nis H. Madsen, Jens Peter Jensen, 

Jens Olesen og Holger Schmidt. 

Første runde blev spillet straks efter 

afslutningen af de indledende puljer. I de 

sidste 6 kampe indtrådte Jørn Lassen i 

Leif Bregnedals sted 

Niels Falsig blev vinder af gruppen med 

4,5 point, foran Jørn Lassen/Leif 

Bregnedal og Hans Valdemar Hansen, der 

scorede 4 point, og dermed delte 2. 

pladsen. 

 

I finalegruppe 2 deltog Nis Peter Joll-

mann, Nikolai Holm, Rolf Zömbick, 

Vagn Lauritzen, Christian Boysen, Dan 

Kreutzfeldt, Morten Tygesen og Peter 

Elkjær Larsen. 

Her blev Peter Elkjær Larsen en klar 

vinder med 6 point, han tabte kun til Nis 

Peter Jollmann; andenpladsen blev delt af 

de 2 unge Tønderspillere Nikolaj Hom og 

Christian Boysen, der hver scorede 4,5 
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point. 

I denne gruppe blev Morten Tygesen i de 

sidste 3 runder afløst af Jens Madsen. 

 

Finalegruppe 3 bestod af Søren Hen-

riksen, Frederik Mogensen, Anders 

Philkær, Ole Kreutzfeldt, Andreas 

Hattesen og Peter M. Jensen; her blev 

Søren Henriksen en klar en suveræn 

vinder med 5 point fulgt af Peter M. 

Jensen, der scorede 3,5 point.  

 Tønder og Løgumkloster har videreført 

Skaktursyd ratingen, og rater hurtig-

skakpartier, spillet i de to klubbers tur-

neringer. I denne turnering opnåede 

Christian Boysen den største rating-

fremgang, idet han gik frem med ialt 128 

point og nu har 1248. Listen toppes af 

Leif Bregnedal med 1905 foran Niels 

Falsig med 1886. 

Turneringen vil ganske givet blive 

gentaget til næste år, og for en god ordens 

skyld kan nævnes, at andre klubbers 

medlemmer er meget velkomne til at 

deltage. 

 

Påskelyn i Løgumkloster 

Som det har været tilfældet de sidste 

mange år afholdt Løgumkloster Skakklub 

lynturnering tirsdag i påskeugen. 

I år havde 16 spillere valgt at stille op; 

det var noget færre end der har været de 

sidste år, men en misforståelse gjorde at 

der ikke var mødt andre end Godtfred fra 

Aabenraa. 

Der spilledes først 7 runder indledende 

grupper om placeringerne i de afsluttende 

finalegrupper. 

I finalegruppe 1 der havde 6 deltagere 

deltes 1 pladsen mellem Jørn Lassen fra 

Tønder og Jan Christensen fra Klubben 

Odysseus i København; de opnåede 

begge 4,5 point og havde altså spillet 

remis i det indbyrdes parti. Jan Chris-

tensen har i øvrigt også rødder i Tønder 

og benyttede altså en påskeferie hjemme 

til at deltage i turneringen. 

Niels Falsig fra Tønder tog sig af tre-

diepladsen i gruppen mens Bovspillerne 

Svend Erik Kramer og Orla Rodenberg 

samt den hjemlige Hans Valdemar 

Hansen ikke kunne stille noget op mod de 

stærke Tønderspillere. 

 

I finalegruppe 2, der også havde 6 

deltagere blev Peter Elkjær Larsen fra 

Tønder en suveræn vinder med 5 point, 

fulgt af klubkammeraten Jens Olesen, der 

fik 3,5 point. Dzano Beckovic og Vagn 

Jakobsen fra Løgumkloster fik 

henholdsvis 3.- og 4.-pladsen med 3 og 

2,5 point. 

I den nederste finalegruppegruppe var der 

4 deltagere, og efter første omgang lå 3 af 

dissse spillere lige, nemlig Godtfred Sloth 

Jensen fra Aabenraa, Jens Peter Jensen 

fra Løgumkloster og Nicolai Holm fra 

Tønder. Disse 3 spillede så en 

omkampsmatch hvor erfaringen vejede 

tungest: Godtfred Sloth Jensen tog sig af 

1.pladsen med Jens Peter Jensen på 2.-

pladsen og Nicolai Holm på 3.-pladsen. 



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 36 Side - 17 - 

 

Tilbageblik 

 

Jeg har fået tilsendt et klip fra Alssunds 

klubblad ”NYT”. Klippet er fra 1998. 

Partierne er spillet af Broder Petersen. De 

er fra holdturneringen i mesterrækken, og 

Uffe Leisner skriver i indledningen: 

”Det er især værd at bide mærke i 

Broders partier. Rygterne går på, at han 

er ved at genfinde formen fra fordums 

storhed…..Nedenstående partier 

dementerer i hvert fald ikke rygterne!.... 

Pas på den mand…..han er farlig!” 

 

Begge partier er kommenteret af Uffe 

Leisner. 

 

Broder Petersen, Alssund 

Uwe Groumann, Flensborg 

 

1.e4 e6 2.f4 d6 3.¤f3 b6 4.d4 g6 

5.c3 ¥g7 6.¥c4 ¤e7 7.0–0 0–0 Hvis 

sort bare kan spille sådan, så må 

skak være for let. 8.¥e3 ¥a6 9.£b3 

¥xc4 10.£xc4 d5 11.£d3 dxe4 

12.£xe4 £d5 13.¤bd2 ¤d7 14.¤e5 

¤xe5 15.fxe5 Mod formationen med 

bønder på g6 og f7 er det yderst 

effektivt at få en bonde placeret på e5 

og herefter køre på de svage sorte 

felter rundt om kongen. 15...£xe4 

16.¤xe4 ¤f5 17.¥g5 ¦ac8 18.g4 

¤h6 19.h3 Også 19. Lxh6, Lxh6 20. 

Sf6+, Kg8 og 21. Sd7 kommer på 

tale, men hvorfor ikke tage alle 

styrkerne med?  19...¢h8 20.¦f3 

Hvids plan er enkel og solid: Stille og 

roligt presse sort i bund - og broder 

får det spillet meget overbevisende. 

20...¤g8 21.¦af1 h6 22.¥h4 g5 

23.¥g3 a5 24.¦xf7 ¦xf7 25.¦xf7 Det 

er vanskeligt at finde noget der ligner 

et godt forsvar for sort. 25...c5 

26.dxc5 bxc5 27.¦a7 ¦b8 28.b3 

Selvfølgelig bor hvid vinde en sådan 

stilling, og Broder finder da også en 

rituel aflivningsmetode - se selv. 

28...c4 29.¤c5 ¦b5 30.¤xe6 ¥xe5 

Dette virker heller ikke. 31.¥xe5+ 

¦xe5  

 

 
 

32.¤f8! Ja, og hvad så? Broder truer 

mat på g6 og h7, og der synes kun at 

være et forsvar. 32...¤e7 33.¦xe7 

Broders tryllerier tager ingen ende. 

33...¦d5 34.¦d7 ¦d3 35.¦xd3 cxd3 

36.¢f1 Og sort havde set nok. 1–0 
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I det første parti viste Broder hvordan han 

presser modstanderen i bund, og i det 

næste hvordan modstanderens 

kongestilling bliver smadret. I begge 

partier er det efter utraditionelt 

åbningsspil. 

 

Broder Petersen, Alssund 

Per Andersen,Ribe 

 

1.e4 d5 2.e5?! Det bedste er at slå 

på d5. 2...¥f5?! Det bedste er c5, da 

det cutter den franske forbindelse i 

skikkelse af bondekæden fra b2 til e5. 

3.d4 e6 4.¥d3 ¥g6 5.f4 c5 6.¤f3?! 

Tillader slag på d4. 6...¤c6?! 6. cxd4 

bryder kæden. 7.c3 cxd4 8.cxd4 £b6 

9.¥xg6 hxg6 10.¤c3 ¥b4 11.a3 

¥xc3+ 12.bxc3 ¤ge7 13.¦a2 0–0 En 

modig mand. 14.0–0 ¤a5 15.£d3 

¤c4 16.¤g5 ¤f5 17.¦f3 ¦ac8 18.g4 

¤e7 19.¦e2 ¦c6 20.h4 f6 21.¤h3 

¦fc8 22.¢g2 £a5? Damen kommer 

til at stå helt off-side på D-fløjen, 

hvilket Ribonitten da også måtte 

sande. Det er ikke muligt at slå sig 

igennem på c3 er god i såvel det 

defensive, som det offensive. 

23.£d1! Et dybt hiv. 23...¤b6 24.£e1 

Ideen med Dd1!, det er jo på 

kongefløjen, det sker. 24...¢f7? Så 

nemt går det ikke! - hvad spiller 

Broder?  

 
 

25.f5! Så bliver sort slået ihjel - 

hårdt, brutalt og effektivt af Broders 

angrebsmaskine! 25...gxf5 26.exf6 

gxf6 27.g5 Så splittes bønderne for 

alvor ad. 27...¦g8 28.¤f4 fxg5 

29.¤xe6 gxh4+  

 

 
 

30.¤g5+ En lille finte. 30...¦xg5+ 

31.¥xg5 ¤g6 32.¦xf5+ ¢g7 33.£f2 

¦xc3 34.¦f7+ ¢g8 35.¦e8+ 1–0 
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Følgende diagram er klippet i ”Bondefangeren” februar 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovsa! 

 

Stillingen ser kritisk ud for sort, hvis springer overhovedet ikke kan hamle op med 

hvids stærke løber. Hvid har lige erobret bonden på c5 og er klar til at æde flere. 

Sort spillede her 37. - , Sf4-d3 med pointen 38. Kxd3, Kxc5 og hvid kan ikke vinde. 

Hvid fortsatte derfor, optændt af sejrsvilje, med 38. Lc5-e7 – og faldt næsten ned af 

stolen, da sort præsenterede sit næste træk! 

Hvad spillede sort? 

 

Kan du ikke lige finde trækket, er der hjælp at hente på næste side. 
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Sidste nyt 

 

Omkampen om førstepladsen i mesterrækken blev vundet af Haderslev 2 med 

7½-½ over Alssund. Alssund tabte for andet år i træk oprykningskampen til 

grundspillets sikre vinder og blev således igen nummer 2. Sidste år var 

oprykningskampen mod Bov dog mere dramatisk. 

Haderslev er dog ikke rykket direkte op, men skal spille oprykningskamp. 

 

Ribe EMT er lige blevet spillet – på Ribes hjemmeside fandt jeg følgende: 

 

 

 

 

 

 

Igen en god succes! 

   

Mere end 2/3 af deltagerne fra 2004 var med i år igen, og de 

fleste af årets 75 deltagere tilkendegav ved afrejse søndag 

aften, at de er klar til 2006. Dermed betragter vi Ribe 

Weekend EMT 2005 som et godt arrangement. 

Blot så vi ikke som vanligt storken på sin plads. Det forlyder 

imidlertid, at en pålidelig borger har set dyret i omegnen 

lørdag den 2. april kl. 15.30! 

Den meget stærke IM-gruppe (snit 2443) blev vundet af 

Davor Palo 3½/5, som viste sig suveræn. Den eneste, der 

truede ham var Steffen Pedersen, som i det indbyrdes parti 

kæmpede en flot remis i land, men Steffen snublede i sidste 

runde mod Nicolai V. Pedersen, så præmierne gik til de to 

højstratede. 

I Mester 2 scorede Gm Høi 4/5. Gruppesejr og 

ratingfremgang, men 1.-præmien gik på korrektion til Martin 

Matthiesen, der også med 4/5 spillede en flot turnering. 

På hjemmebane fik Ribe to sikre gruppevindere: Peter 

Leimand vandt de fire første og gik efter et kæmpe ratinghop 

i sidste runde - og tabte. Men sikker gruppesejr og ny rating 

2100. Knud Erik Andersen tog uhyre sikkert Basis 5 med 4/5 

og er nu pænt over 1600, så han spiller næppe de næste 

mange år! Lars Wilton tabte fredag, men kom stærkt tilbage 

og 2.-plads i M3. 

 

 

Løsning fra forrige side: Fra nordisk turnering i 1917. Sort 

spillede stillingens bedste træk: 38. -, Sd3-b2 skakmat. 

 


