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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 

 

 

Hovedkredsmødet. 

 
Hovedkredsmødet afholdes lørdag den 

24. februar i Rødekro. 

Dagsorden og formandens beretning lå 

ikke klar ved redaktionens afslutning. 

Når dagsorden og beretning er klar, 

udsendes begge dele til klubformænd og 

lægges på nettet. 

 

Vittighed. 

 
Erik Lund-Petersen gav mig følgende 

under SGP i Vojens: 

”Sex er det samme som at tabe i skak. Til 

trods for geniale træk og alle mulige 

variationer, ender man altid med at blive 

mat.” 

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

Vi vidste alle, at sæsonen ikke ville blive 

helt, som den plejer. En udvalg nedsat af 

Sønderjysk Skak havde lavet en ny turne-

ring – SydGrandPrix (SGP). Det var en 

hurtigskakturnering, som skulle spilles om 

lørdagen, første år var den planlagt med 6 

ben. (Regler, spillesteder etc. kan ses i 

nummer 41) 

Klubberne var ved at lave sæsonplaner, da 

FU bekendtgjorde, at det aflyste Sønder-

jyske mesterskab (SEMT) skulle spilles 3 

søndage i træk i september og den første 

lørdag i oktober. Der var lige plads til SGP 

i Bov den 30. september.  

Det fik flere arrangører op af stolene – 

Niels Falsig, Tønder påpegede det uhel-

dige sammenfald mellem SEMT og Tøn-

ders åbne byturnering. Svend Erik Kramer, 

Bov, mente at det ville ødelægge starten på 

SGP når den blev klemt inde mellem run-

derne i SEMT. Bølgerne gik højt, indtil 

Niels Falsig stoppede debatten med en 

mail, som hed: ”Træls diskussion”. Her 

opfordrer han til at stoppe diskussionen, 

fordi den har udviklet sig fra en saglig 

diskussion til noget nogen opfatter, som 

personlige angreb. 

Knap var slaget afsluttet, før et nyt slag 

begyndte. Man kan kalde det ”Slaget om 

den forsvundne mail.” 

Det startede, da Svend Erik Kramer læste 

følgende på hovedkredsens hjemmeside:  

"Frede udtrykte utilfredshed med at invi-

tation (+ reglement) ikke er blevet sendt 

ud til klubberne"  (Frede er hovedkreds-

kasserer og arrangør af S-EMT i Vojens)  

Svend Erik følte det, som et uretfærdigt 

angreb, da han havde sendt det ud til samt-

lige klubber og medlemmer af FU. Han 

truede med at aflyse første runde af SGP i 

Bov, hvis FU ikke kom med en officiel 

dementi af ovenstående.  

Frede (A. Andersen) ville ikke dementere, 

da han ikke havde fået mailen. Frede un-

drede sig over, at ingen i FU havde korri-

geret ham, da de havde modtaget materia-

let.  

Svend Erik sendte mailen, hvor Fredes 

navn står, rundt, for at vise, at han havde 

ret. Frede skrev, at han ikke slettede en 

mail, før den var et år gammel, og at han 

ikke havde modtaget mailen. 

Den bedste udgang ville være, at påstå, at 

mailen er forsvundet i Cyberspace.  

Men Svend Erik vil have sin undskyldning 

senest mandag den 21. august klokken 12.  

Frede og FU vil eller kan ikke udsende en 

dementi, så SGP i Bov er tæt på aflysning. 

Flere støtter Svend Erik i hans kritik af 

FU. Han har gjort sit arbejde ordentligt og 

udsendt materialet til tiden. Blandt støt-

terne er der formænd og medlemmer af 

FU. 

Støtterne får Svend Erik til at reagere, og 

den 22. august – en uge før stævnet – sen-

der han en mail, hvor i der bl.a. står føl-

gende: 

I respekt for disse personer vil jeg derfor 

gøre noget, som jeg ellers aldrig ville gøre 

– nemlig lave en kovending derhen, at vi 

gennemfører 1. afd. af SGP i Bov, den 30. 

september som planlagt – samtidig vil jeg 

dog allerede nu meddele, at jeg opstiller til 

valg af FU til februar. 

Der skal simpelthen ryddes godt og grun-

digt op i FU – FU skal helt væk fra at ge-

nere og chikanere klubber som i dette til-

fælde Tønder og Bov. FU skal fremtidig 

også selv overholde de uskrevne regler om 

ikke at lægge arrangementer ind hvor de 

generer andre planlagte arrangementer 

unødigt.  

 

Svend Erik Kramer var formand for ho-

vedkredsen indtil 1997, hvor Frank Peter-

sen afløste ham. Svend Erik Kramer øn-

skede ikke genvalg for 10 år siden. 
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FU møde 18. november 2006 i 

Sønderjysk skak. 
 

Deltagere:  

Hansjørgen Clausen, Frede Andersen, 

Søren Krabbenhøft, Uwe Hansen og 

Herman S Petersen. 

Godkendelse af sidste møde i August: 

Linien hvor kassereren udtrykte 

utilfredshed med information om Syd 

Grand Prix blev diskuteret. Det blev helt 

klart at det kassereren udtrykte utilfredshed 

med var den manglende information om 

hvad der sker i udvalget og ikke, at der 

ikke var udsendt invitationer til klubberne. 

Niels Falsig, Tønder, er sekretær, Vagn 

Lauritzen, Løgumkloster, og Svend Erik 

Kramer er kasserer. Det er altså Svend 

Erik der skal have pengene, og han har 

oprettet en konto til at indsætte penge på, 

og kontonummeret er:  

Reg. Nr. 5764 Kontonr. 5908754796-

SGP v/ Svend Erik Kramer. 

Det blev vedtaget at FU overtager model-

len fra DSU; referatet udsendes til FU, og 

er der ikke kommet tilbagemeldinger inder 

for 7 dage bliver det offentliggjort. 

Siden sidst: 

Formanden har deltaget i 2 HB-møder. I 

Nyborg enedes man om en ændring af tur-

neringsformen til en 9-runders schweitzer 

som Vesterhavsturneringen og Politiken 

Cup, til ibrugtagen til DM 2007 i Aalborg. 

I forbindelse med afviklingen af Junior-

hold-DM, blev det drøftet om dennes 

fremtid. I Middelfart blev det besluttet at 

det også fremover skal afvikles på Tjele 

Efterskole, men med den ændring at det 

skal koste 200,- pr deltager, og at det i 

øvrigt er flyttet til 1. weekend i oktober. 

Så er vi tættere på skakportalen. Efter 

deadline har HB besluttet sig for det tilbud 

der kom fra Mølgaard & Nielsen; et firma 

ejet af Thomas Hütters (IM) Konceptet er 

at man kan have forskellige grader af 

medlemskab, fra 1.: for gæster, der må lidt, 

til 4. som er for medlemmer af DSU, der 

må det hele. Alt dette for kun 800.000 over 

4 år. 

 Økonomi: 

Kassebeholdning; 33.184,01 kr. 

4. kvartals klubindbetalinger mangler (ca. 

20.000,-), så det går upåklageligt, 

økonomien er i orden. 

Juniorinstruktør-støtteordnings-papirer 

udsendes til klubberne. 

I forbindelse med det nys afholdte Tyske 

Jubilæum, sendte vi en busfuld skakspil-

lere til Rendsburg.  

DSU var blevet inviteret men valgte at 

overdrage det til 4 HK. Vi har betalt bustu-

ren, men bør DSU betale det? Kassereren 

arbejder med det; dog mest som 

principsag. 

Holdturnering: 

TL har brugt en ældre matrice til Holdtur-

neringshæftet, men rettelseblade er 

udsendt. 

Det var lige smuttet at Aabenraa havde 

tilbudt stævne for sidste kamp i A-rækken. 

Det blev heller ikke bedre at DSU ændrede 

deres kalender. 

Til gengæld har DSU´s ratingberegner 

valgt trods alt at foresætte, hvilket skulle 

give en meget hurtigere ratingberegning. 

Der har for nogen klubbers vekommende 

ikke været klubaften inden runden i uge 2, 

så fra kommende sæson falder uge 2 ud af 

kalenderen.. 

Fu diskuterede om § 7, om max. Antal 

holdkampe, også gælder for D-række-

spillere, som er reserver i højere rækker. 

Da man ikke kan sammenligne ½-times 

skak med 2-timers skak, vil FU foreslå at 

reglerne for max. Antal kampe ikke gælder 

for D-rækken, på kommende 

generalforsamling. 

Junior Hold-DM, Tjele: 

Det gik rigtigt godt, vi holdte da 2 

hovedkredse bag os (5. og 8.) 
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Generalforsamling: 

24/2-2007 Røde Kro, Rødekro (Uge 8 !!) 

Formanden og 1 FU-medlem ; Søren er på 

valg. Begge modtager genvalg. 

Vedtægterne udsendes til FU, der får 14 

dage til at nærlæse det, hvorefter det 

offentliggøres. 

SEMT:  
Skal det være et fast sted ?? Skal det have 

en concept som Ribe EMT? Skal det ligge 

fast i tid? Den øverste gruppe skal være 7 

runder! 

FU vil have noget klart til 

generalforsamlingen. 

Ugerne 6,10, 11, 13 tages som spilleuger 

hensyn til holdskak og vinterferie. 

Den, på generalforsamlingen valgte 

arrangør af SEMT skal tilbagemelde til FU 

om datoerne inden uge 37 

Syd Grand Prix: 

Bov: 44 deltagere; Tønder: 27 deltagere 

3. Afdeling i Aabenraa 2. december. Se 

invitation på Hjemmesiden 

 

Referent: Søren Krabbenhøft      

 

Smarte kombinationer. 

 

Følgende er fundet i Bondefangeren. 

Partiet er spillet af John Nunn mod N. 

Murshed. Hvid trækker og vinder. 

Sort har med sit sidste træk Td5-d2 

opstillet en trussel mod b2. Trækket er 

imidlertid en fejl. 

1.¥e5  

Sort kunne prøve med hævnskakker: 

1...¦xb2+ 2.¥xb2 ¥xb2 3.¢xb2 £e2+ 

4.¢a3 £e7+ 5.¦b4;  1...¥xe5 2.¦g8+ 

£xg8 3.£xe5+ f6 4.£xf6+ £g7 

5.£xg7#]  

1.-, ¦xf2   

2.¦e4! Der er andre muligheder – prøv 

selv. 3.-, ¥xe5 3.£g7+ Opg. Sort 

bliver mat. 
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Holdskak. 
 

I 1. division er oprykkerne fra Ribes place-

ring i den tunge ende af tabellen vel for-

ventet. De har vundet en kamp knebent, 

spillet en uafgjort og tabt en klart. Der er 

intet afgjort i puljen, så det er med at håbe. 

 

I 2. division er der 3 hold med fra hoved-

kredsen. Haderslev har, som forventet, kla-

ret sig bedst, og er efter 3 kampe med i 

oprykningsduellen. 1 point skiller de 3 før-

ste, og de mangler alle indbyrdes kampe. 

Bov startede med en storsejr på 6-2 over 

Åbenrå, og ligner trods nederlag i de næste 

2 kampe et hold, som overlever i divisio-

nen. Åbenrå ligger sidst efter 3 klare ne-

derlag og ligner et godt bud på den ene 

nedrykker. 

 

Det er nemt at finde aktuelle resultater og 

stillinger fra divisionerne på DSU’s hjem-

meside.  

Det er straks sværere at finde noget om 

vores lokale rækker. Første søgning – 

holdturneringen på hovedkredsens hjem-

meside, gav ingen resultat. Anden søgning 

– hjemmeklubben Bovs’s hjemmeside – et 

link til hovedkredsens hjemmeside. (Ribe 

har også link til hovedkredsen) 3. søgning 

Tønders hjemmeside – her fandt jeg 

M+B+C. Efter et tip fra Svend Erik Kra-

mer fandt jeg A-rækken på Alssunds 

hjemmeside. 

Jeg synes det er for dårligt, at lederen af 

holdturneringen ikke har opdateret hjem-

mesiden. Det fremmer ikke interessen, at 

det er så besværligt at finde resultater. 

D-rækken fandt jeg ikke.  

 

I mesterrækken er man begyndt at spille 

med 6 mandshold. Nedrykkerne fra Tønder 

har vundet de 3 første kampe og er favorit 

til oprykningen. Alssund har en udsat 

kamp mod Bov 2, og vinder Alssund en 

storsejr, så kan de nå forbi Tønder. 

Stillingen: 

1. Tønder   11½ 

2. Fribonde  10 

3. Haderslev 2   9½ 

4. Flensborg   9½ 

5. Ribe 2    8½ 

6. Alssund     7½ (+ 1 kamp) 

7. Gråsten    5 

8. Bov 2    4½ (+ 1 kamp) 

A-rækken tegner meget spændende, idet 

alle hold får point. Ingen hold har vundet 

eller tabt alle kampe. Bedst fra start er Lø-

gumkloster kommet med 2 sejre og 1 uaf-

gjort. 

Stillingen: 

1. Løgumkloster 8 

2. Vejen   7 

3. Åbenrå 2 6 

4. Alssund 2 5½ 

5. Ribe 3  5 

6. Vamdrup 4½ 

I B-rækken ligner Haderslev 3 en opryk-

ker efter 3 klare sejre. 

Stillingen: 

1. Haderslev 3 8½ 

2. Gråsten 2 6 

3. Tønder   6 

4. Lunderskov  5½ 

5. Bov 2  5½ 

6. Vojens   4½ 

I C-rækken er der oversidder, og det gør 

stillingen lidt uoverskuelig. 

Stillingen: 

1. Tønder 3  7½ (3 kampe) 

2. Ribe 4  7 * (2 kampe) 

3. Ribe 5  6    (2 kampe) 

4. Bov 4  5    (3kampe) 

5.Tønder 4  3½ (2 kampe) 

6. Oversø-Frørup 3½ (3 kampe) 

7. Haderslev 4 3½ (3 kampe) 

* Ribe 4 mister nok 1 point p.g.a. forkert 

holdopstilling. 
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Holdskak – debat. 

 
Broder Petersen, Alssund, skriver følgende: 

 

Hvordan kan dette være muligt ?? 

Søndag den 26/11 06 kørte skakklubben Alssunds førstehold i 2 biler til Ribe for at spille 

den planlagte kamp i mesterrækken mod Ribe 2. 

Vi havde desværre et afbud og måtte finde en reservespiller, hvilket blev Jan 

Zimmermann, der bor i Nordborg og var en af dem, der lagde bil til turen. 

Velankommen til Ribe kl. 11.45 sætter vi os til brættet og skulle i gang med kampen – 

men hvad sker der så ?? 

Jan der skulle spille på bræt 6 (med sort) startede sit ur og ventede forgæves på en 

modstander – men ”Go-morgen” – der kom ingen !! Jan fik ikke rørt en brik - selv om 

han var kørt helt fra Nordborg (en ekstra kørsel tur/retur på 50 km til Sønderborg) og 

spildte dermed en HEL søndag på ingenting !!! 

Jeg synes, at det er for dårligt af Ribe skakklub, der har hele 52 spillere på deres 

styrkeliste (Sønderjysk skak’s største klub) IKKE kan FINDE en modstander til ALLE 

spillere på det gæstende hold, når der er hjemmebane. Det fremmer ikke interessen for 

skak. 

En sådan situation må IKKE kunne finde sted, når man er ”gæstgiver”, det vil ikke kunne 

ske i Skakklubben Alssund. 

 

M.v.h. 

B. Petersen 

 

 

Jeg sendte en mail til formanden for Ribe skakklub – Jørgen Nielsen, hvor jeg beskrev 

Broders indlæg. Jeg fik følgende svar: 

 

Søndag den 26/11-06 havde Ribe 2 i M-rækken umådelig svært ved at stille hold, bl.a. 

pga. en række afbud på divisionsholdet. Nederste bræt måtte således besættes med en 

spiller udenfor de første 30 på styrkelisten. Vedkommende fik ulykkeligvis forfald, og da 

stort set alle klubbens medlemmer var blevet spurgt om lørdagen, opgav Ribe 2  kl. 12.30 

ved formanden at finde en reserve. 

Alssunds hold og den berørte spiller fik en uforbeholden undskyldning i en flov og pinlig 

situation for Ribe Skakklub. 

At Broder Petersen på den baggrund finder det nødvendigt at hænge Ribe ud i 

hovedkredsens blad, er uforståeligt. 

  

Venlig hilsen 

Jørgen Nielsen, Ribe Skakklub 
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Kampledere – turneringsledere 
 

I Haderslevs klubblad Bondefangeren ta-

ger man igen fat på problemet om mang-

lende kampledere. Medlemmer af klubben 

opfordres til at tage turneringslederkursus. 

 

Det får så Niels Falsig fra Tønder på ba-

nen – Tønder skakklub har også problemet 

med kampledere, så Niels sender følgende 

forslag på mail: 

 

Fik så den tanke, at den kompetence da må 

kunne erhverves via et weekend-kursus, 

evt. med en enkelt opgave bagefter (som i 

de helt gamle dage).  

Hvis dette er rigtigt, og hvis vi kan få en 

lille flok med fra flere klubber, så må det 

kunne gøres både rimeligt billigt og samti-

digt attraktivt for kursisterne (især hvis der 

er overnatning med). Der var for mange år 

siden sådan et weekendkursus på SI-

centret i Rødekro. 

Jeg har en fornemmelse af, at man ikke 

gider et brevkursus. 

 

Svend Erik Kramer fra Bov mener, at det 

er den lette turneringslederversion – 

kampleder – der er mest brug for.  

I Bov er der 5 turneringsledere, men de 4 

spiller på 1.-holdet, og kan ikke være 

kampledere. Han kommer derfor med føl-

gende forslag: 

 

Jeg vil foreslå at vore div. klubber og po-

tentielle div. klubber  (Ribe, Haderslev, 

Bov, Aabenraa og Tønder) forpligter sig 

til at stille med min. 2 kandidater hver  til 

et sådant kursus. 

Jeg tror godt, jeg kan finde et par stykker i 

Bov hertil. Om de øvrige klubber er inte-

resserede i en kamplederuddannelse, vel 

næppe? Men man kunne vel slå et evt. 

kampleder- og TL-kursus sammen, vi i Bov 

er mest interessede i kamplederuddannel-

sen - det er vort akutte problem.   

En mulig finansiering heraf kunne vel 

være, at 4. HK betalte halvdelen og klub-

berne den 2. halvdel. 

 

Fakta: 

Til alle kampe i divisionerne skal der være 

en turneringsleder/kampleder tilstede. 

Vedkommende må ikke selv spille med. 

Det må godt være en spiller fra klubben, 

men også medlemmer fra andre klubber 

kan være kampledere. 

Den store forskel på turneringslederuddan-

nelsen og kamplederuddannelsen er, at 

turneringslederen også lærer at lægge run-

der i de forskellige turneringssystemer. 

(Monrad, Nordisk, Schweizer etc.) 

 

Ønske: 

Divisionsklubberne ønsker, at flere – egne 

spillere eller spillere fra andre klubber - 

havde kamplederuddannelsen, så de kunne 

lede en divisionskamp. 

 

Jobbet: 

Du går rundt og se på noget af det bedste 

skak, der spilles i Sønderjylland, og du 

skal en sjælden gang gribe ind ved uover-

ensstemmelser på brættet. 
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Sønderjysk EMT 
Af Svend Erik Kramer 

 

Kai Bjørnskov Sønderjysk Mester for 

13. gang! 

 

Ved den netop overståede sønderjyske 

enkeltmandsturnering i Vojens, blev Kai 

Bjørnskov, Haderslev endnu engang 

Sønderjysk Mester – og det for 13. gang i 

alt. Imponerende flot – første gang var i 

øvrigt for 40 år siden i 1966. Ingen spiller 

har, som Kai Bjørnskov, gennem årene 

domineret sønderjysk skak, og såfremt S-

EMT kan fortsætte, er det ikke umuligt, 

der ligger flere mesterskaber forude. 

Årets S-EMT, blev som nævnt afholdt i 

Vojens, men først efter en hel del 

genvordigheder. Mesterskabet var først 

annonceret til afholdelse i april måned, 

men da for få spillere – vistnok kun 12 – 

meldte sig, blev mesterskabet flyttet til 

september/oktober. I mellemtiden var der 

blevet udsendt et spørgeskema til de 40 

højest ratede spille i hovedkredsen, om 

bl.a. spilletid, form mv., men det hjalp 

åbenbart ikke ret meget på tilmeldingen, i 

det kun i alt 14 spillere stillede op i Vojens 

og heraf kun 3 mesterspillere. 

Ratingfavorit var Kai Bjørnskov med de 2 

øvrige mesterspillere Allan Schmidt 

Hermannsen, Haderslev og Mogens Grete, 

Aabenraa som nok farligste konkurrenter. 

Men som altid i en sådan turnering, hvor 

der er store ratingforskelle, sker der 

overraskelser også her i Vojens. Men ikke 

om 1. pladsen, den sad Kai Bjørnskov fra 

start til mål sikkert på og skønt spillet ikke 

var helt på niveau med tidligere tiders, var 

det rigeligt til at sikre en sikker sejr med 6 

point i  de 7 partier. Allan Schmidt 

Hermannsen seedet som nr. 2, besatte dog 

også 2. pladsen med 5,5 af 7, men med 

meget usikkert og noget heldigt spil – bl.a. 

reddede han 2 tabspartier til remis. 

På 3. pladsen med 5 point finder vi 

turneringens helt store overraskelse Børge 

Schrøder, Haderslev. 

Børge startede turneringen med 1505 i 

rating og da turneringen var slut, stod der 

1660 på tavlen noget af et hop. Men 3. 

pladsen var helt fortjent efter sejre over 

bl.a.  Aabenraa-spillerne Mogens Grete og 

Carsten Andersen. 

På 4. pladsen kom talentfulde Rasmus 

Lund Petersen, Gråsten, der i øvrigt kort 

efter turneringen skiftede til Aabenraa for 

at spille på divisionsholdet der, sikkert en 

fornuftig disposition. 

Længere nede i tabellen scorede de to 

lokale spillere fra Vojens, Jesper Kallesen 

og Morten Jessen 

en ratinggevinst på h.hv. 108 og 99 points.    

 

Vi skal se et par partier fra mesterskabet: 

 

2. runde 
Af Kai Bjørnskov 

2. runde bragte den første større 

overraskelse: Børge holdt remis mod Allan 

– eller rettere omvendt, for det var Børge, 

som havde klar gevinst! Efter at have holdt 

balancen flot i en kompliceret åbning gik 

Børge i vandet men fandt et bondeoffer, 

som afværgede de værste trusler. Herefter 

gik Allan i stå og overså en kombination, 

hvor Børge med et tårnoffer fik afgørende 

fordel – men her kommer det spændenden 

parti: 

 

Sønderjysk EMT Vojens 2006  2.r. 

Børge Schrøder, Haderslev ½ 

Allan S. Hermannsen, Haderslev ½ 

Siciliansk i forhånden 

 

1. c2-c4, e7-e5 2. g2-g3, Sg8-f6 3. Lf1–g2, 

d7-d5 4. c4xd5, Sf6xd5 5. Sb1–c3, Sd5-

b6 6. d2-d3, Lf8-e7 7. Sg1–f3, Sb8-c6 

8.,Lc1–e3, 0–0 9. 0–0, Lc8-e6 10. Ta1–c1, 

f7-f5 11. a2-a3, Le7-f6 12. Dd1–d2, Dd8-
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d7 13. Le3-g5, Ta8-d8 14. Lg5xf6, 

Tf8xf6 15. Dd2-c2, Dd7-e7 16. e2-e3, 

Tf6-h6 17. Tf1–d1, Kg8-h8 Hidtil har 

Børge klaret sig fint og har lige spil mod 

sin højereratede modspiller. Nu skulle han 

fortsætte med 18. Sa4 med planen Sc5. 

Også 18. b4 var godt. Med sit næste træk - 

der ellers også er et standardtræk i 

siciliansk - kommer han på afveje. 18. d3-

d4 e5-e4 Sort indsnævrer hvids kongefløj 

og truer med kongeangreb.19. Sf3-h4? 

Som Allan omgående viser, er dette en fejl. 

Rigtigt var 19. Sd2 med kun lille fordel til 

sort.  19. -, De7-f7! Med dobbelttruslen 20. 

-, g5 med officersfangst og 20. -, Lb3 med 

kvalitetsgevinst. Nu er gode råd dyre for 

hvid.  

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-mk( 
7zppzp-+qzpp' 
6-snn+l+-tr& 
5+-+-+p+-% 
4-+-zPp+-sN$ 
3zP-sN-zP-zP-# 
2-zPQ+-zPLzP" 
1+-tRR+-mK-! 
xabcdefghy 

 
20. d4-d5! Sb6xd5 21. Sc3xd5, Le6xd5 

22. Dc2-c3 Hvid reddede Sh4, men på 

bekostning af en vigtig centralbonde. En 

anden ting er, at stillingen har skiftet 

karakter – det er ikke længere sorts 

kongeangreb, der er hovedtemaet. 22.-, 

Th6-d6 23. Lg2-h3, Ld5-e6 24. Td1xd6, 

Td8xd6 25. Sh4-g2, Df7-d7 26. Sg2-f4, 

Le6-f7 27. Lh3-f1, Kh8-g8 De sidste 

mange træk har været logiske. Nu skal 

hvid finde en plan. 28. Lf1–c4 Ikke uden 

idé! Hvid vil erobre diagonalen a2-g8. 28.-

, Dd7-e7 29. Lc4xf7+, De7xf7 30.b2-b4 

a7-a6 31.Kg1–g2 Td6-d7 Det er lykkedes 

hvid at lægge et vist tryk på den sorte 

stilling. Sort forsøger nu at frigøre Sc6, der 

har en lys fremtid på e5 (d3). 32. Dc3-c5, 

Td7-d2 ? Et forhastet udfald, der bygger 

på en overseelse. Med 32. -, g5 beholdt 

sort sin fordel. 33. b4-b5! a6xb5 34. 

Dc5xb5, Sc6-d8 

XABCDEFGHY 
8-+-sn-+k+( 
7+pzp-+qzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+Q+-+p+-% 
4-+-+psN-+$ 
3zP-+-zP-zP-# 
2-+-tr-zPKzP" 
1+-tR-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Så har sort dækket alt - tror han da! Havde 

han set hvids næste træk, havde han nok 

spillet 34. -, g5.35. Tc1xc7 ! Børge ser den 

slags. Trækket sprænger den sorte stilling, 

der med ét slag er fuldstændig tabt. 35.-, 

Df7-f8 Eneste forsvar. Nu skal hvid lige 

finde fortsættelsen.  

XABCDEFGHY 
8-+-sn-wqk+( 
7+ptR-+-zpp' 
6-+-+-+-+& 
5+Q+-+p+-% 
4-+-+psN-+$ 
3zP-+-zP-zP-# 
2-+-tr-zPKzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
36. Db5-c4+?  Med 36. Sd5, h6 37. Dd7, 

Kh8 (37.-, Kh7 38. Tc8, Df7 39. Txd8, 

Dxd7 40. Txd7, Td3 41. a4, h5 42. Sb6 

med klar gevinst.) 38. Tc8 vinder hvid på 
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stedet! 36. -, Kg8-h8 37. Sf4-e6 Den store 

chance er forpaset, men bedre var 37. Tc8, 

Td6 38. Dc7, g6 39. Se6, Txe6 40. Txd8, 

Te8 41. Txe8, Dxe8 42. Dxb7 og 

dronningeslutspillet er meget fordelagtigt 

for hvid på grund af den frie a-bonde.] 37.-

, Sd8xe6 38. Dc4xe6, h7-h6 39. Tc7xb7, 

Td2-d8 40. a3-a4 Eller 40. Tf7, Dg8 41. 

Dxf5, Te8 42. a4, Ta8 43. Dxe4, Txa4 

44.Dxa4, Dxf7 med 2 gode merbønder 40.-

, Td8-a8 41. Tb7-f7, Df8-b4 42. De6-d7, 

Db4xa4?  

XABCDEFGHY 
8r+-+-+-mk( 
7+-+Q+Rzp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-+p+-% 
4q+-+p+-+$ 
3+-+-zP-zP-# 
2-+-+-zPKzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 

Her får Børge minsandten chancen igen - 

og ser den ikke. 43. Tf8+! vinder den sorte 

dronning. 43. Tf7xg7? Da4xd7 44. 

Tg7xd7 og dette tårnslutspil lykkedes det 

Allan at holde remis: 44.-, Ta8-a5 45. h2-

h3, Kh8-g8 46. g3-g4, f5xg4 47. h3xg4, 

Ta5-g5 48. Kg2-g3, h6-h5 49. Kg3-h4, 

Tg5xg4+ 50. Kh4xh5, Tg4-g2 51. Td7-

d2, Kg8-f7 52. Kh5-h4, Kf7-f6 53. Kh4-

h3, Tg2-g8 54. Td2-d5, Tg8-g1 55. Td5-

h5, Tg1–g8 56. Th5-h4, Kf6-e5 57. Th4-

g4, Tg8-f8 58. Kh3-g3, Tf8-f3+ 59. Kg3-

g2, Tf3-f5 60. Tg4-g8, Tf5-f7 61. Tg8-

g5+, Ke5-f6 62. Kg2-f1, Tf7-f8 63. Kf1–

e2 Tf8-f7 og man tog remis. Et lidt 

sørgeligt eksempel på grund af de mange 

misbrugte chancer, men også et varsel om, 

at Børge er meget stærkere end sit 

ratingtal. 

                                                                  

Det afgørende parti 
Af Kai Bjørnskov 

Efter at have kikset den klare 

gevinststilling i 6. runde var jeg kun ½ 

point foran før sidste runde og skulle 

derfor vinde for at undgå 

korrektionsberegninger og omkamp og 

anden dårligdom. Det er ikke let at vinde 

med sort , men her er partiet: 

 

Sønderjysk EMT 2006, 7. runde  

Vojens, den 7. 10. 06  

Mogens Grethe, Aabenraa 0 

Kai Bjørnskov, Haderslev 1 

Kongeindisk 

 

1. c2-c4, Sg8-f6 2. d2-d4, g7-g6 3. Sb1–c, 

Lf8-g7 4. e2-e4, d7-d6 5. Lf1–e2 Oftest 

bare trækomstilling. 5.-, 0–0 6. f2-f4 - og 

det bliver det også her, men hvid har 

allerede afskåret sig fra varianten 6. -, c5 7. 

dxc5. 6.-, c7-c5 7. d4-d5, e7-e6 Et meget 

nødvendigt træk i disse stillinger - sort må 

ikke tillade e4-e5 uden at hvid skal give 

andre indrømmelser.  8. Sg1–f3, e6xd5 

Her er hvid på skillevejen - han kan vælge 

9. exd5 med roligt spil eller det aggressive 

partitræk. I begge tilfælde er der lige spil. 

9. c4xd5, Tf8-e8 10. Dd1–c2  

XABCDEFGHY 
8rsnlwqr+k+( 
7zpp+-+pvlp' 
6-+-zp-snp+& 
5+-zpP+-+-% 
4-+-+PzP-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzPQ+L+PzP" 
1tR-vL-mK-+R! 
xabcdefghy 
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En vanskelig stilling, hvor sort allerede 

kan overveje skinofret på e4: 10.-, Sxe4 

11. Sxe4, Lf5 12. Sg5, De7 13. Lf3, Lxe4 

14. Lxe4, h7-h6 15. Se6, fxe6 med en 

stilling, jeg ikke kan lide for sort. 

10. -, a6 11. a4 gør det vanskeligere for 

sort at gennemføre fremstødet b5, der er 

helt vitalt for at få modspil. 

10.-, Sbd7 11 0–0, a6 12. a4 får den sorte 

Sd7 til at virke fejlplaceret. Tilbage er 

faktisk kun partitrækket, som jeg endda 

troede var forbundet med en giftig trussel 

og derfor ikke var svært at beslutte sig til. 

10.-, Sb8-a6 11. 0–0 Hverken hvid eller 

sort så meget som overvejede 11. Lxa6 - 

den sorte b-linie og løberparret mere end 

opvejer dobbeltbonden. 11.-, Sa6-b4 12. 

Dc2-b1  

XABCDEFGHY 
8r+lwqr+k+( 
7zpp+-+pvlp' 
6-+-zp-snp+& 
5+-zpP+-+-% 
4-sn-+PzP-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzP-+L+PzP" 
1tRQvL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
Her var jeg lige ved at spille det planlagte 

12. -, Sfxd5. På 13. exd5 følger nemlig 13. 

-, Lf5 med dronningefangst. Derfor 13. 

Sxd5, Sxd5 og nu kan hvid ikke spille 14. 

exd5 for 14. -, Txe2- Men hvid spiller 14. 

Lb5 med kvalitetsgevinst! Jeg brugte nu 

knap en halv time på at undersøge 

stillingens muligheder og kom så op med 

12.-, Te8-e7!? Dette træk fornyr truslen og 

fremprovokerer a2-a3. En anden pointe er, 

at nu kan fremstødet e4-e5 om nødvendigt 

besvares med Sf6-e8  13. Le2-c4 I 

forbindelse med sorts trusler mod d5 

unødvendigt, men løberen kan blive farlig 

på diagonalen a2-g8. 13.-, Lc8-g4 14. a2-

a3, Sb4-a6  

XABCDEFGHY 
8r+-wq-+k+( 
7zpp+-trpvlp' 
6n+-zp-snp+& 
5+-zpP+-+-% 
4-+L+PzPl+$ 
3zP-sN-+N+-# 
2-zP-+-+PzP" 
1tRQvL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
I denne stilling skal hvid vise, at han 

kender sin variant. Her må han ikke ryste 

på hånden, men er nødt til at spille aktivt 

med 15 e5 og f.eks. 15. -, Se8 16. Dd3, 

Sc7 17. Le3, b6 18. Tad1, a6 med særdeles 

kompliceret spil og et stærkt hvidt initiativ. 

15. Sf3-d2 ? Partiets vendepunkt. Sort 

gennemfører nu b5 og erobrer initiativet. 

15.-, Sa6-c7 16. h2-h3 Tvinger løberen til 

et bedre felt. 16.-. Lg4-d7 17. a3-a4, a7-a6 

Ups -på a4-a5 spiller sort Sc7-b5 (-d4) 

Hvid kan ikke slå på b5 for a6xb5, og 

hvids a-bonde falder. 18. Db1–d3 Det 

logiske træk i stillingen, men sort spiller 

b5 alligevel! Den hvide e4-bonde, som er 

basis i hvids centralstilling, kan jo ikke 

holdes dækket. 18.-, b7-b5 19. a4xb5, 

a6xb5 20. Ta1xa8, Dd8xa8 21. Sc3xb5, 

Sc7xb5 22. Tf1–e1?? En gevaldig buk, der 

forærer sort en hel officer og dermed 

partiet. . Men den logiske fortsættelse af 

partiet er ikke rar: Efter 22. Lxb5, Lxb5 

23. Dxb5, Sxe4 24. Sxe4, Txe4 så jeg 

denne stilling, der uden tvivl er en 

gevinststilling for sort  
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XABCDEFGHY 
8q+-+-+k+( 
7+-+-+pvlp' 
6-+-zp-+p+& 
5+QzpP+-+-% 
4-+-+rzP-+$ 
3+-+-+-+P# 
2-zP-+-+P+" 
1+-vL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
De hvide bønder på b2 og d5 skriger om 

hjælp, og de hvide officerer er ikke nær så 

aktive som de sorte. Men nu går det stærkt: 

22.-, Sb5-d4 23. g2-g4, Da8-a4 Den sorte 

dronning i aktion! - enten for at bytte sin 

hvide kollega af eller for at trænge ind i 

hvids stilling. 24. b2-b3, Da4-a2 25. e4-e5 

Viser sig at være et slag i luften, men hvad 

skal hvid gøre? 25.-, Da2-c2 26. Dd3-g3 

Dronningeafbytning er helt udsigtsløst, og 

nu er Te1 da dækket.. 26.-, Sf6-e8 

Stenroligt dækker sort sin basis. Hvid kan 

ikke rigtig foretage sig noget. e-bonden er 

f.eks. bundet, da 27. exd6 f.eks. kan 

besvares med afviklingskombinationen 27. 

-, Txe1+: 28. Dxe1, Dxd2! 29. Dxd2, Sf3+ 

30. Kf2, Sxd2 31. Lxd2, Sxd6 osv. 27. 

Dh4? gendrives omgående med 27. -, 

Dxd2!  28. Lxd2, Sf3+ 29. Kf2, Sxh4 med 

endnu en officer i posen. Hvid kunne 

udbryde som en historisk general: ”Mit 

centrum er sprængt. Mine fløje viger. Jeg 

angriber!” 27. e5-e6, f7xe6 28. d5xe6 Her 

kan sort udmærket spille 28. -, Lxe6, men 

efter  28.-, Ld7-c6 (!) 

er hvid næsten i træktvang. Derfor 29. 

Opgivet. Indtil hvids fejl i 22. træk absolut 

ikke noget nemt parti.  

 

 

Eftermæle på S-EMT: 
Af Svend Erik Kramer. 

 

Klubberne og FU bliver altså nødt til at 

sætte sig sammen og finde ud af, om 

Sønderjysk EMT kan og skal fortsætte. 

Vi må alle sammen erkende at 14 

deltagere, hvoraf  kun 3 er mesterspillere, 

til et Sønderjysk Mesterskab er alt for lidt. 

Spillerne ønsker åbenbart ikke at spille 

turneringen og da slet ikke de stærkeste. 

Hvis ikke dette kan ændres, bør vi nok 

enten overveje at droppe turneringen helt, 

eller måske kan vi på skift opgradere f.eks. 

Slotsturneringen, Tønder Byturnering, 

Ribe Byturnering og Haderslev kunne 

måske åbne sin forårs – og/eller 

efterårsturnering for spillere udefra, Bov 

kunne man måske også formå til at starte 

noget op – således at mesterskabet kunne 

gå på skift i disse turneringer ca. hvert 5. 

år, og samtidig give disse turneringer et 

løft. 

Niels Falsig har været inde på en anden 

mulighed, at når Ribe i 2007 slutter med 

sin weekend EMT, kunne denne overtages 

til S-EMT. 

Noget skal der i hvert fald bare gøres – 

næste S-EMT står for døren 2007 i 

Løgumkloster og i 2008 har en 

konstellation  bestående af Bov og 

Aabenraa lagt billet ind. 

 

Skal Sønderjysk EMT fortsættes? 

 

Hvis ja – hvordan skal det fortsættes? 

 

De 40 højest ratede spillere er blevet 

spurgt – har du en mening om Sønderjysk 

EMT, så bring den i bladet eller på 

hjemmesiden. 

Se svarene fra de 40 højest ratede spillere 

andet steds i dette blad. 
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Sønderjysk Enkeltmandsturnering 
   ┌─────────────────────┬────┐┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐┌────┬──────┬──┐ 

   │1. Børge Schrøder    │1505││2  │  4│ 10│11 │  3│6  │ 14││    │      │  │ 

   │   Haderslev         │1660││ 1 │ ½ │ O │ ½ │ 1 │ 1 │ 1 ││ 5.0│ 24.00│ 3│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │2. Jesper Kallesen   │1068││  1│5  │  6│14 │  4│8  │13 ││    │      │  │ 

   │   Vojens            │1176││ O │ 1 │ 1 │ O │ 0 │ O │ 1 ││ 3.0│ 20.00│ 9│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │3. Mogens Grethe     │2020││4  │  6│12 │  9│1  │  7│ 10││    │      │  │ 

   │   Aabenraa          │1987││ O │ 1 │ 1 │ 1 │ O │ 1 │ O ││ 4.0│ 22.50│ 6│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │4. Allan S. Hermansen│2029││  3│1  │11 │ 10│2  │14 │  8││    │      │  │ 

   │   Haderslev         │2030││ 1 │ ½ │ 1 │ ½ │ 1 │ ½ │ 1 ││ 5.5│ 23.50│ 2│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │5. Susan Clausen     │1279││6  │  2│  9│13 │  8│ 12│7  ││    │      │  │ 

   │   Gråsten           │1268││ O │ 0 │ ½ │ ½ │ O │ 1 │ O ││ 2.0│ 14.50│13│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │6. John Kristoffersen│1414││  5│3  │2  │  7│13 │  1│12 ││    │      │  │ 

   │   Gråsten           │1374││ 1 │ O │ O │ O │ 1 │ O │ O ││ 2.0│ 18.00│12│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │7. Hansjørgen Clausen│1670││8  │ 10│ 14│6  │ 11│3  │  5││    │      │  │ 

   │   Gråsten           │1655││ 1 │ O │ O │ 1 │ O │ O │ 1 ││ 3.0│ 22.00│ 8│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │8. Morten Jessen     │1192││  7│9  │ 13│12 │5  │  2│4  ││    │      │  │ 

   │   Vojens            │1291││ O │ O │ 1 │ ½ │ 1 │ 1 │ O ││ 3.5│ 16.50│ 7│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │9. Karsten Fyhn      │1756││10 │  8│5  │3  │ 12│ 13│ 11││    │      │  │ 

   │   Alssund           │1689││ O │ 1 │ ½ │ O │ O │ ½ │ O ││ 2.0│ 21.00│11│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │10.Kai Bjørnskov     │2135││  9│7  │1  │4  │ 14│ 11│3  ││    │      │  │ 

   │   Haderslev         │2137││ 1 │ 1 │ 1 │ ½ │ 1 │ ½ │ 1 ││ 6.0│ 23.00│ 1│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │11.Rasmus Lund-Peters│1786││12 │ 14│  4│  1│7  │10 │9  ││    │      │  │ 

   │   Gråsten           │1810││ 1 │ ½ │ O │ ½ │ 1 │ ½ │ 1 ││ 4.5│ 23.50│ 4│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │12.Uwe Hansen        │1452││ 11│13 │  3│  8│9  │5  │  6││    │      │  │ 

   │   Aabenraa          │1466││ O │ ½ │ O │ ½ │ 1 │ O │ 1 ││ 3.0│ 16.00│10│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │13.Jørgen Clausen    │1571││14 │ 12│8  │  5│  6│9  │  2││    │      │  │ 

   │   Gråsten           │1434││ O │ ½ │ O │ ½ │ O │ ½ │ O ││ 1.5│ 15.50│14│ 

   ├─────────────────────┼────┤├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├────┼──────┼──┤ 

   │14.Carsten Andersen  │1800││ 13│11 │7  │  2│10 │  4│1  ││    │      │  │ 

   │   Aabenraa          │1796││ 1 │ ½ │ 1 │ 1 │ O │ ½ │ O ││ 4.0│ 24.00│ 5│ 

   └─────────────────────┴────┘└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘└────┴──────┴──┘ 

   MonradMester 2.1 (C) Aabenraa Skakklub 95-2000 

 

Ratingpræmien 1900->1701 tog Rasmus Lund-Petersen. 

Rating præmien 1700->1501 gik særdeles velfortjent til Børge Schrøder. 

Medens Morten Jessen tog sig af den sidste for under 1500.  
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SydGrandPrix 
 

1. afdeling af SydGrandPrix startede den 

30. september i Bov.  

Den 8 mands store M-gruppe spillede alle 

mod alle – og alle slog alle. 5 point var 

nok til førstepladsen, som overraskende 

gik til Helge Andersen, Bov. 

I det hele taget var det Bovs dag – 3 af de 

4 første pladser gik til spillere fra Bov. 

Bov tog sig også af 1. klasse, hvor Jan 

Oehmichen vandt. 2. klasse blev vundet af 

Jørgen Clausen, Gråsten. 3. klasse blev 

vundet af Sascha Thomsen fra Fribonde, 

mens Rolf Zömbick, Tønder tog sig af 4. 

klasse. Begynderklassen blev vundet af 

Thomas Bergnæs fra Tønder. 

I alt deltog 42 spillere. 

2. afdeling blev spillet i Tønder. Her del-

tog kun 27 spillere, men afdelingen lå 

samtidig med Det Sønderjyske Mesterskab 

i skoleskak. Hartmut Klemmt, Bov vandt 

mesterklassen og lagde sig i spidsen af 

SGP. I 1. klasse vandt Jan Oehmichen, 

Bov igen og fører rækken suverænt. 2. 

klasse blev vundet af klassens lavest ratede 

– Teis Tapdrup, Tønder. Matthias Wolf, 

Bov fører gruppen med 18 point, idet han 

er den eneste der har været med begge 

gange. 3. klasse vindes af Erik Asmund, 

Gråsten, men Uwe Hansen, Åbenrå, genta-

ger 2.pladsen fra sidste afdeling og kom-

mer på den samlede førsteplads. I gruppe 4 

vinder Erik Tiedgen og overtager den 

samlede 1. plads. 

3. afdeling blev spillet i Åbenrå. 40 deltog. 

Monradgruppe-1 (mester- og 1. klasse) 

blev vundet af Helge Andersen, Bov, med 

6 points foran Hartmut Klemmt, Bov med 

5½, Lars Wilton, Ribe, og Hans U Chris-

tensen, Tønder, begge 4½. Dagens vinder i 

mesterklassen: Helge Andersen, Bov, i 1. 

klasse: Hans U. Christensen, Tønder.  

Monradgruppe-2 (alle øvrige klasser) 

vandtes af Ernst J. Jessen, Alsssund, med 6 

points foran Børge Schröder, Haderslev, 

med 5½, Manfred Thomsen, Fribonden, 

Teis Tapdrup, Tønder, og Jens Ole Olesen, 

Tønder, alle 5 points. Dagens vindere i de 

enkelte klasser: Ernst J. Jessen, Alssund, 3. 

klasse: John Kristoffersen, Gråsten, 4. 

klasse: Flemming Øgendal, Åbenrå, Skole-

skakklassen: Peter Jordt, Tønder. 

4. afdeling blev spillet i Vojens, med 56 

deltagere, det hidtil højeste antal. Stævnet 

blev afviklet i fire monradgrupper med 

følgende topplaceringer: 

Monradgruppe-1 (mester- og 1. klasse): 

1. Joachim Knudsen, Kolding 6 points, 2. 

Mogens Grethe, Åbenrå, 5½, 3. Sv. Erik 

Kramer, Bov, 5, 4. Rasmus Lund Petersen, 

Gråsten, 4½, 5. Jan Christensen, Odysseus, 

4½, 6.-7. Niels Falsig og Hans U Christen-

sen, begge Tønder og begge 4 points.  

Monradgruppe-2 (2. og 3. klasse): 

1. Teis Tapdrup, Tønder, 5½ points, 2. 

Jørgen Clausen, Gråsten, 5, 3. Jens Ole 

Olesen, Tønder, 4½, 4.-5. Lars W. Peder-

sen, Grindsted, og Steen Jensen, Bov, 

begge 4 points. 

Monradgruppe-3 (4. klasse): 

1. Jesper Nissen, Grindsted, 5½, 2.-3. Tor-

ben Møller, Hejls, og Erik Tiedgen, Tøn-

der, 5, 4.-6. Hans Jespersen, Hejls, Knud 

Jørgensen, Ribe, og Jes Ewald, Vojens, 

alle 4 points. 

Monradgruppe 4 (begynder- og skole-

skak): 

1. Christian Nordholm, Kolding, 6½, 2. 

Thomas Bergnæs, Tønder, 6, 3. Jesper 

Kallesen, Vojens, 5, 4. Peter From, Kol-

ding, 4½, 5.-7. Troels Bergnæs, Tønder, 

Kirstine Jørgensen, Vojens, og Mathias 

Boysen, Vojens, alle 4 points. 

Der har nu være 87 spillere med fra de 

sønderjyske klubber i GrandPrix-serien, 

men et kig på fordelingen og den kends-

gerning, at kun 39 har været med i mindst 

2 afdelinger, fortæller, at der er klart størst 

lyst til at deltage i den lokale afdeling. 
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SYDGRANDPRIX 2006-07 efter 4 runder. 

 

GP-points:    30.09 28.10 02.12 28.12 20.01 10.03  

Navn: Klub: 

Rating 

1-9-06 
 Bov Tønd Aaben Vojens Vejen Alss 

Sum 
af 4 

bedste 

Helge Andersen Bov 1992 M 17 4 17 8   46 

Jan-H. Lorenzen Bov 1919 M 13 8 - -   21 

Allan Hye Haderslev 2026 M 10 5 - -   15 

Hartmut Klemmt Bov 2092 M 8 17 13 -   38 

Jacob B.  

Andersen Haderslev 

1988 

M 7 6 - -   13 

Andreas Schütte Bov 2102 M 6 - - -   6 

Mogens Grete Aabenraa 2020 M 5 13 8 17   43 

Kaj E. Larsen Tønder 1902 M 4 - - -   4 

Frank Petersen Aabenraa 2061 M - 10 - -   10 

Godtfred S 

Jensen Aabenraa 

1906 

M - 3 6 10   19 

Kim Czepluch Bov 1902 M - 7 - -   7 

Lars Wilton Ribe 2099 M - - 10 -   10 

Svend E. Kramer Bov 2098 M - - 7 13   20 

Arne Nissen Ribe 1975 M - - - 7   7 

           

Jan Oehmichen Bov 1711 1 17 17 4 1   39 

Peder Pharsen Ribe 1850 1 13 8 7 -   28 

Hans E. Leimand Ribe 1721 1 10 - 1 -   11 

Carsten 

Andersen Aabenraa 

1800 

1 8 - 2 4   14 

Gund. 

Matthiesen Bov 

1753 

1 7 - - -   7 

Niels Falsig Tønder 1877 1 - 10 1 13   24 

Jørgen Nielsen Ribe 1758 1 - 7 - 2   9 

Jan Rosenberg Ribe 1876 1 - 13 8 7   28 

Sami Dervishaj Aabenraa 1802 1 - - 13 -   13 

Mentor 

Dervishaj Aabenraa 

1750 

1 - - 5 -   5 

Bent Boisen Gråsten 1780 1 - - 6 3   9 

René Christensen Aabenraa 1841 1 - - 3 -   3 

Chr. Carstensen Tønder 1752 1 - - 1 5   6 

H. U. Christensen Tønder 1896 1 - - 17 10   27 

John Sørensen Aabenraa 1797 1 - - 10 6   16 

Rasmus Lund 

Petersen Aabenraa 

1810 

1 - - - 17   17 

Karsten Fyhn Alassund 1756 1 - - - 8   8 
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Jørgen Clausen Gråsten 1571 2 17 - 5 13   35 

Jens O. Olesen Tønder 1684 2 13 - 10 10   33 

Manfred 

Thomsen Fribonde 

1675 

2 10 - 8 -   18 

Matthiaas Wolf Bov 1675 2 8 10 - -   18 

Ernst J. Jessen Alssund 1601 2 7 - 17 -   24 

Nah. 

Christiansen Fribonde 

1519 

2 6 - - -   6 

Hansj. Clausen Gråsten 1670 2 5 - 6 7   18 

Teis Tapdrup Tønder 1500 2 - 17 7 17   41 

Per Gallo Tønder 1639 2 - 13 - -   13 

Børge Schrøder Haderslev 1660 2 - - 13 6   19 

Steen Jensen Bov 1510 2 - - - 8   8 

           

Sascha Thomsen Fribonde 1442 3 17 - 8 -   25 

Uwe Hansen Aabenraa 1452 3 13 13 10 17   53 

Egmonth 

Herforth Fribonde 

1362 

3 10 - - -   10 

John E. Balle Bov 1322 3 8 - 13 -   21 

Verner Schrøder Bov 1300 3 7 - - -   7 

Erik Asmund Gråsten 1428 3 - 17 - 13   17 

John 

Kristoffersen Gråsten 

1414 

3 - - 17 -   17 

Bent Thomsen Hejls 1307 3 - - - 10    

           

Rolf Zömbick Tønder 1276 4 17 7 8 5   37 

Michael Pedersen Aabenraa 1232 4 13 - -    13 

Erik Tiedgen Tønder 1170 4 10 17 10 13   50 

Peter M. Jensen Tønder 1131 4 8 10 7 4   29 

Susan Clausen Gråsten 1279 4 7 - -    7 

Søren Henriksen Tønder 1145 4 - 8 6    20 

Morten Jessen Vojens 1192 4 - 13 13    26 

Fl. Øgendahl Aabenraa 1175 4 - - 17    17 

Torben Møller Hejls 1248 4 - - - 17   17 

Hans Jespersen Hejls 1144 4 - - - 10   10 

Knud Jørgensen Ribe 1136 4 - - - 8   8 

Jes Ewald Vojens 1236 4 - - - 7   7 

Erik Lund 

Pedersen Gråsten 

1052 

4 - - - 6   6 
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SYDGRANDPRIX 2006-07 
 

GP-points:    30.09 28.10 02.12 28.12 20.01 10.03  

Navn: Klub: 

Rating 

1-9-06 
 Bov Tønd Aaben Vojens Vejen Alssund 

Sum 
af 4 

bedste 

Thomas Bergnæs Tønder 1047 B/S 17 10 10 17   54 

Anton Bentzen Bov 1000 B/S 13 - - -   13 

Sebastian 

Gråbæk Bov 

1000 

B/S 10 - - -   10 

Esben O. Friis Bov 1000 B/S 8 - - -   8 

Troels Bergnæs Tønder 1000 B/S 7 13 8 10   38 

Lasse Tonnesen Bov 1000 B/S 6 - - -   6 

Johan Poulsen Bov 1000 B/S 5 - - -   5 

Jonas Greve Bov 1000 B/S 4 - - -   4 

Anders Poulsen Bov 1000 B/S 3 - - -   3 

Lars Heidtmann Bov 1000 B/S 2 - - -   2 

Anders Heissel Bov 1000 B/S 1 - - -   1 

Nico Ehm Heesch Bov 1000 B/S 1 - - -   1 

Jesper Kallesen Vojens 1046 B/S - 17 13 13   43 

Peter Jordt Tønder 1000 B/S - - 17 -   17 

Kirstine 

Jørgensen Vojens 
1000 B/S 

- - - 8   8 

Mathias Boysen Vojens 1000 B/S - - - 7   7 

Lasse Jensen Vojens 1000 B/S - - - 6   6 

Lasse Andresen Vojens 1000 B/S - - - 5   5 

Mads Lund 

Petersen Gråsten 
1000 B/S 

- - - 4   4 

Martin Lorentzen Tønder 1000 B/S - - - 3   3 

Jakob Jørgensen Vojens 1000 B/S - - - 2   2 

Katrine 

Jørgensen Vojens 
1000 B/S 

- - - 1   1 

Kristian 

Lorentzen Tønder 
1000 B/S 

- - - 1   1 

Sebastian Boysen Vojens 1000 B/S - - - 1   1 
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Jubilæumsturnering i Rendsburg 
 

Schachverband Schlesvig-Holsten fejrede 

d.14.oktober 2006 sin 60 års fødselsdag. 

Foreningen svarer til Sønderjydsk Skak, og 

har i omegnen af 2500 medlemmer. Søn-

derjydsk Skak stillede med et blandet 15 

mands hold, hvor klubberne Gråsten, Bov, 

Alssund, Tønder og Aabenraa havde stillet 

spillere til rådighed. Holdet tog denne lør-

dag i fælles bus til Rendsborg, og under-

vejs blev det til kaffe, rundstykker og juice 

i bussen.  

Godtfred Sloth Jensen underholdt med 

sang og musik. En enkelt beklagede, at der 

ikke var Gammel Dansk til, og det kunne 

han såmænd have ret i.  

Kl.11.00 ankom vi til spillestedet, hvor vi 

forventede at møde tre andre hold, nemlig 

Hamborg, Schleswig-Holsten og Mecklen-

burg Vorpommern. Desværre havde 

”McPom” – som  Vorpommern kaldes i 

daglig tale i Tyskland – meldt afbud afte-

nen før, så i stedet for 4 hold a 15 mand 

blev det til 4 hold a 12 mand, hvor det ene 

hold var et fælles Schlesvigsk-Sønderjydsk 

hold.  

Kort før start holdt Schleswig-Holstens 

repræsentant Peter Wehl en tale, hvori han 

bl.a. nævnte, at skak i Nordtyskland ikke 

var tænkeligt uden danske spillere, og han 

remsede derefter en række klubber op, 

hvor danskere spillede med. Derefter læste 

en dame en varm velkomst op på dansk, og 

endeligt sagde undertegnede er par ord, og 

overgav en hilsen fra Dansk Skak Union 

og fra Sønderjysk Skak. Som gave havde 

vi medbragt.... 80 Anton Berg marcipan-

brød. Dansk når det er bedst, velbekomme. 

Et brød til hver spiller.  

Der blev spillet 3 kampe, og Slesvig-Hol-

sten løb af med sejren. De var stærke, og 

havde som bræt 1 IM Christof Wiesnevski. 

Vi tabte stort, 10½-2½ til Schleswig-Hol-

sten, og spillede 6-6 mod Hamborg. Som 

eneste kvinde på det sønderjydske hold 

deltog Susan Clausen, Gråsten.  

 

Slutstillingen: 

1. Schleswig-Holsten  30½ 

2. Sønderjylland 19 

3. Hamborg 18½ 

4. Schleswig-Sønderjylland 4  

 

Forplejningen og stemningen var helt i top. 

Spillestedet var Volkshochschule i Rends-

borgs centrum, og vi blev mødt med det 

tyske, det danske og Schleswig-Holstens 

flag. Der var morgenmad ad libitum, og 

senere middagsmad med alt det man kunne 

drikke. Senere igen flot kaffebord. Rend-

borgs borgmester dukkede op og holdt en 

tale, hvorefter han afsluttede med nogle 

ord fra Lothar Matthäus: ”I wish you good 

lucky”.  

Som gave fra arrangørerne fik vi en DVD 

med Nordtysklands historie, ligesom hver 

deltagerne fik et diplom. Niels Falsig fra 

Tønder fik benyttet lejligheden til at gen-

skabe kontakter med skakklubben i Leck, 

nogle kilometer syd for Tønder. Bussen 

satte kursen hjem omkring kl.17.00, og 

ved 18.00 tiden var alle hjemme, en god 

dags oplevelser rigere.  

Dagen var betalt af Sønderjydsk Skak, og 

marcipanbrødene af Dansk Skak Union. 

 

Frank Petersen / Uwe Hansen Aabenraa 

Skakklub 
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Skoleskak. 
Af Erik Lund-Petersen 

 

Amtsmesterskabet i skoleskak blev afvik-

let i Gråsten med 46 unge skakspillere i 

alderen 8 – 18 år, og som arrangør kan jeg 

fortælle, at der blev kæmpet med blod, 

sved og tårer. 

Det blev kun givet 8 remis’er ud af alle 

partierne ! 

Efter en åbning af viceborgmesteren for 

Gråsten Kommune, Jane Steg og under-

tegnede fik alle spillere en T-shirts udleve-

ret samt brikjuice og en bolle inden kam-

pene startede. 

Der blev taget et stort fælles billede af alle 

spillere og ledsagere, og i løbet af dagen 

blev hver gruppe fotograferet samt en 

række stemningsbilleder blev taget. 

Ved præmieuddelingen blev alle vindere 

atter fotograferet, 

Her er en oversigt over vinderne i de en-

kelte grupper: 

Gruppe A: Rasmus Lund-Petersen, Grå-

sten. 

Gruppe B: Niels-Peter Gade, Haderslev 

Realskole Dennis Høj, Nordals 

Gruppe C: Jens-Erik Gade, Haderslev Re-

alskole, Nicolai Bergholt, Haderslev Real-

skole, Jonas Scherdin, Bov 

Gruppe D: Jørgen Clausen, Gråsten, Emil 

Holt, Haderslev Realskole, Sebastian Grå-

bæk, Bov 

Gruppe E: Lasse Ahmt, Haderslev Reals-

skole, Philip Tønder, Haderslev Reals-

skole, Christian Andresen, Haderslev 

Realsskole 

Gruppe F: Malthe Josephsen, Hertug 

Hans Skole Nicoline Ahmt, Haderslev 

Realsskole Mads Lund-Petersen, Gråsten 

De to bedst placerede spillere kvalificerer 

sig samtidig til DM i Skoleskak 25.-26. 

november i Odense og Jysk Mesterskab i 

Kolding den 27. januar 2007. 

 

DM i Skoleskak 25.-26. november 
 

Jørgen Clausen var en af de spillere, som 

deltog i DM. Hans far fortalte om en smart 

kombination, som knægten havde lavet. 

Jeg spurgte, om jeg kunne få partiet. Nej – 

det var desværre ikke skrevet ned.  

Mandag aften mødtes vi i Tønder, og det 

viste sig, at 12 årige Jørgen – modsat sin 

far - kunne huske stillingen. Hvorfor også 

skrive ned, når man kan huske? 

Jørgen Clausen har hvid. Sort er Helene 

Søndergaard fra Nordjylland. 

Hvid trækker: 

1.¦xa6! ¦xa6 2.£d8+ ¢h7 3.e5+ g6  

3...¤g6 4.exf6 ¦a7 5.h4 h5 6.¥xg6+ 

fxg6 7.¤e4+- 4.exf6 ¤g8?  4...¤d5 

5.£d7 £f8 6.¤xd5 cxd5 7.£xb5± 

5.¥xg6+  5.£c7 er faktisk bedre. 

5...£f8 6.¤f4 ¤xf6 7.¥xg6+ ¢g8 

8.¥xf7+ £xf7 9.£c8+ 5...¢xg6  

5...fxg6 6.£d7+ ¤e7 7.fxe7 er helt 

væk. 6.£xg8+ ¢xf6 7.£h8+ ¢e6 

8.£xh6+ ¢e7 9.£g5+  9.£xc6 ¦xc6 

10.¤d5+ ¢d6 11.¤xb4 ¦c4 12.¤d3 

var også en mulighed. 9...¢d7 

10.£f5+ ¢e7 11.£e4+ £xe4 12.¤xe4 

og hvid vandt. 
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Skakopgaver fra Kaj Elkjær Larsen. 
 

Kaj skriver, at han så småt er 

begyndt at rydde op og rydde 

ud i det store antal af notater og 

udklip vedrørende skak, som 

han har samlet gennem mange 

år. 

På et kalenderblad fra onsdag 

den 27. juli 1960 har han fundet 

følgende opgave: 

 

Fordringen i opgave 1 lyder: 

Hvid trækker og sætter mat i 9 

træk! 

 

Løsningen er ganske morsom. 

 

Kaj ved ikke hvem der har 

konstrueret opgaven, så hvis 

nogen skulle vide det, så giv 

venligst Kaj besked. 

 

 

 

 

 

På Tjele efterskole fik vi i 

august 2006 følgende stilling 

fra et stormesterparti: 

 

I opgave 2 er sort i trækket, og 

der skal regnes langt. 

 

Løsninger på begge opgaver 

findes på side 26 i dette blad. 
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Skakopgave fra Broder. 
 

Broder har sendt følgende skakopgave til bladet. Han sætter 50,- kr. på højkant til den der 

løser opgaven. Kommer der flere rigtige løsninger foretages der lodtrækning. 

Opgaven lyder: Sort trækker – og hvid opgiver, idet han kan se katastrofen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsninger sendes til Broder Petersen, Goethesgade 7, 6400 Sønderborg senest den 1. 

marts 2007. 

 

Den rigtige løsning og hvor partiet i sin tid blev spillet offentliggøres i næste nummer af 

bladet. 
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Følgende blev modtaget få dage efter 

udsendelsen af sidste blad, derfor er nogle 

af de omtalte ting allerede sket. Mange af 

tingene er dog stadig aktuelle og derfor 

bringes hele indlægget uforandret: 

Sønderjysk Mesterskab 

Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

 

I forbindelse med planlægningen i Vojens 

af det Sønderjyske Mesterskab 2006 og i 

Løgumkloster af mesterskabet for 2007, 

blev der i forsommeren udsendt et 

spørgeskema til de 40 højst ratede spillere i 

hovedkredsen. 

Grunden til at vi valgte at gøre det på 

denne måde, var at Vojens i 2 omgange 

havde sendt spørgeskemaer til klubberne 

og kun meget få havde svaret. 

Det udvalg, der blev nedsat for et par år 

siden ved hovedkredsmødet for at vurdere 

turneringens fremtidige struktur er heller 

ikke kommet med noget samlet udspil. 

At vi valgte de 40 højst ratede hænger 

naturligvis sammen med at det drejer sig 

om det Sønderjyske Mesterskab, så vi 

skulle gerne have en stor del af de 

stærkeste spillere med; hvis vi finder en 

afviklingsform, der tiltaler mange af de 

stærke spillere vil de andre spillere 

sandsynligvis også kunne acceptere be-

tingelserne. 

Besvarelsesfristen var sat til d. 23. juli, og 

da var der kommet 21 besvarelser retur, en 

besvarelsesprocent, der set i lyset af de 

tidligere resultater må siges at være god. 

En del af besvarelserne kom fra spillere 

der gav udtryk for at være passive, og som 

ikke vil deltage. En del spillere er kommet 

med gode forslag og kommentarer og alle 

besvarelser har været positive.  

Tak for alle besvarelser og tak for alle 

positive kommentarer ! 

Vi, Frede Andersen fra Vojens og Vagn 

Lauritzen fra Løgumkloster, har i be-

gyndelsen af august gennemgået ske-

maerne, og herunder er kortfattet re-

sultatet: 

Tidspunkt på året: Der er omtrent dødt løb 

mellem den traditionelle placering i januar-

februar-marts og en placering i september-

oktober-november.  En af begrundelserne 

for at flytte turneringen til første del af 

sæsonen er, at september-oktober ikke er 

så hårdt belagt med skakarrangementer 

(blandt andet er holdturneringen ikke 

startet endnu). En ulempe kunne være at 

mange klubber først begynder sæsonen i 

begyndelsen af september. 

Antal partier pr. dag: 3 spillere siger klart 

nej til 2 partier pr dag; 5 spillere kan 

acceptere det,  heraf har 2 den betingelse at 

spilletiden er max 4 timer pr. parti; 6 

spillere foretrækker 2 partier pr. dag og 3 

spillere er neutrale. 

Betænkningstid: 2 spillere siger klart nej til 

under 5 timer pr. parti; 6 spillere 

foretrækker 5 timer, men kan acceptere 4 

timer, 4 foretrækker 4 timer, 4 er neutrale; 

1 har sagt ja til Fischer-betænkningstid. 

Antal runder: 5 runder foretrækkes af 3 

spillere, 7 spillere foretrækker 7 runder og 

7 spillere er neutrale. 

Spilledage: Hverdage i dagtimerne er ikke 

en mulighed, der er meget få, der har 

mulighed for det. Hverdagsaftener er 

mulige for 4-5 spillere (fredag er der dog 6 

der har krydset af). Weekenden er det 

foretrukne: 11 siger ja til lørdag hele dagen 

og 12 til søndag hele dagen. 

Weekendturnering: 9 spillere kunne ac-

ceptere en 5 runders weekendturnering (og 

8 siger nej). En tilsvarende 7 runders 

turnering over 2 weekender er der i alt kun 

5 der kan acceptere (og tilsvarende siger 

12 spillere nej). 

Ud fra ovenstående kan der ikke laves en 

turnering, der tiltaler alle, men alligevel er 

der nogle ret klare indikationer: 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 41 Side 24   

 
De fleste spillere foretrækker en afvikling i 

weekenderne med 2 partier pr. dag og 7 

runder i alt. 

Betænkningstiden er lidt mere besværlig: 8 

spillere foretrækker mindst 5 timer, til 

gengæld kan 14 spillere acceptere 4 timer, 

og i betragtning af de 2 runder pr dag, er 

det nok den der vælges. 

Turneringen i år må nødvendigvis afvikles 

i efteråret, og Vojens Skakklub er allerede 

i gang med at planlægge. Datoerne bliver 

søndagene 10, 17, og 24. september og 

sidste runde lørdag, den 7. oktober. Der er 

2 uger mellem de sidste 2 spilledage på 

grund af Sønderjysk Hurtig Skak Grand 

Prix.    

Turneringen næste år bliver sandsynligvis 

på samme tidspunkt; de foreløbige datoer 

er: 9, 16, og 23. september samt 6. oktober 

(30. september, hvis der ikke er hurtigskak 

grand Prix). 

Turneringen i år planlægges efter forslag 

på en af besvarelserne som en stor åben 

turnering så alle deltagere har muligheden 

for at blive Sønderjysk Mester. 

Vi diskuterede også den geografiske 

placering af turneringen og var enige om, 

at det måske ville være en god ide at have 

et fast spillested centralt i hovedkredsen; 

hvis man så samtidig havde en fast 

tidsmæssig placering og en ensartet 

afviklingsform fra år til år kunne det 

måske lettere blive en tradition at deltage i 

turneringen. 

Derfor bliver næste års turnering måske 

ikke placeret i Løgumkloster men i stedet 

et mere centralt sted. Vi snakkede om 

Agerskov, Toftlund, Rødekro.  

 

Gabøl / Løgumkloster, d. 8. august 2006 

 

Frede Arnfeldt Andersen og Vagn 

Lauritzen. 

 

Opvarmning Alssund-Haderslev 

 

Broder Petersen har sendt matrialet til 

Svend Erik Kramer, som så har skrevet 

artiklen og sat noter til partierne. 

 

Mandag, den 6 . september blev den 

traditionelle årlige venskabskamp 

mellem Alssund og Haderslev spillet i 

Sønderborg. 

Der deltog 11 spillere på hver side, og 

Haderslev vandt som forventet, men dog 

ikke så klart som styrketallene på 

forhånd lagde op til.   

Inden start gjorde Broder opmærksom på 

at det kostede tabt parti, hvis 

mobiltelefonen ringer under et parti. Lidt 

senere, var der så en mobiltelefon som 

ringede. Ejermanden viste sig at være 

Broder selv(!), som derved tabte partiet 

mod Allan Hye. De spillede dog videre 

udenfor programmet, og Broder vandt 

faktisk på brættet! 

 

Alssund – Haderslev  4-7 

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

Bent Vesterlund-Kaj Bjørnskov 0-1 

Bo Rossen-Jan Garbrecht  1-0 

Karsten Fyhn-Allan Hermannsen 0-1 

Broder Petersen-Allan Hye  0-1 

Jan Zimmermann- 

Jacob Buris Andersen  0-1 

Ernst J. Jessen- 

Christian Nors Andersen  1-0 

David Smit- Gert C Jøhnk  0-1 

Sten-Olof Jansson- 

Ole Trøst Poulsen  0-1 

Jens Iversen-Karl Ø. Jensen 1-0 

Henrik Feldborg-Knud H. Trans 1-0 

Bent Nielson-Olav Lindegaard 0-1 

 

Fra matchen har Broder sendt følgende 2 

partier – herunder også hans eget 

”mobilparti”. 
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Partierne vidner om, at man i en sådan 

match, mere går efter interessante end 

korrekte partier, men det gør dem bestemt 

ikke mindre seværdige.  

 

Bo Rossen (Alssund) 

Jan Garbrecht (Haderslev) 

 

1.d4 g6 2.¥f4 ¥g7 3.e3 d6 4.¤f3 ¤f6 

5.¤bd2 0–0 6.c3 b6 7.£c2 ¥b7 8.h4 

h5? 9.¥d3 £e8 10.0–0–0 10.e4² 

10...¤bd7 11.¥c4 ¢h8?! Forståeligt - 

men slet ikke nødvendig! 11...c5!= Var 

helt cool og godt 12.£xg6 går jo slet 

ikke pga. 12...d5! 13.£g3 dxc4 14.¥h6 

¤g4 15.¥xg7 ¢xg7 16.¤xc4 ¤df6 

17.¤fd2 ¢h7µ 12.¦dg1? Hvid burde 

udnytte sorts tempotab og overtage 

styringen af centrum  12.e4 e5 13.dxe5 

¤xe5 14.¤xe5 dxe5 15.¥g5² med 

hvid fordel 12...e5! Rigtigt, modstød i 

centrum - sort har nu mindst lige spil 

13.¥h2 straks Lg3 må være bedre 

13...¤g4 14.¥g3 f5 15.¤g5   

  

15...¦f6? Dette er den afgørende fejl, 

men sort kunne være kommet i fordel 

med   15...d5! 16.¥d3 ( 16.¥b3 c5 

også fordelagtig for sort) 16...c5 og 

sort står vel bedst 16.£b3 d5?!  16...f4 

17.¤f7+ ¢h7 18.exf4 exf4 19.¦e1 £f8 

ser heller ikke kønt ud, men havde dog 

været en bedre løsning. Nu vælger 

sort frivilligt at give materiale, men det 

redder ingenting 17.¥xd5 ¥xd5 

18.£xd5 ¦d8 19.£b3 £g8 20.f3! slut 

- nu giver Bo ikke flere chancer væk 

og spiller resten med sikker hånd. 

20...exd4 21.exd4 £xb3 22.axb3 ¤h6 

23.¥xc7 ¦c8 24.¥e5 ¤xe5 25.dxe5 

¦fc6 26.¤c4 ¦e8 27.¤d6 ¦e7 28.f4 

¤g4 29.¦d1 ¥xe5 30.¤df7+ 1–0 

 

Broder Petersen (Alssund) 

Allan Hye (Haderslev) 

1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.¤f3 ¤c6 4.e4 Jeg 

må indrømme, jeg forstår ikke meget 

af de 2 herrers åbningsspil, men hvis 

det går ud på at forvirre modstanderen, 

er det sikkert lykkedes. 4...dxe5 5.¥c4 

¥c5 6.c3 ¤f6 7.d3 ¥g4 8.h3 ¥h5 9.b4 

¥b6?! Er der ikke noget bedre?, jo  

9...¥xf3! 10.£xf3 ( 10.gxf3 ¥b6 11.a4 

a5µ) 10...¤xb4 11.cxb4 ( 11.£e2 

¤c6µ) 11...¥d4–+ 10.¤bd2 her 

ringede Broders mobil og han opgav - 

Partiet blev dog spillet til ende udenfor 

programmet og sikkert med løs hånd - 

der er mange håndledstræk undervejs, 

men partiet er alligevel ganske 

spændende og indeholder mange 

elementer, som ikke er helt lette at 

håndtere.  10...0–0 Sort er kommet lidt 

bedre ud af åbningen og hvids rokade? 

11.a4 a6 12.¥a3 ¦e8 13.£b3 £d7 

14.g4 Typisk Broder lige på og hårdt, 

angreb og initiativ - det er det, der 

tæller!  14...¥g6 15.0–0–0? Straks 

[15.¤h4 ¥e3 16.¤xg6 hxg6 17.¤f3 og 

hvid er med igen 15...¥e3! 16.¢c2 

¤a7 17.a5 ¤c8 18.¤f1 ¥f4 Allan har 

spiller nogle fine træk og fint udnyttet 

hvids noget åbne og uldne stilling 

19.¥c1 ¥xc1 20.¢xc1 b5! Sådan! Og 

sort bør vinde  21.axb6 cxb6? Sort vil 

lege, men 21...¤xb6 22.¤e3 a5!µ 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 41 Side 26   

 
skriger til himlen! 22.¤e3 ¤d6 23.g5! 

og Broder er næsten helt med igen 

23...¤h5 24.¤d5??   

 Ups - ikke sådan, det er løberen der 

skal til d5 i første omgang 24...b5! 

Hvad nu Broder? 25.¤b6 Det bedste, 

men burde ikke være godt nok 

25...bxc4 Teksttrækket er godt nok til 

at vinde, men Da7 er næsten 

afgørende [ 25...£a7! 26.¥d5 ¦ab8 

27.¥c6 £xb6 28.¥xe8 ¦xe8 29.¦he1 

¤f4–+] 26.dxc4? Hvid revancherer sig, 

bedre havde  26.¤xd7 været 26...cxb3 

27.¤dxe5 a5 men sort bør naturligvis 

vinde her også 26...£c6–+ 27.¤xa8 

¤xc4 28.¦d5 ¤e3?!  28...¤f4! og der 

havde ikke været meget spræld i hvid 

mere 29.¦e1 ¤xd5 30.exd5 £xa8 

31.¤xe5 £b8?! igen var [ 31...¤f4 helt 

afgørende] 32.£c4 ¥f5?! 33.£xa6 

£c7 34.£c6 £b8 35.¢b2 ¤f4 36.¢b3 

¦c8 37.¤d7 ¦xc6??  37...¥xd7 

38.£xd7 ¤d3 truer både Sxe1 og 

Sc5+  38.¤xb8 Pludselig er stillingen 

helt lige igen 38...¦c8 39.¤c6 ¢f8 

40.¦f1?!  40.c4 ¥xh3 41.b5 ¥d7= 

40...¤xd5?  40...¥c2+ 41.¢xc2 ¤xd5 

42.¤a7 ¦xc3+ 43.¢d2 ¦c7 og sort er 

stadig ovenpå 41.¦xf5 Pludselig har 

Broder nu fordel 41...¤xc3 42.¤e5 

Broder mener, at  42.¢xc3! ¦xc6+ 

43.¢d4 ¦c1 44.b5+- var bedre, og det 

ser da også ud til at vinde for hvid 

42...¤b5 43.¦xf7+ ¢g8 44.¦d7 ¦e8 

45.¤c4 ¦e4 46.¦d5 ¤d4+ 47.¢a4 

47.¢c3 Broder 47...¤e2+ 48.¢d3 ¦e8 

49.¦f5 ¤c1+ 50.¢d2 ¦e4 51.¤a5 ¤e2 

52.¤c6 ser også godt ud for hvid 

47...¤e6 48.¦e5? Smider det meste af 

fordelen væk igen  48.¤d6 ¦e1 

49.¢a5 ¤c7 50.¦c5+- 48...¤xg5! 

49.¦xe4?! [ 49.¦xg5 ¦xc4 50.¦g4 ¦c8 

51.b5 og hvid vinder] 49...¤xe4 50.b5 

¤c3+ 51.¢a5 ¤xb5! 52.¢xb5 her 

overskred Allan tiden, men stillingen er 

faktisk remis.[ 52.¢xb5 ¢f7 53.¤e3 

¢f6 54.¢c4 ¢e5 55.¢d3 ¢f4= Selv 

om Broder burde have tabt dette parti 

og sandsynligvis også havde gjort det, 

såfremt det havde været et "alvorligt" 

parti, imponeres man alligevel over 

den energi og sejrsvilje Broder stadig 

besidder, trods sin efterhånden høje 

alder.]  1–0 

 

Løsninger på opgaverne fra Kaj fra side 

21: 

 

Opgave 1: 
1.c8¤ ¢b5 [ 1...¦c2 og alle andre 

træk! 2.¤b7+ ¢b5 3.¤a7#] 2.¤a7+ 

¢c5 3.¤b7+ ¢d4 4.¤c6+ ¢e4 

5.¤d6+ ¢f3 6.¤e5+ ¢g3 7.¤f5+ ¢h2 

8.¤f3+ ¢h1 9.¤g3#  

 

Opgave 2: 

1...¥xf3+ 2.¦xf3 £d1+ 3.¢g2 ¦d2+ 

4.¢h3 ¦xh2+ 5.¢xh2 £g1+ 6.¢h3 

£h1+ 7.¢g4 ¦g8+ 8.¤g7 [ 8.¢h5 

¦g5+ 9.¢h6 ¦xg3+ 10.¦xe3 ¦g6+ 

11.¢h5 £d1+ 12.¦f3 £xf3+ 13.£g4 

£xg4#] 8...¦xg7+ 9.¢f5 £xf3+ 

10.¢e5 ¦g6 og hvid kan roligt opgive 

- det koster yderligere materiale at få 

kongen i sikkerhed.  



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 41 Side 27   

 

Frank Petersen vandt 

Slotsturneringen 2006. 
Klippet fra Alssunds hjemmeside: 

 

Med 6½ points af 7 mulige vandt Frank 

Petersen en klar sejr i Slotsturneringen, 

hele 2½ points foran en trio bestående af 

Godtfred Sloth Jensen, Bent Bojsen og 

Karsten Fyhn, som dele 2. pladsen med 4. 

points. 

Basis 1 blev vundet af Gunnar B. Jensen 

med 5½ point foran Jørgen Clausen med 5 

p. 3. præmien blev delt mellem Henrik 

Feldborg, Morten Helms, Erik Asmund og 

John Kristoffersen med 4½ p. 

 

Noter af Svend Erik Kramer: 

Broder Petersen (Alssund) 

Bent Bojsen (Gråsten) 

Slotsturnering 2006. 

1.c4 e5 2.e4 ¤c6 3.d3 ¥c5 4.¤f3 d6 

5.h3 ¤ge7 6.a3 a5 7.¥e2 0–0 8.0–0 f5! 

Rigtig spillet - sort udnytter han er 

kommet bedst fra åbningen og presser 

straks hvid i centrum 9.¥e3 ¤g6 

Straks Sd4 ser endnu stærkere ud, 

men teksttrækket fastholder også sorts 

fordel 10.¤c3 ¢h8 Et sikringstræk, 

men næppe stengt nødvendig, men da 

hvid ikke kan komme videre - uden 

sorts hælp er det OK at bringe kongen 

i sikkerhed før angrebet 11.¥g5 £d7 

Udmærket træk, selv om mine 

skakprincipper siger De8, men sort vil 

slå igen på f5 med Dronningen - så 

OK træk [ 11...£e8 12.¤b5 £f7–+] 

12.exf5 £xf5 Med Dd7 indikerede sort 

at ville slå tilbage med D, men Txf5 er 

nok alligevel bedre [ 12...¦xf5 13.¤e4 

¤f4 14.¤xc5 dxc5µ] 13.£d2 ¤f4? 

Forhastet, et sådant fremstød skal 

forberedes, nu smider sort i stedet  

hele fordelen væk i et træk, her havde 

et udviklingstræk som Le6 været fint 

eller endnu bedre  [ 13...h6! 14.¥e3 

¤f4 først nu, der er en forskel, at det 

sorte tårn kan gå tilbage til f7 uden at 

blive angrebet af Sg5  15.¥xf4 £xf4 

16.£xf4 ¦xf4 17.¤d5 ¦f7µ] 14.¥xf4! 

exf4? [ 14...£xf4 15.£xf4 ¦xf4 16.¤d5 

¦f8 17.¤xc7 ¦b8 Kunne sort vel leve 

med, nu hvor skaden er sket, men 

teksttrækket cementerer at hvid nu er 

ovenpå ] 15.¤d5 ¤d4? Bryder alle 

broer og giver hvid klar fordel 16.¤xc7 

¤b3? [ 16...£g6 tuer bl.a. Lxh3 måtte 

prøves 17.¢h2 ¦b8 18.¤xd4 ¥xd4 

19.¥f3+-] 17.£c3 ¤xa1 18.¤xa8 £g6  

19.¢h2? Uha - lidt sorgløst, Broder 

smider næsten det hele væk igen [ 

19.d4! ¥xh3 20.¤h4 £h6 21.dxc5 

£xh4 22.£xh3 £xh3 23.gxh3 ¤b3 

24.¤c7+- med klar hvid fordel] 

19...¥xf2?? [ Bent fornemmer, der må 

være noget i stillingen, men finder ikke 

den rigtige trækfølge  19...¥xh3! 

20.gxh3 ¥xf2 21.¢h1 £g3 22.¤h2 f3 

23.¥xf3 ¦xf3 24.£xa5 ¦f8 25.¦xa1 

¥d4 og stillingen er vanskelig, men vel 

lige 26.£e1 ( 26.¤c7?? ¥e5–+) 

26...£xh3 27.£e7 ¦xa8 med lige spil] 

20.¦xf2 ¥xh3 21.b4?! [ 21.¤b6!] 

21...¦xa8 22.£xa1? [ Her burde jeg i 

stedet for at slå springeren, den løber 

jo ingen steder, have slået bonden på 
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a5 (Broder)   22.bxa5 ¥g4 23.£xa1 

¦xa5 24.£d4 ¦h5+ 25.¢g1 £h6 

26.¦f1 ¦h1+ 27.¢f2+-] 22...£g3+ 

23.¢g1 axb4 24.a4 ¦a5 25.¤d2 ¥d7 

26.¤e4 £e3 27.¤xd6 ¦xa4 28. 

¤f7+? Ser fristende ud, men det er 

dårligt at give skakken, hjælper kun 

sort - det rigtige havde været [ 

28.£e5! fin lille kombi og hvid er stadig 

ovenpå 28...£xe5 29.¤f7+ ¢g8 

30.¤xe5+-] 28...¢g8 29.£e5 £xe5? 

sort revancherer sig med en fejl, i 

stedet havde sort stadig muligheden 

med [ 29...¦a2! 30.d4 ¦xe2 31.£xe3 

¦xe3 32.¤e5 ¥f5 og sort bør vinde] 

30.¤xe5 ¦a1+ 31.¥f1 ¥a4 32.¦xf4 

her skriver Broder "her var jeg for 

bondegrisk og burde i stedet have 

spillet c5" - men både c5 og Txf4 er 

OK, men sidstnævnte træk forudsætter 

jo, at man kan se at slutstillingen er OK 

for hvid - så jo c5 havde været den 

praktiske løsning. [ 32.c5 b3 33.¤c4 

g5 34.¦b2 ¦c1 35.¤b6+-] 32...b3 

33.¦f2 ¦a2  

Her opgav Broder og skriver 

"Desværre måtte jeg afgive et point i 

en ellers vundet kamp"  

Se slutstillingen øverst i næste spalte: 

Jeg (SEK) studsede noget, da jeg 

havde indtastet trækkene i min 

database og troede, jeg et eller andet 

sted havde indtastet forkert, for 

stillingen er jo ikke tabt for hvid, men  

sandsynligvis stadig vundet for hvid! 

Opgav Broder i gevinststilling? Det 

fremgår ikke af det medsendte, at 

spillerne har opdaget dette  - så 

Broder får nok et chok når han læser 

dette.  En søndag sidst i oktober - ved 

middagstid - ringer min telefon Broder 

er i røret - ingen præsentation, blot 

dette "Hvorfor opgav jeg i denne 

stilling." Han havde opdaget det!   [ 

33...¦a2 34.d4! Så svært er dette træk 

jo heller ikke at finde, så nerverne på 

begge sider har nok været på højkant. 

34...b2 35.¥d3 ¦a1+ 36.¢h2 b1£ 

37.¥xb1 ¦xb1+- 38.¦a2 ¦b4 ( 

38...¥e8 39.¦a8 ¢f8 40.d5+-) 39.d5 

¢f8 40.d6 ¢e8 41.¦f2+-]   
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Brug Pressen 
 

Vi er alle sammen enige om, at vi skal 

gøre opmærksom på vores ædle spil, hvis 

vi skal have nye medlemmer.  
De fleste aviser i området er interesseret i 

materiale fra lokalområderne – specielt 

hvis det er skrevet, så de bare skal sætte 

det ind. 

Det kræver en lille indsats at sende 

resultaterne efter holdkampe eller 

overståede turneringer ind til aviser og 

lokalblade.  

Mit indtryk er, at der faktisk er en del, som 

læser indslagene om skak. Jeg tror også, at 

den unge spiller, som nævnes med en sejr, 

føler at det giver prestige.  

Hvis vi vil noget med vores sport, så er det 

vigtigt, at  vi kommer i pressen. Alle andre 

interessante sportsgrene kommer i pressen, 

for ellers er de ukendte og uinteressante.  

I den næste spalte er der et eksempel på en 

pressemeddelelse fra Tønder skakklub. 

Den blev sendt til JydskeVestkysten, som 

efter en mindre omskrivning bragte den 

den 4.12.06. 

Hvis man vil gøre mere ved pressearbejdet, 

så kan man lave en aftale om en 

skakspalte. Tønder Skakklub har lavet en 

aftale med Ugeavisen Tønder. Et par gange 

om måneden sender klubben materiale ind 

til avisen, som så bliver bragt i 

skakhjørnet. Materialet kan være partier, 

partiafslutninger, nyheder, opgaver eller 

noget andet.  

En fast skakspalte kræver mere arbejde, da 

der hele tiden skal findes interessante ting, 

og derfor kræver den nok en større klub. 

Dels sker der mere i en større klub, men 

der er også flere, som kan lave arbejdet. 

Andet indslag er et eksempel på 

skakspalten fra ugeavisen i Tønder. 

Når I har lavet en pressemeddelelse, så 

send den til mig, så jeg evt. kan bringe 

den i bladet.

Pressemeddelelse fra Tønder Skakklub 

bragt i JydskeVestkysten: 

Sejr til Andersen i byturneringen 
 

Dette års udgave af Tønder Byturnering er 

slut. Vinder af mesterskabsklassen, og 

dermed bymester 2006, blev som ventet 

Helge Andersen, men der blev alligevel 

lidt spænding til sidst. Helge Andersen 

tabte i næstsidste runde til Kaj Elkjær 

Larsen, Tønder Skakklubs Grand Old 

Man, og dermed var det tilsyneladende 

sikre forspring kommet i fare. Det kunne 

smuldre helt, hvis det blev til et nyt 

nederlag i sidste runde mod Hans Ulrich 

Christensen. Det gjorde det dog ikke, idet 

de to spillere efter et rigtigt kampparti 

delte pointet. Det gav så følgende 

slutstilling i toppen af mesterskabsklassen: 

1. Helge Andersen 5½ points, 2. Niels 

Falsig 5, 3. Kaj E. Larsen 4½ og 4. Hans 

U. Christensen 3½ points.  

Mesterskabet er det tredje til Helge 

Andersen. De to andre blev vundet i 1984 

og 1998. Andersen begyndte at spille i 

Tønder Skakklub under læreruddannelsen 

på Tønder Statsseminarium, og han 

fortsatte sit medlemskab også efter at være 

flyttet til en stilling i Kruså. I de senere år 

har han valgt primært at dyrke sin hobby i 

Bov Skakklub, som han også repræsenterer 

i holdturneringens 2. division. Han 

deltager dog fortsat ofte i aktiviteterne i 

Tønder, hvor han også er medlem.  

Turneringens næstbedste række, basis-1, 

fik en meget suveræn vinder i Jens Carl 

Pedersen, der kun afgav en enkelt remis 

mod Gonde Hansen og vandt alle øvrige 

partier. Andenpladsen deltes af Nis P. 

Jollmann og den unge Gråsten-spiller, 

Jørgen Clausen, der begge sluttede 2 

points efter Jens Carl Pedersen. 

Basis-2 klassen blev vundet af Edlef 

Bucka-Lassen, der tabte et enkelt parti, 

men vandt resten. Han blev dog fulgt pænt 
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til dørs af 13-årige Anders Pihlkjær, der 

sluttede et halvt point efter. Yderligere 1½ 

points efter fulgte Søren Henriksen og 

Thomas Bergnæs, der delte tredjepladsen. 

Tønder Byturnering er blevet en tradition i 

skak. Den er nu afholdt 55 gange. 

 

Følgende blev under turneringen bragt i 

den lokale 

ugeavis: 

 

Komplikationer i byturneringen 
 

Et par kendetegn ved skak er strategi og 

komplikation. I 4. runde af årets 

byturnering så man begge dele til overflod 

i partiet mellem ratingfavoritten Helge 

Andersen og Jørn Lassen, hvor følgende 

stilling opstod: 

Helge Andersen har hvid og stillingen 

balancerer på en knivsæg. Hvid har 

angrebsmuligheder, men også en så dårlig 

bondestruktur, at han formentlig taber, hvis 

det tunge skyts forsvinder fra brættet. 

Hvid trak 24.cxd. En stærk computer 

anbefaler her det sorte svar 24.-,Df5, i 

forsøg på afvikling, men det taber,  idet  

hvid tvangsmæssigt kan vinde det ene 

sorte tårn for springeren, og det er nok til 

at vinde på dette niveau. 

Sort havde set dét problem og måtte finde 

på noget andet, hvor komplikationerne 

fast-holdtes: 24.-,Dxd4 og der fortsattes 

med  25.Tg1, Kf8; 26Dxa3+,b4. 

Sort forventer at få den tabte officer igen, 

fordi både dronning, tårn og springer nu er 

truede.  Det ser fornuftigt ud, men 

stillingen er tabt for sort, omend hvid skal 

være meget omhyggelig. Der skal trækkes 

præcist  og i rigtig rækkefølge.   

Hvid spillede optimalt: 27.Txg8+, Kxg8 

(27.-,Ke7 besvares med 28.Dc1), 

28.Dg3+,Kf8; 29.Te1,Dc4+;  

30.Kg2,Td4; 31.Db8+,Kg7; 

32.De5+,Kg8; 33.Te3,Td1; 34.Tg3+,Kf8; 

35.Tb8+,Ke7; 36.Dxa7+,Tb7; 37.Dc5+ , 

og den tvungne dronningeafbytning får 

sort til at opgive.  

Dermed konsoliderede Helge Andersen sin 

føring i mester-skabsklassen, idet de to 

nærmeste konkurrenter spillede remis. Han 

har nu 4 points efter 4 partier. Dette var et 

af nøglepartierne, idet Helge Andersen 

oftest har det svært mod netop Jørn 

Lassen. Men der fortsat et hårdt program 

forude, så meget kan ske endnu. Kaj E. 

Larsen indtager med 3½ points 

andenpladsen, mens Niels Falsig har 2½ 

og Hans U. Christensen 2 points.  
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RIBE WEEKEND EMT 2007 

 Ribe Skakklub inviterer hermed til 5-runders weekendturnering i dagene 13-14-15. april 

2007 umiddelbart efter DM. Turneringen er traditionelt meget stærkt besat med en ren 

IM-gruppe på toppen. 90 deltagere i 2006, hvilket er det maksimale deltagertal. ELO-

rating. 

Hurtigt tilmeldte GM/IM kan påregne hotel. 

KLASSER: Der spilles i 6-mandsgrupper. Nederste gruppe evt. Monrad. 

TID:  Fredag kl. 19-24 

 Lørdag kl. 10-15 og 16-21 

 Søndag kl. 9-14 og 15-20 

STED: Bispegades Skole - midt i Ribe. Spillelokalerne er røgfri.  

 Der kan ryges på gangene. 

BETÆNKNING: 40 træk i 2 timer + ½ time til resten 

INDSKUD:  150 kr. - GM/IM/FM betaler ikke indskud. 

PRÆMIER: M1: 4000/1000 kr. M2: 1000/500 kr. Øvrige grupper 500/200 

TILMELDING:  Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14, 6760 Ribe tlf. 75423115.  

 Mail: Formanden@ribe-skak-klub.dk senest 7. april. 

 Prøv konkurrencen og følg tilmeldingen på hjemmesiden. 

 www.ribe-skak-klub.dk 

 

Skakklubben Alssund inviterer til åben forårsturnering 

 
Spilledage er følgende tirsdage: 16/1 – 30/1 – 6/2 – 20/2 – 6/3 – 13/3 – 10/4. 

Spillested:  Menighedshuset, Østergade 1, 6400 Sønderborg. 

Spilletid:  19.00 – 23.00  (2 timer til hele partiet) 

Tilmelding: Senest den 7. januar 2007 til 

 Broder Petersen, 74 42 64 11 eller 

 Karsten Fyhn, 74 49 02 24 

 

Godt nytår! 

 
Jeg ønsker alle et 

 godt nytår, med  

masser af godt skak.! 

 

 

 

mailto:Formanden@ribe-skak-klub.dk
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Januar 2007 

11/1 60. Flensburger Stadtmeisterschaft, 3. r. 

14/1 Divisionsturneringen 

16/1 Alssund Åben Forårsturnering, 1. r. 

20/1 Syd Grand Prix, Vejen 

25/1 60. Flensburger Stadtmeisterschaft, 4. r. 

28/1 Divisionsturneringen 

30/1 Alssund Åben Forårsturnering, 2. r. 

 

Februar 2007 

6/2 Alssund Åben Forårsturnering, 3. r. 

8/2 60. Flensburger Stadtmeisterschaft, 5. r. 

20/2 Alssund Åben Forårsturnering, 4. r. 

22/2 60. Flensburger Stadtmeisterschaft, 6. r. 

 

Marts 2007 

4/3 

6/3 

Divisionsturneringen 

Alssund Åben Forårsturnering, 5. r 

8/3 60. Flensburger Stadtmeisterschaft, 7. r. 

10/3 Syd Grand Prix, Gråsten/Alssund, i Sønderborg 

13/3 Alssund Åben forårsturnering 6.r. 

22/3 60. Flensburger Stadtmeisterschaft, 8. r. 

 

April 2007 

10/4 Alssund Åben Forårsturnering, 7. r. 

13/4 Ribe EMT, 1. r. 

14/4 Ribe EMT, 2. og 3. r. 

15/4 Ribe EMT, 4. og 5. r. 

19/4 60. Flensburger Stadtmeisterschaft, 9. r. 

26/4 60. Flensburger Stadtmeister. Siegerehrung & Stadtmeisterschaft im Blitzen 

 


