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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 

 

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 

 

 

Rettelser. 

 

Broder Petersen skriver til mig, at der 

er en fejl på s. 21 i blad 39. Dia-

grammet i højre spalte skal spejl-

vendes. 

Jeg beklager fejlen, det er en men-

neskelig fejl, som skete, fordi jeg 

mente, at jeg kunne skrive trækkene 

uden brug af Chessbase.  

 

Niels Falsig fortæller mig, at jeg i 

nummer 39 var ukorrekt i min vur-

dering af generalforsamlingens be-

handling af holdturneringen.  

Mit indlæg indeholdt både kritik og 

debatoplæg. Der skete en del mere, end 

jeg kunne læse i mødereferatet, så jeg 

beklager den del af kritikken, men 

holder fast ved debatoplægget.. 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
mailto:kfyhn@tiscali.dk
http://www.4hk.dk/
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Søren Brautsch ny spiller i lands-

holdsklassen.  

 

Søren Brautsch fra Haderslev deltog i år i 

kandidatklassen og vandt den. Sønderjysk 

skak har fået en ny spiller i 

landsholdsklassen. 

Et stort tillykke med det meget flotte 

resultat. 

 

SørenBrautsch har skrevet følgende i 

Bondefangeren: 

Kandidatklassen havde i år 36 spillere 

med et ratingspring fra 2007 til 2316. 

Men ratingtal skal man efter min mening 

ikke lægge for meget i. Min egen favorit 

var IM Tobias Bent Christensen eller Bo 

Jacobsen. Af de unge ”kendte” jeg kun 

Stefan Christensen, som jeg havde fået 

bank af før, og dem øst for Jylland kunne 

for mig lige så godt have været russere. 

Jeg opfatter mig selv som en, der er holdt 

op med at spille seriøs skak, og som i 

mange år stort set kun deltager i 

holdkampe. Til daglig kigger jeg aldrig 

på skak, og jeg ville derfor hurtigt ud af 

gængse teorivarianter, men alligevel 

prøve at holde gryden i kog. 

Min lillebror sagde til mig inden jeg tog 

af sted: ”Du ved godt, det der overho-

vedet ikke handler om skak, men om at 

blive 20 år igen!” 

 
Jan Rode Pedersen, Århus 

Søren Brautsch, Haderslev 

DK-kandidat, 2006 

Noter: Søren Brautsch, Kai Bjørnskov og 

Fritz 

1.e4 a6 Denne åbning holder på mit 

niveau gryden i kog, specielt hvis man vil 

straffe det. Jeg vandt også med det mod 

Tobias Christensen. 2.d4 b5 3.¥d3 ¥b7 

4.£e2 e6 5.¤f3 ¤f6 6.0–0 Systemer 

med Sbd2 er efter min mening bedre. 

6...c5 7.c3 ¤c6 En volsom provokation, 

hvis berettigelse hviler på, om Jans eller 

Sørens bedømmelse af stillingen efter 

10. træk er rigtig. 8.d5 ¤e7 9.d6 ¤g6 

10.e5 ¤d5  

 

 
 

Kan hvid holde bønderne på e5 og d6 

står han fabelagtigt. Heldigvis er det ikke 

så let: 11. Sg5 med ideen f4 dur f.eks. 

slet ikke: 11.-,Sf4 12. Lxf4, Sxf4og sort 

vinder. 11. Lxg6 var et probat middel, 

men er forbundet med ulemper - først og 

fremmest får sort den åbne h-linie. 

11.¥e4 Dette er selvfølgelig en 

afgørende stilling. Jeg var sikker på, at 

jeg havde snydt ham, fordi man ruller 

bønderne op med f6. Jan var sikker på, 

han stod bedst. 11...f6?! Bagefter tror 

jeg på Db6, men jeg er usikker. Det 

logiske - det hvide centrum skal brydes 

op! 12.£c2 Ja, hvad nu? Jeg ville jo 

rokere langt. 12...¢f7 12...f5 Fritz 13.¥g5 

£b6 14.¥xd5 ¥xd5 15.¤bd2 a5 16.h4 h5 

men her har hvid fået næsten alle fordele 

- hans centrum splitter nærmest den 
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sorte stilling i 2, og sort har næsten intet 

spil. 13.¥xg6+? Det tror jeg ikke på. 

Bedre er det at bevare spændingen med 

13. Sbd2. 13...hxg6 14.¤bd2 g5 15.¤e4 

¤f4 15...g4 er stærkere 16.¤e1 c4 

17.£e2 fxe5 og sort kan forsvare sig, 

mens hvid ikke kan holde bd6! 

  
 

16.exf6? Utålmodigt! 16.h4 Løfter 

nærmest sorts stilling af hængslerne. 

16...g4 17.¤fg5+ fxg5 18.¤xg5+ ¢g8 

19.¥xf4 ¦xh4 20.£g6 £e8 21.£xe8 

¦xe8 22.a4± 16...gxf6 17.¤exg5+ Hvid 

overser sorts 21. træk. 17.¥xf4 gxf4 

18.¦fe1 ¥xe4 19.¦xe4 ¥xd6 20.¦d1 ¥c7 

Med kompliceret spil med chancer til 

begge sider. Fritz påstår lille fordel til 

sort, mens Keres nok helst ville have haft 

hvid. 17...fxg5 18.¤e5+ ¢f6 Her var det 

Pelle Bank spurgte om jeg havde spillet 

grønlandsk! 19.¥xf4 gxf4 20.£g6+ 

¢xe5 21.¦ad1 Stakkels sort, hvordan 

kommer kongen nu i sikkerhed? 

21...¥d5! Sort slipper ud af det med 

materiel fordel.  

 

 
 

En fantastisk stilling, som unddrager sig 

enhver form for logik. Den sorte konge 

står ubeskyttet i centrum, angrebet af 

tunge hvide officerer - alligevel sniger 

den sig i læ! 22.c4 bxc4 23.¦fe1+ ¢xd6 

24.¦xd5+ ¢xd5 25.£e4+ ¢d6 26.£e5+ 

¢c6 27.£xh8 De sidste 5 træk har givet 

sig selv. Hvid har holdt sig lidt skadesløs 

på tårnet på h8, men han har ofret for 

meget og er forblødt. 27...¥d6 28.£c3 

£h8 29.£xc4 ¢c7 Efter de overståede 

rædsler sikrer sort sig mod alle 

overraskelser, f,eks. De4+ 30.b4 f3 og 

så er det tid til modangreb. 31.g3 £h3  

Hvid opgav, efter det tvungne 32. Df1, 

Dxf1 33. Kxf1, cxb4 er alt håbløst. 

 

Slutstillingen efter 7 runder: 
1. Søren Brautsch 6 

2. Jan Rode Petersen 6 

3. Tobias Bent Christensen 5 

4. Nicolaj Lars Palm 5 

5. Bo Jacobsen 4½ 

6. Stefan Christensen 4½ 

 

Søren havde den bedste korrektion og er 

derfor vinder af kandidatklassen. 
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Reglement for SydGrandPrix 

 

 

§ 1 – Struktur 

SydGrandPrix består af et antal hurtigskak-stævner med ratinginddelte klasser. 

 Hvert enkelt stævne er en afsluttet turnering i sig selv, men til slut udpeges vindere 

af det samlede forløb i hver ratingklasse.  

 

§ 2 - Indbydelse  

Indbydelsen til den enkelte turnering udformes og udsendes af den arrangerende 

klub. Den skal indeholde oplysninger om, at turneringen er tilsluttet  

SydGrandPrix.. Indbydelsen bør udsendes i god tid før det enkelte stævne og også 

offentliggøres på hjemmesiden og i hovedkredsbladet for Sønderjysk Skak. 

Hovedkredsen offentliggør ved sæsonstart en oversigt over de turneringer, der er 

tilsluttet GrandPrix-serien i den pågældende sæson.  

 

§ 3 - Turneringsledelse  

Arrangørerne af det enkelte stævne udpeger en turneringsleder, som bør have 

turneringslederlicens og der udpeges en turneringskomite blandt de deltagende 

spillere.  

Turneringskomiteens afgørelser er inappellable. 

 

§ 4 - Spillere  

Samtlige spillere skal være medlemmer af DSU.  Dette gælder dog ikke for 

udlændinge og for skoleskak/begynder-klassen.  

 

§ 5 - Almindelige regler for det enkelte stævne 

Turneringen afvikles efter FIDE's regler for hurtigskak, således som disse er 

bekendtgjort i Skakhåndbogen eller Skakbladet. Der spilles så vidt muligt efter 

Monrad-systemet.  

Alle turneringer spilles på lørdage med start kl. 9.30.  

 

§ 6 - Betænkningstid  

Der spilles 7 runder med betænkningstiden 25 minutter pr. spiller til hele partiet.  

 

§ 7 - Aflevering af resultatet  

Vinderen (ved remis den spiller, der førte de hvide brikker) skal straks ved partiets 

afslutning meddele TL resultatet. Vundet parti giver 1 point, remis ½ point og tabt 

parti 0 point.  
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§ 8 - Ikke fuldførelse af den enkelte turnering  

Alle-mod-alle-grupper:  

Hvis en spiller ikke har fuldført  50% af sine partier, forbliver denne spillers  

score i turneringstabellen, men de points, der er opnået af eller imod spilleren, tælles 

ikke med i slutstillingen.  

Hvis en spiller har fuldført mindst 50% af sine partier forbliver spillerens score i 

turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne. For de ikke spillede partier får 

spilleren 0 point og modstanderen 1 point.  

 

Monrad-grupper:  

Udtræder en spiller af turneringen, udgår vedkommende af rundelægningen. 

Spillerens score forbliver i turneringstabellen og tælles med i slutresultaterne.  

Spillere, som på grund af en udtrådt spiller er oversidder i en runde, tildeles 1 point.  

 

§ 9 - Rating  

Turneringerne rates og alle deltagere får et hurtigskak-ratingtal.  

Ratingberegning sker efter de regler, som er angivet i Dansk Skak Unions 

ratingsystem og foretages af Sønderjysk Skak ved GrandPrix-seriens afslutning. 

Ratingtallene  indlægges i en database på hjemmesiden for Sønderjysk Skak. 

Arrangørerne henter selv ratingtallene på hjemmesiden for Sønderjysk Skak.  

Spillere, som ikke figurerer på ratinglisten, starter med det nærskakratingtal, de har 

umiddelbart før starten af første turnering i GrandPrix-serien. 

 

§ 10 - Gruppeinddeling  

Klasseinddelingen er følgende:  

Mesterklassen: spillere med hurtigskak-rating på 1900 eller mere  

1. Klasse:      spillere med hurtigskak-rating  fra 1700 til 1899  

2. Klasse:     spillere med hurtigskak-rating  fra 1500 til 1699  

3. Klasse:     spillere med hurtigskak-rating  fra 1300 til 1499  

4. Klasse:     spillere med hurtigskak-rating  under 1300.  

Skoleskak/begynder-klasse: Forbeholdt skoleskakspillere og nybegyndere. Ingen 

spiller med højere rating end 1100 kan deltage her. Flere klasser kan samles i samme 

monrad-gruppe, men spillere fra samme klasse skal spille i samme gruppe.  
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§ 11 - Grand Prix points  

I den enkelte turnering tildeles følgende points for placering fra nummer 1 til 10 i 

ovennævnte klasser, uanset den faktiske gruppeinddeling: 17-13-10-8-7-6-5-4-3-2.  

Efterfølgende placeringer tildeles 1 point. 

Ved ligestilling om førstepladsen afgøres fordelingen af GrandPrix-points ved 

korrektion og ved fortsat ligestilling ved lynskak-omkampe, hvor antallet af spil 

fastsættes af turneringsledelsen for det enkelte stævne.  

Ved ligestilling på de øvrige placeringer afgøres pointene ved korrektion. Ved fortsat 

ligestilling får deltagerne samme points.  

Den samlede placering opgøres efter summen af points i sæsonen. Dog tæller kun de 

3 bedste resultater, hvis der er i alt 5 turneringer, og de 4 bedste, hvis der er 6 eller 7 

turneringer, de 5 bedste, hvis der er 8 eller  flere.  

Ved ligestilling deles placeringerne. 

 

§ 12 - Indskud  

Arrangøren af den enkelte turnering fastsætter selv indskuddets størrelse. 

10 kr fra hver spillers indskud sendes videre til hovedkredsens kasserer og indgår i 

præmiepuljen for den samlede serie, sammen med et indskud på 3000 kr fra 

Sønderjysk Skak.. 

 

§ 13 - Præmier  

Den enkelte turnering: Præmiefordeling fastsættes af den arrangerende klub og skal 

offentliggøres ved stævnet efter 3. runde. 

Den samlede serie: I hver ratinggruppe præmieres placeringerne 1, 2 og 3 med 50% 

af beløbet til førstepladsen. Der anvendes samme præmiepulje i alle ratinggrupper, 

bortset fra skoleskak/begynder-klassen, hvor præmiepuljen kun er ca. halvt så stor 

som i de øvrige grupper.  

 

§ 14 - Efter turneringen  

Straks efter den enkelte turnerings afslutning sendes resultaterne, der bl.a. skal 

indeholde tildeling af  GrandPrix-points, til webmaster for Sønderjysk Skak, som 

lægger materialet ud på hjemmesiden.  

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

-  

Regelsættet er udformet i maj måned 2006 af et udvalg nedsat af Sønderjysk Skak. 

Regelsættet kan ændres på hovedkredsmøderne i 4hk. 

Tak for gode ideer til Nordjysk Skak i 7hk. 
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Invitation til SydGrandPrix  

 

Bov Skakklub inviterer til 7 rundes hurtigturnering lørdag, den 30. september 2006 - 

kl. 09.30 – 16.30. Turneringen er samtidig 1. afdeling af den nyetablerede 

SydGrandPrix (SGP) serie.   

 

Spillested:  Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, Padborg 

Betænkningstid: 25 minutter pr. spiller pr. parti 

Indskud: kr. 100,00 

 kr.   50,00 for spillere uden og under 1101  i rating  

Gruppeinddeling: Spillerne inddeles i klasser efter rating – se vedlagte SGP 

reglement - men flere klasser kan samles i en gruppe, dog vil alle 

spillere fra samme klasse komme i samme gruppe. Nederste gruppe 

er dog forbeholdt skoleskakspillere og nybegyndere og ingen 

spiller med højere rating end 1100 kan deltage her.  

Præmier: Præmieliste vil blive offentliggjort efter 3. runde 

Tobak og telefoner: Ingen af delene må anvendes på spillestedet. 

Regler & reglement: Der spilles efter SGP´s reglement samt FIDE´s regler for  

 hurtigskak. 

 

SydGrandPrix (SGP): Består her i 1. sæson af 6 stævner/afdelinger. Dermed tæller 

for hver enkelt spiller de 4 bedste resultater. Se i øvrigt 

reglementets § 11 for tildeling af grandprixpoints mv. 

 

Tilmelding: Med navn, klub og rating til Svend Erik Kramer   

 tlf. 74672601 eller 

 Mail: bovskakklub@fritid.tele.dk ,  

 senest den 27.september 2006. 

 

 

Kommende afdelinger:     28.10.06  Tønder 

  02.12.06  Aabenraa 

  28.12.06  Vojens  

20.01.07  Vejen 

10.03.07  Sønderborg 

mailto:bovskakklub@fritid.tele.dk
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Godtfreds sider. 

 

Min mest stabile bidragsyder er stadig 

Godtfred. På trods af alderen, han bliver 

snart 84, spiller og skriver han ofte. 

Godtfred har deltaget i Ribe EMT, hvor 

han scorede 2½ af 5 i mesterrækken. Han 

skriver, at han ikke spiller med samme 

gejst mere, men mest er med for selskabs 

skyld.  
 

Jørgen Vik,Norge 

Godtfred Sloth Jensen, Danmark 

 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 4.¤c3 c6 5.e3 

¤bd7 6.¥d3 ¥d6 7.0–0 0–0 8.£c2 £e7 9.e4 

dxe4 10.¤xe4 ¤xe4 11.¥xe4 ¤f6 12.¥d3 

h6 13.¦e1 £c7 14.h3 ¥f4 15.¥e3 ¥xe3 

16.¦xe3 c5 17.dxc5 £xc5 18.¦d1 b6 

19.¦e5 £c7 20.£e2 ¥b7 21.¦e3 ¥xf3 Det 

ser lidt mærkeligt ud at bytte den gode løber 

af. 22.¦xf3 £e7 23.¦g3 ¢h8 24.¥c2 ¦ad8 

25.¦gd3 £c7 26.b3 Nu er løberen snart 

lukket effektivt inde! 26...a5 Et minori-

tetsangreb startes. 27.a3 ¦xd3 28.£xd3 g6 

29.£d4 ¢g7 En grim binding, som hvid ikke 

får udnyttet. 30.g4 ¦c8 31.£d6  
 

 
 

b5 32.£xc7 ¦xc7 Løberens placering er meget 

uheldig. 33.¥d3 bxc4 34.¥xc4 a4! Med 

remistilbud, som bliver afslået. 35.¦b1 axb3 

35...¤e4 36.¥f1 ¤d2 37.¦b2 ¤xb3µ 

36.¥xb3 ¤e4 37.¦a1 ¦a7 38.a4 ¤c5 

39.¥c2 ¤b7 40.¦a3 ¤a5 41.¦c3 ¢f6 

42.¥d3 ¢e5 43.¥b5 ¢d4 I slutspil er 

kongen en magtfaktor.  44.¦d3+ ¢c5 På vej 

mod a-bonden, som vil falde for eller siden. 

45.¦d7 ¦xd7 46.¥xd7 ¤b7 47.a5 ¤xa5 

48.¥e8 g5 49.¥xf7 ¢d6 Med bønderne på 

samme side er springeren tit bedre end 

løberen. Vigtigst er det dog, at sort har den 

aktive konge. Hvids konge forbliver en 

passiv forsvarsbrik. 50.¥g6 ¤c4 51.¢g2 

¤d2 52.¥d3 ¢e5 53.¢g3 ¢d4 54.¥g6 e5 

55.¢g2 e4 56.¢g3 
 

Hvordan vil du bedømme stillingen? 
 

 
 

Hvid kan kun vente. Finder den gamle ræv 

en  indgang. 56...¢e5 57.¥h7 Sort vil gerne 

have sin konge til f4 - hvordan jages den 

hvide væk fra g3. 57...¤b3 58.¥g6 ¤c1 

59.¥e8 ¤e2+ 60.¢g2 ¢f4 Nu skal kongen 

til f3! 61.¥b5 ¤d4 62.¥a4 ¤f3 63.¥c6 

¤h4+ 64.¢g1 ¢f3 65.¥e8 65.¥b7 ¤g6 

Fører til partiet, men varianten viser, at man 

skal passe på hele tiden. ( 65...¤g2?? 

66.¥xe4+ ¢xe4 67.¢xg2) 66.¥c6 ¤f4 



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 40 Side - 10 - 

 

65...¤g2 66.¥c6 ¤f4 67.¢h2 ¤d3 68.¢g1 

¤xf2 0–1 

Han holder gejsten oppe i 70 træk, i en 

stilling de fleste nok havde taget remis 

længe før. Godt gået ! 

 

Godtfred har altid haft et godt øje til de 

undertippede. Det bliver jo ikke dårligere, 

når den undertippede kommer fra ens 

egen klub. Her er den undertippede Niels 

Skovvart, som har hvid mod Asger 

Olesen fra Tønder. Det er fra de 2 

klubbers andenhold, som mødtes i b-

rækken. 
 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 

d5 6.¤e5 ¥e7 7.¤c3 0–0 8.£c2 c5 9.e3 

¤c6 10.¤xc6 ¥xc6 11.dxc5 ¥xc5 12.0–0 

¦c8 13.¦d1 ¥b4 14.a3 ¥xc3 15.£xc3  
 

 
 

£e7 16.b3 dxc4 Sort har udnyttet den 

uheldige placering af hvids dronning til at 

give ham en svag bonde. 17.bxc4 ¥xg2 

18.¢xg2 £c5 19.¦d4 e5 20.¦h4 e4 21.¥b2 

Sort står bedst. Han skal selvfolgelig passe 

på matten på g7, men kan bonden ikke bare 

tages nu?  

 

 
 

21...£xc4? 22.£xf6!! 1–0 Der er ingenting – 

22.-, gxf6 23. Tg4+, Kh8 24. Lxf6 mat. 
 

 

 

Statistik kan bruges og misbruges til lidt 

af hvert. Bov topper listen over 

klubbernes gennemsnitsrating: 

1.   Bov  1667 

2.   Haderslev  1664 

3.   Enkeltmedlemmer 1631 

4.   Flensborg  1620 

5.   Ribe  1620 

6.   Aabenraa  1596 

7.   Alssund  1521 

8.   Vamdrup  1521 

9.   Fribonde  1517 

10. Tønder  1511 
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Den sønderjyske pokalturnering 

 

Følgende er klippet fra Tønders hjem-

meside: 

 

Søndag den 14. maj afvikledes den 

sønderjyske pokalturnering på Tønder 

Gymnasium. 14 hold var med spredt over 

elite-, bredde- og juniorrækkerne. Som 

noget nyt blev der spillet i en stor 

monradgruppe, hvor så det bedstplace-

rede hold fra hver række blev vinder af 

den pågældende række. Der var i år 

mindre spænding på end normalt, for-

mentlig fordi såvel elite- som junior-

rækken havde storfavoritter, der fra 

starten levede op til værdigheden.  

 

Eliterækken blev vundet klart af Bov-1 

(Andreas Schütte, Helmuth Klemmt, 

Svend E. Kramer, Jan Hendrik Lorenzen) 

med 22 points af 28 mulige, foran 

Åbenrå-1 med 16 points.  

 

Bredderækken vandtes af Bov-2 (Kim 

Czepluch, Bo Jensen, Jan Oemichen, 

Kym Grunau) med 18½ points foran 

Åbenrå-2 med 17 points.  

 

Juniorrækken vandtes efter en flot 

indsats af Tønders juniorer (Peter Jordt, 

Anders Pihlkjær, Thomas, Bergnæs, 

Troels Bergnæs, Eskil Tonnesen), som 

sluttede på 12 points foran flere 

breddehold.  

Pokalskak i Nyborg. 

 

De 3 vindere deltog alle i stævnet i 

Nyborg.  

 

Følgende er klippet fra Bovs hjem-

meside: 

 

I Elitegruppen scorede vi acceptable 

10 points, men resultatet kunne være 

blevet noget bedre, i det vi 

unødvendigt tabte sidste match 0-

4. Wilhelm Brinkmann var holdets 

rygrad og scorede 4 af 6. 

I bredderækken blev det til 14 

points og en samlet 5. plads, men med 

samme point som nr. 3 og kun 1 point 

fra en 2. plads og 1/2 fra en 3. plads - 

points man jo altid sagtens kan finde 

efter en turnering med 6 runder. 

Men vort 2. hold leverede en god 

indsats og især Kym Grunau´s  6 af 

6 samt max. og scoringspræmie falder 

i øjnene. 

 

Fra Tønders er følgende klippet: 

 

Klø til skoleskakholdet - i massevis !   

Som ventet blev det til store smæk ved 

pokalfinalerne i Nyborg for vort (også i 

forhold til de andre skoleskakhold) 

meget unge Tønder-mandskab, der 

sluttede sidst. Man lærte nok et og 

andet, og som holdkaptajn Anders 

udtrykte det: Det var en dejlig buffet. 
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27/8 
Offene Flensburger Schnellschach-Stadtmeisterschaft 

2006 

4/9 

10/9 

Tønder Byturnering, 1. r. 

Sønderjysk EMT 1+2 

11/9 

17/9 

Tønder Byturnering, 2. r. 

Sønderjysk EMT 3+4 

19/9 

24/9 

Slotsturnering, 1. r. i Alssund 

Sønderjysk EMT 5+6 

25/9 Tønder Byturnering, 3. r. 

28/9 Slotsturnering, 2. r. i Aabenraa 

30/9 Syd Grand Prix, Bov 

5/10 

7/10 

Slotsturnering, 3. r. i Gråsten 

Sønderjysk EMT 7 

9/10 Tønder Byturnering, 4. r. 

10/10 Slotsturnering, 4. r. i Alssund 

23/10 Tønder Byturnering, 5. r. 

26/10 Slotsturnering, 5. r. i Aabenraa 

28/10 
Syd Grand Prix, Løgumkloster/Tønder, 

Tønder 

28/10 

5/11 

Sønderjyske Mesterskab i skoleskak , 

Gråsten 

Divisionsturneringen 

6/11 Tønder Byturnering, 6. r. 

9/11 

26/11 

Slotsturnering, 6. r. i Gråsten 

Divisionsturneringen 

27/11 Tønder Byturnering, 7. r. 

28/11 Slotsturnering, 7. r. i Alssund 

2/12 

10/12 

Syd Grand Prix, Aabenraa 

Divisionsturneringen 

18/12 Tønder Skakklubs åbne lynmesterskab 

28/12 

14/1 

Syd Grand Prix, Vojens 

Divisionsturneringen 

20/1 

28/1 

4/3 

Syd Grand Prix, Vejen 

Divisionsturneringen 

Divisionsturneringen 

10/3 

25/3 

Syd Grand Prix, Gråsten/Alssund, i 

Sønderborg 

Divisionsturneringen 


