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Nyt fra Sønderjydsk skak  Nummer 37 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 

 

Sekretær: 

Søren Krabbenhøft 

Bakkedraget 74 

6650 Brørup 

Tlf.: 7538 4840 mobil 2084 0170 

 

Holdturneringsleder: 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 0464 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

Juniorleder: 

Uwe Hansen  

Solsortevej 16, Hjordkær 

6230 Rødekro 

Tlf.7466 6821 

E-mail:  uhansen@get2net.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. 

 

Dette nummer er præget af en debat fra 

hjemmesiden, hvor 4 personer har 

diskuteret emner, som de mener er 

vigtige for 4. hovedkreds.  

Den totale mangel på respons – også 

fra FU – undrer og irriterer 

debattørerne, som stiller spørgsmålet: 

Er hjemmesiden for svær at bruge? 

 

 

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

 

Så starter en ny skaksæson igen. Nogle af os har prøvet det mange gange, for andre 

er det måske første gang. Men for os alle er det rart at få flyttet brikkerne igen. 

Vi ser frem mod den nye sæson med spænding. Hvordan bliver resultaterne – både 

ens egne og klubbens. Men mest spændende bliver det at se om det skulle lykkedes 

at få vendt medlemsnedgangen, så vi undgår flere lukninger af de små klubber. Det 

sidste har der været en del debat om på hovedkredsens hjemmeside i løbet af 

sommeren. (Se et referat af debatten på de følgende sider.) Det har været en god 

debat, med nogle gode nye forslag. Set herfra manglede der kun en ting – flere 

debattører. Der deltog kun 4 i debatten – alle fra store klubber med divisionshold. 

Du kan være enig, uenig eller have andre gode ideer – meld dig og skriv. Hvis der 

ikke sker noget, så holder de sidste også op med at skrive, for det virker, som om 

ingen interesserer sig for skakken. 

Hvis du ikke har Internet, så skriv din mening til bladet. 

 

Et af debat punkterne var, at hjemmesiden er kedelig. Det er den også! Jeg har lige 

været på, for at finde noget aktuelt til bladet, men der er stort set ikke nyheder på 

hjemmesiden. Den er kedelig, men hvorfor? 

Det er fordi ingen sætter nyheder på – og det er ikke Karsten Fyhn der skal gøre det – 

det er dig!  

Der findes et turneringsreferat på hjemmesiden – endda skrevet fortløbende, så man 

kunne følge med undervejs – Løgumkloster byturnering. Hvor er resten? 

Svaret er, de ligger på klubbernes egne hjemmesider, eller de er ikke skrevet. Det er 

rigtigt, at ikke alle referater er relevante for hjemmesiden, men mange er – evt. 

forkortet.  

Turneringsmuligheder i efteråret: Indbydelser til Tønder by og Slotsturneringen. Det 

kan godt være, at der ikke er flere, men så er det et problem, hvis der er flere åbne 

turneringer, så få dem på hjemmesiden. Hvis man vil have spillere fra andre klubber 

med til sine turneringer, så kom med datoerne i god tid, så man kan planlægge. Jeg 

kopierer indbydelser fra hjemmesiden, hvis jeg ikke selv får dem tilsendt, så folk 

uden Internet også kan se dem. Datoerne skal bare være ude i god tid, da bladet kun 

kommer 3 gange om året.  

 

Hvis hovedkredsens hjemmeside og hovedkredsbladet skal bestå, så skal det 

være spændende læsning. Det skal komme fra dig!! 

Det kan være din mening, et godt parti eller en spændende eller sjov oplevelse. 
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Fin hjemmeside men…. 

Referat af debat på hjemmesiden. 

 

Den nye hjemmeside ser fin ud !  

Men virker den efter hensigten ? 

 

Således forsøger Niels Falsig, Tønder at 

starte en debat om hjemmesiden den 8. 

januar. Webmaster Karsten Fyhn svarer 

straks, og så sker der intet. 

 

Den 22. juni prøver Niels igen at skabe 

debat omkring hjemmesiden. Han kon-

staterer at debatten på hjemmesiden er 

gået helt i stå. Han fortsætter derefter: 

Jeg vil foreslå FU og Karsten Fyhn, at 

man overvejer en betydeligt simplere 

hjemmeside, som virker mere imøde-

kommende og reelt er mere tilgængelig. 

 

Nu går der ikke mere end et par dage, så 

skriver Morten Olstrup, Haderslev: 

Kan kun være enig med Falsig - det er 

synd for sønderjysk skak, at forummet 

her er gået helt dødt. End ikke nyheder 

kommer der nye af. Dette er til dels også 

min egen skyld, da jeg ikke har lagt 

nyheder fra Haderslev ud på dette 

forum, men de nyheder kan til gengæld 

læses på vores egen hjemmeside. Og når 

jeg ser, at der kun er 14 - FJORTEN - 

registrerede brugere, spørger jeg mig 

selv, om der overhovedet er andre, der 

kigger forbi her. Det er synd, for 

Karsten Fyhn har gjort et flot stykke 

arbejde med siden, og jeg synes 

forummet her er let tilgængeligt og nemt 

forståeligt.  

Problemet er muligvis at de fleste af 4. 

hk's klubber har flotte og fint opdate-

rede hjemmesider, som giver brugerne 

den information, de har brug for.  

Det kan dog undre mig, at et emne som 

Sønderjysk EMT ikke er blevet flittigt 

diskuteret på dette forum. Der er blevet 

nedsat udvalg for at finde ud af, hvor-

dan turneringen gøres mere attraktiv, 

men hvad med en god debat her?  

Håber der kommer noget mere liv i fo-

rummet. 

 

Efter yderligere et par dage skriver 

Svend Erik Kramer, Bov bl.a.: Jeg er 

helt enig med både Niels og Morten - 

det er simpelthen for svært for almin-

delige brugere at koble sig på og mange 

kommer i dag ganske givet ikke forbi 

siden. Det er da også helt tilfældigt, at 

jeg i dag kigger forbi, jeg hav-de slet 

ikke forventet noget nyt. På den gamle 

side var jeg forbi hver dag, og det var 

det også mange andre som var.  

Men i sandhedens interesse skal der 

naturligvis også være et "emne" at de-

batere. Morten anser S-EMT for vigtigt, 

det er det måske også, men blot 2-3 

mesterspillere mere i årets S-EMT og 

mesterskabet havde været ganske nor-

malt. Meget vigtigere er efter min me-

ning medlemskrisen og her tænker jeg 

især på de mindre klubber på under 10 

medlemmer, dem har vi faktisk en del af, 

og såfremt der ikke bliver gjort noget 

dør de - simpelthen. Nogen vil mene det 

er deres egen opgave, men jeg mener 

det er en fælles opgave, for tit har disse 

klubber slet ikke kræfterne, og re-

sourcerne selv til at vende skuden.  
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Morten svarer straks: Klublukningen er 

et meget relevant diskussionsemne, og 

det kunne være spændende at høre fra 

de små klubber med under ti med-

lemmer, hvad de synes man kan gøre, 

for at de også i fremtiden vil eksistere. 

Som jeg dog var inde på i mit første 

indlæg i denne tråd, er jeg i tvivl om, 

hvor mange der kommer forbi forum-

met, og blandt de tilmeldte brugere fin-

der jeg desværre ingen skakspillere fra 

de mindste klubber. 

 

En lille måned efter skriver Svend Erik: 

Hej Morten!  

Ja, det var ikke megen respons, der kom 

på vore indlæg om mindre klubber og 

faren for at flere af disse klubber lukker. 

Det kan dels skyldes at ingen har set 

indlæggene, men mere end 100 

visninger vidner trods alt om en vis in-

teresse og faktisk om det modsatte. Han 

fortsætter med at foreslå, at der ned-

sættes et udvalg til at hjælpe de små 

klubber. 

 

Niels skriver samme dag: I den tråd her 

er der efterhånden flere emner på ba-

nen. Jeg vil gerne byde ind med kom-

mentarer, som forsøges ordnet tematisk:  

1. Brugen af hjemmesiden her. Det må 

vist efterhånden være HELT tydeligt for 

enhver, at dialogen nærmest er gået i 

stå. 3 personer har lavet indlæg her det 

seneste ca halve år! Og ingen fra FU 

har kommenteret.  

Årsagen ? Det kunne være hjemmesi-

dens form, der virker afkølende/af-

skrækkende på skrivelysten.....  

2. Debatten om de små klubbers over-

levelse er vigtig for skakken i vor ho-

vedkreds, men relevansen forsvinder, 

hvis der kun ytres fra 3 bestyrelses-

medlemmer i de store klubber.  

Et enkelt synspunkt: Fusioneringer er 

noget skidt, mens samarbejde kan være 

godt. Det er vigtigt at fastholde eksi-

stensen af mange klubber med stor 

geografisk spredning.  

3. En gammel traver, et forslag jeg 

fremførte på hovedkredsmødet i fe-

bruar: Der bør gøres noget til fremme 

af aktiviteterne i hovedkredsen. Det 

kunne være en sønderjysk GrandPrix i 

hurtigskak byggende på 4-6 ben i form 

af en årlig hurtigturnering hvert af føl-

gende steder: Brørup (Revival af Lur-

turneringen), Vojens (Juleturneringen), 

Løgumkloster/Tønder (Vesteregnens 

hurtigmesterskab), Gråsten/Bov/Søn-

derborg (Trekantsturneringen), Flens-

borg/Oversø-Frørup (Forårsturnerin-

gen), alle tilrettelagt som en-dages 

turneringer (lørdage?), hvor f.eks. de 

tre bedste placeringer tæller for den 

enkelte 4hk-spiller til slut.  

Jeg kunne godt tro på, at en aktivitet ca 

som beskrevet kunne lokke folk af huse 

og bringe indhold og give et løft til 

skakken og sammenholdet spillerne 

imellem i Sønderjylland.  

4. Tilbage til hjemmesiden: Den bør 

forsimples og gøres mere indbydende, - 

og så bør vi alle bidrage med nyheder 

(evt. som links til vore egne sider) i 

langt større omfang, end det er sket de 

seneste par år.  
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Vi ville jo alle kigge herind meget of-

tere, hvis der var noget at kigge efter.  

Jeg ved ikke, hvor vanskeligt/dyrt det 

ville blive at lave et kvalificeret spille-

hjørne i klasse med tv2 med ratingtal, 

tabelplaceringer og hele pivtøjet - men 

det ville være godt for skakken i Søn-

derjylland, hvis det kunne lade sig gøre!  

En emailturnering arrangeret af en 

person udpeget af FU og med tabeller, 

partier og resultater her på siden kunne 

også være befordrende.  

Så er der spillet konkret ud !  

Kommentarer fra Svend Erik og Morten 

er velkomne - men kommentarer fra 

FU og det nedsatte aktivitetsudvalg er 

sandelig også ! 

 

Morten skriver herefter følgende: Fal-

sigs forslag om en gennemgående søn-

derjysk Grand-Prix serie i hurtigskak er 

et ganske glimrende forslag, der givetvis 

kan sætte liv i mindre aktive klubber. Da 

Skaktur Syd kørte for tre år siden var 

der flot opbakning om stævnerne og ved 

disse stævner kom også mange af de 

mindre klubber på banen. Er der blevet 

arbejdet videre med idéen eller er det 

bare blevet ved Falsigs forslag på 

hovedkredsmødet? 

Helge Andersen, Bov melder sig den 

26. juli i debatten og kommer bl.a. med 

følgende forslag: I fodbold reserveres 

nogle uger i forvejen til landskampe - 

kunne FU ikke gøre det samme? Hvis 

der på forhånd var reserveret nogle 

uger til hovedkredsskak, så kunne flere 

deltage - også alle de klubformænd, som 

normalt skal åbne/lukke klublokalerne. 

 

Derefter er der en måneden ud debat 

mellem de 4 om de 2 konkrete forslag 

(lørdags Grand Prix og nogle af FU re-

serverede datoer) 

Svend Erik slutter måneden af med 

følgende: Som Morten så rigtigt skriver, 

nu er der kommet 2 gode konkrete 

forslag fra Niels og Helge, men til hvad 

nytte? Hvad nytter det i det hele taget at 

skrive her på denne side. Hvor er FU?? 

- FU har oprettet dette forum, men 

glimrer ved sit fravær. Sidste år havde 

vi en god og saglig debat omkring 

holdturneringen, men som førte til 

ingenting - lad det ikke ske igen - så er 

dette fora dødt for ever!  

Et lille hip til Niels du skriver jeg citerer 

"Debatten om de små klubbers 

overlevelse er vigtig for skakken i vor 

hovedkreds, men relevansen forsvinder, 

hvis den kun ytres fra 3 bestyrelses-

medlemmer i de store klubber."  

Debatten er vel lige relevant hvem der 

end bringer den på bane, min pointe er 

jo netop, at der kommer ikke noget fra 

de små klubber, det har de simpelthen 

ikke kræfter og resourcer til, derfor skal 

FU og de større klubber være den 

udfarende kraft, såfremt vi ikke skal 

miste flere klubber.  

Efter næsten 14 dage, uden at andre 

blander sig i debatten skriver Niels føl-

gende:  

Jeg tror vi må erkende, at FU for Søn-

derjysk Skak ikke vil deltage i diskus-

sionerne her. Hvor er det ærgerligt !!  

Dem vi har valgt til at handle på vore 

vegne i hovedkredsen holder sig helt 
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udenfor, og vi aner ikke, om der over-

hovedet tænkes tanker i FU.  

Det er sådan det er. - Så kan vi andre 

diskutere her og fremlægge vore forslag 

til beslutning på hovedkredsmødet i 

februar.  

Det lægger klart en dæmper på interes-

sen for at diskutere her, men lad det 

ikke kvæle skrivelysten totalt. Forhå-

bentlig kommer der flere konstruktive 

forslag. Vi har brug for dem i Søn-

derjysk Skak. 

 

Holdturnering 2005-06 

 

I 2. division gruppe 3 spiller hele 5 

hold fra vores hovedkreds: Bov, Ha-

derslev 1, Haderslev 2, Ribe og Tønder. 

Det er et hold mere end sidste år, så det 

giver flere lokalopgør. De sidste mange 

år har sønderjyske hold altid spillet i 

pulje med de fynske hold, men i år 

spiller der i stedet for de fynske, 2 hold 

fra Esbjerg og 1 fra Vejle.  

En meget spændende pulje, hvor der 

nok er flere hold, som kommer til at 

kæmpe om at undgå nedrykning, end 

hold der kæmper om oprykning. 

Spilledagene for 2. division og mester-

rækken er følgende søndage: 6/11– 

20/11 - 11/12 - 15/1 - 5/2 - 5/3 og 19/3.  

Hvis der er ønsker om et afslutnings-

stævne i Mesterrækken, vil TL gerne 

have at der er en klub der melder sig til 

at arrangere den. 

 

De øvrige hold spiller ugen forud, det 

vil sige ugerne: 44 - 46 - 49 - 2 - 5 - 9 

og 11.   

De faste grupper består af: 

 Mesterrækken: Flensborg 1, Ribe 2 , 

Aabenraa 1, Alssund 1, Løgumkloster 1,  

Fribonde 1, Gråsten 1 og  Ribe 3. 

 A-rækken:  Bov 2, Flensborg 2, Ribe 

4, Augustenborg 1, Haderslev 3, Vam-

drup 1,  Vejen 1 og Alssund 2 

 B-rækken:  Lunderskov 1, Vojens 1, 

Gråsten 2, Oversø-Frørup 1,  Aabenraa 

2, Tønder 2, Haderslev 4 og Fribonde 2. 

Der er fri tilmelding til C-rækken. 

På sidste GF blev der vedtaget, at D-

rækken skal afvikles som stævne om 

lørdagen. Derfor ønskes en tilkendegi-

velse fra hvilke klubber der kunne være 

arrangør for dette stævne. Stævnestart 

lørdag kl. 9.00 og der spilles 3 runder, 

med betænkningstid på 30 min. pr. 

spiller. Der spilles med 4-mandshold. 

Der gælder særlige regler for D-rækken, 

her kan kun anvendes juniorer med et 

ratingtal på max 1200. 
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Flensborg Bymesterskab! – del 2 

Af Svend Erik Kramer 

 

I forrige nr. af  bladet – 36/2005 – var 

stillingen ved redaktionens slutning 

følgende: 

 

Jesper K. Jensen, Fribonde samt An-

dreas Schütte og Svend Erik Kramer 

begge Bov havde alle 4/5 og de 3 ind-

byrdes opgør,  som var programsat til de 

3 sidste runder, skulle bringe afgørelsen. 

Først spillede Svend Erik Kramer og 

Andreas Schütte en dramatisk remis, 

hvor spillet bølgede frem og tilbage – 

Andreas kom bedst fra åbningen, men 

tabte tråden og Svend Erik var meget 

tæt på at vinde slutspillet, men remis. 

I næstsidste runde stod partiet Svend 

Erik Kramer mod Jesper K. Jensen på 

programmet, og det plejer at blive nogle 

”hidsige” og til tider helt vanvitige 

opgør. Men Jesper havde åbenbart lært 

af tidligere tiders dårlige erfaringer og 

spillede næsten en normal teoriåbning, 

og for første gang mod Svend Erik, 

lykkedes det ham at få en fornuftig 

stilling efter åbningen, men det havde 

kostet på klokken. Men Jesper er jo en 

djævelsk god lynspiller og ikke alene 

fik han udlignet spillet helt, men kom 

også i fordel. Med 3 minutter tilbage på 

uret mod Svend Eriks 34, kom Jesper i 

en meget fordelagtig position til at gå 

ind i samme stilling for 3. gang – Svend 

Erik krævede remis – og efter lidt 

tumult blev dette bekræftet af TL og 

også senere af Jesper.  

 

Dermed var drejebogen skrevet til en 

rigtig finale, i det Svend Erik selv med 

en sejr i sidste runde, ikke kunne blive 

bedre end nr. 2, pga. dårligere korrek-

tion ved evt. ligestillling.  

Vinderen af partiet Jesper K. Jensen – 

Andreas Schütte ville blive bymester, 

ved remis ville titlen gå til Andreas 

Schütte.    

   

Jesper Kjærgaard-Jensen 

Andreas Schütte 

 Noter Andreas Schütte 

1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.£e2 ¥c5 

4.¥xf7+? En forkert beslutning, som 

kommer til at præge resten af 

partiforløbet. Godt nok vinder hvid 

officeren tilbage på c5, men det er 

sort, der derved opnår udviklings-

forspring og dominans over centrum.   

4...¢xf7 5.£c4+ d5 6.£xc5 ¤xe4 

7.£e3 ¤c6 8.¤f3 ¦e8 9.d3 ¤f6 

10.0–0 ¢g8 11.£c5 ¥g4 12.¤bd2 

£d7 13.h3 ¥h5 14.£e3 ¤b4 

15.£c5 £d6 16.£c3 Herefter har 

Jesper kun ca. 7 minutter tilbage til 

de resterende 24 træk inden 

tidskontrollen, og hans stilling er 

vanskelig. Efter en lang tænkepause 

besluttede jeg mig for ikke at ændre 

på centrumsstrukturen og heller ikke 

at forstærke den med (16...c5), men 

i stedet spille et roligt, nyttigt træk. 

16...h6 17.a3 ¤c6 18.¤h2 ¤d4 

19.¢h1 £b6 Åbner op for 

muligheden Te6-c6. 20.¤b3 ¤xb3 

21.cxb3 d4 22.£c2 a5 23.¥d2 ¤d5 

24.¦ae1 ¦e6! Indtil nu er det 

lykkedes Jesper nogenlunde at 
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holde sammen på stillingen, men... 

25.f4? ... det forståelige ønske om 

endelig at være aktiv, men 

fremskynder blot nederlaget. 

25...exf4 26.¦xe6 £xe6 27.¥xf4? 

Herefter går det hurtigt ned ad 

bakke. Han skulle have forsøgt 

27.Dc4 27...¦f8 28.¥g3 ¦xf1+ 

29.¤xf1 £e2 30.£c1 £xd3 31.¢h2 

¥e2 32.¤d2 ¤e3 33.¥f2?  

  

 
 

Overser i yderste tidnød, sorts svar 

33...£xd2! 34.£xc7 ¥f1 35.£c8+ 

¢h7 36.¢g1 ¥xg2 37.¥xe3 £xe3+ 

38.¢xg2 £e4+ 39.¢f2 d3 40.£c1? 

Efter 40. Dd7 eller Dc3 vinder 40... 

Kg6! nemmest. Dronningeslutspillet 

er derfor så håbløst for hvid, fordi 

han selv efter D-afbytning og 

erobring af d-bonden  taber. F.eks. 

40. Dc3, Kg6 41. Dd2, De2+  

40...£e2+ 41.¢g3 £c2 0–1 

Hermed fik mesterskabsklassen føl-

gende slutstilling: 

1. Andreas Schütte, Bov            6,5 

2. Svend Erik Kramer, Bov       6 

3. Jan-Hendrik Lorenzen, Bov  5  (SB 

18,5) 

4. Jesper K.Jensen, Fribonde    5   (SB 

16,0) 

5. Michael von Lenski, FSK     4,5 

 

3. Sønderjyske mesterskab i lynskak 

under åben himmel   

Fra Haderslevs hjemmeside. 

 

Der var 16 deltagere med i år og der 

blev spillet alle mod alle. Trods lidt 

regnbyger var det en hyggelig turnering 

med god servering af kaffe mv. fra én 

af  vores sponsorer "Bar de Ville". 

Jacob Buris Andersen var turnerings-

leder, og han viste han havde helt styr 

på reglerne. Også mht. at der spilles vi-

dere i et parti, selvom brikkerne har væ-

ret stillet forkert op fra starten. 

Jeg havde af den grund selv et fornøje-

ligt parti mod Allan Hye, hvor vi plud-

selig opdagede jeg havde 2 sortfeltede 

løbere. 

1. IM Nicolai V. Pedersen, Ålborg, 

som scorede 15 point af 15 mulige. 

2.  Martin Matthiesen, SK1968. 

For spillere under 1900 i rating: 

1. Rasmus Lund Petersen, Gråsten 

2. Mikkel Stephensen, Haderslev 

For spillere under 1600 i rating: 

1. Jeppe Christensen, Haderslev 

Bedste juniorspiller: 

Jørgen Clausen, Gråsten 
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FU møde 10. april 2005. 
Herman S Petersen fork. af red. 

 

Godkendelse af sidste møde i 

Februar: 

FU og generalforsamling. Referater 

godkendes. 

I Århus har man planer om at arrangere 

en turnering for stærke juniorer. Grund-

foss sponsorerer 120.000 kr. De ende-

lige detaljer er ikke på plads endnu. 

Poul Søndergård står for arrangementet. 

Frede Andersen er ved at revidere re-

gelsættet for 4. HK 

Siden sidst: 

Spillet om oprykningskampen til 2. di-

vision er afviklet, Haderslev 2 vandt 

over Alssund. Søren Krabbenhøft 

fortæller at klubben i Vejen har fået 

sponsorgave fra Nordea, og i 

forbindelse hermed havde der været en 

stor artikel i Vejen Avis. Ribe EMT har 

lige været afholdt med 75 deltagere. 

Turneringen besøges af  mange stærke 

spillere både fra 4. hk og det øvrige 

land.  

Vojens Skakklub har ingen juniorer, 

men der er kommet en kontakt til en læ-

rer, hvilket har afstedkommet at der nu 

er 24 skoleskakspillere i byen.  

Der var 32 deltagere ved årets Tre-

kantturnering (Alssund – Gråsten – 

Augustenborg).  

Konstituering af FU: 

Der er opnået enighed om følgende: 

Hansjørgen Clausen er valgt formand. 

Søren Krabbenhøft bliver sekretær. 

Uwe Hansen bliver juniorleder. 

Frede Andersen forbliver kasserer. 

Herman S Petersen bliver holdturne-

ringsleder. 

Økonomi: 

Kassebeholdningen er på 50.101,24 kr. 

Frede Andersen har problemer med at 

identificere kontingentindbetalingerne, 

når de udsendte girokort ikke benyttes. 

Pokalskak: 

Til dette års pokalskakturnering er der 

lige nu tilmeldt 10 hold, deraf er der kun 

et juniorhold. Det ser ud som om at 

tilmeldingen til pokalturneringen er 

ringere end ønsket. Uwe Hansen vil 

gerne have pokalturneringen bedre 

markedsført for at øge antallet af 

deltagende hold.  

Holdturnering: 

På grund af en misforståelse havde 

holdturneringslederen ikke fået seneste 

holdturnering tilmeldt til ratingkato-

teksføreren. Vi har lavet et par regler 

omkring ratingindberetning. Lokal 

kartoteksfører skal indberette til rating-

kartoteksfører (DSU) hvem der spiller 

med hvem og resultat. Dette gøres med 

et edbprogram, som lige nu er placeret 

ved kassereren.  

Frede Andersen mener vi skal ”slå lidt 

mere på tromme” for vores holdturne-

ring, set i lyset af tilbagegangen. 

Der har været en forespørgsel fra DSU, 

om der var muligt for mesterrække i 4. 

og 5. HK kunne spille i samme turne-

ring. Ønsket er fremført for at ændre på 

antallet af op- og nedrykkere til divi-

sionen. Vi ønsker ikke denne ændring. 
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Løgumkloster byturnering. 

Vagn Lauritzen-hjemmesiden 

 

Før sidste runde var der 3 spillere, der 

kunne vinde mesterskabet. Sidste års 

bymester Peter Elkjær Larsen fra Tøn-

der var hægtet af opløbet idet han med 2 

point ikke kunne vinde mesterskabet, 

selvom han i den sidste kamp vandt 

over Hans Valdemar Hansen fra Lø-

gumkloster og dermed kom på 3 point. 

Godtfred Sloth Jensen fra Aabenraa og 

Hans Ulrich Christensenfra Tønder, der 

havde henholdsvis 2,5 og 3 point skulle 

nemlig mødes; resultatet af denne kamp 

blev remis, så Hans Ulrich Christensen 

dermed sikrede sig Bymesterskabet med 

3,5; det er første gang han tager pokalen 

med hjem.. 2.-pladsen deltes mellem 

Sloth Jensen og Elkjær Larsen, mens 

Hans Valdemar med 2,5 point blev 

bedste Løgumklosterspiller.  

Gruppe 2 havde også 6 deltagere og her 

blev Uwe Hansen fra Aabenraa en 

sikker vinder med 4.5 point efter en sejr 

over Holger Schmidt fra Løgumkloster. 

Hansjørgen Clausen fra Graasten vandt 

over Jens Peter Jensen fra Løgumkloster 

og sikrede sig dermed 2.-pladsen med 4 

point.  

I gruppe 3, der havde 8 deltagere var 

Kresten Bæk fra Vojens også en sikker 

vinder, idet han efter remis med Peter 

M. Jensen fra Tønder kom på 4,5 point. 

Morten Jessen fra Vojens sikrede sig 2.-

pladsen med 3,5 point efter at have 

spillet remis med Finn Skovgaard Niel-

sen fra Aabenraa.  

Jørgen Clausen fra Graasten vandt efter 

et spændende parti over Rolf Zömbick 

fra Tønder og blev dermed bedst place-

rede spiller med startrating under 1200. 

 

Trekant-Turneringen   

Graasten-Alssund. 

Uwe Hansen 

 

32 spillere deltog fra kun 4 klubber. 

Mesterklassen 

1: Hans Valdemar Hansen, Løgumkl. 

2 : Tommy S. Olesen, Aabenraa 

Basis 1 :                         

1: Mentor Dervishaj, Aabenraa 

2: Carsten Borchert, Alssund 

Basis 2 :                        

1: Simon Iversen, Alssund 

2: Esben Thomsen 

 

Augustenborg skakklub nedlagt. 

  

I løbet af ferien får jeg en kedelig 

oplysning fra Svend Erik Kramer: 

Augustenborg Skakklub er ophørt med 

at eksistere - jeg har lige fået en be-

kræftelse fra Frede Andersen (Jeg må 

desværre svare bekræftende, Ib har 

meddelt mig at klubben stopper pr. 1-7-

05. Han håber at nogle af spillerne vil 

fortsætte i Alssund, så klubben er borte, 

men måske ser vi alligevel nogen af dem 

til vore turneringer.). Så den sidste 

holdkamp de spillede mod Bovs 2. hold, 

blev klubbens sidste. Selv om det længe 

har set sort ud, så alligevel med en vis 

vemod, det var trods alt en af de rigtige 

hyggelige klubber at møde, i ordets 

bedste forstand. 
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Holdturneringen – se side 7 i bladet. 

 

Tønder Byturnering 2005 5/9 - 28/11 2005  

Tønder Byturnering 2005 spilles som vanligt som en koordineret EMT 
på mandage fra kl. 19.30. Spilledatoerne i år er 5/9, 12/9, 26/9, 10/10, 
24/10, 7/11 og 28/11. 
Indskud: 100 kr. for seniorer og 60 kr. for juniorer og pensionister. 
Bortset for registreringsgebyret til DSU går alle pengene retur som 
præmier. 
Deltagere udefra er mere end velkomne. 
Tønder Byturnering 2005  

 

Graasten/Aabenraa Slots EMT 22/9 - 24/11 2005  

Graasten og Aabenraa Skakklubber spiller som vanligt en koordineret 
EMT på torsdage fra kl. 19.00 på skift i Gråsten og Aabenraa. 

Spilledatoerne i år er 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 10/11 og 24/11. 
Deltagere udefra er mere end velkomne. 
Program er under udarbejdelse, men interesserede kan allerede nu 
rekvirere programmet (og tilmelde sig) på følgende mailadresse: 
elp@bupl.dk 
 

Med venlig hilsen 
Aabenraa og Graasten Skakklubber 
Erik Lund-Petersen  

 
Så bliver det rart, at komme i gang med den nye sæson.  

http://www.tonder-net.dk/tsk/byt.htm

